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 18/02/13071 مصوب مدني از قانون

 ممكن مادر شیر غیر به طفل تغذيه که درصورتي مگر بدهد شیر خود بطفل که نیست مجبور مادر - 1176 ماده

 باشد.ن

 03/04/1354 مصوب اجتماعي تأمین از قانون

 ... :تعاريف - 2 ماده

 عدم و کار به اشتغال موقت، توانايي عدم و بیماري بارداري ايام در که شود مي اطالق بوجوهي دستمزد غرامت - 9

 .شود مي پرداخت شده بیمه به حقوق يا مزد جاي به قانون اين حكم به حقوق يا مزد دريافت

... 

 :باشد مي زير موارد شامل قانون اين موضوع اجتماعي تأمین - 3 ادهم

 .ها بیماري و حوادث - الف

 .بارداري - ب

 .دستمزد غرامت - ج

 .ازکارافتادگي ـ د

 .بازنشستگي - هـ

 .مرگ - و

 حق پرداخت سابقه زايمان از قبل سال يك ظرف که درصورتي مرد شده بیمه همسر يا زن شده بیمه - 67 ماده

 دو بارداري کمك. نمايد استفاده بارداري کمك از کار به اشتغال عدم شرط به تواند مي باشد داشته را روز شصت بیمه

 از بعد و قبل جمعاً هفته دوازده مدت براي حداکثر که باشد مي 632 ماده طبق شده بیمه حقوق يا مزد آخرين سوم

 .شد خواهد پرداخت اول روز سه کسر بدون زايمان

                                                           

 شوراي مجلس توسط 08/08/1314 الي 18/02/1307 تاريخ از حلهمر ده است در ماده پنج و سي و سیصد يكهزارو بر مشتمل که قانون اين - 1

 .است رسیده تصويب به سابق() ملي

 :03/04/1354قانون تأمین اجتماعي، مصوب  63ماده  - 2
 جمع از است عبارت بیماري ايام دستمزد غرامت محاسبه منظور به شده بیمه روزانه حقوق يا مزد آخرين حوادث يا ها بیماري مورد در - 63 ماده" 

 مورد در و کار روزهاي به تقسیم بیماري شروع از قبل روز 90 آخرين در است شده دريافت بیمه حق آن مأخذ به که شده بیمه دريافتي کل
 در است شده دريافت بیمه حق آن مأخذ به که شده بیمه دريافتي کل جمع از است عبارت مزد آخرين کنند مي دريافت کارمزد که شدگاني بیمه

 عادي کارگر مزد حداقل به که دستمزدي غرامت از مبلغ اين دستمزد غرامت اينكه بر مشروط نود بر تقسیم بیماري شروع از قبل روز 90 آخرين
 متوسط باشد کرده استفاده دستمزد غرامت از مدتي مذکور ماه سه ظرف کارمزد کننده دريافت شده بیمه که درصورتي. نباشد کمتر گیرد مي تعلق

 ".شد خواهد منظور محاسبه در و تلقي بیماري ايام روزانه دستمزد منزله به است گرفته قرار مذکور دستمزد غرامت محاسبه مبناي که تمزديدس
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 بیمه حق حمل وضع از قبل سال يك مدت طول در که درصورتي مرد شده بیمه همسر يا زن شده بیمه - 68 ماده

 وضع از بعد و زايمان حین و زايمان از قبل معالجات و طبي هاي معاينه و ها کمك از باشد پرداخته را روز شصت

 .کرد خواهد استفاده حمل

 بیمه به نقد وجه مبلغي مذکور هاي کمك جاي به تواند مي شده بیمه درخواست به بنا 3درماني خدمات تأمین سازمان

 تصويب به و تهیه درماني خدمات تأمین مديره هیأت طرف از که اي نامه آيین در مزبور مبلغ نمايد، پرداخت شده

 .شد خواهد تعیین رسد مي سازمان عالي شوراي

 طفل براي شیردادن که شود مبتال هايي بیماري به دمر شده بیمه همسر يا و زن شده بیمه صورتي در - 69 ماده

 .شد خواهد تحويل ماهگي 18 تا نیاز مورد شیر شود فوت زايمان از پس يا باشد آور زيان او

 - 1362 ماه آذر دهم مصوب بانوان وقت نیمه خدمت به مربوط قانون اجرای نحوه قانون از

 18/01/1364 مصوب

 تمام کارمندان مانند وقت نیمه خدمت مشمول بانوان براي زايمان و استعالجي مرخصي از استفاده مدت - 9 ماده

 .بود خواهند وقت نیمه خدمت به مربوط مقررات تابع مزايا و حقوق لحاظ از مدت آن در و بود خواهد وقت

 29/08/1369مصوب  از قانون كار

 بايد مرخصي اين از روز 45 االمكان تيح. است روز 90 جمعاً زن کارگران زايمان و بارداري مرخصي - 76 ماده

 4.شود مياضافه  مرخصي مدت به روز 14 توامان زايمان براي. گیرد استفاده قرار مورد زايمان از پس

 سازمان تائید با مدت اين و گردد بازمي خود سابق کار به زن کارگر زايمان، مرخصي پايان از پس - 1 تبصره

 .شود مي محسوب وي سوابق خدمت جز اجتماعي تأمین

 5.شد خواهد پرداخت اجتماعي تأمین قانون مقررات طبق زايمان مرخصي ايام حقوق - 2 تبصره

