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 آموزشی سوابق
 

  تا کنون 1931 قرآن و حدیث از سالدانشگاه تدریس در 

  اجرایی سوابق 
 

  تا کنون 1931از سال  علمی دانشگاه قرآن و حدیث هيئتعضو 

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

های جنسی و فرهنگی، پری رخ  شناختی از والدین و پيشرفت تحصيلی، یک پژوهش درباره تفاوت جدایی روان .1

ول، شماره اشناسان ایرانی، سال  فصلنامه روان، زاده توکلیبين، سعيده بزازیان، محمدرضا حسن دادستان، محسن حق

 .1939، پایيز 1

اصغر ،  نشهال پاکدام، فاطمه شيبانی تذرجی تأثير موسيقی درمانی بر ميزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان .2

 1933(، -0) - 11, شماره 5دوره ، حسن زاده توکلی محمدرضا، دادخواه

محمدرضا  ، شهال پاکدامن، شيبانی تذرجیفاطمه  گویی بر ميزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندانتأثير خاطره .9

 .1933(، بهار 19)1. شماره 0فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال  ،حسن زاده توکلی
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 پاك شهال ذرجی، شيبا نيت تنهایی سالمندان فاطمه احساس افسردگی و ميزان موسيقی درمانی بر تأثير .0

 شانزدهم، شماره پنجم، ایران، سال سالمندی مجلهی، توكل زادهحسن دادخواه، محمدرضا اصغر دامن،

 .1933 تابستان

آیا قضاوت اخالقی وابسته به فرهنگ است؟، مریم ضيایی، حميدرضا پوراعتماد، محمدرضا توکلی، مجله علوم رفتاری،  .5

 .1933 پایيز ،9 شماره ،0 دوره

صلنامه فزاده توکلی، سپهری، محمدرضا حسنفورا های مربوط به انتخاب همسر صبررسی اعتبار و روایی مقياس نگرش .1

 1934زمستان، 23شماره پياپی  پژوهی، دوره هفتم،خانواده

رحمزه پور، امي همپوشی یا استقالل در پيش بينی سالمت روان اسماعيل سعدی، هوش هيجانی و جهت گيری مذهبی .7

 .1934۳2(1,)1-13های کاربردی روانشناختیفصل نامه پژوهش ، زاده توکلی خراسانی، حسين زارع، محمدرضا حسن

می، موسی کاظ؛ پور اعتماد، حميد رضا سنجی فرم کوتاه مقياس گنجينه واژگان تصویری پارسی ویژگی های روان .3

 1934پایيز  ،تازه های علوم شناختی، محمدرضا حسن زاده توکلی،، منصوره سادات صادقی، علی من،هو؛ سيد مجتبی

 .51، شماره 

ی محمدعل، یسيد محمد غرو، یمظاهر یمحمدعل، محمدرضا حسن زاده توكلی، در قرآن ای روان شناختینماز: سازه .3

 1931 .3، سال سوم، شماره یفصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالم ،بخشفياض 

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

حمدرضا محمدی، م فخرحسينی، علی زاده سيده مریم های فيلم نامه عالقه به گونه تهيه، اعتباریابی و رواسازی پرسش .1

دومين کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشگاه  ،زاده توکلی، سيده رقيه هاشمی حسن

 .1933خانواده، 

نی، زاده توکلی، سيده مریم فخرحسي سيده رقيه هاشمی، محمدرضا حسن ،های فيلم رابطه شخصيت با عالقه به گونه .2

هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشگاه  دومين کنگره سراسری ،نظرمحمدی، اسماعيل خوش علی زاده

 .1933خانواده، 

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 13راهنمایی:  .1

 93مشاوره:  .2

 11: داوری .9
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