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 :مقدمه
  

 1400م از بـيش از    اسـال دين مبين   تغذيه با شير مادر در تعاليم       
كيد قرار گرفته و در آيات و روايـات متعـدد و            سال پيش مورد تأ   

در .   شـده اسـت     اهميت آن اشاره  به  ) ع(نيز در سيره معصومين   
 بهداشتي نيز اهميت حفظ     المللي  هاي بين   نهاي اخير سازما   دهه

مـادر را بـراي ارتقـاء سـالمت و تغذيـه             و ترويج تغذيه با شـير     
لـذا  . انـد   يرخواران و كودكان خردسال مـورد تأكيـد قـرار داده          ش

 ها براي غلبه بر مشكالت و موانع احتمـالي تـرويج شـير             تالش
 و  هاي جامع تغذيه و سالمت مـادر        برنامه ، بعنوان بخشي از   مادر

هاي بهداشتي اوليـه محـسوب       كودك و از اجزاء كليدي مراقبت     
 . شده است

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين8

 

مـادر در بـسياري از       نگراني از كاهش عمومي تغذيه با شير      
نقاط جهان در ارتبـاط بـا عوامـل اجتمـاعي فرهنگـي از جملـه        

مصرف  مادر و پيامدهاي ناشي از       هاي شير  شونده  ترويج جانشين 
) سوء تغذيه و مـرگ كودكـان       ها، افزايش ابتال به بيماري   (ها   آن

موجب گرديد تا سازمان جهـاني بهداشـت و يونيـسف، اولويـت           
پيشگيري از سوء تغذيه شيرخواران و كودكان خردسال، حمايت         
و ترويج تغذيه با شيرمادر،  تدوين قـوانين و اقـدامات مقتـضي              

كيد نموده و   مام كشورها تأ  مادران را در ت   براي تسهيل شيردهي    
ـ          عنـوان   همقررات مناسبي را براي فروش غذاهاي شيرخوار كه ب

پـس از   . اينـد روند، پيشنهاد نم    مادر بكار مي   جانشين شونده شير  
المللــي بازاريــابي  كــد بــين"  1981 جلــسات متعــدد، در ســال

 و بـه عنـوان       به تـصويب رسـيد     " مادر هاي شير  شونده  جانشين
م براي اجرا به كشورها ابالغ گرديد تـا آن را    حداقل مقررات الز  

  .  كشور خود تطبيق داده و به اجرا درآورندقانون مليبه صورت 
كشور ما با الهام از تعاليم عاليه قرآن كريم مبني بر ضرورت 

مادر و در راستاي اجراي برنامه تـرويج         شير تغذيه شيرخواران با  
كشورهايي بود كـه بـا      از اولين    ،1370مادر از سال   شير تغذيه با 
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تهيه اليحه بر اساس كد مذكور و تقديم آن به مجلس شـوراي             
 بـه تـصويب     1374قانون حاضر در سـال      . اسالمي پيشقدم شد  

مصنوعي و غذاهاي    د كه نه تنها مقررات ورود و توزيع شير        يرس
كنـد،   ها را تعيـين مـي       كي و منع تبليغات و چگونگي نظارت      كم

دوران شيردهي را با حق برخـورداري       بلكه حمايت از مادران در      
از مرخصي زايمان و شيردهي، مرخصي ساعتي شيردهي، حفظ          

  . دهد شغلي و دسترسي به مهدكودك مورد تأكيد قرار ميامنيت 
نامـه اجرايـي و      ن مجموعه شـامل قـانون مـذكور، آئـين         اي

ت كه از زمان تصويب قـانون       اس يهمچنين اصالحات و ملحقات   
 تاكنون، به منظور حمايـت بيـشتر از مـادران           نامه اجرايي  و آئين 

نفعـان    مصوب گرديده است كه براي استفاده ذي      شاغل شيرده،   
هاي وابـسته     مادران باردار و شيرده كارمند، امور اداري دستگاه       (

  . گردآوري شده است)...به دولت، آگاهي عموم جامعه و 
ضمن اميـدواري بـه سـودمند بـودن ايـن مجموعـه بـراي               

مخاطب، دريافت پيشنهادها، اين معاونت را در بهبـود         هاي    گروه
  .مجموعه حاضر و اجراي قوانين موضوع ياري خواهد نمود

  

  دكتر سيد حسن امامي رضوي
           معاونت سالمت 



  به نام خدا

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

  

هاي كمكي شـيرخوار،    ورود هر نوع شير خشك و غذا       ـ1ماده  
بايد با رعايت قانون مقررات صـادرات و واردات كـشور صـورت          

  .ها توزيع شود گيرد و شيرخشك فقط از طريق داروخانه
  

ـ وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي مقـررات           1تبصره  
هاي   مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نياز جانشين شونده          

