
تیاج دارید شامل موارد زیر است، اگرچه اگر موضوع عالوه حفکر کردیم در این مقطع به آن امقاالتی که ما 

بر موارد زیر وجود داشته باشد نیز میتوان به لیست اضافه کرد. بیشتر یک توضیح راجع اهمیت ورزش 

 است و چند حرکت ساده ورزشی و توصیه هایی در مورد ورزش و ممنوعیت ها. 

  فعالیت های ورزشی مناسب در دوران بارداری 

o چه کسانی می توانند فعالیت ورزش کنند 

o )... ،تمرینات مناسب هوازی در بارداری )پیاده روی، تردمیل 

o تمرینات تقویتی عضالت شکم و اهمیت آن 

o تمرینات تقویتی عضالت پلویک فلور  و اهمیت آن 

o یوگا در بارداری 

o اید به آن توجه کنند )هشدار ها(نکاتی که در انجام تمرینات ب 

o تمرینات ممنوع در دوران بارداری 

o )سن بارداری مناسب برای انجام ورزش ها )وضعیت ورزش کردن در سه ماهه ها 

 تمرینات ورزشی برای کاهش درد زایمان 

o چه طور ورزش می تواند به کاهش درد کمک کند 

o حرکات ورزشی مناسب برای کاهش درد زایمان 

 ران بارداریماساژ در دو 

o مزیت های و تاثیرات ماساژ 

o نکاتی ایمنی که در دوران بارداری باید رعایت شود 

o سن بارداری مناسب برای گرفتن ماساژ بارداری 

o آروماتراپی و روغن های مناسب 

 استخر و شنا در دوران بارداری 

o وری در آب مزیت شنا کردن و غوطه 

o حرکاتی که در آب می توانند انجام بدهند 

o تی که در استخر باید به آن توجه کنند)ایمنی، کلر (نکا 

o  پرهیز از سونا و جکوزی 

o سن بارداری مناسب برای استخر 

 یوگای بارداری 

o تاثیرات یوگا در دوران بارداری 

o  چند حرکت یوگا 

o نکات ایمنی یوگا 

o سن بارداری مناسب برای یوگا 

 پیاده روی در دوران بارداری 

o در روز تاثیر پیاده روی و میزان  آن 

o )نکات ایمنی )آلودگی هوا ذکر شود 

o )سن بارداری مناسب برای پیاده روی )موارد منع 

o تردمیل و نکات ایمنی 

 

 

 

 

 

 

 


