ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﭼﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎرداری
گروه تلگرام چت بارداری برای آشنایی و آموزش و رفع نگرانی مادران
و رسیدن به پاسخ پرسش هایی است که نیاز دارند از همدیگر دریافت
کنند ایجاد گردیده است.

ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭼﺖ ﺑﺎرداری
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.و ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺧﻮد را در ﻃﯽ اﯾﻦ
دوران اﺳﺘﺮس زا رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭼﺖ ﺑﺎرداری و اﻫﺪاف آن:
ﺳﻼم??? اﻫﺪاف ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭼﺖ ﺑﺎرداری :
✔اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ✔دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی
در ﻣﺪت ﺑﺎرداری ✔ﮔﻔﺘﮕﻮ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ✔ﭘﺮﺳﺶ
از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﭼﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ✔ﻫﻤﯿﺎری در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﻮ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و….

اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ:
اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﭼﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺼﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮔﺮوه

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای دوران ﺑﺎرداری:
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﻠﻤﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺘﺪرﯾﺞ درج ﮔﺮدد.ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺎدران ﺟﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در اﯾﻦ دوران،و

ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری  .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای
اﯾﻦ دوران ﭼﯿﺴﺖ؟آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف
ﮐﺮد.ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎرداری ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردن ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪا
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.ﮔﺮوه را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ:
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ،از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺴـﯿﻪ ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺸـﺎوره ﺑـﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾـﻦ ﻗﯿﻤـﺖ داﺷﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

درﯾـﺎﻓﺖ ﻣﺸـﺎوره ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷﻨـﺎس ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ
ﺳﺎﯾﺖ
ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺑﺎرداری:
ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﻪ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﮔﺮوه

ﺗﻠﮕﺮام

ﻓﻮق

 :ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺒﺮ و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯽ
دارد.وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﮏ و ﯾﺎ از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻓﺰوده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.و اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻤﺒﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟از راﺳﺖ

