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 یردهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیج تغذیقانون ترو

 یات و الحاقات بعدبا اصالح1374,12,22مصوب 

 

شور کت قانون مقررات صادرات و واردات  ید با رعایرخوار، بایش  یکمک  یو غذاها  کرخشیورود هر نوع ش - 1ماده  
 .شود عیها توزق داروخانهیفقط از طرکر خشیرد و شیصورت گ

ن یاز و جانشیمقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد ن  یکوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش - 1تبصره  
د. وزارت صنعت، معـدن و تجارت یه و اعالم نمایرخوار( را تهیش  یکمک  یو غذاها  کرخشیشر ماد)یش  یهاشونده

 .باشدیموظف به مراعات مقررات مزبور م

ر یم و غین نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقیو همچن یکز پزشیارد ضرورت تجوو م - 2تبصره 
ه توسط کخواهد بود    یشور طبق ضوابطک  ی، درمانیه بهداشتکها در شبوندهن شیجانشو  کر خشیم انواع شیمستق

 .خواهد شدن و اعالمییتع یکوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

ن یو جانش کرخشیرخواره با انواع شیه شیر آن در مورد تغذیه و نظایتاب، نشرکجزوه،  هر گونهانتشار  - 2ماده 
ه توسط وزارت بهداشت، درمان کخواهد بود    ییارهایت ضوابط و معیمنوط به رعارده موایلکر مادر در  یش  یهاشونده

 .ن خواهد شدییتع یکو آموزش پزش

ر یو غ یدولت یهادهند در بخشیر میه فرزند خود را شک یمادران یبرا ( فرزند3مان تا سه )یزا یمرخص - 3ماده 
 .باشدی( ماه م6شش) یدولت

 یماهگ 24ثر تا کتوانند حدایم یردهیار مجدد در صورت ادامه شکعد از شروع به رده بیمادران ش - 1تبصره  
 .دننکاستفاده  یاستحقاق یسر از مرخصکبدون )یساعت از مرخص کیروزانه  کود ک
 

 .ن شودید تأمیبا یردهین شیمان و در حیزا یان مرخصیمادران پس از پا یت شغلیامن - 2تبصره  

سال با  کیشتر یسه قلو و ب یمانهایزا یدوقلو، پنج ماه و برا یوضع حملها یرامان بیزا یمرخص - 3تبصره 
 .شودین مییتع مربوط یهاالعادهاستفاده از حقوق و فوق
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ر نام کها مستلزم ذه شمول قانون بر آنک ییهاو وابسته به دولت از جمله سازمان یدولت یهادستگاه  - 4ماده 
جاد یستند موظف به ایار نکمشمول قانون  یمقررات خاص استخداملحاظ ه بهک ییهاگر دستگاهیاست و د

 .نداشبیزن منانکار کار کر مادر در جوار محل یرخوارگان با شیه شیتغذ یالت مناسب برایتسه

ته یمکبا عنوان  یاته یمکن قانون یا ین نحوه آن بر اجرایی، نظارت و تعیگذار استیبه منظور س - 5ماده 
شود. یل میکتش یکر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشیشه بایج تغذیو نظارت بر ترو یگذار است یس

اند شوند عبارت یته منصوب میمکت  یعضوبه  یکزشر بهداشت، درمان و آموزش پیم وزکه با حکته  یمکن  یا  یاعضا
 : از

 .یکوزارت بهداشت، درمان آموزش پزش یمعاون امور بهداشت - الف

 .یکاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشمع - ب

 .رانیا یاسالم یجمهور  یکس سازمان نظام پزشییر - ج

 .ر مادریه با شیج تغذیترو یشور کته یمکدو نفر از اعضاء  - د

 .مانیمتخصص زنان و زا کنفر پزش کی - ه

 .متخصص اطفال کنفر پزش کی - و

 .هینفر متخصص علوم تغذ کی - ز

 .رده باشندک یسال دوره خارج فقه و اصول را ط 6ه حداقل کاسالم  یآشنا به مبان ینفر روحان کی - ح

 .یانقالب فرهنگ یعال یزنان شورا یعاجتما - یفرهنگ یاز شورا یندگینفر به نما کی - ط
 .باشدیم یر مادر افتخار یه با شیج تغذیو نظارت بر ترو یگذار استیته سیمکخدمات 

