
 

  اسالمي   شوراي  مجلس26/2/1372   مصوب  و جمعيت  خانواده  تنظيم قانون

  

 1ماده 

انـد در    شده  و وضع بيني  پيش عائله  يا  تعداد فرزندان  براساس  در قوانين  كه  امتيازاتي كليه

  شوند، قابـل   متولد مي  قانون  اين از تصويب   از يكسال  پس  و بعد كه  چهارم مورد فرزندان

 از  شـوند كماكـان    مزبور متولـد مـي    تا تاريخ  كه فرزنداني  نخواهد بود و  و اعمال محاسبه

 .باشند برخوردار مي   مقرر شده امتيازات

  

 29/8/1369   كار مصوب  در قانون  شده بيني پيش   از امتيازات  استفاده نحوه: 1تبصره 

 زيـر    شـرح  ، بـه 1354   مـصوب   اجتمـاعي  تأمين   و قانون  نظام  مصلحت  تشخيص مجمع

 :خواهد بود

 

   كـار مـصوب    قـانون 76   مـاده  موضوع (  زن  كارگران زايمان  و  بارداري مرخصي) الف

 از   پـس   و بعـد كـه    چهـارم   فرزنـدان  بـراي )   نظـام  مصلحت   تشخيص مجمع29/8/1369

   موجـود و آتـي    اسـتحقاقي  شـوند، از مرخـصي    متولد مي قانون   اين  از تصويب يكسال

 .كارگر كسر خواهد شد

 

   قـانون 78   ماده موضوع (  در مراكز نگهداري  زن كارگران   فرزندان  نگهداري هزينه (ب

   و بعد كه  چهارم  فرزندان براي)   نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع29/8/1369  كار مصوب

 .بـود   كـارگر خواهـد    عهـده  شـوند، بـه    متولـد مـي    قانون  اين  از تصويب  از يكسال پس

  بـراي  (1354   مـصوب   اجتمـاعي   تـأمين   قـانون 58   ماده موضوع (  فرزندان  بيمه حق) ج

  شوند، بصورت مي  متولد  قانون  اين  از تصويب  از يكسال  پس  و بعد كه  چهارم فرزندان

 .گردد  مي دريافت  شده  از بيمه  اجتماعي  تأمين  تعرفه  و مطابق  تعيين جداگانه

  
   بر آنها مـستلزم   حكم  شمول  كه مؤسساتي  در مورد سازمانها و  قانون اين: 2تبصره 

 .باشد مي   نيز جاري  است ذكر نام
 
  

 2ماده 

   و آمـوزش  درمـان  ، ، بهداشـت   عالي  و آموزش ، فرهنگ  و پرورش  آموزش هاي وزارتخانه

 :باشند  مي ذيل  هاي  برنامه  اجراي  به  موظف  و ارشاد اسالمي  و فرهنگ پزشكي

  
   جمعيت  به  مربوط  آموزشي بود مطالب  خواهد  موظف  و پرورش  آموزش وزارت) الف

 . مؤثر بگنجاند  نحوي  خود به  درسي متون  را در  و كودكان  مادران  سالمتي و تأمين



  

   پزشـكي   و آمـوزش  ، درمـان  بهداشـت    و وزارت  عـالي   و آمـوزش   فرهنـگ  وزارت) ب

  هـاي   رشـته   در كليـه   خـانواده  تنظـيم   و  جمعيـت   بنـام   واحد درسي  ايجاد يك  به موظف

 .باشند  مي آموزشي

  

 و   فعـال   مـشاركت   جلـب  هـاي   زمينـه  است   موظف  و ارشاد اسالمي  فرهنگ وزارت) ج

   وزارتخانـه   بـا آن   نحـوي   به  را كه هنرمنداني  و ساير سازان ، فيلم نگاران مؤثر روزنامه

   و تنظـيم   جمعيـت  هـاي   از برنامـه   عمـومي  آگاهيهـاي    دارند بمنظور ارتقاء سطح ارتباط

 .نمايد  فراهم  خانواده
 
  

 3ماده 

   آگاهيهاي ارتقاء سطح   جهت  است  موظف  ايران  اسالمي  جمهوري  صدا و سيماي سازمان

 و   راديـوئي   آموزشـي  هـاي  امـه برن   و جمعيت  و مادران  كودكان  سالمت  در تأمين عمومي

 . نمايد پخش  و  تهيه  و غير مستقيم  بطور مستقيم تلويزيوني

  

 4ماده 

   ايـن 1  بـا اجـراء مـاده     كه   دولت هاي  هزينه  كاهش  از محل3 و 2 از مواد   ناشي هاي هزينه

   و دو تبـصره   بر چهـار مـاده   مشتمل   فوق قانون.  خواهد شد شود تأمين  مي  حاصل قانون

