קו"ח מקוצרים

 תוך, חוקר מאפייני דינאמיקה של יחסים במערכת המשפחתית, עובד סוציאלי קליני,ד"ר רועי אסטליין
 התפתחותיים, מחקריו בוחנים היבטים קליניים. הורות ויחסי הגומלין ביניהן,התמקדות במחקר על זוגיות
 תחום מחקר מרכזי כולל מעברים במעגל חיי המשפחה והמעבר להורות.אישיים במרחב המשפחתי-ובין
מודעים המאפיינים את תקופת חיים- תוך התבוננות בתהליכים הרגשיים ובמנגנונים המודעים והלא,בפרט
. זוגות ומשפחות, רועי מנוסה בעבודה טיפולית עם יחידים.זו בעבור הזוג והתינוק
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