ر مادر و یه با شیج تغذیترو یهاته ی مکل یکتواند نسبت به تشیم یکر بهداشت، درمان و آموزش پزشیوز - 6ده ما 
ج ین ماده موظف خواهند بود نتایموضوع ا  یهاته یمکد.  یاقدام نما  هادر استان  یردهیشت از مادران در دورانیحما

ر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش یه با شیتغذجیو نظارت بر ترو یگذار استیته سیمکاقدامات خود را به 
 .ندیگزارش نما یکپزش

مات یتصم یط اجرایاشر  ت وین قانون در حدود صالحیموضوع ا یهاتهیمکارات یف و اختیشرح وظا - 7ماده 
ر یشنهاد وزیه بنا به پکخواهد بود  یانامهنییبه موجب آ یاستان یهاتهیمکاعضاء بیکها و نحوه انتخاب و تر آن



3 
 

موضوع  یهاته یمکمات یل تصمدر هر حارسد.یران میأت وزیب هیبه تصو یکبهداشت، درمان و آموزش پزش
 .خواهد بودقابل ابالغ  یو  یا مقام مجاز از سو ی  یکش پزشرمان و آموز ر بهداشت، دید وزییدر صورت تأ  6و    5مواد  

مجازاند از  یکن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشین قانون و مأموریموضوع ا یهاتهیمکاعضاء  - 8ماده 
ع ید و توزیه در ارتباط با تولک یر مؤسساتیها و سا، داروخانهیدرمانو یز ارائه دهنده خدمات بهداشتکمر 

 .باشندیم  یار کلف به همکمؤسسات من گونهید به عمل آورند. اینند بازدکیت میر مادر فعالیش  یهاشوندهنیجانش

پارچه تخلف بر سردر   ل نصبیر از قبیت مراتب و دفعات جرم، به تعزین قانون، با رعایا  ین از اجرایمتخلف - 9ماده  
 000/ 000تا  50/ 000/ 000از  ینقد  یا جزای یشهر خدمات  یقطع موقت بعضل موقت آن،یداروخانه، تعط

 .گردندیوم مکمحم صالحهکدر محا ینقد  یر و جزایثر تعزکرار جرم به حداکال و در صورت تیر 300/

به  یکشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشیپظرف دو ماه بنا به  ن قانونیا یینامه اجران ییآ-  10ماده 
 .دیاهد رسران خو یأت وزیب هیتصو

 .گرددین قانون لغو میر با این مغایه قوانیلک - 11ماده  

صد و یهزار و س کیست و دوم اسفند ماه ی شنبه بازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز سهیقانون فوق مشتمل بر 
 .تده اسینگهبان رس ید شوراییبه تأ 1374.12.27خ یب و در تاریتصویاسالم یهفتاد و چهار مجلس شورا

 ی بر ناطق نور ک ای عل   -   یاسالم  ی س مجلس شورا یی ر
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ت از مادران در یر مادر و حمایه با شیج تغذیقانون ترو یین نامه اجراییآ

 یر دهیدوران ش

 یبا اصالحات و الحاقات بعد1375,09,21مصوب 

 

اشت، وزارت بهد31/4/1375مورخ  4007شنهاد شماره یبنا به پ 21/9/1375ران در جلسه مورخ یأت وزیه
ر یت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیج تغذی( قانون ترو10و به استناد ماده ) یکدرمان و آموزش پزش

 :ب نمودیر تصویبه شرح ز اد شده رایقانون  یین نامه اجراییـ آ 1374ـ مصوب  یده

 یو حقوق یقیاص حقرخوار منحصرًا توسط اشخیش یکمک ی( و غذاهایر مصنوعی)ش کر خشیـ ورود ش 1ماده  
 . نند مجاز استک یت میرا رعا یکشه ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزک

ن شده توسط وزارت بهداشت ، ییضوابط تع یلف به اجراکم یر دولتیو غ یدولت یه دستگاههایلکـ  2ماده  
ر مادر و یه با شیج تغذیرو( قانون ت2( و ماده )1( ماده )2( و )1) ی، موضوع تبصره ها یکدرمان و آموزش پزش