 يكهزار و سيصد و هفتـاد   ماه ارديبهشت   و ششم  بيست  مورخ  روز يكشنبه  علني در جلسه

   نگهبـان   تأييـد شـوراي   بـه  1372/3/2   و در تـاريخ   تصويب  اسالمي  شوراي و دو مجلس

 .  است رسيده

  

  شيردهي   در دوران  از مادران  با شير مادر و حمايت  تغذيه  ترويج قانون 

  

 1ماده 

   مقـررات  قـانون    شـيرخوار، بايـد بـا رعايـت      كمكـي   و غـذاهاي   شيرخـشك  ورود هر نوع

  هـا توزيـع   داروخانـه    از طريـق   فقط  گيرد و شيرخشك  كشور صورت  و واردات صادرات

 .شود

  

   ورود انـواع   بـه   مربوط  مقررات پزشكي   و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت: 1تبصره 

   كمكـي   و غذاهاي شيرخشك( شير مادر  هاي شونده جانشين مجاز و مقدار مورد نياز، و

 مزبـور    مقـررات  راعـات  م  به  موظف  بازرگاني وزارت. نمايد   و اعالم را تهيه) شيرخوار

 .باشد مي

 در بـازار    و فـروش   عرضه  نحوه همچنين  و  تجويز پزشكي موارد ضرورت: 2تبصره   



  هـا در شـبكه   شـونده  ين و جانش شيرخشك   انواع  و غيرمستقيم  مستقيم  و ارائه مصرف

  ، درمـان   بهداشت  وزارت  توسط بود كه  خواهد  ضوابطي  كشور طبق  ـ درماني  بهداشتي

 .شد  خواهد  و اعالم  تعيين  پزشكي و آموزش
 
  

 2ماده 

   بـا انـواع   شـيرخواره    در مـورد تغذيـه    و نظـاير آن  ، نـشريه  ، كتـاب   جزوه هرگونهانتشار 

 و   ضـوابط   رعايـت  بـه    مـوارد منـوط    شير مادر در كليه هاي شونده  و جانشين شيرخشك

 خواهد   تعيين  پزشكي آموزش  و ، درمان  بهداشت  وزارت  توسط  خواهد بود كه معيارهايي

 .شد

  

 3ماده 

دهنـد در   شـير مـي    فرزنـد خـود را    كـه   مـادراني  فرزند بـراي ) 3 (  تا سه  زايمان مرخصي

 .باشد  مي ماه) 4( چهار   و غيردولتي  دولتي بخشهاي

  

   شـيردهي   ادامـه  كـار مجـدد در صـورت      بـه   از شـروع   پس  شيرده مادران: 1تبصره 

 كـسر از   بـدون  (  از مرخـصي  سـاعت    يك  روزانه  كودك  ماهگي20توانند حداكثر تا  مي

 . كنند استفاده)   استحقاقي مرخصي

  
 بايد   شيردهي  و در حين  زايمان  مرخصي پايان  از  پس  مادران  شغلي امنيت: 2تبصره 

 .شود  تأمين
 
  

 4ماده 

 بـر آنهـا     قـانون  شـمول    كـه   سـازمانهايي   از جملـه   دولت  به  و وابسته  دولتي دستگاههاي

   مشمول  استخدامي  خاص مقررات   لحاظ  به  كه  و ديگر دستگاههايي  است  ذكر نام مستلزم

 با شير مادر   شيرخوارگان  تغذيه براي   مناسب  ايجاد تسهيالت  به  كار نيستند موظف قانون

 .باشند مي   زن  كار كاركنان در جوار محل

  

 5ماده 

  وان با عن اي  كميته  قانون اين   بر اجراي  آن  نحوه  و تعيين ، نظارت گذاري  منظور سياست به

  ، درمان  بهداشت در وزارت» با شير مادر   تغذيه  بر ترويج  و نظارت گذاري  سياست كميته«

 و  ، درمان  وزير بهداشت  با حكم  كه  كميته اين  اعضاي. شود  مي  تشكيل  پزشكي و آموزش

 :شوند عبارتند از  مي منصوب   كميته  عضويت  به  پزشكي آموزش

 .  پزشكي آموزش  و ، درمان  بهداشت  وزارت شتي امور بهدا معاون) الف



 . پزشكي   و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  امور دارو و درمان معاون) ب

 .  ايران  اسالمي  جمهوري  پزشكي  نظام  سازمان رئيس) ج

 . با شير مادر  تغذيه  ترويج  كشوري اعضاء كميته دو نفر از) د

 . و زايمان   زنان  متخصص  نفر پزشك يك) ه

 .  اطفال  متخصص  نفر پزشك يك) و

 . تغذيه   علوم  نفر متخصص يك) ز

   را طي  و اصول  فقه خارج   دوره  سال6   حداقل  كه  اسالم  مباني  آشنا به  نفر روحاني يك) ح

