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: مقدمه
و گواتر يكي از مشكالت تغذيه اي عمده در كشور بوده است اجراي برنامه پيشگيري. كمبود يد

قابل مالحظه وكنترل كمبوديد ويدداركردن نمكهاي خوراكي طي ساليان گذشته موجب كاهش 

براساس نتايج چهارمين پايش ملي برنامه پيشگيري وكنترل. شيوع گواتر دركشور شده است 

، 1386اختالالت ناشي ازكمبود يد كه درسال  ر سالد%68شيوع گواتر از انجام شده است

وكه است رسيدهدرصد5/6به 1368 مبين استمرار موفقيت در مهار كمبود يد در كشور

درآنپيشگيري از اختالالت ناشي از  كه قبل از شروع برنامه نه تنها به صورت گواتر آندميك

و هيپراندميك در بيش از يك سوم استان همه استان بر، ها وجود داشت ها بلكه اثرات وخيم آن

و اعمال پسيكوموتور به ويژه در كاه و جسمي، قدرت يادگيري، آستانه شنوايي ش رشد ذهني

و جوانان مشهود بود .كودكان، نوجوانان

و رسيدن به هدف نهايي كه حذف اختالل از در اين مرحله نكته مهم استمرار برنامه هاي ناشي

از.باشد كمبود يد است، مي هاي ناشي از كمبود يد در گرو پايش اختاللاستمرار برنامه پيشگيري

و حل مشكالت احتمالي مرتب ومستمر فعاليت و تصحيح با هاي اجرايي، دريافت پس خوراند

كشورهاي زيادي به دليل نداشتن. استهمكاري هاي تنگاتنگ درون بخشي وبين بخشي

يد برنامه و نظارت بر روند مصرف نمك ) پوشش مصرف(م ار، ميزان دسترسي مرددهاي پايش

 اند، هاي يددار دچار شكست شدهو ميزان يد موجود در نمك

و ارزيابي مراحل يددار كردن نمك مي را IDDتوان وضعـــيت پيشـــرفت برنامه كنترل با پايش

. نمود مشخص

پايش ميزان يد در نمكهاي خوراكي كشور مهمترين بخش پايش برنامه حذف اختالالت ناشي از

درجه خلوص هدف اصلي پايش در سطح توليد حصول اطمينان از ميزان يد نمك،. استكمبود يد 

و روند اجراي برنامه در حين توليد است .و ساير ويژگيهاي نمك يددار

و مبارزه با اختالالت ناشي از كمبود يد، به منظور اطمينان از كفايت دريافت در برنامه پيشگيري

د و اي اي ميانه يد ادرار جمعيت در معرض خطر از اهميت ويژه ورهيد افراد جامعه، پايش منظم

.برخوردار است
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مي 1386چهارمين پايش اختالالت ناشي از كمبود يد در كشور در سال نتيجه دهد كه ميانه نشان

بنابراين جمهوري اسالمي.ميكروگرم در ليتر است 100يد ادرار دانش آموزان كشور بيش از 

يد،با اين وجود. رهاي عاري از كمبود يد مي باشدكشو كان جزءايران كما روند كاهش نسبي

و پايين تر بودن ميانه يد ادرار دانش هاي كشور از حد مطلوب بين آموزان برخي از استان ادرار

و مصرفي خانوارها كه حدود وضعيت نمك، همچنين1386المللي، در سال  20هاي توليدي

ن درصد و حدود اخالصي آنها دچار از درصد آنها20بوده ، گاما يد داشته اند15نيز كمتر

و يا نامناسب تواند گوياي توليد نمك مي و نامطلوب در سطح توليد هاي يددار با كيفيت پايين

و مصرف  كه ضرورت كنترل كيفي نمك توسط خا نوارهاي ايراني باشدبودن نحوه نگهداري

مسئولين امر وآموزش عمومي از طريق رسانه هاي هرچه بيشتر محصوالت صنايع نمك توسط 

.نمايد عمومي را ايجاب مي

يد كيفيت نمك هاي خوراكيبا توجه به اهميت وضرورت كنترل كافي وحصول اطمينان از ميزان

اجرايي درسطح، دستور عمل اجرايي برنامه توسط اعضاي كميتهدرجه خلوص استاندارد آنهاو

رشناسانكا سايرو IDDانتظار مي رود اعضاي كميته. قرارگرفته استمورد بازبيني ملي 

وتغذيه زمايشگاه كنترل موادغذاييآ، بازرسين بهداشت محيط، اداره نظارت برموادغذايي

و دانشكده علوم پزشكي/ح دانشگاه درسط اجراي دقيق مفاد اين دستور عمل با بكارگيري

و بهبود استمرار متضمن ها موفقيت برنامه دركيفيت نمك .باشندكشوري خوراكي
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 فصل اول

