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عالیق پژوهشی
کمک به ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای زوجها پیش از ازدواج به منظور پیشگیری از کشاندن آسیبهای ارتباطی به رابطه با یکدیگر و فرزندان
کمک به ارتقاء آگاهی والدین از مراحل رشدی فرزندان به منظور داشتن انتظارات متناسب با سن و کمک به ارتقاء عزت نفس آنها
بررسی ارتباطات زوج ،شناسایی نقاط قوت و ضعف ارتباط و تاثیر آن بر شکلگیری شخصیت فرزندان

آموزش مهارتهای زندگی به زوجها با توجه به گستردگی تاثیر شبکههای اجتماعی بر روند تفکر و رفتار آنها