را تهيـه و    ) كمكـي شـيرخوار   شيرخـشك و غـذاهاي      (شيرمادر  
ظـف بـه مراعـات مقـررات        ؤوزارت بازرگـاني م   . نمايد مياعالم  

  .باشد مزبور مي

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين12

 

ـ مـوارد ضـرورت تجـويز پزشـكي و همچنـين نحـوه              2تبصره  
عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقيم و غيـر مـستقيم          

ها در شبكه بهداشـتي درمـاني         شونده  انواع شيرخشك و جانشين   
ضوابطي خواهد بـود كـه توسـط وزارت بهداشـت،           كشور طبق   

  .درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم خواهد شد
  

انتشار هرگونه جـزوه، كتـاب، نـشريه و نظـاير آن در              ـ2ماده  
هاي شير  شونده مورد تغذيه شيرخوار با انواع شيرخشك وجانشين

مادر در كليه موارد منوط به رعايت ضوابط و معيارهايي خواهـد            
كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيـين          بود  

  .خواهد شد
  

فرزنـد بـراي مـادراني كـه        ) 3(مرخصي زايمان تا سه      ـ3ماده  
هاي دولتـي و غيـر دولتـي          دهند در بخش    فرزند خود را شير مي    

  :باشد ماه مي) 4(چهار 
  

ـ مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد، در صـورت     1تبصره  
 مـاهگي كـودك روزانـه       20توانند حداكثر تا      ميادامه شيردهي   
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) بـدون كـسر از مرخـصي اسـتحقاقي        (يك ساعت از مرخـصي      
  .استفاده كنند

  

ـ امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمـان و           2تبصره  
  .در حين شيردهي بايد تامين شود

  

 مجلس شوراي 22/12/1380مصوبه  (3  به ماده   3الحاق تبصره   * 
ــماره  اســالمي و تائي ــه ش ــان ب ــه شــوراي نگهب ــورخ 1926دي  م

18/1/81:(  
  

هـاي دوقلـو، پـنج مـاه و بـراي             مرخصي زايمان براي وضـع حمـل      
هاي سه قلـو و بيـشتر يـك سـال بـا اسـتفاده از حقـوق و                     زايمان
  .شود هاي مربوط تعيين مي العاده فوق

  

 مجلس شوراي اسالمي    6/4/1386مصوبه   (3قانون اصالح ماده    * 
ــو  ــه ش ــماره   و تائيدي ــه ش ــان ب ــورخ 61049/635راي نگهب  م

25/4/1386:(  
  

 قانون ترويج تغذيه با شير مـادر و حمايـت از مـادران در          3در ماده   
 ماده ياد شده،    1 ماه و در تبصره      6 ماه  به     4دوران شيردهي عبارت    

 " مـاهگي 24حداكثر تا " به عبارت  " ماهگي 20حداكثر تا   "عبارت  
  .شود اصالح مي

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين14

 

هـاي دولتـي  و وابـسته بـه دولـت از جملـه                 دسـتگاه  ـ4ماده  
هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نـام اسـت و               سازمان

هايي كـه بـه لحـاظ مقـررات خـاص اسـتخدامي               ديگر دستگاه 
ظف به ايجاد تـسهيالت مناسـب       ؤمشمول قانون كار نيستند، م    

براي تغذيه شيرخواران با شيرمادر در جوار محل كـار كاركنـان            
  .شندبا زن مي

  

گذاري، نظارت و تعيين نحوه آن بـر          به منظور سياست   ـ5ماده  
گـذاري و     اي با عنـوان كميتـه سياسـت         اجراي اين قانون كميته   

نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر در وزارت بهداشت، درمان و            
اعضاي اين كميته كه با حكم      . شود  آموزش پزشكي تشكيل مي   

 بـه عـضويت كميتـه       وزير بهداشت درمان و آمـوزش پزشـكي       
  :شوند عبارتند از منصوب مي

ـ معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش            فال
  پزشكي

ب ـ معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش  
  پزشكي
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  ج ـ رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران
   شيرمادرد ـ دو نفر از اعضاء كميته كشوري ترويج تغذيه با

  هـ ـ يك نفر پزشك متخصص زنان و زايمان
  ز ـ يك نفر متخصص علوم تغذيه

 سـال  6ح ـ يك نفر روحاني آشنا به مباني اسالم كـه حـداقل    
  .دوره خارج فقه و اصول را طي كرده باشند

ط ـ يك نفر به نمايندگي از شوراي فرهنگـي، اجتمـاعي زنـان     
  شوراي عالي انقالب فرهنگي 

گذاري و نظارت بر ترويج تغذيه بـا شـير             سياست خدمات كميته 
  .باشد مادر افتخاري مي

  