)شده يددار تصفيه شده يا شستشو(كنترل كيفيت نمك خوراكي

و كنترل كيفيت نمك خوراكي در سطح توليد-1 :نحوه نمونه برداري
توليدكننده نمك واحدهاي به عهده1هاي خوراكي نمكتكيفي كنترل مسئوليت انجام-1-1

واحـدهاي منظور پـايش مرتـب ميـزان يـد نمـك در سـطح توليـد، كليـهبه. خوراكي است

بخـش. داشـته باشـند محـلدركنترل كيفيـت موظفند آزمايشگاهتوليدكننده نمك خوراكي 

بـار3حداقل قبل از بسته بندي2كنترل كيفي با نظارت مسئول فني موظف است از هر بهر

يد كردهبرداري نمونه استاندارد ملي ايران بـه با مطابق،و نمك خوراكي را از نظر ميزان

و روش هـاي–نمـك خـوراكي يـددار"تحت عنـوان 1387سال 1195شماره  ويژگـي هـا

ن"آزمون از هر بهراز حداقل يك نمونه هم چنين بايد.مايدكنترل بسـته نمك خوراكي قبل

و بندي و فلـزات سـنگين، از نظر خلوص، رطوبت، مواد نامحلول  سـايرو3ميزان سولفات

نمك" تحت عنوان1385سال26ملي ايران به شماره هاي استاندارد بر اساس ويژگي ها

ها-خوراكي  تحت عنـوان1387سال1387،1195سال26اصالحيه استاندارد،"ويژگي

و روش هاي آزمون–نمك خوراكي يددار" وزارت جاري ضوابطبا مطابقو"ويژگي ها

و هاي فوق الذكراستاندارد مطابق نتايج آزمونچنانچه. مورد آزمايش قرار گيرد،بهداشت

مجاز به ارائه نمك توليد شده به مراكز عرضه واحد توليدي،باشدتاييد مسئول فني مورد

و.و فروش مي باشد و كليه نتايج آزمون بايد ثبت .نگهداري شود سوابق حفظ

ازواحدهاي بسته بندي نمك تصفيه شده يددار ملزم مي باشند-1-2 تاييـد مسـئول پس

را،فني واحد و سـوابق داراي پروانه سـاخت معتبـر توليدي واحد هاياز نمك خريـداري

و نگهــداري نماينـد مربـوط بـه خريــد نمـك  يــك همچنـين. را حفـظ ايــن واحـدها موظفنـد

را نمـك بسـته بنـدي شـده كنترل كيفيتوداشته باشند كنترل كيفيت در محل آزمايشگاه 

.انجام دهند1-1مطابق بند 

و نمك خوراكي يددار شستشو شده مي باشد١ .منظور از نمك خوراكي در اين دستورعمل نمك خوراكي يددار تصفيه شده
Batch٢

اندازه گيري فلزات سنگين در صورت نبود تجھيزات آزمايشگاھي در آزمايشگاه واحد توليد كننده مي توان از امكانات آزمايشگاه ھاي براي٣
.ھمكار مورد تاييد وزارت بھداشت استفاده نمود
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ســطح توليــد-1-3 غــذاكارشناســان توســطنظــارت در /هــا دانشــگاه داروو معاونــت

و آزمايشـگاه(ي علوم پزشكي كشوردانشكده ها هـاي كنتـرل اداره نظارت برموادغـذايي

يكهرحداقل كارشناسان بايد اين.صورت مي گيرد)موادغذايي واحدهاي توليد بار فصل

رت وزا جاريضوابطوي ملي مصوب ابق معيارهامطرا خوراكيهاي نمكبسته بنديو

بـر. كنندارزيابي بهداشت  نمـك بسـته بنـديو شـرايط توليـد اين ارزيابي شـامل نظـارت

و، خوراكي مـي...وانبـارش، مصرفي اوليه مواد كليهو نگهداري يدات پتاسيم نحوه تهيه

و الزم است چنينهم. باشد وو آزمايشگاه عملكردشرايط محيطي  نتـايج آزمـون بررسـي

صـورتهبـ توليـدي هـاي خـوراكي از نمـك كارشناسـان موظفنـد.دشـو تأييد صحت آن

نه هـا را بـه همـراه نتـايجو نمو) از يك بهر سه بسته حداقل( كردهنمونه برداري تصادفي 

