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استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 

کتــاب هــا

»Cancer Genetics and Psychotherapy«, اسپرینگر, 2017.	 

»اصول و مبانی بهداشت روانی«, انتشارات سمت, 1381.	 

»Mindfulness based relapse prevention for addictive behaviors a clinicians guide«, دانشگاه شهید بهشتی, 2018.	 

»مقدمات روان شناسی فروید«, آینده درخشان, 1389.	 

 »روان درمانی و معنویت«, انتشارات رشد, 1382.	 

مسئولیت های علمی و اجرایی

عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران	 

عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا	 

 	)Royal Free Hospital( مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن

 	)Academic Dept. Psychiatry, London Hospital( استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن

مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی	 

نایب رئیس انجمن روان شناسی ایران	 

رئیس شاخه روان شناسی بالینی انجمن روان شناسی ایران	 

مدیر مسئول مجله روان شناسی معاصر	 

عضو موسس و هیات تحریریه فصلنامه علمی برانوش چاپ کمبریج انگلستان	 

مدیر آموزش شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا در تهران	 

مقاالت علمی چاپ شده در مجالت 

►	 Z. Abdekhodaie, S. Shahidi, M. Mazaheri tehrani, L. Panaghi, V. Nejati, »Living with Multiple Sclerosis A 
Phenomenological Study of Worries, Concern and Psychological Problems in Iranian Patients with MS« , Qualitative 
Report, Vol.8, 2020.

►	 M. Fereshte, S. Shahidi, F. Mootabi, M. Heidari, S. Dadashi, »Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavior 
Therapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Quality of Life and Parent-Child Relationship inWomen with 
Generalized Anxiety Disorder« , Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, Vol.12, pp.1-7, 2018.
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►	 V. Nejati, E. Fathi, S. Shahidi, M. S., »Cognitive training for modifying interpretation and attention bias in depression: 
Relevance to mood improvement and implications for cognitive intervention in depression« , Asian Journal of 
Psychiatry, pp.1-25, 2018.

►	  P. Sohrabi otaghvari, B. Gavtash, M. Sharifi, S. Shahidi, »Effect of Caffeine on the Fixation Component of Eye 
Movement in the Reading Process« , Caspian journal of neurological sciences, Vol.3, pp.66-71, 2017.

►	 S. Borjali lou, S. Shahidi, M. Mazaheri tehrani, A. Emami, »Spiritual Care Training for Mothers of Children with Cancer 
Effects on Quality of Care and Mental Health of Caregivers« , ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 
Vol.17, pp.545-552, 2016.

►	 V. Nejati, S. Shahidi, S. Helmi, »Enhancement of Executive Functions with Cognitive Rehabilitation in Older Adults« , 
Journal of modern rehabilitation, Vol.10, pp.120-127, 2016.

►	 M. Zarean, S. Shahidi, F. Vijver, M. Dehghani, A. Asadollahpour , R. Sohrabi, »Reflections from Indigenous Psychology 
on Emotional Disorders A Qualitative Study in Azeri Ethnic Group« , Practice in clinical psychology, Vol.2, pp.307-
315, 2014.

►	 V. Nejati, S. Shahidi, »Does the Ability to Make a New Business Need More Risky Choices during Decisions Evidences 
for the Neurocognitive Basis of Entrepreneurship« , Basic and clinical neuroscience, Vol.4, pp.9-11, 2013.

►	 A. Khodabakhsh, S. Shahidi, V. Nejati, GH. Karimi, M. Masumi, »Effects of Chronic Illness on the Quality of Life in 
Psychiatric out patients of the Iraq Iran War« , Iranian journal of psychiatry, Vol.8, pp.7-13, 2013.

►	 M. Jafari, S. Shahidi, A. Abedin, »Comparing the effectivenesso f cognitive behavior therapy and stages of change 
model on abstinence self efficacy of Iranian sunstance dependent adolescents« , Iranian journal of psythiatry and 
beheavieral science, Vol.6, pp.7-15, 2013.

►	 S. Shahidi, A. Molaei, M. Dehghani, »Relationship between health anxiety and alexithymia in an Iranian sample« , 
Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.591-595, 2012.

►	 S. Shahidi, B. Zaal, M. Mazaheri tehrani, »Forgiveness in relation to attachment style and consaguine marriage in 
Iranian individuals« , PSYCHOLOGICAL REPORTS, Vol.110, pp.489-500, 2012.

►	 Shahidi, B. Zaal, M. Mazaheri tehrani, »Forgiveness in relation to attachment style and consanguine marriage in 
Iranian married individuals« , PSYCHOLOGICAL REPORTS, Vol.110, pp.489-500, 2012.