 .شود ـ هستند یده مین پس قانون نامیه از اکـ  یر دهیت از مادران در دوران شیحما

 یز بهداشتکمر  کا پزشیمتخصص اطفال  کپزش یمان منوط به گواهیزا ین ماه مرخصیچهارم یـ اعطا 3ماده  
( است ، مگر کر خشیاستفاده از ش احراز عدم یرخوار )برای( همراه با شناسنامه شییو روستا ی)شهر  یـ درمان

 .شده باشد ینیش بیپ یشتر یمان بیزا یآنها مرخص یگر برایده مطابق مقررات کنیا

 یاستعالج یمعالج از مرخص کد پزشییبا تأ یران باردار ه در طول دوک یبانوان ـ (1381ˏ 06ˏ 24  ی )الحاق تبصره  
مان یزا یاز مرخص یاستعالج یمند خواهند بود و مدت مرخصبهرهمان یزا ینند، از چهارماه مرخصکیاستفاده م

 .سرنخواهد شدکان آن
 

 یـ درمان یز بهداشتکمر  یه گواهی، منوط به ارا کود ک ی( ماهگ20تا سن ) یساعت یـ استفاده از مرخص 4ماده  
 . رخوار توسط مادر استیه شیبر تغذ یمبن

 .ربوط به خود هستندار تابع ضوابط مکـ بانوان مشمول قانون  تبصره
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مان و در دوران یزا یان مرخصینامه پس از پانیین آیـ مادران مشمول ا(1383ˏ 10ˏ 09  ی )اصالح  5ماده  
ه خود، کنیاد شده نقل وانتقال آنها ممنوع است مگر ای. در دوران ابندیخود اشتغال  یار قبلکد در یبا یردهیش

 .ا نقل وانتقال باشندیر شغل ییتغ یمتقاض

ثر از کار روزانه حداکساعات مقرر  یتوانند طینامه منیین آیـ مادران مشمول ا(1383ˏ 10ˏ 09  ی )اصالح  6ماده  
اد شده را ی ی، مرخصکود کاز یتوانند برحسب نیاد شده مینند. مادران کاستفاده  یساعت یساعت مرخص کی

زان یم زند دوقلو و باالتر بهفر  یمادران دارا یبرا یساعت ینند. مدت مرخصکثر در سه نوبت استفاده کحدا
 .باشدیدوساعت م

ر نام است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذک یو مؤسسات یدولت یتهاکـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شر  1تبصره  
 .نندکجاد محل مناسب اقدام یدهند، نسبت به ا یر میه فرزند خود را شک یموظفند متناسب با تعداد مادران

( 78ار، براساس ماده )کل قانون مشمو  یارگاههاکدر  کود کرخوارگاه و مهد یجاد شیبوط به اـ ضوابط مر 2تبصره  
 . هاستکود کرخوارگاهها و مهد یش یین نامه اجراییار و آکقانون 

 ر استیر مادر« به شرح زیه با شیج تغذیو نظارت بر ترو یاستگزار یته سیمکارات »یف و اختیـ وظا 7ماده  
 .ر مادریه با شیتغذج یاست ترویـ تداوم س 1
رخوار و ابالغ یش یکمک یو غذاها کر خشینظارت بر ورود، عرضه و فروش شاز و یبرآورد ن ین چگونگییـ تع 2

 .ربط یآن به مراجع ذ 
شور و ابالغ ک ی، درمان یبهداشت یه هاکستم شبیدر س کر خشیح شیع صحینظارت بر توز ین چگونگییـ تع 3

 .ربط یآن به مراجع ذ 
 . یقاتیو تحق یغاتی، تبل یآموزش یبرنامه ها یت بر حسن اجراـ نظار  4
 .ربط یتخلفات و ابالغ آن به مراجع ذ  یـ بررس 5
 . یکمکه یر مادر و تغذینه شیقات به عمل آمده در زمیاستفاده از تحق ین چگونگییـ تع 6
 .یر دهیز مادران در دوران شت ایر مادر و حمایه با شیج تغذیترو یاستان یته هایمک یتهایفعال ـ نظارت بر 7