توانـد    وزير بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي مـي           ـ6ماده  
هاي ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت          نسبت به تشكيل كميته   

هـاي    كميته. از مادران در دوران شيردهي در استانها اقدام نمايد        
ند بود نتايج اقـدامات خـود را بـه          ظف خواه ؤموضوع اين ماده م   

گذاري و نظارت بر ترويج تغذيـه بـا شـيرمادر در              كميته سياست 
  .وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي گزارش نمايند

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين16

 

هاي موضوع اين قانون      شرح وظايف و اختيارات كميته     ـ7ماده  
در حدود صالحيت و شـرايط اجـراي تـصميمات آنهـا و نحـوه               

هــاي اســتاني بــه موجــب  ي كميتــهانتخــاب و تركيــب اعــضا
اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمـان             نامه  آئين

در هر حال   . رسد  و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران مي       
 در صورت تائيد وزيـر      6 و   5هاي موضوع مواد      تصميمات كميته 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مقـام مجـاز از سـوي وي        
  .خواهد بودقابل ابالغ 

  

ـ 8ماده  هـاي موضـوع ايـن قـانون و مـأمورين       اعضاء كميته  
وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي مجازنـد از مراكـز              

هـا و سـاير       دهنده خـدمات بهداشـتي و درمـاني، داروخانـه           ارائه
هـاي    مؤسساتي كه در ارتباط با توليد و توزيع جانـشين شـونده           

گونه مؤسـسات     اين. ل آورند كنند بازديد بعم    شيرمادر فعاليت مي  
  .باشند مكلف به همكاري مي

  

متخلفين از اجراي ايـن قـانون، بـا رعايـت مراتـب و               ـ9ماده  
دفعات جرم، به تعزير از قبيـل نـصب پارچـه تخلـف بـر سـردر                 
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داروخانه، تعطيل موقت آن، قطع موقت بعضي خدمات شـهري          
ر يا جزاي نقدي از يك تا صد ميليون ريـال و در صـورت تكـرا               

جرم به حداكثر تعزير و جزاي نقدي در محاكم صالحه محكـوم            
  .گردند مي

  

نامه اجرايي ايـن قـانون ظـرف دو مـاه بنـا بـه                 آئين ـ10ماده  
پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بـه تـصويب           

  .هيئت وزيران خواهد رسيد
  

  .گردد كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي ـ11ماده 
  

فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنـي روز             قانون  
سه شنبه مورخ بيست و دوم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار              

 به تائيد   27/12/1374مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ        
  .شوراي نگهبان رسيده است

  

  اكبر ناطق نوري علي                                           
                                      رئيس مجلس شوراي اسالمي

  

 بنا به پيـشنهاد شـماره       21/9/1375هيات وزيران در جلسه مورخ      
ــورخ 4007 ــوزش  31/4/1375 م ــان و آم ــت، درم  وزارت بهداش

قانون ترويج تغذيه بـا شـير مـادر و          ) 10(پزشكي و به استناد ماده      
نامـه   ــ آئـين  1374 ـ مصوب  حمايت از مادران در دوران شيردهي

  .اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود
 ابـالغ   27/9/1375هـ مـورخ    16900/ت/8409مصوبه با شماره    (

  .)گرديد
 

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

  

كمكـي  و غـذاهاي    ) شير مـصنوعي  (ورود شيرخشك    ـ1ماده  
شيرخوار منحصراً توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كـه ضـوابط          

كننـد    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايـت مـي          
  .مجاز است

  

هاي دولتي و غير دولتي مكلف به اجراي          كليه دستگاه  ـ2ماده  
ضوابط تعيين شده توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش             



 19نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر     آئين

 

) 2(و مـاده    ) 1(مـاده   )  2(و  ) 1(هـاي     پزشكي، موضوع تبـصره   
قانون ترويج تغذيه بـا شـيرمادر و حمايـت از مـادران در دوران               

  . هستندشود ـ كه از اين پس قانون ناميده ميـ شيردهي 
  

اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان منوط به گواهي         ـ3ماده  
پزشك متخصص اطفال يـا پزشـك مركـز بهداشـتي، درمـاني             

بـراي احـراز    (سنامه شـيرخوار    همراه با شنا  ) شهري و روستايي  (
است، مگر اينكـه مطـابق مقـررات        ) عدم استفاده از شيرخشك   

  .بيني شده باشد ديگر براي آنها مرخصي زايمان بيشتري پيش
  

مـصوبه شـماره    (نامـه اجرايـي        آئـين  3 بـه مـاده      1الحاق تبـصره    
  ):28/7/81 ه مورخ 25856ت /36218

  