 . باشند كرده

 .  فرهنگي نقالب ا  عالي  شوراي  زنان  ـ اجتماعي فرهنگي   از شوراي  نمايندگي  نفر به يك) ط

 .باشد مي   با شير مادر افتخاري  تغذيه  بر ترويج  و نظارت گذاري سياست   كميته خدمات

  

 6ماده 

   تغذيه  ترويج هاي كميته   تشكيل ه ب تواند نسبت  مي  پزشكي  و آموزش ، درمان وزير بهداشت

  هـاي  كميتـه .  نمايـد  استانها اقـدام   در  شيردهي  در دوران  از مادران با شير مادر و حمايت

 و  گـذاري   سياسـت   كميتـه   خود را بـه  اقدامات   خواهند بود نتايج  موظف  ماده  اين موضوع

   پزشـكي   و آمـوزش  ، درمـان  ت بهداشـ  وزارت  بـا شـير مـادر در     تغذيـه   بر ترويج نظارت

 . نمايند گزارش

  

 7ماده 

   و شـرايط  صـالحيت   در حـدود   قـانون   ايـن   موضـوع  هاي  كميته  و اختيارات  وظايف شرح

   موجـب   بـه  اسـتاني   هـاي   كميتـه   اعـضاي   و تركيـب  تخاب ان  آنها و نحوه  تصميمات اجراي

   بـه   پزشـكي   و آمـوزش  درمـان  ،  پيشنهاد وزير بهداشـت   بنا به  خواهد بود كه اي نامه آئين

 در 6 و 5 مـواد    موضوع هاي كميته   تصميمات در هر حال. رسد  مي  وزيران  هيأت تصويب

   قابـل   وي  مجـاز از سـوي   يا مقام   پزشكي ش و آموز ، درمان  تأييد وزير بهداشت صورت

 . خواهد بود ابالغ

  

 8ماده 

   و آمـوزش  درمـان  ،  بهداشـت   وزارت  و مـأمورين   قـانون   ايـن   موضـوع  هـاي  اعضا كميته

هـا و سـاير    داروخانـه  ،  و درمـاني   بهداشـتي   خدمات  دهنده از مراكز ارائه مجازند  پزشكي

كننـد    مـي  شير مادر فعاليـت   هاي شونده  جانشين  با توليد و توزيع  در ارتباط  كه مؤسساتي



 .باشند  مي همكاري   به  مكلف  مؤسسات گونه اين.  آورند  عمل بازديد به

  

 9ماده 

   نـصب   تعزيـر از قبيـل   بـه  ،  جـرم   و دفعـات   مراتب ، با رعايت  قانون  اين  از اجراي متخلفين

 يـا    شـهري   خدمات  بعضي موقت  ، قطع  آن  موقت ، تعطيل  بر سر در داروخانه  تخلف پارچه

   حداكثر تعزير و جزاي  به تكرار جرم   و در صورت  ريال  تا صد ميليون ز يك ا  نقدي جزاي

 .گردند مي   محكوم  صالحه  در محاكم نقدي

  

 10ماده 

   و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت  پيشنهاد  بنا به  ماه دو  ظرف  قانون  اين  اجرائي نامه آئين

 .رسيد  خواهد  وزيران  هيأت  تصويب  به پزشكي

  

 11ماده 

 .گردد  لغو مي  قانون  مغاير با اين  قوانين كليه

  

   مـورخ  شـنبه  روز سـه    علنـي   در جـسله   و چهار تبصره  ماده  بر يازده  مشتمل  فوق انونق

   تـصويب   اسالمي شوراي   هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس  يك  آذرماه  و دوم بيست

 . است   رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به27/12/1374  و در تاريخ

  

 از  مـادر و حمايـت    با شير  تغذيه  ترويج قانون) 3 (  ماده به) 3 (  تبصره  الحاق قانون 

   شيردهي  در دوران مادران

  

 ماده واحده

 از  بـا شـير مـادر و حمايـت       تغذيـه   تـرويج  قانون) 3 (  ماده به) 3 (  تبصره  زير بعنوان متن

 .شود مي   الحاق- 22/12/1372   مصوب-   شيردهي  در دوران مادران

  
   سـه   زايمانهاي  و براي  ماه  دوقلو، پنج حملهاي   وضع  براي  زايمان مرخصي: 3تبصره 

 .شود مي   تعيين  مربوط هاي  العاده  و فوق از حقوق   با استفاده  سال قلو و بيشتر يك
 
  

   و دوم  بيـست  مـورخ    روز چهارشـنبه   علنـي   در جلـسه   واحده  بر ماده  مشتمل  فوق قانون

  و در تـاريخ    تـصويب   اسـالمي   شـوراي   يكهـزار و سيـصد و هـشتاد مجلـس     اسـفند مـاه  

 .  است  رسيده  نگهبان  تائيد شوراي  به28/12/1380

 



 