                                                           
 تصويب تاريخ از 21/8/1368 مصوب اجتماعي تامین قانون 3ماده ب و الف بندهاي اجراي به اجتماعي تامین سازمان الزام قانون موجب به - 3

 بعهده 1354 ماه تیر مصوب اجتماعي تأمین قانون (بارداري - ب. بیماريها و حوادث - الف) 3 ماده (ب) و (الف) بندهاي تعهدات انجام مذکور قانون
ج در «بارداري و ها بیماري و حوادث» عنوان  با اجتماعي تامین قانون پنجم فصل ذيل در نیز بحث مورد ماده.  بود خواهد اجتماعي تأمین سازمان

 .باشد مي اجتماعي تامین سازمان ،آناجراي  متكفل لذا. شده است

هاي آن  و تبصره 1374( قانون ترويج تغذيه با شیر مادر و حمايت از مادران در دوران شیردهي مصوب 3هاي ماده ) طور که در زيرنويس همان - 4

نامه  و نیز تصويب 20/03/1392قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  نتوضیح داده شده، در حال حاضر بر اساس قانون مزبور و قانون اصالح قانو
هاي  هیات وزيران، مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش دولتي و غیردولتي براي زايمان 19/04/1392ه مورخ  46527/ت 92091شماره 

 76بنابراين ماده  هاي مربوط تعیین شده است. العاده ز حقوق و فوققلو و بیشتر يك سال با استفاده ا هاي سه ماه و براي زايمان 9قلو و دوقلو،  يك
 قانون کار از حیث طول مدت مرخصي زايمان به شرح فوق اصالح شده است.

قانون تأمین اجتماعي  68و  67و مواد  2ماده  9قانون کار، بند  76( ماده 2در خصوص چگونگي حقوق ايام مرخصي زايمان موضوع تبصره ) -5

 )مندرج در صفحات قبل( را مالحظه فرمايید. 1354مصوب 
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 يا خطرناك باردار کارگر براي کار نوع اجتماعي، تأمین سازمان پزشك تشخیص به که مواردي در - 77 ماده

 او به تري سبك و تر مناسب کار السعي حق کسر بدون وي، بارداري دوره پايان تا کارفرما شود، داده تشخیص سخت

 .نمايد مي ارجاع

 دوسالگي پايان تا شیرده مادران به مكلف است کارفرما هستند زن کارگر داراي که هايي کارگاه در - 78 ماده

 و شود مي آنان محسوب کار ساعات جز فرصت اين. بدهد شیردادن فرصت ساعت نیم ساعت، سه هر از پس کودك

نگهداري  به مربوط مراکز ها آن سني گروه گرفتن نظر در با و کودکان تعداد با متناسب است مكلف ماکارفر همچنین

 .نمايد ايجاد را (...و مهدکودك شیرخوارگاه، قبیل از) کودکان

 سازمان توسط مهدکودك و شیرخوارگاه اداره و تأسیس ضوابط اجرايي، نامه آئین (08/04/1390)اصالحي– تبصره

 7.شود مي گذاشته اجرا مرحله به  6اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزير تصويب از پس و تهیه کشور کل بهزيستي

 اسالمي انقالب پاسداران سپاه استخدامي مقررات از قانون

 21/07/1370 مصوب

 زير هاي مرخصي از استفاده حال در مربوطه، مقررات برابر که است پرسنلي وضع - مرخصي - 103 ماده

 :باشند مي

 ... - الف

 بر عالوه مسئول، پزشك تجويز با باشند مين خدمت به قادر بیمار علت به که پرسنلي - استعالجي مرخصي - ب

 نظر از زن پرسنل با. نمايند استفاده مرخصي اين از توانند مي سال در ماه چهار تا حداکثر استحقاقي مرخصي

 .شد خواهد رفتار کشوري ماستخدا قانون مشمولین با برابر بارداري دوران مرخصي

 25/04/1374 مصوب اطالعات وزارت استخدامي از قانون

 :نمايند استفاده مرخصي از زير اشكال از يكي به توانند مي وزارتخانه مستخدمین - 47 ماده

 ...-الف

                                                           

 سه ادغام از 08/04/1390 مصوب «تجارت و معدن صنعت، و اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارتخانه دو قانون تشكیل»به موجب ماده واحده  -6

 طبق که اختیاراتي و وظايف تشكیل شده و کلیه «ماعياجت رفاه و کار وزارت تعاون،»اجتماعي،  تأمین و رفاه و اجتماعي امور و کار تعاون، وزارتخانه
ماده  3. همچنین به موجب تبصره به وزارتخانه جديد و وزيران آنها منتقل گرديده است ،است بوده شده ياد وزيران و ها وزارتخانه عهده بر قوانین

 صنعت، وزارت و اجتماعي رفاه و کار تعـاون، وزارت ترتیب به آنها وزيران و شده ياد هاي وزارتخانه جاي به قوانین کلیه در"الذکر واحده قانون فوق
 رفاه و کار تعاون، وزير»به « اجتماعي امور و کاروزير »به همین دلیل در متن تبصره فوق  ".شود مي جايگزين آنها وزيـران و تجارت و معـدن

 اصالح شده است.« اجتماعي

 رفاه و کار وزارت تعاون، و بهزيستي سازمان توسط تبصره 13 و ماده 16 در کودکان نگهداري اکزمر اجرايي نامه آيین تبصره اجراي اين در -7.

