مشخصات:
آرزو عظیم زاده پارسی ،متولد ،0551/5/6 :تهران ،متاهل و دارای یک فرزند
سوابق تحصیلی:
روانشناسی عمومی ،کارشناسی ،0531 ،دانشگاه پیام نور تهران
روانشناسی شخصیت ،کارشناسی ارشد ،0531 ،دانشگاه آزاد اسالمی کرج
سابقه شغلی :همکاری با دانشگاه پیام نور تاکستان از تاریخ  36/7/0تا کنون با سمت هیات علمی (مربی) ،مسئول دفتر برنامه ریزی
و مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور تاکستان ،مشاور در مراکز مشاوره شهر قزوین
سابقه علمی:
مقاله های ارائه شده در کنگره ها و همایش ها:
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تاثیر بازی های رایانه ای -ویدیویی بر خالقیت کودکان و نوجوانان شهر قزوین ،همایش بازی های رایانه ای و اثرات
روانی -اجتماعی آن ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)0536 ،
بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و نارضایتی زناشویی در زنان خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف ،کنگره نقش
زن در سالمت خانواده و جامعه ،دانشگاه الزهراء0533 ،
سبک های شناختی و رفتار اطالع یابی ،کنگره چشم اندازهای جدید در روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی0538 ،
رابطه ی جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل ،همایش روانشناسی خانواده،
مرودشت0581 ،
ارتباط سبک های مقابله و سالمت عمومی بین کارکنان دانشگاه پیام نور قزوین ،همایش رویکردهای نوین در حفظ و
ارتقای سالمت ،آستارا0581 ،
رابطه جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با سالمت عمومی دانشجویان ،همایش روانشناسی و خانواده ،کرمانشاه0580 ،
پیش بیني اعتماد اجتماعي بر اساس مدل پنج عاملي شخصیت در دانشجویان ،کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی،
دانشگاه تهران0585 ،
پیش بیني طرحواره هاي ناسازگار اولیه بر اساس سبك دلبستگي در دانشجویان داراي شكست عشقي ،کنگره بهداشت روانی
دانشجویان ،اصفهان0585 ،
پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی در دانشجویان ،همایش توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی
مطالعات اجتماعی و فرهنگی0585 ،

مقاله های چاپ شده در مجالت:
 .0فرسودگی شغلی میان کارکنان و اساتید دانشگاه پیام نور استان قزوین ،پیک نور0538 ،
 .1بررسی ارتباط بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و احساس شادکامی در دانشجویان ،مجله علمی پژوهشی
روانشناسی تربیتی0581 ،
طرح های پژوهشی:
 .0فرسودگی شغلی میان کارکنان و اساتید دانشگاه پیام نور استان قزوین0537 ،
 .1بررسی ارتباط بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و احساس شادکامی در دانشجویان0581 ،
کارگاه های برگزار شده:
آموزش  ،CBTپیام نور تاکستان0581 ،