ئيـد پزشـك معـالج از    بانواني كـه درطـول دوران بـارداري بـا تا      * 
كنند، از چهار ماه مرخـصي زايمـان          مرخصي استعالجي استفاده مي   

مند خواهند بود و مدت مرخصي استعالجي از مرخصي زايمـان             بهره
  .آنان كسر نخواهد شد

 به  4افزايش مرخصي از     (13 قانون در صفحه     3به اصالحيه ماده    * 
  .توجه كنيد)  ماه6

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين20

 

مـاهگي  ) 20(عتي تـا سـن      اسـتفاده از مرخـصي سـا       ـ4ماده  
كودك، منوط به ارائه گواهي مركز بهداشتي درمـاني مبنـي بـر             

  .تغذيه شيرخوار توسط مادر است
  

 20افـزايش   (13 قـانون در صـفحه   3 ماده 1به اصالحيه تبصره   * 
  .توجه كنيد)  ماهگي24ماهگي به 

  

تبصره ـ بانوان مشمول قانون كار تابع ضوابط مربوط بـه خـود    
  .هستند

  

نامه پـس از پايـان مرخـصي          مادران مشمول اين آئين    ـ5ماده  
. زايمان و در دوران شيردهي، بايد در كار قبلي خود اشتغال يابند   

  .در اين دوران نقل و انتقال آنها ممنوع است
  

مـصوبه هيئـت وزيـران شـماره        (نامـه اجرايـي        آئين 5اصالح ماده   
  ):20/10/1383 ه مورخ 30076ت /37892

  

نامه پس از پايان مرخـصي زايمـان و در    مشمول اين آئين  مادران  * 
در ايـن دوران    . دوران شيردهي  بايد در كار قبلي خود اشتغال يابند         

كه خود متقاضي تغيير شغل يا  نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اين       
  .نقل و انتقال باشند



 21نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر     آئين

 

تواننـد طـي سـاعات        نامه مي   مادران مشمول اين آئين    ـ6ماده  
ر روزانه، حداكثر از يك ساعت مرخصي ساعتي استفاده         مقرر كا 

تواند بر حسب نيـاز كـودك مرخـصي           مادران ياد شده مي   . كنند
  .مزبور را حداكثر در سه نوبت استفاده كنند

  

مـصوبه هيئـت وزيـران شـماره        ( آئين نامه اجرايـي      6اصالح ماده   
  ):20/10/1383 ه مورخ 30076ت /37892

  

توانند طـي سـاعات مقـرر كـار           نامه مي   مادران مشمول اين آئين   * 
مادران . روزانه، حداكثر از يك ساعت مرخصي ساعتي استفاده كنند        

تواند برحسب نياز كودك مرخصي مزبـور را حـداكثر در             ياد شده مي  
مدت مرخصي ساعتي بـراي مـادران داراي        . سه نوبت استفاده كنند   

  .باشد فرزند دوقلو و باالتر به ميزان دو ساعت مي
  

هـاي دولتـي و       هـا، مؤسـسات و شـركت        ــ وزارتخانـه   1بصره  ت
مؤسساتي كه شمول قانون بـر آنهـا مـستلزم ذكـر نـام اسـت،                

دهند،   مؤظفند متناسب با تعداد مادراني كه فرزند خود را شير مي          
  .نسبت به ايجاد محل مناسب اقدام كنند

  

ـ ضوابط مربوط به ايجاد شيرخوارگاه و مهد كودك در          2تبصره  
قانون كار و   ) 78(هاي مشمول قانون كار، بر اساس ماده          كارگاه
  .ها است ها و مهد كودك نامه اجرايي شيرخوارگاه آئين

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين22

 

  

گذاري و نظارت بـر       وظايف و اختيارات كميته سياست     ـ7ماده  
  :ترويج تغذيه با شيرمادر به شرح زير است

 سياست ترويج تغذيه با شيرمادرتداوم  -1

تعيين چگونگي برآورد نياز و نظارت بر ورود، عرضه و  -2
فروش شيرخشك و غذاهاي كمكي شيرخوار و ابالغ        

 ربط آن به مراجع ذي

تعيين چگونگي نظارت بر توزيع صـحيح شيرخـشك          -3
هاي بهداشتي، درماني كشور و ابالغ        در سيستم شبكه  
 ربط آن به مراجع ذي

هاي آموزشي، تبليغـاتي      ن اجراي برنامه  نظارت بر حس   -4
 و تحقيقاتي

 ربط بررسي تخلفات و ابالغ آن به مراجع ذي -5

تعيين چگونگي استفاده از تحقيقـات بعمـل آمـده در            -6
 زمينه شير مادر و تغذيه كمكي

هاي استاني ترويج تغذيه      هاي كميته   نظارت بر فعاليت   -7
 با شير مادر و حمايت از مادر در دوران شيردهي



 23نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر     آئين

 