►	 M. B., S. Shahidi, »What is the relationship between alexithymia and ego defense styles A correlational study with 
Iranian students« , Asian Journal of Psychiatry, Vol.4, pp.145-149, 2011.

►	 Y. Mohammadian, S. Shahidi, B. M., A. Zadeh mohammadi, A. A., F. Z., »Evaluating the use of poetry to reduce signs 
of depression anxiety and stress in Iranian female students« , ARTS IN PSYCHOTHERAPY, Vol.38, pp.59-63, 2011.

►	 Y. Mohammadian, S. Shahidi, B. M., A. Zadeh mohammadi, A. A., F. Z., »Evaluating the use of poetry to reduce signs of 
depression anxiety and sttess in Iranian female students« , The arts in psychotherapy, Vol.38, pp.59-63, 2011.

►	 S. Shahidi, F. Shahabizadeh, M. Mazaheri tehrani, »Attachment to God and perceived childhood attachment in an 
Iranian sample An investigation of Granqvist s hypotheses« , INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Vol.4, 
pp.21-35, 2010.

►	 A. Borzou, H. Sepangi, S. Shahidi, R. Yousefi, »Brane f (r(gravity« , EPL, Vol.88, 2009.
►	 S. Shahidi, M. Khoda panahi, M. Heidari, F. Baezzat, »Cognitive and Motivational Seff-Regulation in Iranian Students« 

, Vol.41, pp.17-26, 2004.

م. جبـاری, ش. شـهیدی, ل. پناغـی, م. مظاهـری  تهرانـی, »مطالعـه ی کیفـی تعریـف توانمنـدی هـای منشـی نوجوانـان در جامعـه ی ایرانـی« , 	 

.1398 فصلنامـه پژوهـش در سـامت روان شـناختی, نسـخه 13, صفحـات:80-64, 

م. خزائـی, ش. شـهیدی, ف. موتابـی, م. مظاهـری  تهرانـی, ل. پناغـی, ر. فریـدزاده, »نقـد / بازخوانـی بخشـودگی خیانـت زناشـویی از منظر فلسـفه 	 

)هـم سـخنی) مارتیـن بوبـر« , خانـواده پژوهی, نسـخه 15, صفحـات:195-181, 1398.

ز. عبدخدائـی, ش. شـهیدی, م. مظاهـری  تهرانـی, ل. پناغـی, و. نجاتـی, »الگـوی معنـوی/ مذهبـی در بیمـاران مبتـا بـه مولتیپـل اسـکلروزیس 	 

)MS) : مطالعـه کیفـی« , روانشناسـی, نسـخه 22, صفحـات:307-287, 1397.

غ. نصیـری هانیـس, ع. زاده محمـدی, ش. شـهیدی, ن. یوسـفی, »اثربخشـی آمـوزش روانشناسـی وحدت مداربر سـامت روانی مـادران کودکان 	 

دارای اختـاالت طیـف در خودماندگی« , رویش روانشناسـی, نسـخه 7, صفحـات:16-1, 1397.
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ز. عبدخدائـی, ش. شـهیدی, م. مظاهـری  تهرانـی, ل. پناغـی, و. نجاتـی, »راه کارهـای روانشـناختی رویارویـی بـا بیمـاری در مبتایـان بـه مولتیپـل 	 

اسـکلروزیس )MS) بررسـی پدیدارشناسـانه« , روان شناسـی سـامت, نسـخه 6, صفحـات:30-7, 1396.

ز. عبدخدائـی, ش. شـهیدی, م. مظاهـری  تهرانـی, ل. پناغـی, و. نجاتـی, »راه کارهـای روانشـناختی رویارویـی بـا بیمـاری در مبتایـان بـه مولتیپـل 	 

اسـکلروزیس بررسـی پدیـدار شناسـانه« , روانشناسـی سـامت, نسـخه 24, صفحـات:30-7, 1396.

ف. مؤمنـی, ش. شـهیدی, ف. موتابـی, م. حیـدری, »مقایسـه اثربخشـی درمـان شـناختی رفتـاری گروهـی و درمـان شـناختی مبتنـی بـر ذهـن 	 

گاهـی بـر متغیرهـای میانجـی اختـال اضطـراب فراگیـر« , پژوهـش هـای کاربـردی روانشـناختی, نسـخه 8, صفحـات:66-49, 1396. آ

و. نجاتـی, س. کمـری, ش. شـهیدی, »شـناخت مثبـت نگـر ارتبـاط بیـن صفـات ارجاعـی مثبـت و منفـی بـه خـود و مثبـت نگـری« , پژوهـش در 	 

.1396 11, صفحـات:18-1,  سـامت روانشـناختی, نسـخه 

جمعیـت 	  در  رویـداد  از  پـس  پـردازش  پرسشـنامه  سـنجی  روان  هـای  »ویژگـی  شـهیدی,  ش.  کارشـکی,  ح.  موتابـی,  ف.  زرانـی,  ف.  ضیائـی,  س. 