تاآزمون   كنتـرل آزمايشـگاه، بـه ييد مسئول فني رسـيده اسـت مربوط به همان بهر كه به

.نماينـد ارسال1شماره مطابق با فرمعلوم پزشكي مربوطه دانشكده/دانشگاه مواد غذايي

صالحارسال نمونه به آزمايشگاه كنترل درصورت بـهيتاييد ت شده، نتـايج آزمـون بايـد

در ارسالغذايي استان آزمايشگاه مواد .نگهداري شودجاآنو كليه سوابق

آن-تبصره و يـك نسـخه فرم شماره يك در دو نسخه توسط نمونه بردار تكميل مي شود

درضـمن. ارسال مي گـردد دانشكده/آزمايشگاه كنترل مواد غذايي دانشگاههمراه نمونه به 

.مي شود در سوابق اداره نظارت بر مواد غذايي نگهدارينسخه دوم 

كهدرصورت و شرايط واحد توليدي يا نتايج آزمون با معيارهـايي ضـوابط ملـي مصـوب

و دارو دانشـگاه مطابقت نداشته باشد جاري وزارت بهداشت دانشـكده علـوم/، معاونت غذا

و پزشكي مربوطه موظف اسـت طبـق وظـايف محولـه اقـدامات قـانوني را بـه عمـل آورده

ــه اداره  ــدامات انجــام شــده را ب ــه گــزارش اق و كميت ــر مــواد غــذايي  IDDكــل نظــارت ب

.ارسال نمايد علوم پزشكي دانشكده/دانشگاه

موظف است بـرروي علوم پزشكيدانشكده/دانشگاه آزمايشگاه كنترل مواد غذايي-1-4

و نتـايج  نمونه هايي كه از سطح توليد جمع آوري مي شود، آزمايشات الزم را انجـام داده

و )2شـماره فـرم(هاي خوراكي ساير ويژگي ها در نمك آن را در فرم ارزيابي ميزان يد

دانشـكده/كنترل مواد غذايي دانشگاه اين فرم بايستي توسط مسئول آزمايشگاه. ثبت نمايد

غ تكميل و به اداره نظارت بر مواد دانشـكده علـوم پزشـكي ارسـال/ايي دانشگاهذ، امضا

.شود
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عل/ اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه-1-5 وم پزشكي اقدامات انجام شده بر دانشكده

و ثبت مي كند2روي موارد عدم انطباق را براساس موارد مندرج در فرم شماره  .اجرا

و دارو/ نتايج اقدامات انجام شده هر سه ماه يك بار توسط معاونـت-1-6 مـديريت غـذا

به/دانشگاه و رونوشت آن اداره دانشكده علوم پزشكي به اداره كل نظارت بر مواد غذايي

و دارو دانشـكده علـوم پزشـكي/دانشـگاه IDD، دبيرخانـه كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا

.ارسال مي گردد

هر-1-7 و توسط دبير كميتـه6نتايج اين اقدامات / دانشـگاه IDDماه يك بار جمع بندي

.ارسال مي گردد) دفتر بهبود تغذيه جامعه( IDDدانشكده به دبيرخانه كميته كشوري

نم-2 تونحوه و كنترل كيفيت نمك خوراكي در سطح :زيعونه برداري
:فروشگاه هاي عرضه نمك-2-1
مراكـز بهداشـتي كارشناس يا كاردان بهداشت محيط( بهداشت محيط بازرسين-2-1-1

