
ها و معرفی رشته مطالعات خانواده، کاربردها، فرصت"گزارش نشست تخصصی 

  1398اردیبهشت  3 - "ظرفیتهای شغلی

 مطالعات خانواده  آموزشی گزارش : دکتر پروانه عالئی / مدیر گروه

های  ها و سنت ترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزش انواده، بنیادیخ

مطالعه همه جانبه این واحد اجتماعی در  ،اجتماعی و مذهبی است. از همین رو

ابعاد مذهبی، روانی، تربیتی و اجتماعی و حقوقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

انجام گرفته و علمی منظم ای که بر مبنای تفکر اسالمی و به شکل  است؛ مطالعه

ساخت و کارکرد خانواده را در ابعاد وسیع فرهنگ اسالمی بررسی بتواند باشد و 

وده و اعتالی جامعه را بواسطه اعتالی سالمت همه جانبه خانواده و یکایک نم

 اعضای آن فراهم آورد.

در واقع ، بر پایه همین نیاز تدوین شده استنیز رشته مطالعات خانواده 

ها و  های دقیق، جوابگوی نیاز کنند با بررسی التحصیالن این رشته تالش می غفار

. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مشکالت جامعه در خصوص خانواده باشند

با تاسیس گروه مطالعات خانواده و پذیرش دانشجو در مقطع  1376سال 

انشجو در مقطع کارشناسی در این راستا گام موثری برداشته است و با پذیرش د



نیمسال اول گرایش زن و خانواده برای  -کارشناسی ارشد در رشته مطالعات زنان 

 گسترش داده است. فعالیت خود را  95-94سال تحصیلی 

در همین راستا، گروه مطالعات خانواده در پی عملیاتی سازی برنامه های علمی 

همت و پیگیری  پژوهشی خود و برگزرای سلسله جلسات تخصصی و سخنرانی با

ریاست محترم دانشکده آقای دکتر حبیبی کلیبر و همکاری معاونت محترم 

پژوهشی آقای دکتر عجمی، اقدام به برگزاری یک نشست تخصصی دیگر با 

با  "ها و ظرفیتهای شغلی معرفی رشته مطالعات خانواده، کاربردها، فرصت"عنوان  

سئول دفتر حمایت از حقوق حضور خانم فهیمه کاه فروش، کارشناس ارشد و م

زنان و کودکان بی سرپرست دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، نمود. این 

صبح به مدت دو ساعت و نیم  10ساعت  1398اردیبهشت  3نشست در مورخه 

در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و با شرکت 

نشجویان کارشناسی و کارشناسی همکاران گروه مطالعات خانواده و عموم دا

ارشد مطالعات تشکیل یافت و در طی آن به بررسی ماهیت رشته مطالعات 

خانواده، انتظارات و فرصت های شغلی پرداخته شد. مسئول دفتر حمایت از 

سرپرست دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با  حقوق زنان و کودکان بی

جهت بکارگیری فارغ التحصالن رشته ذکر جزئیات موارد درج شده در قانون 



مطالعات خانواده و زنان در مراکز مشاوره دادگستری در زمینه وضعیت شغلی 

گیری از فارغ التحصیالن رشته  دانشجویان شفاف سازی نموده و با یادآوری بهره

های مختلف قوه قضائیه و بویژه دادگستری کل استان  مطالعات خانواده در قسمت

ی، تاکید نمودند که این سازمان بویژه با تحقق تغییرات درون آذربایجان شرق

مندی از توان علمی فارغ  سازمانی، ظرفیت همکاری بیشتر با دانشگاه و بهره

های پژوهشی و همچنین  التخصالن آن را در زمینه شغلی مشاوره،  فعالیت

ر هماهنگی و پذیرش دانشجویان جهت گذراندن دوره های کارورزی را دارد. د

ادامه نشست، خانم کاه فروش و اعضای هیئت علمی گروه مطالعات خانواده با 

تبادل نظر در این زمینه، چالش ها و موانع موجود را بحث و بررسی نمودند، در 

سرپرست دادگستری کل  پایان، مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان بی

غه های شغلی آنان با توجه استان آذربایجان شرقی به سواالت دانشجویان و دغد

 به محدودیت موجود پاسخ دادند.

 