 .ابالغ شده است اجراء جهت تصويب و اجتماعي
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 تا کثرحدا معتمد، پزشك تجويز با نیستند، خدمت به قادر بیماري علت به که مستخدمیني استعالجي، مرخصي - ب

 هاي بیماري مورد در. نمايند استفاده مزايا و حقوق دريافت با استعالجي مرخصي از توانند مي سال در ماه چهار

 .شد خواهد عمل کشوري استخدام قوانین برابر ماه چهار از بیش مرخصي و العالج صعب

 .بود خواهند کشوري استخدام قانون ضوابط تابع زايمان، دوران مرخصي نظر از زن مستخدمین - تبصره

 22/12/1374 مصوب شیردهي دوران در مادران از حمايت و مادر شیر با تغذيه قانون ترويج

 کشور واردات و صادرات مقررات قانون رعايت با بايد شیرخوار، کمكي غذاهاي و شیرخشك نوع هر ورود - 1 ماده

 .شود توزيع ها داروخانه طريق از فقط خشك شیر و گیرد صورت

 و مجاز انواع ورود به مربوط مقررات پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت (08/04/1390اصالحي)- 1 رهتبص

 وزارت. نمايد اعالم و تهیه را( شیرخوار کمكي غذاهاي و شیرخشك ) مادر شیر هاي شونده جانشین و نیاز مورد مقدار

 .باشد مي مزبور مقررات مراعات به موظف 8 تجارت و معدن ، صنعت

 و مستقیم ارائه و مصرف بازار در فروش و عرضه نحوه همچنین و پزشكي تجويز ضرورت موارد - 2 تبصره

 که بود خواهد ضوابطي طبق کشور درماني بهداشتي، شبكه در ها شونده جانشین و خشك شیر انواع غیرمستقیم

 .شد خواهد اعالم و تعیین پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط

 جانشین و شیرخشك انواع با شیرخواره تغذيه مورد در آن نظاير و نشريه کتاب، جزوه، گونه هر انتشار - 2 ماده

 درمان بهداشت، وزارت توسط که بود خواهد معیارهايي و ضوابط رعايت به منوط موارد کلیه در مادر شیر هاي شونده

 .شد خواهد تعیین پزشكي آموزش و

 و دولتي هاي بخش در دهند مي شیر را خود فرزند که مادراني براي 9فرزند (3) سه تا زايمان مرخصي - 3 ماده

 11.باشد مي 10ماه (6) شش غیردولتي

                                                           

 از ادغام دو (08/04/1390 مصوب) «تجارت و معدن صنعت، و اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارتخانه دو تشكیل قانون» موجب ماده واحده به - 8

 و ها وزارتخانه عهده بر قوانین طبق که اختیاراتي و وظايف تشكیل شده و کلیه تجارت و معدن وزارت صنعت، بازرگاني، و معادن و صنايع زارتخانهو
 قوانین یهکل در»قانون فوق  ماده واحده 3موجب تبصره  . همچنین بهاست گرديده منتقل آنها وزيران و جديد وزارتخانه به است بوده شده ياد وزيران

 آنها وزيـران و تجارت و معـدن ، صنعت وزارت و اجتماعي رفاه و کار تعـاون، وزارت ترتیب به آنها وزيران و شده ياد هاي وزارتخانه جاي به
 اصالح شده است.« تجارت و معدن ، صنعت وزارت»در تبصره فوق به « وزارت بازرگاني»به همین دلیل .« شود مي جايگزين

 تنظیم قوانین اصالح قانون واحده ماده به مستند آنان در قوانین مقرر شده فرزندان يا شاغل والدين براي فرزند تعداد براساس هايي که محدوديت - 9

 محذوف است. "تا سه فرزند"بنابراين قید  شده نسخ20/3/1392 مصوب خانواده، و جمعیت

زايمان مادراني که  مرخصي ،22/12/1374 مصوب شیردهي دوران در مادران از حمايت و مادر شیر با تغذيه ترويج قانون 3 الف( بر اساس ماده -10

 از حمايت و مادر شیر با تغذيه ترويج قانون( 3) ماده اصالح موجب مفاد قانون شده بود که اين مدت به تعیین ماه 4 دهند به فرزندان خود شیر مي
 .يافت افزايش ماه 6 به  06/04/1386 مصوب شیردهي دوران در مادران

 شده داده اجازه دولت به که طي آن ،20/3/1392 خانواده، و جمعیت تنظیم قوانین اصالح قانون واحده ماده 2 تبصره ب( در حال حاضر مستند به
ماه  6مدت  19/04/1392ه مورخ  46527 /ت920911هیات وزيران با تصويب مصوبه شماره  دهد، افزايش ماه نه به را مادران زايمان مرخصي

 نامه مذکور به شرح زير است: متن تصويب ماه افزايش داده است. 9در بخش دولتي و غیردولتي به  هاي يك قلو و دوقلو مذکور را براي زايمان
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 توانند مي شیردهي ادامه صورت در مجدد کار به شروع از بعد شیرده مادران 12(06/04/1386 اصالحي) - 1 تبصره

 .کنند استفاده استحقاقي مرخصي از رکس بدون مرخصي از ساعت يك روزانه کودك ماهگي 24 تا حداکثر

 .شود تأمین بايد شیردهي حین در و زايمان مرخصي پايان از پس مادران شغلي امنیت - 2 تبصره