از با هماهنگي)درماني محل  عرضه وعمده ناسايي مراكزش مركز بهداشت شهرستان پس

موجـود در منطقـه جغرافيـايي تحـت خـوراكي انـواع نمـك هـاي فهرست بايد فروشي ها،

بـ تهيه3فرم شماره مطابقرا پوشش مراكز متبوع و بسـته فهرسـتاو واحـدهاي توليـد

كه.دنمقايسه كن4بندي نمك داراي پروانه ساخت معتبر نمك عرضـه شـده نامدرصورتي

و فهرست نباشد، اين در از طريق مركز بهداشتي درماني محـل نمونه برداري انجام نشده

و عرضه نكردن نمكبه فروشنده تذكر كتبي مبني بر نخر شداد هاي فوق يدن  ومراتبوده

 دانشكده علوم پزشـكي مربوطـه/دانشگاهداروو به معاونت غذا ازطريق معاونت بهداشتي

درصـورت.نيـزاعالم گـردد مبني بر توليدنمك هاي غير مجـاز بـا ذكـر كليـه مشخصـات

دوموجـ نمك خوراكي نمونه هاي سال از كليهولطدر نمك با فهرست مذكور مطابقت نام

و عمده فروشي 1به همراه فرم شـماره بايد حداقل يك نمونه يانهسالها در مراكز عرضه

جهت انجام آزمايش هاي دانشكده علوم پزشكي/دانشگاهغذايي به آزمايشگاه كنترل مواد

.ارسال شود الزم

و يك نسـخه آن-تبصره فرم شماره يك در دو نسخه توسط نمونه بردار تكميل مي شود

درضمن نسخه دوم جهت پي گيـري. همراه نمونه به مركز بهداشت محل ارسال مي گردد
 

و بسته بندي نمك داراي پروانه ساخت معتبر بايدآخرين فهرست-.4 برازيك بار ماه6هر واحدهاي توليد مركز مواد غذايي به طريق اداره كل نظارت

و و رونوشت آن به دبيرخانه/ها دانشگاهمعاونت بهداشتي به كار ارسال تا از طريق آن مركز سالمت محيط دانشكده هاي علوم پزشكي كشور ارسال گردد

.نيز موجود مي باشدwww.fdo.irهمچنين اين فهرست در سايت معاونت غذاو دارو به نشاني. شود اعالمكشور IDDكميته 
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كليـه نمونـه. هاي بعدي در مركز بهداشتي درماني در پرونده مربوطه بايگـاني مـي شـود

ا مي بايست با يك نامه رسمي بـه امضـاي ريـيس شده به مركز بهداشت محل رسالهاي

تكميل شده مربوط به هر نمونه به آزمايشـگاه1مركز بهداشت محل، همراه با فرم شماره 

. مربوطه ارسال گردد دانشكده علوم پزشكي/دانشگاهكنترل مواد غذايي 

موظـف اسـت دانشـكده علـوم پزشـكي/دانشـگاه آزمايشگاه كنترل مواد غـذايي-2-1-2

جمع آوري مي شود، آزمايشات الزم را انجـام داده هايي كه از سطح توزيع برروي نمونه

و ساير ويژگي هـا در نمـك  آن را در فرم ارزيابي ميزان يد فـرم(هـاي خـوراكيو نتايج

دانشـكده علـوم/دانشـگاه ين فرم بايستي توسط مسئول آزمايشگاها. ثبت نمايد)2شماره 

ن پزشكي و به مرجع ارسال .شود، فرستاده مونهتكميل،امضا

پـس از دريافـت گـزارش فـرم پزشكي علومدانشكده/دانشگاه بهداشتيمعاونت-2-1-3

و بررسـي نتـايج دريـافتي، ضـمن)2فـرم شـماره(اقدامات انجام شده هاي ارزيابي نمك

به مراتب و دارو دانشگاه/ معاونت عدم انطباق را  دانشـكده علـوم پزشـكي/ مديريت غذا

و دارو دانشـگاه مـدير/ معاونـت.مي نمايدجهت اقدام ارسال از دانشـكده/ يت غـذا پـس

و تاييد موارد عدم انطباق، موارد مذكور را جهت پي گيري بـه  معاونـت بهداشـتي بررسي

و معاونـت بهداشـتي دانشـگاه دانشكده/ دانشگاه از/ اعالم مي نمايـد دانشـكده نيـز بعـد

مبه پيگيري هاي الزم موارد را  و مركز سالمت و كار دبيرخانـه رونوشـت آن را بـه حيط

.ارسال مي نمايددانشكده/ دانشگاه IDDكميته 

هـر-2-1-4 و توسـط دبيـر كميتـه6نتايج اين اقدامات  IDDمـاه يـك بـار جمـع بنـدي

مـي) دفتر بهبود تغذيه جامعه( IDDدانشكده به دبيرخانه كميته كشوري/ دانشگاه ارسال

.گردد

و مراكز-2-2 :عرضه موادغذايي اماكن عمومي
درصـد از كـل مراكـز فـوق توسـط بازرسـين25الزم است در هر فصل حـداقل-2-2-1

به طوري كـه در طـول يـك سـال.دنبهداشت محيط در محدودة تحت پوشش،يد سنجي شو

.كليه مراكز تحت پوشش از لحاظ يد نمك هاي مصرفي مورد سنجش قرار گيرند

ضمن بازديد از شهري وروستايي بازرس بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني-2-2-2

و مراكــز عرضــه موادغــذايي  ــه فروشــي،(امــاكن عمــومي رســتوران، بيمارســتان، اغذي

