
 
 
 
 
 

 
 
 

 مثل دیتول یمباحث ضرور 
 

 هفتم سترایوبرگردان بر اساس            
 
 
 
 
 
 
 
 

 اچ. جانسون نیترما 
 

 :ترجمه 
 محمدپور یدکتر احمدعل 
 دانشگاه فردوسی مشهد علوم تشریحی استاد 
 ینیمحمدع یعل 
  

 اراتـانتش
726 

 

 

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 
 

 (هفتم راستیبرگردان بر اساس و) مثل دیتول یمباحث ضرور 

 اچ. جانسون نیترما پدیدآورنده: 
 ینیمحمدع یعل؛ محمدپور یاحمدعل دکتر :ترجمه 
 دکتر عباس پرهام ویراستار علمی: 
 1398 پاییزنسخه، چاپ اول،  250ی، رحل مشخصات: 
 چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و صحافی: 
 ریال 000/009 بها : 
 حق چاپ برای انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد محفوظ است. 

 مراکز پخش:

 دانشههههفاد سردوسهههه  مشههههمید مشههههمید م ههههیان   اد د :ب پگگگگر ه فروشگگگگوان و شگاه گگگگوان   گگگگا
 ( 051) 38833727تلفن:  جنب سلف یاس
نژادد بهه ن خ ابههان سههروجدین و اجدی مشههتد       خ ابههان رههاجگر جنههیب د خ ابههان   ههاس تمههراند  :مؤسسگگک   گگانیر  

 (021) 66484715 - 66494409تلفن:   238شماجد 
 نقهه، د خ ابههان من ههر  جاویههی )اجدی مشههت( نهه ی خ ابههان ن ههر د تمههراند خ ابههان ا :مؤسسگگک   ش گگیر  

 (021) 66400144 – 66400220تلفکس:  142شماجة 

http://press.um.ac.ir               Email: press@um.ac.ir 

 .Johnson, Martin H .اچ مارتین، ونسانج : سرشناسه
 ؛ ترجمه احمدعلی محمدپور، علی محمدعینی.جانسون. اچ مارتین/ تولیدمثل ضروری مباحث : ان و نام پديدآورعنو

 .۱۳۹۸ ،مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات : مشخصات نشر
 .مس۲۹×۲۲ ؛ .جدول مصور،: .ص ۳۹۶ : مشخصات ظاهری

 .۷۲۶ ؛مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات : فروست
 9-401-386-964-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی
 ed , .thEssential reproduction,7 2013.: اصلی عنوان : يادداشت
 م ارتین فیلأت  "وژیولیب و پزشکی هایدگاهدی از ثلدمیولت" عنوان با کتاباین از یمی دویراستی ق : يادداشت

 سس  ؤ، مدانشگاهی جهاد توسط[ رانگدی و... ] ینیسرزاحیم رخاهش ترجمه با تاوری باری ،ونسانج
 منتشر شده است. ۱۳۷۳در سال  انتشارات

  .نمایه : يادداشت
 .وژیولیب و یکزشپ ایههادگدی از لثدمیولت : عنوان ديگر

 .تولید مثل --پستانداران  : موضوع
 Mammals -- Reproduction : موضوع

 .اری، بتاوری : شناسه افزوده
 .Everitt, Barry J : شناسه افزوده
 .، مترجم- ۱۳۴۳، یلدعمور، احدپمحم : شناسه افزوده
 .مترجم ،-۱۳۶۴محمدعینی، علی،  : شناسه افزوده
 Mohammad eini, Ali : شناسه افزوده
 .دانشگاه فردوسی مشهد. انتشارات : شناسه افزوده

 QL۷۳۹/۲۳ : رده بندی کنگره
 ۵۷۳/۶۱۹ : رده بندی ديويی

 ۵۹۰۰۸۷۶ : شماره کتابشناسی ملی

 اراتـانتش
726 

 

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 

 

 

 استاد باب ادواردز
 

 2010در سال برندۀ جایزۀ نوبل در رشتۀ فیزیولوژی و پزشکی 
 اوّلین کسی که انگیزۀ من را در علم تولیدمثل برانگیخت.