 .ندکجاد یا ییاجرا یف خود گروههایانجام هرچه بهتر وظا یتواند برا ین ماده میاته موضوع یمکـ  1تبصره  

ر یب وزیم شده و به تصویته مزبور تنظیمکل جلسات و اداره آن ، توسط یکتش یـ دستورالعمل چگونگ 2تبصره  
 .رسد یم یکبهداشت ، درمان و آموزش پزش
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ر بهداشت، یب وزیر مادر، پس از تصویه با شیج تغذیتروو نظارت بر  یاستگزار یته سیمک یمهایـ تصم 8ماده  
 . الزم االجر است یکدرمان و آموزش پزش

و نظارت بر  یاستگزار یته سیمکس یی، ر یکوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزش یـ معاون امور بهداشت 9ماده  
 .ل دهدیکبوده و موظف است جلسات را به طور منظم تشر مادر یه با شیج تغذیترو

ر یه با شیج تغذیترو یته هایمکل » یکتواند نسبت به تش یم یکر بهداشت ، درمان و آموزش پزشیـ وز 10ماده  
 :ندکبداند اقدام  یه مقتضک یی« در استانهایر دهیت از مادران در دوران شیمادر و حما

 . استان یـ درمان یو خدمات بهداشت یکعلوم پزش دانشگاه یـ معاون امور بهداشت 1
 . استان یـ درمان یو خدمات بهداشت یکـ معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزش 2
 . ز استانکمر  یکس نظام پزشییـ ر 3
 .ر مادریه با شیج تغذیترو یته استانیمک یـ دو نفر از اعضا 4
 . مانیمتخصص زنان و زا کنفر پزش کیـ  5
 . هیارشناس علوم تغذکا ینفر متخصص  کیـ  6
 .مامانفر  کیـ  7
 .نفر پرستار کیـ  8

 یاستان منصوب م یـ درمان یو خدمات بهداشت یکس دانشگاه علوم پزشییم رکن ماده با حیافراد موضوع ا
 . است یافتخار  یاستان یته هایمکشوند. خدمات 

 یر دهیشت از مادران در دوران یر مادر و حمایه با شیغذج تیترو یاستان یته هایمکارات یف و اختیـ وظا 11ماده  
 :ر استیبه شرح ز

 . ح آنیع صحیو توز یر مصنوعیاز استان به شیبرآورد ن یـ نظارت بر چگونگ 1
  یقاتیو تحق ی، انتشارات یغاتی، تبل یآموزش یبرنامه ها یـ نظارت بر حسن اجرا 2
 .مادرر یه با شیج تغذیو نظارت بر ترو یاستگزار یه ستیمکانجام شده به  یه گزارش اقدامهایـ ارا 3
 .ر مادریه با شیج تغذیو نظارت بر ترو یاستگزار یته سیمک یـ انجام امور محول شده از سو  4

ج یته ترویمکس ییاستان ، ر یـ درمان یو خدمات بهداشت یکدانشگاه علوم پزش یـ معاون امور بهداشت 12ماده  
وظف است جلسات را به طور منظم استان بوده و م یر دهیاز مادران در دوران ش تیر مادر و حمایه با شیتغذ
 .ل دهدیکتش
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، پس  یر دهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیج تغذیترو یاستان یته هایمک یم هایـ تصم 13ماده  
 . در استان مربوط قابل اجراست یکر بهداشت ، درمان و آموزش پزشیب وزیاز تصو

ن نامه یین آیقانون و ا یموضوع قانون بر حسن اجرا یته هایمک یو اعضا یکعلوم پزش یـ دانشگاهها 14اده  م
امل داشته و درصورت مشاهده تخلفات موضوع قانون ، مراتب را کننده نظارت کع یننده و توزکد یدر مؤسسات تول

 یب متخلفان اعالم میتعق یصالح برا ید، موضوع را به مراجع ذ ییدرصورت تأمطرح و  یاستان یته هایمکدر 
 .نندک

 ی ب ی حسن حب   -س جمهور یی معاون اول ر

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ← 

  →خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید برای عضویت در ← 

  →برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ← 

 →ر خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  برای دریافت تازه ترین مطالب، د← 
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