 هاي زايمان براي و 14ماه پنج دوقلو، هاي حمل وضع براي زايمان مرخصي 13(22/12/1380 الحاقي) - 3 تبصره

 .شود مي تعیین مربوط هاي العاده فوق و حقوق از استفاده با سال يك بیشتر و قلو سه

 نام ذکر مستلزم ها آن بر قانون شمول که هايي سازمان جمله از دولت به وابسته و دولتي هاي دستگاه - 4 ماده

 ايجاد به موظف نیستند کار قانون مشمول استخدامي خاص مقررات لحاظ به که هايي دستگاه ديگر و است

 .باشند مي زن کارکنان کار محل جوار در مادر شیر با خوارگانشیر تغذيه براي مناسب تسهیالت

 کمیته عنوان با اي کمیته قانون اين اجراي بر آن نحوه تعیین و نظارت ،گذاري سیاست منظور به - 5 ماده

. شود مي تشكیل پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت در مادر شیر با تغذيه ترويج بر نظارت و گذاري سیاست

 اند عبارت شوند مي منصوب کمیته عضويت به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزير حكم با که کمیته اين اعضاي

 :از

 .پزشكي آموزش درمان بهداشت، وزارت بهداشتي امور معاون - الف

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

 .ايران مياسال جمهوري پزشكي نظام سازمان رئیس - ج

 .مادر شیر با تغذيه ترويج کشوري کمیته اعضاء از نفر دو - د

 .زايمان و زنان متخصص پزشك نفر يك - ه

 .اطفال متخصص پزشك نفر يك - و
                                                                                                                                                                                

 تعیین مربوط هاي العاده فوق و حقوق پرداخت با تمام ماه نه غیردولتي و دولتي هاي بخش در شاغل زنان( دوقلو و يك) زايمان مرخصي مدت - 1" 
 .شوند مي برخوردار( تشويقي) اجباري مرخصي هفته دو از نیز شده ياد افراد همسران. شود مي

 افزايش نوزاد ماهگي نه تا آنان مرخصي مدت و يابد مي تسري است نرسیده ماهگي نه به آنان فرزند سن که مادراني به نامه تصويب اين مفاد - 2 
 ".يابد مي

با موضوع، نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان( ) 19/08/1393 مورخ 1328و راي به شماره دادنامه درخصوص مرخصي زايمان د -11

ماه( از هیات  9 به ماه 6 از زايمان مرخصي درخصوص رويه ايجاد رأي )با موضوع، صدور 02/1394/ 19مورخ  64ديگري به شماره دادنامه  و
 است.عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده 

 دوران در مادران از حمايت و مادر شیر با تغذيه ترويج قانون( 3) ماده اصالح قانون"موجب  به "ماهگي 24حداکثر تا "( عبارت 1) در تبصره - 12

 شده است.« ماهگي 20 تا حداکثر» ، جايگزين عبارت06/04/1386، مصوب "شیردهي

 22/12/1380قانون ترويج تغذيه با شیر مادر و حمايت از مادران در دوران شیردهي، مصوب  3به ماده  3موجب قانون الحاق تبصره  ( به3تبصره )-12

 الحاق شده است.

 22/12/1380قانون ترويج تغذيه با شیر مادر و حمايت از مادران در دوران شیردهي، مصوب  3به ماده  3موجب قانون الحاق تبصره  ( به3تبصره )-13

 الحاق شده است.

ماده افزايش  9توضیح داده شد( به  3زيرنويس دوم ماده  "ب"طور که در قسمت  هاي دوقلو )همان خصي زايمان براي وضع حملپنج ماه مر - 14

 يافته است.
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 .تغذيه علوم متخصص نفر يك - ز

 .باشند کرده طي را اصول و فقه خارج دوره سال 6 حداقل که اسالم مباني به آشنا روحاني نفر يك - ح

 .فرهنگي انقالب عالي شوراي زنان اجتماعي - فرهنگي شوراي از نمايندگي به نفر يك - ط

 .باشد مي افتخاري مادر شیر با تغذيه ترويج بر نظارت و گذاري سیاست کمیته خدمات

 و مادر شیر با تغذيه ترويج هاي کمیته تشكیل به نسبت تواند مي پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزير - 6 ماده

 نتايج بود خواهند موظف ماده اين موضوع هاي کمیته. نمايد اقدام ها استان در شیردهي دوران در مادران از مايتح

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت در مادر شیر با تغذيه ترويج بر نظارت و گذاري سیاست کمیته به را خود اقدامات

 .نمايند گزارش پزشكي

 تصمیمات اجراي شرايط و صالحیت حدود در قانون اين موضوع هاي میتهک اختیارات و وظايف شرح - 7 ماده

 وزير پیشنهاد به بنا که بود خواهد اي نامه آيین موجب به استاني هاي کمیته اعضاء ترکیب و انتخاب نحوه و ها آن

 5 مواد موضوع هاي کمیته تصمیمات درهرحال15.رسد مي وزيران هیأت تصويب به پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 .بود خواهد ابالغ قابل وي سوي از مجاز مقام يا پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزير تائید صورت در 6 و

 مرکز از مجازند پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مأمورين و قانون اين موضوع هاي کمیته اعضاء - 8 ماده

 هاي شونده جانشین توزيع و تولید با ارتباط در که مؤسساتي رساي و ها داروخانه درماني، و بهداشتي خدمات دهنده ارائه