تواند براي انجام هـر چـه    ـ كميته موضوع اين ماده مي    1ره  تبص
  .هاي اجرايي ايجاد كند بهتر وظايف خود گروه

  

ـ دسـتورالعمل چگـونگي تـشكيل جلـسات و اداره آن،     2تبصره  
توسط كميته مزبور تنظيم شده و بـه تـصويب وزيـر بهداشـت،              

  .رسد درمان و آموزش پزشكي مي
  

ـ 8ماده  گذاري و نظارت بر تـرويج   تهاي كميته سياس تصميم  
تغذيه با شير مادر، پـس از تـصويب وزيـر بهداشـت، درمـان و                

  .االجرا است آموزش پزشكي الزم
  

معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش    ـ9ماده  
گذاري و نظارت بر ترويج تغذيـه         پزشكي، رئيس كميته سياست   

ور منظم تشكيل   ط  با شير مادر بوده و مؤظف است جلسات را به         
  .دهد

  

توانـد   وزير بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي مـي      ـ10ماده  
هـاي تـرويج تغذيـه بـا شـير مـادر و               كميته«نسبت به تشكيل    

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين24

 

هــايي كــه  در اســتان» حمايــت از مــادران در دوران شــيردهي
  :مقتضي بداند با تركيب زير اقدام كند

  

معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات         -1
 هداشتي درماني استانب

معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات           -2
 بهداشتي درماني استان

 رئيس نظام پزشكي مركز استان -3
دو نفر از اعـضاي كميتـه اسـتاني تـرويج تغذيـه بـا                -4

 شيرمادر
 يك نفر پزشك متخصص زنان و زايمان -5
 يك نفر متخصص يا كارشناس علوم تغذيه -6
 يك نفر ماما -7
 اريك نفر پرست -8

  

افراد موضوع اين ماده با حكم رئيس دانشگاه علـوم پزشـكي و             
خـدمات  . شـوند   خدمات بهداشتي درماني اسـتان منـصوب مـي        

  .هاي استاني افتخاري است كميته



 25نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر     آئين

 

هاي استاني ترويج تغذيه با       وظايف و اختيارات كميته    ـ11ماده  
شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي بـه شـرح زيـر               

  :است
رت بــر چگــونگي بــرآورد نيــاز اســتان بــه شــير نظــا -1

 مصنوعي و توزيع صحيح آن

هاي آموزشي، تبليغاتي،     نظارت بر حسن اجراي برنامه     -2
 انتشاراتي و تحقيقاتي

هــاي انجــام شــده بــه كميتــه   ارائــه گــزارش اقــدام -3
 گذاري و نظارت بر ترويج تغذيه با شيرمادر سياست

گذاري  انجام امور محول شده از سوي كميته سياست        -4
 و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر

  

معـاون امـور بهداشـتي دانـشگاه علـوم پزشـكي و              ـ12ماده  
خدمات بهداشتي درماني استان، رئيس كميته تـرويج تغذيـه بـا            
شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي اسـتان بـوده و              

  .طور منظم تشكيل دهد مؤظف است جلسات را به
  

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين26

 

هاي استاني ترويج تغذيه بـا شـير    هاي كميته متصمي ـ13ماده  
مادر و حمايت از مـادران در دوران شـيردهي، پـس از تـصويب          
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان مربـوط قابـل          

  .اجراست
  

هـاي    هاي علوم پزشـكي و اعـضاي كميتـه          دانشگاه ـ14ماده  
 نامـه در     بـر حـسن اجـراي قـانون و ايـن آيـين             ،موضوع قانون 

كننـده نظـارت كامـل داشـته و در      مؤسسات توليدكننده و توزيع  
هاي   صورت مشاهده تخلفات موضوع قانون، مراتب را در كميته        
صالح   استاني مطرح و در صورت تأييد، موضوع را به مراجع ذي          

  . كنند براي تعقيب متخلفان اعالم مي
                        بي                                    حسن حبي              

          معاون اول رئيس جمهور                                    

                                                 



 

ضوابط و معيارهاي موضوع تبصره يك ماده يك 
قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران 

  در دوران شيردهي
  

بوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نياز شير          مقررات مر 
  و غذاهاي كمكي شيرخوار) شيرخشك(مصنوعي 

  

  )شيرخشك(شير مصنوعي : لفا
  

 :انواع مجاز -1
انواع مجاز بر اساس تصميمات معاونت درمـان و دارو    
و با مشورت كميته كشوري ترويج تغذيه با شير مـادر       

جـاز  هـاي وارد كننـده م       گردد و به شـركت      تعيين مي 
  . شود اعالم مي

  

