
 یمختلف حاملگ یدر هفته ها نیوزن جن

 سه ماهه سوم 

 92هفته 
.  کند می اشغال را رحم فضای تمام هفته این در جنین

 متر سانتی یک از کمتر بعد به هفته این از کودک رشد

 به گرم 022 ای هفته بعد به هفته این از.  است هفته در

 شود می اضافه جنین وزن

 کندو می آمنیوتیک مایع وارد ادرار لیتر نیم روزانهجنین 

 خویش بدن دمای تنظیم به شروع هفته این از همچنین

 کند می

 است گرم 0022حدود جنین وزن

 

 03هفته

 اطراف محیط به نسبت هوشیار بسیار جنین هفته این در

 دهد می تشخیص را بیرون محیط ونور تاریکی و است

 73 وقدش است گرم 0022 هفته این در جنین وزن

 ! متر سانتی 73تا

 

 03هفته

 الیه میرسد انگشت انتهای به هفته این در جنین ناخن

 0022 حدود هم جنین وزن شده کاملتر پوست زیر چربی

 ورنیکس و کرکی موهای بعد به هفته این از است گرم

 محو به شروع( جنین بدن پوشانده شکل مومی ماده)

 .کنند می شدن

 

 09هفته

 ارتباطجنین  شنوایی رآخ های هفته و هفته این در

 کند می برقرار رحم از بیرون دنیای با کاملی

 و کرده عادت مادر صدای به او خارجی صداهای میان در

 می تشخیص را وی, مادر صدای شنیدن با تولد از پس

 دهد

 است متر سانتی 73 قدش و کرم 0322 جنین وزن

 

 00هفته

 اختس به شروع جنین ریه در سورفاکتانت هفته این از

 بیاید بدنیا جنین بعد به هفته این از اگر بنابراین کند می

 داشت خواهد تنفسی نظر از کمتری مشکل

 زیر چربی زیرا دارد انکوباتور دستگاه به نیاز حتما ولی 

 است کم هنوز پوستی

 است متر سانتی 00 وقدش گرم 0222 جنین وزن 

 

 03هفته

 ریه و آید می در صورتی رنگ به کم کمجنین  پوست

 رسند می کامل بلوغ به جنین های

 است متر سانتی 00,4 قدش و 0022کودک وزن

 

 03هفته

 بیشتری چربی الیه بارداری آخر های هفته تا هفته این از

 می بر در اورا شانه اطراف بخصوصجنین  پوست زیر

 گیرد

 شیر مخصوص های سوتین توانید می بعد به هفته این از

 !!کنید تهیه را دهی

 است گرم 0422 حدود جنین نوز

 

 03هفته   

 تمام. است گرم 0322 وزنش و متر سانتی 04 جنین قد 

 رسند می بلوغ به هفته این در جنین اعضای

 

 03هفته   

    ساک!! باشید آماده باید روز هر بعد به هفته این از 

   دسترس در را ضروری های تلفن, ببندید را بیمارستان

 !دهید قرار

 است گرم 0322 حدودجنین  وزن   

 

 03 هفته  

       او های بیضه هفته این در باشد پسر شما فرزند اگر 

  گیرد می قرار بیضه کیسه داخل در

 است گرم 7022 جنین وزن   

     خود جنین به نامه نوشتن برای وقت بهترین زمان این

 !!!است



 02هفته
   که دفعی مواد از پر هفته این درجنین  های روده

  و تیره سبز رنگ به مواد باشداین می دارد نام مکونیوم

  را ان جنین, تولد اول هفته 0 طی در  است چسبناک

 است  ممکن زایمان طی فشار اثر در گاهی.  کند می دفع

 شود دفع ماده این

 است گرم 7042 هفته این در جنین وزن 
 

 33هفته
 رنگ آبی ابتدا در است ممکن جنین پوست تولد زمان در

 پوشیده ورنیکس از هنوز بدنش از قسمتهایی یا و باشد

 نامنظمی شکل است ممکن تولد بدو درجنین  سر باشد

 کانال از عبور علت به اغلب وضعیت این باشد داشته

 مراحل تمام درجنین  سر این از بعد و است زایمانی

 دارد ثابتی شکل اش زندگی

 42 حدود قدش و گرم 7422 فتهه این درجنین  وزن

 .است متر سانتی

 

 از و هستند تقریبی قد و وزن که باشید داشته توجه البته

 .کند می فرق دیگر نوزاد به نوزادی
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