 

 
 

 

 

 

 

 

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 

بلکانتشارات صاحب   2007فوریۀ  جان ویلی و پسران در .جانسون منتشر شداچ.  نیتوسط مارت 2013 در سال اّولین بار ینسخه برا نیا
دفتر  ده است.ش ادغام ویلی  پزشکی و فنی بلک ول با تجارت جهانی علمی، –برای تشکیل ویلی   انتشارات بلک ول  ۀ. برنامنددش ول

 ثبت:
 John Wiley & Sons, Ltd, e Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK. 

 :تحریریهدفاتر 
Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK e Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, 9600 PO19 8SQ, UK 111 
River Street, Hoboken, NJ 07030-5774, USA  

 ازمجدد  ۀاستفاد یدرخواست مجوز برا ۀاطالعات درمورد نحو یو برا یخدمات مشتر یما، برا المللی تحریریۀدفتر بین اتیجزئ یبرا
 .دینیبب www.wiley.com/wiley-blackwellما را  تیساوب کتاب، لطفاً نیدر ا تکثیر مطالب حق

به رسمیت  1988در سال  ایتانیو اختراعات بر یطراح ،حق تکثیراثر مطابق با قانون  نیا ۀسندیعنوان نوبه در شناخته شدن سندهیحق نو
 .شده است شناخته

 مکانیکی، الکترونیکی، صورتهب دیگری منظور هر به هیچ قسمتی از کتاب حاضر نباید مجددا و .استتمامی حقوق نویسنده محفوظ 
به  1988در سال  ایتانیو اختراعات بر یطراح ،حق تکثیرقانون  تولید یا ذخیره گردد مگر اینکه توسط  دیگری روش هر یا ضبط فتوکپی،

 ناشر اجازه داده شده باشد.

 عالئمشوند. تمام یم شناخته یعنوان عالئم تجارکنند اغلب بهیمحصوالتشان استفاده م صیتشخ یبرا هاکه شرکت یتجار یهانام
. ستآنهاصاحبان  ۀشدثبت یعالئم تجار ای یعالئم تجار ،یعالئم خدمات ،یتجار یکتاب  اسام نیشده در ااستفاده یهاو نام یتجار

ر در رابطه و معتب قیاطالعات دق ۀارائ یبرا انتشارات نی. استیکتاب ذکر شده است مرتبط ن نیکه در ا ایفروشنده ای محصول چیناشر با ه
 یاحرفه ۀاگر مشاور ،ستیمشغول به کار ن یاخدمات حرفه ۀناشر در ارائ با درک این کهشده است.  یطراح تحت پوششبا موضوعات 

 .دباشی یاحرفه فردیستی در جستجوی یک است، با ازیموردن یخصصی تهاکمک ریسا ای

 کی یارتقا ای هیعنوان توصبه دیدرنظر گرفته شده است و نبا محضدرک و بحث  ،ی کلی بیشترعلم قیتحق برایکار  نیا اتیمحتو
 صحت  تمانض  گونهچیه سندهی. ناشر و نوردیاد قرار گتنخاص مورداس ماریهر ب یط پزشکان براـــدرمان توس ایو  صیـروش خاص، تشخ

های ضمنی بدون محدودیت برای یک هدف خاص را رد خصوص تمامی ضمانتهو ب گیرند را به عهده  نمیکار  نیا مندرجات و سقم
استفاده  نگیچگو به به روز و دائمیاطالعات و  یدولتمقررات در  راتییتغ ،اصالح تجهیزاتانجام  در حال قاتی. با توجه به تحقکنندمی

 ای وسیلههر دارو،  شود تا اطالعات تهیه شده در داخل هر بسته یا دستورالعملدرخواست میخواننده  از هاو دستگاه زاتیاز داروها، تجه
تغییرات در دستورالعمل یا موارد مصرف و اخطارهای اضافه شده را مطالعه یا ارزیابی کند. هرگونه  و را در میان سایر چیزها دستگاه