 :مقدار مورد نيار -2
مقدار مورد نياز سال بعد، همه ساله بر اسـاس ميـزان    

هاي انجام شده در زمينه ميزان تغذيـه          مواليد، بررسي 

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين28

 

 سـاله برنامـه تـرويج       5كودكان با شير مادر و اهداف       
تغذيه با شير مادر مندرج در قانون برنامه دوم توسـعه           

جمهوري اسالمي ايران   اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي    
توسط معاونت بهداشتي و با هماهنگي معاونت درمان        

  . شود و دارو تعيين مي
  

  غذاهاي كمكي : ب
  

 : انواع مجاز -1

انواع مجاز بر اساس تصميمات معاونت درمـان و دارو          
و با مشورت كميته كشوري ترويج تغذيه با شير مـادر           

 بـا   گردد كه با توجه به تـأمين نيـاز كـشور            تعيين مي 
محصوالت توليدات داخلـي، نيـازي بـه ورود غـذاي           

  . كمكي نخواهد بود
  

      دكتر سيد عليرضا مرندي   
    وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي



  

 ماده يك قانون 2ضوابط و معيارهاي موضوع تبصره 
ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در 

  :دوران شيردهي
  

  كي موارد ضرورت پزش: الف
هاي بهداشت،    هاي تجويز شير مصنوعي در خانه       ضرورت

  : مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري عبارتست از
  

 :  مطلوب نبودن نمودار رشد شيرخوار -1

الزم است ضمن مشاوره با مادر براي پي بردن به مشكالت 
هاي الزم بـه مـادر و خـانواده در            اي شيرخوار آموزش    تغذيه

يردادن، مكيـدن صـحيح و مكـرر        مورد وضعيت صحيح شـ    
پستان و تخليه مرتب آن توسط شـيرخوار همچنـين تغذيـه       
متعادل مادر ارائه گردد و حمايت رواني خـانواده نيـز جلـب             

  . شود و از بيمار نبودن شيرخوار اطمينان حاصل گردد
.  روز مراجعـه نمايـد     5توصيه شود كه مادر پس از حـداكثر         

هـا، جلـب       از انجام توصيه   اين مالقات براي اطمينان يافتن    
 روز  15اما چنانچه پـس از      . رضايت مادر و حمايت از اوست     

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين30

 

از مالقات اوليه تغييـر مطلـوبي در نمـودار رشـد شـيرخوار              
حاصل نشود، توصيه بـه شـروع تغذيـه مـصنوعي او بطـور              

  . كمكي بالمانع است
چنانچه عليرغم تغذيه چند قلوها بـا شـير مـادر،        :چندقلويي -2

لوب نباشد، الزم است با هر شـيرخوار بعنـوان          رشد آنان مط  
يك قلو برخورد نمايند و شير مصنوعي را بـه هـر يـك بـر                

 . حسب نمودار رشد آنان توزيع كنند
هـاي    يمـاري  :العالج مادر نظير    هاي مزمن و صعب     بيماري  -3

كليوي، قلبي، كبـدي و جنـون و سـوختگي شـديد هـر دو               
ادگي مادر و اختالل    پستان كه منجر به معلوليت و از كار افت        

 در شيردهي او گردد به تشخيص يا تأييد پزشك متخصص
مواردي كه مادر مجبور به استفاده       :داروها و مواد راديواكتيو    -4

هـا   متابوليـت  از داروهايي نظير آنتـي ) بيش از يكماه  (مستمر  
...) ، هيدروكـسي اوره، مركـاپتوپورين و      *مانند متوتروكسات (

ــامين برومــوكريپتين، فنــين ديــون ــا دوز (، ليتيــوم، ارگوت ب
                                                 

اي يك روز در درمان آرتريت روماتوئيد          مصرف متوتروكسات در حد هفته     *
 24فقط بايد مادر بعداز مصرف دارو بـه مـدت           . مادران، منع شيردهي ندارد   

الزم است شيرخود را دوشيده و دور بريـزد و          . (ساعت فرزندش را شير ندهد    
 با شير دوشيده شده خود كه از قبل آماده و نگهداري كرده است              شيرخوار را 
 .)تغذيه نمايد



 31ضوابط و معيارهاي موضوع تبصره دو ماده يك    

 

، تاموكـسيفن و فـن سـيكليدين        )مصرفي در درمان ميگرن   
بوده و يا مادر معتاد به مواد مخدر تزريقي نظير كوكـائين و             

همچنين مواد راديو اكتيو در مدت درمـان بـا          . هروئين باشد 
  .نظر پزشك معالج

الزم به ذكر است چنانچه ضرورت استفاده از داروهاي ذكر           
مـاه وجـود دارد، بايـد ضـمن            براي مدت كمتر از يـك      شده