.1395 صفحـات:163-135,   ,2 نسـخه  تربیتـی,  گیـری  انـدازه  فصلنامـه   , دانشـجویی« 

خ. زال پور, ش. شهیدی, ف. زرانی, م. مظاهری  تهرانی, م. حیدری, »مقایسه مشکات بین فردی و پرخاشگری در دانشجویان دارای رگه های 	 

خودشیفتگی بیمارگون خودبزرگ بین، اسیب پذیر و افراد فاقد این رگه ها« , مطالعات روانشناسی بالینی, نسخه 6, صفحات:84-67, 1395.

ز. عبدخدائـی, ش. شـهیدی, م. مظاهـری  تهرانـی, ل. پناغـی, و. نجاتـی, »روابط خانوادگی در بیمـاران مبتا به مولتیپل اسـکلروزیس یك مطالعه 	 

پدیدار شـناختی« , خانواده پژوهی, نسـخه 12, صفحات:459-437, 1395.

ز. عبدخدائـی, ش. شـهیدی, م. مظاهـری  تهرانـی, ل. پناغـی, و. نجاتـی, »روابـط خانوادگـی در مبتایـان بـه مولتیپـل اسـکلروزیس یـك مطالعـه 	 

پدیـدار شـناختی« , خانـواده پژوهـی, نسـخه 47, صفحـات:181-113, 1395.

س. ضیائـی, ف. زرانـی, ف. موتابـی, ح. کارشـکی, ش. شـهیدی, »ویژگـی هـای روان سـنجی نسـخه فارسـی پرسـش نامـه رفتارهـای اجتماعـی 	 

.1395 , تحقیقـات علـوم رفتـاری, نسـخه 14, صفحـات:11-1,  انتظـاری« 

خ. زال پـور, ش. شـهیدی, ف. زرانـی, م. مظاهـری  تهرانـی, م. حیـدری, »همدلـی و نحـوه تنظیـم هیجـان شـناختی در انـواع خودشـیفتگی« , پایش, 	 

صفحـات:247-239, 1394.

ر. نصیرزاده, م. مظاهری  تهرانی, س. فردوسـی, ش. نوحه سـرا, ش. شـهیدی, »مشـکات تغذیه شـیزخواران به روایت مادر و مقایسـه سـبك غذا 	 

دادن مادرانه« , مجله دانشـگاه علوم پزشـکی ایران, نسـخه 23, صفحات:93-81, 1394.

س. ایمانـی, س. عطـاری, ش. شـهیدی, و. صادقـی فیروزآبـادی, م. خانبانـی, ن. زمانی, »مقایسـه هـوش هیجانی بین جانبـازان مبتا و غیرمبتا 	 

بـه اختـال اسـترس پس از سـانحه« , طب جانباز, نسـخه 7, صفحـات:224-217, 1394.

ش. شـهیدی, و. نجاتـی, س. کمـری سـنقرآبادی, »شـخصیت ایرانی شـواهدی از تفـاوت های فرهنگـی ویژگی های شـخصیتی« , تحقیقات علوم 	 

رفتاری, نسـخه 13, صفحات:531-525, 1394.

غ. نصیـری هانیـس, ع. زاده محمـدی, ش. شـهیدی, »اثـر بخشـی مداخلـه روان شناسـی وحـدت مـدار بـر تنیدگـی و رابطـه مادر-کـودك مـادران 	 

کـودکان در خـود مانـده« , فصلنامـه روان شناسـی کاربـردی, نسـخه 9, صفحـات:40-23, 1394.

گاهـی و خود دوسـت داری در زنان مبتا 	  ف. مومنـی, ش. شـهیدی, ف. موتابـی, م. حیـدری, »نقـش تشـخیصی نقـص در تنظیـم هیجانی، ذهن آ

بـه اختـال اضطـراب فراگیـر و زنان عـادی« , فصلنامه پژوهش های نوین روانشـناختی, نسـخه 9, صفحـات:172-147, 1393.

م. جبـاری, ش. شـهیدی, ف. موتابـی, »اثربخشـی مداخلـه مثبـت نگـر گروهـی درکاهـش نشـانه هـای افسـردگی و اضطـراب و افزایـش میـزان 	 

.1393 رضایـت از زندگـی دختـران نوجـوان« , روانپزشـکی و روانشناسـی بالینـی ایـران, نسـخه 20, صفحـات:296-287, 

م. شـریفیان, ش. شـهیدی, ج. فتـح آبـادی, ض. سـعیدی, »تاثیـر تدریـس حامـی خـود مختـاری بـر خاقیـت کـودکان پیـس دبسـتانی« , تـازه های 	 

علـوم شـناختی, نسـخه 16, صفحـات:69-60, 1393.