 تخصص مشورت کنند.خوانندگان هر جا الزم باشد باید با یک م

، به ندکمی استناد  شتریاطالعات ب ۀمنبع بالقوعنوان یک به ایو عنوان مرجع هب به این کتاب تیساوب ایسازمان  کیکه این حقیقت   
بر  الوهع ند.نکیم دأییت ،ممکن است ارائه دهد تیساوب ایرا که سازمان  هاییو یا توصیه ناشر اطالعات ای سندهیکه نو ستیمعنا ن نیا
 در حال یاکه اثر نوشته شده زمانی درطولاثر ممکن است  نیذکرشده در ا ینترنتیا یهاتیساآگاه باشند که وب دیخوانندگان با ن،یا

 .ی توسط هرگونه بیانیۀ تبلیغاتی برای این کار ایجاد یا تمدید نخواهدشدضمانت گونهچید. هنشده باش حذف ای کرده رییغاست، تخواندن 
 موضوع ندارد. نیاز ا یدر قبال خسارات ناش یتیئولمس چیه سندهینه ناشر و نه نو

 هاه، بخش نگهداری کاتولوگکنگر ۀکتابخان
 

 همراه تیساوب
 :است ریهمراه است که شامل موارد زرایگان  تیساوب کیبا  زیشما ن یدرس کتاب

 نتیکتاب در قالب پاورپو اشکال
 .دیوارد شو www.essentialreproduction.com سایت به شتریکسب اطالعات ب یبرا
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 کتاب نیاستفاده از ا ۀنحو

 
 

 روریض رویکرد یک مانند کمّی موضوعات. دهدمی ارائه باروری مطالعۀ با رابطه در را جامعی رویکرد کتاب این
 آشکار کارانمهم و من برای کمبریج دانشگاه در باروری تدریس طول در قبیلازاین کتابی به نیاز. است دسترس در

 جکمبری دانشگاه دانشجویان از و علمی جلسات در خود همکاران جانب از را ایکنندهتحسین نظرات چون. بود
 .شوندمی چاپ کتاب این از بیشتری جلدهای که مطمئنم کردم، دریافت

 در شکیپزدام و پزشکی مامایی، علوم، دانشجویان برای ایمقایسه متن با هاانسان باروری درمورد را کتابی من
 اشاره هاگونه اکثر در باروری مسائل درمورد مشترکی اصلی نکات به و امرسانده چاپ به ایحرفه سطوح تمام

 هایاوتتف زا بسیاری و شودمی مشاهده متفاوت هایگونه میان در باروری جزئیات در زیاد تنوع حال،بااین. کردم
 و هالجدو در را تنوع این کردم سعی شدهمطرح جزئیات به توجه با. خورندمی چشمبه هاجنبه از برخی در اصلی
 نند،کمی فرق هم با اصول وقتی. بزنم همبه را متن شرح و مهم موضوعات آنکه جایبه دهم، نشان زیادی هایشکل

 مثالً . گرفت نادیده را اصلی هایتفاوت باید صورت این غیر در و شودمی داده توضیح صراحتاً هاآن درمورد
 هایموش انیتخمد چرخۀ یا گوسفندان زایمان خوک، در جنین کنترل بررسی به بالینیپیش پزشکی دانشجویان

 دلیلبه گذشته زمان در را هاانسان حال،بااین. ندارد هاآن کاری آیندۀ با ارتباطی این ولی پردازند،می صحرایی
 کتاب، این انپای از پس دانشجو. گرفتندمی درنظر صحراییموش و گوسفند خوک، عنوانبه هاگونه بین دهیتعمیم

 . شودمی آشنا است، من اصلی هدف که هاگونه بین عادی دهیتعمیم خطرات با

 نکردم سعی. است درکقابل وضوحبه کتاب این از بخش چند در مطلب این که است موّقتی و غیرقطعی علم
 واقعیت اما مد،آ کنار توانمی سختیبه پزشکی در ویژهبه بودن،غیرقطعی با. ندارد وجود که بگویم ایساده داستان

 اما. داریم را آن درمورد قطعی دانش درواقع کنیممی فکر چون دارد؛ اهمیت واقعی اطالعات مانند که است این
 در ار تحقیق هایفرصت قطعیت عدم این. دارد زیادی اهمیت قطعیت عدم و قطعیت بین محدودۀ از آگاهی درواقع

 .گذاردمی دانشجویان اختیار در آینده

 این هب مربوط مراجع از عبور و مختصر اشارۀ. است شده حذف کتاب این از جنین تکوین موضع متأسفانه
 یهتوص. داریم نیاز کتاب همین اندازۀبه زیادی مطالب به آن ارائۀ برای چون است؛ غیرمنصفانه جذاب موضوع