 .باشند مي همكاري به مكلف مؤسسات گونه اين. آورند عمل به بازديد کنند مي فعالیت مادر شیر

 بر تخلف پارچه نصب قبیل از تعزير به جرم، دفعات و مراتب رعايت با قانون، اين اجراي از متخلفین - 9 ماده

 در و ريال میلیون صد تا يك از نقدي جزاي يا شهري خدمات بعضي موقت قطع آن، موقت تعطیل ،داروخانه سردر

 .گردند مي محكوم صالحه محاکم در نقدي جزاي و تعزير حداکثر به جرم تكرار صورت

 هب پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پیشنهاد به بنا ماه دو ظرف قانون اين اجرايي نامه آيین - 10 ماده

 .16رسید خواهد وزيران هیأت تصويب

 .گردد مي لغو قانون اين با مغاير قوانین کلیه - 11 ماده

                                                           

شیردهي  دوران در مادران از حمايت و مادر شیر با تغذيه ترويج قانون نامه اجرايي در آيین 7هاي موضوع ماده  اختیارات کمیته و وظايف شرح - 15

 تعیین گرديده است. 21/09/1375ب مصو

به تصويب هیات وزيران رسیده و  21/09/1375شیردهي در تاريخ  دوران در مادران از حمايت و مادر شیر با تغذيه ترويج قانون اجرايي نامه آيین - 16

 ابالغ شده است. 21/09/1375ه مورخ 16900 ت/8409با شماره 
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 بازدارنده( مصوب های مجازاتتعزيرات و -كتاب پنجم) اسالمي از قانون مجازات

02/03/1375 

 بر عالوه ود،ش وي جنین سقط موجب حامله، زن آزار و اذيت يا ضرب واسطه به عامداً عالماً کس هر - 622 ماده

 .شد خواهد محكوم سال سه تا يك از حبس به مورد حسب قصاص يا ديه پرداخت

 سال يك تا ماه شش به گردد زن جنین سقط موجب ديگري وسايل يا ادويه دادن واسطه به کس هر - 623 ماده

 جنین که نمايد ديگري ايلوس يا ادويه استعمال به داللت را اي حامله زن عامداً و عالماً اگر و شود مي محكوم حبس

 حیات حفظ براي اقدام اين شود ثابت که اين مگر شد خواهد محكوم ماه شش تا سه از حبس به گردد سقط وي

 .شد خواهد داده مربوط مقررات مطابق ديه پرداخت به حكم مورد هر در و باشد مي مادر

 داروفروشي يا جراحي يا مامايي يا طبابت عنوان به که اشخاصي و داروفروش يا ماما يا طبیب اگر - 624 ماده

 محكوم سال پنج تا دو از حبس به نمايند جنین اسقاط به مباشرت يا و سازند فراهم جنین سقط وسايل کنند مي اقدام

 .پذيرفت خواهد صورت مربوط مقررات مطابق ديه پرداخت به حكم و شد خواهند

 ايران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی استخدام از قانون

 20/12/1382 مصوب

 خدمت محل در زير صور از يكي به مجاز، طور به و معین مدت به که است کارکناني وضع - مرخصي - 110 ماده

 :باشند نداشته حضور

 ...-الف

... 

 .بود خواهد کشوري استخدام مقررات با مطابق زن کارکنان شیردهي و بارداري دوران مرخصي - 2 تبصره

اجتماعي تأمین و رفاه جامع ظامن ساختار قانوناز  

17بعدی الحاقات و اصالحات با 21/02/1383 مصوب  

 (4) و (2) بندهاي همچنین و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون (29) نهم و بیست اصل اجراي در – 1 ماده

 رفاهي يها سیاست کالن انسجام ايجاد جهت در و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون (21) يكم و بیست اصل

 و طبیعي اقتصادي، اجتماعي، رويدادهاي برابر در کشور افراد همه از حمايت و اجتماعي عدالت توسعه منظور به که

 :گردد مي برقرار ذيل امور براي جمله از و قانون اين مفاد و شرايط رعايت با اجتماعي تأمین نظام آن، پیامدهاي

 ...-الف
                                                           

 2918ش ش  - 17
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... 

 .فرزند حضانت و بارداري دوران رد خصوص به مادران از حمايت – ح

... 

 آن، تأمین و کشور افراد همه حق آيد مي قانون اين در که نحوي به اجتماعي تأمین از برخورداري – 1 تبصره

 .شود مي محسوب دولت تكلیف

 عياجتما و اقتصادي رويدادهاي مصاديق جمله از دولت، اقدامات از ناشي احتمالي منفي تبعات و آثار – 2 تبصره

 .باشند مي

 و ها نامه مقاوله اسالمي، موازين چارچوب در نیز ايران اسالمي جمهوري مقیم خارجي شهروندان – 3 تبصره

 اجتماعي تأمین جامع نظام به مربوط هاي حمايت از متقابل، عمل شرط رعايت با و مصوب المللي بین قراردادهاي

 .بود خواهند برخوردار

  :باشد مي زير شرح به توانبخشي و حمايتي هحوز وظايف و اهداف – 4 ماده

 ... -الف

... 

 .فرزند حضانت و بارداري دوران در خصوص به مادران از حمايت - ط

... 