ها به    آموزش مادر براي دوشيدن شير و تخليه مرتب پستان        
منظور تداوم توليد شير، تغذيه با شير دايه توصيه شـود و در             
صورت عدم امكان صرفاً براي اين مدت شيرمـصنوعي بـه           

  .شيرخوار داده و استفاده از قاشق و استكان توصيه شود
 والدين در صورتي كه نگهداري شيرخوار بر عهـده         جدايي -5

 . پدر باشد

 فوت مادر -6

هـاي الزم بـه مـادر بـراي           ضمناً آمـوزش   فرزند خواندگي،  -7
 .ايجاد شيردهي ارائه گردد
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  مقدار شير مصنوعي مورد نياز : ب
تغذيـه شـيرخوار بـا شـير مـصنوعي          ) بند الف (اگر به علل فوق     

  : ير ضروري استاجتناب ناپذير باشد رعايت موارد ز
طور كامل از شـير      هدر موارد بسيار نادر كه شيرخوار ب       -1

مادر محروم است، مقدار الزم شير مـصنوعي عبـارت          
 : خواهد بود از

   قوطي 48   قوطي 8هر ماه      ماهگي 6تا پايان 
   قوطي 12   قوطي 6هر ماه     ماه هفتم و هشتم 

  ي  قوط12   قوطي 3هر ماه    ماه نهم تا پايان دوازدهم
   قوطي72    جمع 

 

شـود، مقـدار    اگر بعنوان كمك به شير مادر تجويز مي     -2
 . الزم به شرح ذيل خواهد بود

   قوطي 24   قوطي 4هر ماه تا     ماهگي 6تا پايان 
   قوطي 6   قوطي 3هر ماه تا     ماه هفتم و هشتم 

   قوطي 8   قوطي 2هر ماه تا   ماه نهم تا پايان دوازدهم
  قوطي38    جمع   
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  : ه مادر بايد آموزش داده شود تاضمناً ب
  

االمكان از بكار بردن  به منظور اجتناب از آلودگي حتي -1
شيشه شير و پستانك خودداري نمـوده و شـير تهيـه            

 . شده را با فنجان و قاشق به شيرخوار بدهند

هنگام تهيه شـير رعايـت غلظـت، حجـم مناسـب و              -2
موازين بهداشتي را بنمايند و خطرات ناشي از تغذيـه          
شيرخوار با شيرهاي غليظ و رقيق را مورد توجه قـرار           

 . دهند

در صورت داشتن چند قلـو، اول آنهـا را بـا شـيرخود               -3
تغذيه كنند و سپس شير تهيه شده از شير مـصنوعي           

 . را به آنان بدهند
  

اي و ثبـت منحنـي رشـد كـودك جهـت              به اهميت توزين دوره   
  . تشخيص كفايت تغذيه او واقف باشند

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين34

 

ابط توزيع شير مصنوعي در موارد محروميت كامل ـ ضو1ب ـ  
  : از شير مادر

هـاي    تجويز شير مصنوعي بصورت كامل منحصراً شامل شماره       
  شود  بند الف مي7 الي 5و ) مشروط (4، 3
  

ـ  عنـوان جبـران    ـ ضوابط توزيع شير مصنوعي كمكي بـه 2ب 
  :كمبود شير مادر

و چنـد  ) 1ره شـما (در موارد مطلوب نبودن نمودار رشد شيرخوار    
مات الزم كـه در بنـد الـف ذكـر      اپـس از اقـد    ) 2شماره  (قلويي  

 روز تغييـر مطلـوبي در نمـودار رشـد         15گرديده چنانچه پس از     
شيرخوار حاصل نشود، شير مـصنوعي بـه تعـداد ذكـر شـده در               
جدول بعنوان شيركمكي به مادر تحويـل شـود و بـا توجـه بـه                

ذيه با شير مصنوعي در     منحني رشد شيرخوار ابتدا يكي دوبار تغ      
پس از تغذيه با شير مـادر توصـيه   ) صرفاً با قاشق و فنجان    (روز  
تـوزين چنـين    . شيرخوار تحت مراقبـت ويـژه قـرار گيـرد         . شود

.  روز انجام شود   15شيرخواري و بررسي منحني رشد او بايد هر         
چنانچه شيرخوار رشد كافي نداشته و يا وزن او كم شـده باشـد،         
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همراه با تداوم تغذيـه بـا شـير         (يرمصنوعي را   افزايش دفعات ش  
توصيه نموده و با نظر كميسيون شير مصنوعي شهرستان         ) مادر

هاي شير مصنوعي و يـا كـوپن را بـصورت كامـل               تعداد قوطي 
حـداقل   :كميسيون شهرسـتان متـشكل اسـت از       . (تأمين نمايند 

يك پزشك كه كارگاه آموزشي شير مـادر را گذرانـده و بـه آن               
داشته باشد، يك كارشناس ترويج تغذيه بـا شـير مـادر و             اعتقاد  