ا. شـکری, ش. شـهیدی, م. مظاهـری  تهرانـی, ج. فتـح آبـادی, س. رحیمـی نـژاد, م. خانبانـی, »اثربخشـی برنـام مداخلـه ای ایمـن سـازی روانـی 	 

دانشـجویان در برابـر تجـارب هیجانـی منفـی بـر اسـاس الگـوی پیشـگیری پنسـیلوانیا« , مطالعـات انـدازه گیـری و ارزشـیابی آموزشـی, نسـخه 7, 

.1393 صفحـات:193-165, 

ا. شـکری, ش. شـهیدی, م. مظاهـری  تهرانـی, ج. فتـح آبـادی, س. رحیمـی نـژاد, م. خانجانـی, »اثربخشـی برنامـه مداخلـه ای ایمـن سـازی روانـی 	 

دانشـجویان در برابـر تجربـه هـای هیجانـی منفی بر اسـاس الگوی پیشـگیری پنسـیلوانیا« , مطالعات اندازه گیری و ارزشـیابی آموزشـی, نسـخه 4, 

صفحـات:190-165, 1393.



شهریار شهیدی
shahriar shahidi 4

ر. نصیـرزاده, م. مظاهـری  تهرانـی, س. فردوسـی, ش. نوحـه سـرا, ش. شـهیدی, »مقایسـه تنیدگی والدینی و دلبسـتگی مادر به شـیرخواران دارا و 	 

فاقـد مشـکات تغذیه ای« , پایش, نسـخه 13, صفحـات:300-293, 1393.

س. فـرج نیـا, س. حسـینیان, ش. شـهیدی, م. صادقـی, »تهیـه و ارزیابیویژگـی هـای روان سـنجی مقیـاس عملکـرد جنسـی زناشـویی« , مشـاوره 	 

کاربـردی, نسـخه 4, صفحـات:102-85, 1393.

م. جبـاری, ش. شـهیدی, ف. موتابـی, »اثـر بخشـی مداخلـه مثبـت نگـر گروهـی در کاهـش نگـرش هـای ناكارآمـد و افزایـش میـزان شـادکامی در 	 

دختـران نوجـوان« , فصلنامـه روان شناسـی بالینـی, نسـخه 6, صفحـات:74-65, 1393.

 	 , نگـر«  مثبـت  درمانگـری  روان  سـیاهه  سـنجی  روان  هـای  ویژگـی  و  عاملـی  »سـاختار  شـکری,  ا.  آبـادی,  فتـح  ج.  شـهیدی,  ش.  خانجانـی,  م. 

.1393 صفحـات:86-69, 

م. خانجانی, ش. شـهیدی, ج. فتح آبادی, م. مظاهری  تهرانی, ا. شـکری, »سـاختار عاملی و ویژگی های روان سـجی فرم کوتاه 18 سـوالی مقیاس 	 

بهزیسـتی روان شـناختی ریف در دانشـجویان دختر و پسـر« , اندیشـه و رفتار در روان شناسـی بالینی, نسخه 8, صفحات:36-27, 1393.

م. خانجانـی, ش. شـهیدی, ج. فتـح آبـادی, م. مظاهـری  تهرانـی, ا. شـکری, »سـاختار عاملـی و ویژگـی هـای روان سـنجی فـرم کوتـاه )18 سـوالی) 	 

مقیـاس بهزیسـتی روان شـناختی ریـف در دانشـجویان دختـر و پسـر« , اندیشـه و رفتـار در روان شناسـی بالینـی, صفحـات:36-27, 1393.

م. خانجانـی, ش. شـهیدی, ج. فتـح آبـادی, م. مظاهـری  تهرانـی, ا. شـکری, »سـاختار عاملـی و ویژگـی های روانسـنجی سـیاهه روان درمانی مثبت 	 

نگر« , نسـخه 1, صفحـات:96-86, 1393.

ن. جـان نثـاری, ش. شـهیدی, ع. خادمـی, س. ایمانـی, م. گنجویـان, »...مقایسـه نگرانـی درباره تصویر بدنـی و عزت نفس بیـن نوجوانان مبتا به 	 

اسـکولیوز بـدون بریـس، تحـت درمان بریس و نوجوانان عادی.« , روانشناسـی معاصر, نسـخه 9, صفحـات:28-17, 1393.
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