 10/03/1384 مصوب درماني سقط قانوناز 

 جنین بیماري بر مبني قانوني پزشكي تائید و متخصص پزشك سه قطعي تشخیص با درماني سقط - واحده ماده

 توأم مادر جاني تهديد با که مادر بیماري يا و است مادر حرج موجب بودن الخلقه ناقص يا افتادگي عقب علت به که

 نخواهد مباشر پزشك متوجه مسؤولیتي و مجازات و باشد مي مجاز زن رضايت با (ماه چهار) روح ولوج از قبل باشد

 .بود

 .شد خواهند محكوم 18اسالمي مجازات انونق در مقرر هاي مجازات به قانون اين مفاد اجراي از متخلفین

                                                           

قانون مجازات اسالمي مصوب  (هاي بازدارنده از کتاب پنجم )تعزيرات و مجازات 715و  624و  623و  622، مواد ها در خصوص اين مجازات -18

قابل  01/02/1392از کتاب چهارم قانون مجازات اسالمي مصوب  721و  720و  719و نیز مواد  718، تبصره ماده 716و  555و مواد  02/03/1375
 مالحظه است:

 02/03/1375زات اسالمي مصوب از قانون مجا –الف 
 را در صفحات قبل همین مجموعه مالحظه فرمايید. 624و  623و  622مواد -
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 01/02/1392 مصوب اسالمي از قانون مجازات

 وضع از پس اگر. شود قصاص حمل وضع از پیش نبايد است، نفس قصاص به محكوم که حامله، زن ـ 437 ماده

 .افتد مي تأخیر به قصاص بماند، محفوظ طفل حیات که زماني تا باشد، طفل تلف بیم نیز حمل

 بیم حمل، وضع از پس يا پیش قصاص، اجراي در و باشد عضو قصاص به محكوم حامله، زن اگر ـ 443 ماده

 .افتد مي تأخیر به شود طرف بر مذکور بیم که زماني تا قصاص باشد، طفل بر آسیب يا تلف

 جنین ديه مادر، بر جنايت اَرش يا ديه بر عالوه برود، بین از جنین مادر، بر وارده جنايت اثر در هرگاه ـ 717 ماده

 .شود مي پرداخت باشد که رشد از اي مرحله هر در نیز

 جنین، ديه ببرد، بین از خطاء يا عمد شبه عمد، به باشد، که اي مرحله هر در را، خود جنین زني هرگاه ـ 718 ماده

 .شود مي پرداخت او عاقله يا مرتكب توسط مورد حسب

 ثابت ديه شود، سقط مادر نفس حفظ منظور به دارد جاني خطر مادر براي آن بقاي که جنیني هرگاه ـ تبصره

 .شود مين

 .دارد جداگانه ديه ،ها آن از هريك سقط باشند رحم يك در جنین چند هرگاه ـ 719 ماده

                                                                                                                                                                                
 از يا حواس از يكي رفتن بین از يا و باشد عالج غیرقابل که دماغي يا جسمي مرض موجب( 714) ماده در مذکور جهات از يكي گاه : هر715ماده -

 سقط يا شخص صورت يا عضو دائمي شكل تغییر يا دهد مي انجام را انسان زندگي ضروري وظايف از ييك که بدن اعضاء از عضوي افتادن کار
 شود. مي محكوم مصدوم ناحیه از مطالبه صورت در ديه پرداخت به و سال يك تا ماه دو از حبس به مرتكب شود جنین

 :01/02/1392از قانون مجازات اسالمي مصوب  -ب
 واقع مكه، حرم محدودة در يا« الحجه ذي و القعده ذي رجب، محرم،» حرام هاي ماه در دو هر علیه مجنيٌ فوت و مرتكب رفتار هرگاه ـ 555ماده  

 متبرك و مقدس هاي زمان و ها مكان ساير. گردد مي افزوده نیز ديه سوم يك نفس، ديه بر عالوه باشد، غیرعمدي خواه عمدي جنايت خواه شود
 .نیست ديه تغلیظ حكم مشمول

 مغرب با و شروع الثاني، جمادي ماه روز آخرين شرعي مغرب از که رجب ماه مانند است شرعي مغرب حرام، هاي ماه پايان و شروع معیار ـ تبصره 
 .رسد مي پايان به رجب ماه روز آخرين شرعي

 مشمول روح، پیدايش از پس نیز جنین  سقط. ستنی غیرمسلمان و مسلمان و مرد و زن غیربالغ، و بالغ میان فرقي ديه تغلیظ حكم در -556ماده  
 امكان عدم علت  به که عمدي قتل در. است جاري نیز باشد ديه کننده  پرداخت المال بیت يا عاقله که مواردي در ديه، تغلیظ. است تغلیظ حكم

 .است جاري حكم اين نیز شود مي پرداخت ديه آن جواز عدم يا قصاص
 :است ذيل ترتیب  به جنین سقط ديه -716ماده  
 کامل ديه صدم  دو است، مستقرشده رحم در که اي نطفه ـ الف 
 کامل ديه صدم  چهار آيد، درمي بسته خون صورت به جنین آن در که علقه ـ ب 
 کامل ديه صدم  شش آيد، درمي گوشتي توده صورت به جنین آن در که مضغه ـ پ 
 کامل ديه صدم  هشت است، نشده رويیده گوشت هنوز لكن مدهدرآ استخوان صورت به جنین آن در که عظام ـ ت 
 کامل ديه دهم  يك است، نشده دمیده آن در روح ولي شده تمام آن بندي استخوان و گوشت که جنیني ـ ث 
 کامل ديه چهارم  سه باشد، مشتبه اگر و آن نصف باشد دختر اگر و کامل ديه باشد، پسر اگر است شده دمیده آن در روح که جنیني ديه ـ ج 
 را در صفحات بعدي همین مجموعه مالحظه فرمايید. 721الي  718مواد  -
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 منشأ وثوق، مورد کارشناس تشخیص به که شود سقط زن از چیزي صدمه، يا و جنايت اثر در هرگاه ـ 721 ماده

