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 مــورخ 6966بنــا بــه پيشــنهاد شــماره  9/10/1383 هيــات وزيــران در جلســه مــورخ

بـا   قانون ترويج تغذيه) 10(ماده مشاركت زنان و به استناد  مركز امور 24/10/1383

 :تصويب نمود -1374مصوب  -دوران شيردهي شير مادر و حمايت از مادران در

 

 ي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايـت از مـادران در  يين نامه اجرايآ) 6(و ) 5(مواد 

 -27/9/1375 مورخ - ـه 16900 ت/8409نامه شماره  ، موضوع تصويبدوران شيردهي

 :شود به شرح ذيل اصالح مي

 

ين نامـه پــس از پايـان مرخصـي زايمــان و در دوران    يـ مـادران مشـمول ايــن آ   -5 مـاده 

انتقال آنها ممنـوع   در دوران ياد شده نقل و. در كار قبلي خود اشتغال يابند شيردهي بايد

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

ي ساعات مقرر كار روزانـه حـداكثر از   توانند ط ين نامه مييمادران مشمول اين آ -6ماده 

، حسب نياز كودك توانند بر مادران ياد شده مي. ساعت مرخصي ساعتي استفاده كنند يك

مـدت مرخصـي سـاعتي بـراي     . را حداكثر در سه نوبت اسـتفاده كننـد   مرخصي ياد شده

 .باشد ساعت مي باالتر به ميزان دو قلو و مادران داراي فرزند دو
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