 .باشند اطالعات این دنبالبه دیگر متون در مندعالقه دانشجویان کنممی

 هب امیدوارم روش، این با. کنید آغاز هاشکل و هاباکس ها،جدول مطالعۀ با را فصل هر اوّل کنممی پیشنهاد
 هانآ مطالب و هاشکل ها،جدول به و بخوانید را فصل مجدداً سپس،. ببرید پی موردبحث موضوع ضروری اصول
 لک باید است، جامع باروری من رویکرد چون پایان، در. دهندمی ارائه را جزئی و جامع اطالعات چون کنید؛ توجه
 .است آن دهندۀتشکیل هایفصل کل از فراتر چون خواند؛ را کتاب
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 مقدمه

 

از  یاعمدهشده است. بخش  ایجادششم  چاپدر انسان از زمان  یمثلدیتول یندهاایفردر درک ما از  یادیز هایپیشرفت
 یشناسستیز هایتکنیک تیدر حال گسترش و حساس ۀدامندرمورد  یکاربرد مداوم مطالعات بارور دلیلبه شرفتیپ نیا

ز ا هاییپیشرفت. کندمیمثل کمک دیتول هایفعالیت یکاردست و ترپیچیده هایتوصیفاست که اکنون به  یمولکول
 هایانداماز  زنده یربرداریشامل تصو موارد نیآمده است. ا دستبه شتریب یاز ابزارها یربرداریتصو ۀزند هایتکنیک

. است نیو جن هاسلولاز رفتار ی تهاجم کمتر مدتطوالنی یربرداریتصو نیو همچن خود عملکرد مغز در محل، مثلدیتول
 .بوده است زیانگشگفت واقعاًمثل دیتول ۀنیدرزم یپزشک قاتیتحق هایپیشرفت

 تهدید. دارد ارقر علمی و بالینی سیاسی، قومی، افشاگری و توجه مرکز بهداشتی و اجتماعی نشریات باروری در موضوع
 ومیرمرگ باالی و فجیع آمار .است برانگیزچالش نامساعد وهوایآب زمینی، منابع باوجود دنیا جمعیت مستمر رشد از ناشی
 ۀدور اهداف در که رودمیشمار هبهتر وظیفه ب عملکرد جهت دنیا سراسر است و تالش و کوشش در تأملقابل مادران
 انسانی ایمنی نقص ویروس یا عفونت اثرات مدیریت ۀزمیندر هاییپیشرفت اینکهوجود  با. شده است بیان WHO ۀسالهزار

 افتهی کاهش ویروس این انتقال میزان که نیست معلوم هنوز گرفته است، صورت ترارزان عمومی داروهای ۀتهی ازطریق
 موضوعات ینا. دارد اهمیت جنسیتی نابرابری موضوعات اثر به پرداختن و جسمی رفتارهای از آگاهی دلیل، همین به. باشد
آنتی این. ندامقاوم هابیوتیکآنتی برابر در چون ؛دگیرنمی قرار موردتوجه بیشتر مراقبتی هایعفونت افزایش به توجه با

فرصت ایجاد به مصنوعی لقاح ۀدور در بالینی هایپیشرفت ۀادام. کنندمی ایجاد را مشکالتی افراد باروری در هابیوتیک
سلول قطری از ژنتیکی نارسایی ناشی ازهای وبیماری طبیعی باروری قدرت کاهش از اجتناب یا کاهش برای زیادی های
 ندرستیت و است یافته افزایش مفرط چاقی ضمن، درکند. می مطرح را( قدیمی) و جدید مباحث و شدهمنجر  بنیادی، های
در این  نوزادان از مراقبت ۀدور و جفت رحم، در زندگیهمچنین . نداارتباط در هم با نساالبزرگ و کودک سالمت و

 اب ارتباط افزایش طول در ژنتیکی بیان ۀنحو از تریکامل آگاهی کنیممی سعی پایان در. گیرندمی قرار تأکیدموردکتاب 
 روانی هایبیماری و ضداجتماعی رفتارهای که کنیم پیدا ایپیچیده رفتاری هایژنوتیپ کنترل جهت محیطی فاکتورهای