 يا ديه مورد حسب گردد، وارد مادر بر اي صدمه آن، اثر در اگر لكن ندارد اَرش و ديه نگردد، ثابت آن بودن انسان

 .شود مي تعیین اَرش

 خانواده و جمعیت تنظیم قوانین از قانون اصالح

 20/03/1392 مصوب

 ...-واحده ماده

 ...-1تبصره 

 دو از نیز آنان همسر و دهد افزايش 20ماه نه به ار مادران زايمان مرخصي 19شود مي داده اجازه دولت به ـ 2 تبصره

 .شوند برخوردار (تشويقي) اجباري مرخصي هفته

 ماهگي نه سن تا تواند مي مادر و يابد مي تسري است، نرسیده ماهگي نه به آنان فرزند سن که مادراني به قانون اين

 .کند استفاده زايمان مرخصي از نوزاد

 بدسرپرست و سرپرست يب نوجوانان و كودكان از از قانون حمايت

 31/06/1392 مصوب

 و اوالد حق حمايتي مزاياي از گیرد مي عهده بر را قانون اين حمايت تحت افراد سرپرستي که شخصي ـ 21 ماده

 نوجوان يا کودك. باشد مي مند بهره (زايمان دوره مرخصي معادل) سال سه زير کودکان براي مراقبت دوره مرخصي

 .شد خواهد برخوردار قانوني مقررات وفق تكمیلي هاي بیمه و بیمه مزاياي مجموعه از نیز سرپرستي تحت

 1392/ 12/ 4 مصوب كیفری دادرسي از قانون آيین

 :افتد مي تعويق به احكام اجراي قاضي دستور و تشخیص به زير موارد در مجازات اجراي - 501 ماده

 بارداري دوران - الف

                                                           

 بخش در دوقلو و قلو يك هاي زايمان براي را مرخصي مدت 19/04/1392 مورخ ه 46527 ت/920911 شماره مصوبه تصويب با وزيران هیات - 19

 :کند مقرر مي مذکور نامه تصويب 3الي  1بندهاي . است داده افزايش ماه 9 به غیردولتي و دولتي
 تعیین مربوط هاي العاده فوق و حقوق پرداخت با تمام ماه نه غیردولتي و دولتي هاي بخش در شاغل زنان( دوقلو و يك) زايمان مرخصي مدت - 1" 

 .شوند مي برخوردار( تشويقي) اجباري مرخصي هفته دو از نیز شده ياد افراد همسران. شود مي
 افزايش نوزاد ماهگي نه تا آنان مرخصي مدت و يابد مي تسري است نرسیده ماهگي نه به آنان فرزند سن که مادراني به نامه تصويب اين مفاد - 2 

 .يابد مي
 ".شود مي تعیین – 1392 مصوب – خانواده و جمعیت تنظیم قوانین اصالح قانون شدن االجرا الزم زمان از نامه تصويب اين اجراي تاريخ - 3
زايمان  ، مرخصي22/12/1374 مصوب شیردهي دوران در مادران از حمايت و مادر شیر با تغذيه ترويج قانون 3الحاقي ماده  3به موجب تبصره  - 20

 .شده است تعیین مربوط هاي العاده فوق و حقوق از استفاده با سال يك بیشتر براي وضع حمل هاي سه قلو و
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 ماه شش تا ثرحداک زايمان از پس - ب

 سالگي دو سن به طفل رسیدن تا حداکثر شیردهي دوران - پ

 استحاضه يا حیض ايام در شالق مجازات اجراي - ت

 خاص شرايط دارای شاغل بانوان كار ساعات كاهش قانون

 02/06/139521مصوب 

 يا شديد معلولیت داراي اما هستند هفته در کار ساعت وچهار چهل به موظف هفتگي کار ساعات ـ واحده ماده

 که قراردادي و پیماني رسمي، از اعم شاغل بانوان مبتال يا شديد معلول فرزند يا همسر يا تمام سال شش زير فرزند

 قانون22(222) ماده موضوع اجرائي هاي دستگاه در شاغل خانوار سرپرست زنان يا و باشند مي العالج صعب بیماري به

 مشموالن از اعم غیردولتي بخش و 15/10/1389 مصوب ايران اسالمي يجمهور توسعه پنجم ساله پنج برنامه

 بهزيستي سازمان تأيید و مستخدم اجرائي دستگاه از متقاضي درخواست به بنا اجتماعي تأمین قانون و کار قانون

 و حقوق دريافت با هفته در ساعت وشش سي دادگستري، يا پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت يا کشور

 .شود مي تعیین ساعت وچهار چهل ايايمز

 بهداشت، وزارت توسط العالج صعب بیماران بهزيستي، سازمان توسط معلولیت شدت و میزان تأيید ـ 1 تبصره

 مثبته اسناد ارائه با خانوار سرپرست زنان و معتبر شناسنامه ارائه با سال شش زير فرزندان پزشكي، آموزش و درمان

