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  عنوان فارسي رويداد حياتي: تولد زنده LB: رويداد حياتي ي شناسه

 Live Birthعنوان انگليسي رويداد حياتي: 

صفحه 2از  1ي   صفحه
  : تعريف رويداد حياتي 

كه خروجي  ي حاملگي؛ در صورتي توجه به طول دورهتولد زنده عبارت است از خروج يا بيرون آوردن حاصل حاملگي از مادر بدون 

ي ديگري از زندگي را داشته باشد. همچون ضربان قلب، نبض، بند ناف يا  بعد از جداشدن از مادر تنفس داشته باشد يا هر نشانه
  حركات عضالني ارادي، چه بند ناف قطع شده باشد يا قطع نشده باشد، چه جفت جدا شده باشد يا نشده باشد.

  .47ويرايش دوم، انتشارات مركز آمار ايران، تهران، ص.  تعاريف و مفاهيم استاندارد آماري.)، 1386منبع: مركز آمار ايران (

  هاي اطالعاتي موضوع

  شماره
  نام 

 موضوع اطالعاتي

  ي  شناسه

  موضوع اطالعاتي
  تعريف

1  
هاي  مشخصه

  تولد زنده
LB11 

هاي عمومي ناظر بر رويداد حياتي تولد زنده  ويژگيهاي تولد زنده عبارت از  مشخصه
  است.

 LB12  نوزاد  2
شود كه از نظر سن به رشد جسمي و  از ديدگاه حقوقي نوزاد يا صغير به كسي گفته مي

  رواني الزم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد.

 LB13  مادر  3

شود.  اجتماعي مؤنث گفته ميهاي خانوادگي است و به والد طبيعي يا  مادر يكي از نسبت
ي انساني مادر بيولوژيكي تخمك بارورنده را باردار است كه ابتدا رويان و  در جامعه

سپس جنين نام دارد اين بارداري درون رحم مادر از هنگام لقاح تا هنگام زادن نوزاد 
 ند.ك ي او شير توليد مي كشد. هنگامي كه كودك زاده شد بدن مادر براي تغذيه طول مي

ي انساني عنوان مادر معموالً به زني، به غير از مادر طبيعي، كه نقش اجتماعي  در جامعه
  پدر. و زن مادرخواندهشود. به ويژه در مورد  مربوط را انجام دهد نيز گفته مي
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 LB14  پدر  4

شود و  گفته مي مذكرطبيعي يا اجتماعي  والداست و به  هاي خانوادگي نسبتپدر يكي از 
هاي متفاوتي داشته  تواند تعريف شناختي، اجتماعي، فرهنگي، و مذهبي مي از نظر زيست

كند كه  را توليد مي اسپرميداراني مانند انسان، پدر شناختي، در پستان باشد. از نظر زيست
 پدرگيرد. از نظر اجتماعي  ) شكل ميجنين( رويان، لقاحتركيب شده و پس از  تخمكبا 

  شود. به مردي كه نقش اجتماعي مربوط را انجام دهد نيز گفته مي