 بنابراین، .دارد اهمیت افراد زندگی هایبخش تمام در باروری که شودمی معلوم هامثال این به توجه با. گیردمی دربر را
 آگاهی و دانش هایپیشرفت امیدواریم. است آن مرکزی ۀهست اگرچه ؛دهدمی تشکیل را کتاب این از بخشی فقط علم
ۀ فکرانروشن دیدگاه متأسفانه. کند کمک رایج قانونیاجتماعی مباحث و هانگرش ها،ارزش ۀزمیندر رسانیاطالع به علمی
 گرفته قرار علمیغیر بیان قدرت منفی تأثیرتحت دنیا سراسر در قبلی ویرایش از مدارک و شواهد نامناسب پذیرش بر مبنی
 .است جنسی هایاقلیت حقوق یا زنان پیشرفتو  تکامل سیر ی،جوّ تغییر برخالف اغلب که است
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و  یولوژیزیل فنوب ۀزیگرفت جا میتصم درنهایتنوبل  ادیخوشحال هستم که بن اریمن بس ،مثبتنکتۀ یک  عنوانبه
سال  آن در ازعقب افتاد و پس  زهیجا نیکتاب، پروفسور باب ادواردز، اختصاص دهد. ا نیرا به انتصاب ا 2010 یپزشک
او به کار  ۀزیجاشناخته است. گرچه  تیرسممثل را بهدیبر تول قاتیتحق ۀتوسعباب در  فردمنحصربهنقش  ا،یتانیدر بر 2011

در  شگامانشیو اخالق، همراه با نقش پ یپزشک ،یباب را در علم بارورواضح نقش طور بهاشاره کرد،  IVF یخود بر رو
ه باب و ک کنممیشد. من افتخار  زهیجا افتیباب مانع از در بیماری، سفانهأمتارتباط با علم به مردم شناخت.  یبرقرار

کردند، هر دو از من دعوت کردند تا  افتیرا از طرف باب در زهی، روث که جامدتطوالنی یهمسرش و همکار علم
که  یخنرانس نیا براساسمنتشرشده  ۀمقالاز  توانمیرا  یشدستاوردهاچاشنی کار خود باز کنند.  ینوبل را برا ومیسمپوز

 :کرد هاست، مشاهد در دسترس گانیرا صورتبه

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171154/?tool=pubmed. 

مطالب و  یتعادل بهتر را برا دوارانهیام یبازساز نیروز شده است. او به یبازساز کامالًنسخه، کتاب  نیا یسرانجام برا
 هایجنبه ۀدربار تردقیقاز نقاط اطالعات  یاریدر بس ،امر نیکمک به ا ی. براکندمیبه متن فراهم  ترقوی تیموضوع روا

 ارمدویام ن،یو ارقام منتقل شده است. عالوه بر ا هاجدول، کادرهاموضوعات به  یبرخ یکاربرد ای ایمقایسه، ترعمیق
از  زین قبالً طور که همان ؛شود میو خاص تقس یبه منابع کل ترطوالنی هایلیستبا  ترخاصمراجع  یبرا هاییدرخواست

و  خواسته شده است ایمشاوره هاینامه، اصالحات و هادیدگاهآموزان و معلمان در سراسر جهان از خوانندگان، دانش
متن  کیمثل دیآموزان تولدانش یکردم برا یسع - یسالگ 33در  حاضردرحال - هفتم ۀنسخ نیدر ا شهیطور که همهمان
، اما آن را با آوردبه ارمغان  شان راینظر هایهستهموضوع  ،کوچک اتیجزئ ازطریقکه  کنموجور و جامع را فراهم جمع
 .دهدنشان  نهی، اطالعات و زمشیآزما
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 تقدیر و قدردانی
 

حل مختلف  که یاز افراد یاریمن از بس     نیا یۀتهدر مرا
شکر  ،کردند کمک ویرایش شجواز : کنممیت و  فعلی انیدان
 مهمکاران از ؛ش  انگوییپاس   و انگیزه ، توجهخاطر بهس  ابق 
 هایرسانه میت ازکمک و مشاوره؛  دلیلهب1بلک ول  -ویلیدر 