 .بود خواهد معتبر دادگاه گواهي يا

                                                           
 واحده با ساير مواد، کل قانون درج شده است. ماده 5با توجه به ارتباط تبصره  21

 :15/10/1389 مصوب ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون 222ماده  -22

 قانون( 5) و( 4) ،(3) ،(2) مواد موضوع هاي دستگاه نیز و کشوري خدمات مديريت قانون( 5) ماده موضوع اجرائي هاي دستگاه کلیه -222ماده " 
 ".باشند مي قانون اين مقررات مشمول مربوط، موارد در کشور عمومي سباتمحا

 غیردولتي، عمومي نهادهاي يا مؤسسات دولتي، مؤسسات ها، وزارتخانه کلیه: اجرائي : دستگاه1386قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  5*ماده  
 گسترش سازمان ايران، نفت ملي شرکت قبیل از است نام تصريح يا و ذکر مستلزم ها آن بر قانون شمول که هايي دستگاه کلیه و دولتي هاي شرکت

 .شوند مي نامیده اجرائي دستگاه دولتي، هاي بیمه و ها بانك مرکزي، بانك ايران، صنايع نوسازي و
 يا و شده شناخته عنوان اين به قانون موجب به که است مشخصي سازماني واحد وزارتخانه -1366قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  2*ماده  

 .بشود
 از يكي نظر زير و ايجاد قانون موجب به که است مشخصي سازماني واحد دولتي مؤسسه -1366قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  3*ماده  

 .ندارد وزارتخانه عنوان و شود مي اداره گانه سه قواي
 شود ايجاد شرکت صورت به قانون اجازه با که است مشخصي سازماني واحد دولتي شرکت -1366قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  4*ماده  
 به متعلق آن سرمايه درصد 50 از بیش و باشد شده شناخته دولتي شرکت عنوان به و شده مصادره يا و شده ملي صالح دادگاه يا و قانون حكم به يا و

 به متعلق آن سهام درصد پنجاه از بیش که مادام شود، ايجاد ولتيد هاي شرکت گذاري سرمايه طريق از که تجاري شرکت هر. باشد دولت
 .شود مي تلقي دولتي شرکت است، دولتي هاي شرکت

 که هستند مشخصي سازماني واحدهاي قانون اين نظر از غیردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات -1366قانون محاسبات عمومي مصوب  5*ماده  
 .شود مي يا و شده تشكیل دارد، عمومي جنبه که و خدماتي ايفوظ انجام منظور به قانون اجازه با
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 تعیین آنان مربوط مسئوالن و مشموالن توافق با قانون اين اجراي در کار خاتمه و شروع زمان ـ 2 تبصره

 .گردد مي

 کارفرما سهم بیمه حق از بخشي تأمین يا و پلكاني تخفیف اعمال از غیردولتي بخش کارفرمايان ـ 3 تبصره

 .شوند مي برخوردار

 مقررات از که زماني تا هستند مند بهره کار ساعت کاهش امتیاز از مقررات ساير ساسا بر که بانواني ـ 4 تبصره

 دارند، را قانون اين مشابه امتیازات که خاص استخدامي و اداري مقررات تابع هاي دستگاه يا و کنند مي استفاده مزبور

 .باشند مي مستثني قانون اين شمول از

 را شیردهي ساعتي مرخصي و آن امتیاز از استفاده شرايط همزمان ن،قانو اين مشموالن که درصورتي ـ 5 تبصره

 بیني پیش امتیازات از يكي انتخاب حق باشند، قانون اين در مصرح مختلف شرايط داراي همزمان يا و باشند داشته

 .دارند را شده

 و اجرائي هاي دستگاه آن، يمزايا از استفاده دوران در قانون اين مشموالن شغلي امنیت تأمین منظور به ـ 6 تبصره

 آنان کار، ساعات کاهش مزاياي از بانوان استفاده صرف به توانند نمي قانون اين مشمول غیردولتي بخش کارفرمايان

 آنان جايگزين استخدام و جايي جابه اخراج، هرگونه. دهند تغییر را ها آن جغرافیايي خدمت محل يا کنند اخراج را

 .است ممنوع

 غیردولتي بخش در قانون اين تصويب از پیش که کارکناني از دسته آن براي قانون، اين احكام عمالا ـ 7 تبصره

 .است دولت توسط کارفرما نظر تأمین به منوط اند شده کارگرفته به
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 1پیوست 
 

 جمعیّت مصوب مقام معظم رهبری كلي های سیاست از

 30/02/1393 مصوب

1-... 

... 

 هاي هزينه اي بیمه پوشش و شیردهي و بارداري دوره در ويژه به مادران براي مناسب تسهیالت اختصاص - 3

 .ربط ذي حمايتي مؤسسات و نهادها تقويت و زنان و مردان ناباروري درمان و زايمان

... 

 

 

 



14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهداشت معاونت درخواست به حاضر مجموعه

 ردآوریگ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 شیر با تغذیه ترویج" به مربوط قانونی احکام و شده

 و بارداری دوران در مادران از حمایت و مادر

 به توجه با. است شده درج آن در "شیردهی

 قوانین تنقیح طرح در تنقیح کارشناسان های بررسی

 این در شده گردآوری احکام تمامی سالمت، حوزه

. باشند می االجرا الزم و معتبر حاضر حال در مجموعه،

 تنقیحی توضیح نیازمند شده درج احکام که جا هر

 شده درج ماده هر ذیل مذکور توضیحات اند، بوده

 .است است