يك فرد تصميم گيرنده در مورد تغذيـه مـصنوعي شـيرخوار از             
تواند پزشك، كارشناس يا  مركز بهداشتي درماني مربوطه كه مي

  ) كاردان مركز باشد
  

  : نحوه عرضه: ج
هاي بهداشـت ومراكـز بهداشـتي درمـاني           در خانه  -1

 روستايي 

ضرورت پزشكي و پس از تشخيص و       بر اساس موارد    
تأييــد مركــز بهداشــتي درمــاني روســتايي در زمينــه 

بعنـوان غـذاي    (استفاده شـيرخوار از شـير مـصنوعي         
به مقدار تعيين شده تحويل     ) اصلي يا كمك شير مادر    

  .گردد مادر مي

 نامه و الحاقات ترويج تغذيه با شير مادر     قانون، آئين36

 

 در مراكز بهداشتي درماني شهري  -2

تحويل كوپن شيرمـصنوعي در مراكـزي انجـام          -
 آن مركـز دوره آموزشـي       شـود كـه پزشـك       مي

 . ترويج تغذيه با شيرمادر را گذرانده باشد
تشخيص نياز شيرخوار به شيرمصنوعي، لـزوم و         -

تحويل كوپن شيرمصنوعي بر اسـاس ضـرورت        
پزشكي كه در فـوق بـه آن اشـاره شـد توسـط              
پزشك مركز بهداشتي درمـاني صـورت خواهـد         

 . گرفت
كوپن صادر شده با امضاء پزشك و مهـر مركـز            -

 .هداشتي درماني شهري معتبر استب
ها مؤظف به تحويل شيرمـصنوعي بـه          داروخانه -

 . باشند مقدار توصيه شده و با قيمت مصوب مي
  
  نحوه ورود شيرمصنوعي : د

واردكنندگان مجاز شيرمصنوعي مكلفنـد شيرخـشك        -1
هــاي  را مــستقيماً يــا از طريــق شــركت) مــصنوعي(
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بهداشـت،  كننده و طبق برنامه تنظيمـي وزارت          توزيع
هـا تحويـل      درمان و آمـوزش پزشـكي بـه داروخانـه         

  . نمايند
ها مؤظفند شيرمصنوعي را بـه مقـدار تعيـين            داروخانه -2

شده و با قيمت مصوب در مقابل ارائـه كـوپن معتبـر             
حاوي مهر مركز بهداشتي درمـاني شـهري و امـضاء           

 . پزشك مركز به متقاضي تحويل نمايند
هـاي وارد     ركتبراي كنترل عرضه شير مصنوعي، شـ       -3

كننده و توزيع كننده مؤظفنـد اطالعـات يـا مـدارك            
الزم مربوط بـه ميـزان واردات و توزيـع آن و ميـزان              
مصرف را بـر اسـاس اسـناد مثبتـه در اختيـار وزارت              

 . بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهند
                                      

  دكتر محمد فرهادي                                                 
  وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي                                        

   

  

 قانون ترويج 2ضوابط و معيارهاي موضوع ماده 
تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران 

  شيردهي
  

، ضوابط و معيارهاي الزم جهت انتـشار هرگونـه جـزوه، كتـاب            
بـه  ... نشريه، پمفلت، بروشور، پوستر، تراكـت، فـيلم، اسـاليد و          

  : شرح زير است
  

  : در امور مزبور بر موارد زير تأكيد شود: الف
 مزاياي شير مادر  -
 مضرات تغذيه مصنوعي  -
 منع تبليغ در زمينه تغذيه مصنوعي  -
منع برابري شير مصنوعي يا غـذاي كـودك بـا            -

 شير مادر 
 و پستانكمنع تبليغ مصرف بطري  -
منع تبليغ شير مصنوعي، بطري و پستانك بطور         -

مستقيم يا غير مستقيم و با اسـتفاده از كـاال يـا             
 وسايل مورد مصرف كودكان 
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منع عرضه نمونه محـصوالت بـه مـادران و يـا             -
كاركنان بهداشتي و پزشكان همراه با انتـشارات        

 مورد نظر 
  

   تبليغات: ب
شير مادر بوده و تحت هـيچ       بايد صرفاً در جهت ترويج تغذيه با        

طور مستقيم يا غيرمستقيم حـاوي مطالـب و يـا            هعنواني نبايد ب  
لقاء مصرف شيرخشك يا غـذاي كمكـي        ا، براي     ...عناوين و يا  

  .باشد
  

كليه انتشارات بايد به تأييد كميته كشوري ترويج تغذيـه بـا             :ج
  . شير مادر برسد

  

  عليرضا مرندي                    دكتر سيد             
  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  
 