 یبرا جیدر کمبر یآناتوم ۀدانش  کددر  یریو تص  و یص  وت
 یس  تولوژیبخش ه از ؛یعکاس   ریمش  اوره و کمک به تص  او

 یبرا جیو علوم اعص    اب کمبر تکوین ،یولوژیزیگروه ف
اود، بر تریپروفسور پ از ؛یعکاس یموجود برا دیساخت اسال

 مزیپروفس   ور گراهام برتون، پروفس   ور توماس هوکفلت، ج
هر ی نیت  انر و دکتر پل مزیک  ارتر، دکتر ج یمولر، دکتر تون

خود و  یاصل هایدادهاز عکس و دادن به استفاده اجازه یبرا
و مرا در آمادهانتقاد من  هایطرح ازکه  یاریهمکاران بس   

 .کردند قیتشو ویرایش نیا یساز

                                                           
1. Wiley-Blackwell 
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 شما یکتاب درس هایویژگی
 
 یریادگی ایهویژگیاز  شترینشان داده خواهد شد که چگونه ب یبعد ۀصفحچند  یط .دیخوش آمد مباحث ضروری تولیدمثل دیجد ۀنسخ به

 .دیاستفاده کن یموجود در کتاب درس
 توسط شدهی. طراحموجود است Wiley E-Text درآزاد  یشما با دسترس یبار، کتاب درساوّلین  یبرا :جا زمان و هر هر یکتاب درس

 .دیکندانلود  ،توانیدمیکه شما آن را در اسرع وقت  یکتاب درس نیا تالیجید ۀنسخ کی ،اصلیمنابع 
 

 
 

 :مند شویداز موارد زیر بهره دهدمیبه شما امکان  اصلیمنابع  توسط شدهی: طراحتان Wileyیکیمتن الکترون
هصرفدر زمان  تانکتابخانهکل در حتّی  خود، هاییادداشتدر کتاب خود،  فوراًکردن اصطالحات و موضوعات دای: در پجووجست -

 (.ایدکردهدانلود  یشتریب یدرس هایکتابشما  کههنگامی)کنید  ییجو
 یراحتبه و سرعتبهرا ها آن توانیدمیدرست در متن، شما  تالیجید هاییادداشتبرجسته و با نکات کد رنگ،  :و نکات مهم هایادداشت -

 .دیکن دایپ
 .دیکن دهیسازمانداخل برنامه  هایپوشهکالس را در  لوازمو  هایادداشت، هاکتاب: دهیسازمان -
 مطالعاتی. هایگروهو  هاکالسیهمبرجسته با دوستان،  نکات و هایادداشت: تبادل گذاشتناشتراکبه -
 .منتقل شود دارید؛ نیاز وتریکامپ یارتقا ای رییشما به تغ کهزمانی تواندمیشما  یراهنما ۀکتابچ: ارتقا -
 .دیده وندیهمراه پ تیساخود به تمام مطالب موجود در وب یتعامل یکتاب درس ۀصفحاز  میمستقطور به: نکیل -
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 Wiley یکیمتن الکترون
 

 اصلی منابع توسط شدهی: طراحWiley یکیبه متن الکترون یدسترس یبرا

 .دیبرچسب را با دقت خراش ده یو پوشش باال دیکن دایکتاب پ نیداخل ا ییرا در قسمت جلوخرید کد  -
 .دیکن دنید www.vitalsource.com/software/bookshelf/downloads از Bookshelf ۀ برنامدانلود  یبرا -
 :دیکن دایپ یخود دسترس Wiley E-Textبه  ،ایدکرده یداریخر یکیکتاب الکترون کی عنوانبهرا  اسم نیاگر شما ا -

       Powered by Vital Source روزه در دسترس است. از  90 دیدرصورت خرhttp://support.wiley.com درخواست  یبرا
 .دیدرخواست کن Ask A Question ای Live Chat هایبرگه ازطریق خریدکد  کی

 .دینام کنثبت یحساب کاربر کی یخود باز و برا ۀانیرا یرا بر رو Bookshelf ۀ برنام -
 کنید.وارد  تالیجیدانلود کتاب د یخود را برا دینام را دنبال و کد بازخرثبتفرایند  -

 :سایت زیر سر بزنید کامل، به یدسترس هایدستورالعمل یبرا -
www.essentialreproduction.com 

 هایقابلیتو   Wiley-Blackwell یکیکتاب الکترون نیدستگاه تلفن همراه( به ا ای انهیرا ازطریق) عیسر یدسترس هوشمند ۀدور
 :سایت ذیل ببینیددر موارد را ۀهم. دهدمیرا به شما  یفروشخرده ۀشدهیتوص فتخفی درصد 40آن،  یکیالکترون ۀاضاف

www.coursesmart.com/students 

 .دیکن افتیخود را در تالیجیجداول د هایکپی، انیمرب
درسی ارائه  هایدورهزیست، کارآمد و فوری را جهت برگزاری سازگار با محیط هایروش امکان استفاده از انیمرب به نیهمچن

 .دهدمی
 .دیمراجعه کن  www.coursesmart.com/instructors  به شتریکسب اطالعات ب یبرا

 هادداشتیاو صفحات و  دیکن جادیا را هاسخنرانی هاییادداشت ،و چسباندن یبا کپ سرعتبه توانیدمی، شما CourseSmart با
 یهنمارا ۀکتابچدر کالس درس، از  یابزار آموزش کی عنوانبهمطالعه، کالس و  ی. برادیاشتراک بگذارخود به جویانرا با دانش 

 .دیکن ادیپ یدستگاه همراه خود بالفاصله دسترس ای انهیاز را ودتانخ Wiley CourseSmart تالیجید
 ی. برادیخود را دانلود و شروع کن Bookshelfتا  دیوارد شو http://instructors.coursesmart.com/bookshelfدر  یسادگبه

 .دینک کیمحصول کتاب کل ۀصفح ایخود  یجووجست ۀصفحدر  «نیآنال یدرخواست کپ» یخود، رو زیم یدرخواست کپ
 

 همراه تیساوب

 باشد:می ریهمراه است که شامل موارد ز رایگان تیساوب کیبا  زیشما ن یدرس کتاب
 نتیکتاب در قالب پاورپواشکال 

 .دیوارد شو www.essentialreproduction.comبه  شتریکسب اطالعات ب یبرا
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 شما یموجود در کتاب درس هایویژگی
 

امکان را  نیشما به شما ا یکتاب درس Desktop Edition ۀنسخاست.  دیو جداول مف ری، تصاوهاعکسشما پر از  یکتاب درس
 .دیقرار ده در آن و دیکن یخود کپ هاییادداشتو  هاسخنرانی ف،یرا به تکال ریتصو ایکه هر عکس  دهدمی
 

 

 

 یریادگی یدینکات کل
 ستمیس نیشود. ا یبندطبقهشهوت وابسته به محرّک  عنوانتحتو ممکن است  ست از هوس و شهوتا تمایالت جنسی عبارت -

 .کند رییممکن است با گذشت زمان تغآن  ۀدامنهستند و  هاکمحرّاز افراد در معرض انواع  یاریاست. بسدرست نا یبندطبقه
نوع  آن راساسب شهوتوابسته به  کیمرتبط با افراد است که تحر یو رفتارها هاویژگیاز  ایمجموعه یتیجنس تفکر قالبی -

 .شودمی یبندطبقهمحرّک خاص از 
 .دهدمی، نشان استآنچه که از نظر جنسی  براساساحساسات درونی فرد را شخص  کی یجنس تهوی -
 .شوندنمیبدون گرایش جنسی با شهوت و معاشقه تحریک افراد  -
مبنی وجود ندارد  ی، اما شواهد واضحاندبوده لیدخ رشد جنسیهمه در  یاجتماع یریادگیو  هاهورمون، ساختار مغز، هاژن -

 عوامل در ارتباط با یک جنس خاص باشد.از هریک که بر این
 داشته باشند. یبر رفتار جنس یریثأت توانندمی هاهورمون -
قرار  فادهمورداست نظردیهر دو هدف مطالعه و تجد یبرا تواندمیکه  رسدمی انیبه پا یدیکل یریادگی ۀجعب کیهر فصل با  -

 گیرد.
 

 .دی. موفق باشدیلذت ببر تاندیکتاب جد ۀمطالعاز  میدواریام
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