و مهد كودك، زندان، آسايشگاه سالمندان،  سربازخانه، كارخانه يا كارگاه ها، بوفه مدارس
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و ، با استفاده از كيت يد سنج وجـود يـد در نمـك مصـرفي ايـن)...سلف سرويس ادارات

.اكز را مورد آزمايش قرار مي دهندمر

در-2-2-3 بازرسين بهداشت محيط در صورت مشاهده نمك غيـر مجـاز يـا سـنگ نمـك

و هنگام بازرسي بهداشتي ضمن تهيه، فرآيند  و مصرف غذا در محل تذكر به متصـدي طبخ

قـانوني يا مسئول محل در خصوص استفاده نكردن از نمك هاي غير مجـاز، بايـد اقـدامات 

ب .ه عمل آورندالزم را

ونتايج سنجش نمك هاي مصرفي-2-2-4 توسـط مراكز عرضه موادغذايياماكن عمومي

وبـه مركـز درج گرديـده الـف-4شـماره فـرمدر مركز بهداشتي درماني هرمـاه يـك بـار 

نتايج جمع بندي شده از فرم مركز بهداشت شهرستان. بهداشت شهرستان ارسال مي گردد

يكرا مراكز بهداشتي درماني الف-4هاي شماره  و الف-4شماره فرم در بار هر ماه وارد

بعـد از جمـع الـف-4فرم هاي شـماره. مي فرستد دانشكده/ معاونت بهداشتي دانشگاه به

و-4درفرم شماره در پايان هر فصلبندي  و از طريق گروه بهداشب درج گرديده ت محيط

مربوطه به مركز سالمت محـيط علوم پزشكيدانشكده/دانشگاه حرفه اي معاونت بهداشتي

زطريـقاب-4همچنين نتايج مربوط به جمع بندي فرم هاي شـماره.گرددميو كار ارسال 

و علوم پزشـكي دانشكده/دانشگاه گروه بهداشت محيط وحرفه اي در جمـع بنـدي گرديـده

، بـه دسـت آمـده نتـايجساسـابـرتاشودمي ارائهدانشكده مربوطه/ دانشگاه IDDكميته

.گردد طراحي توسط كميته اجرايي مناسبو مداخالت موزشيآاقدامات

هاب-4شماره فرم هاي-2-2-5 ها/دانشگاه هر شش ماهي علوم پزشكي كشور دانشكده

آن بـه دانشـگاه مركـز توسط يك بار  و پـس خورانـد و كـار جمـع بنـدي سـالمت محـيط

ها/ها بدانشكده آن و رونوشت دفتـردر IDDدبيرخانه كميته كشـوريهي علوم پزشكي

آن بهبود تغذيه جامعـه معاونـت بهداشـت ارسـال مـي گـردد تـا  هـادر از سياسـتگذاري

.وطراحي مداخالت مورد نياز استفاده شود

و كنترل كيفيت نمك خوراكي در سطح-3 :خانوار مصرفنحوه نمونه برداري

:خانوارهاي شهري-3-1
در خانوارهـاي شـهري معمـوال در تصـفيه ور اطالع از پوشش مصرف نمك يددارظبه من

كه بررسي مي هاي بخش بهداشت از مصرف نمـك يـددار، شوند براي اهداف ديگر طراحي

و مورد با استفاده از كيت يدسنج نمك مصرفي خانوار تصفيه شده در خانوار سوال شده
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 DHS ،MICS ،ANISاز جمله اين مطالعات مي توان به بررسـي.قرار مي گيردآزمايش

كر...و .داشاره

ن ريـز توسـط پژوهشـكده غـدد درو سـاله5بررسـي هـاي مقطعـي در فواصـل همچنين

و دانشـگاه شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي /و با همكاري اداره بهبـود تغذيـه جامعـه

ميدر كل كشور هاي علوم پزشكي دانشكده بر.گيرد انجام بـرردر ايـن سـي هـا عـالوه

تعيين پوشش مصرف نمك يددار تصفيه شده در خانوار شاخص هاي ديگر پايش برنامـه 

و شيوع گواتر مورد ارزيابي قرار مي گيرد .از جمله يد ادرار دانش آموزان

:خانوارهاي روستائي-3-2
بهورز خانه بهداشت در سرشماري اول سال از نمك هاي مصرفي خانوار-3-2-1

و  در فرم هاي سرشماري در پرونده نتايج را توسط كيت يدسنج، يدسنجي انجام داده

جدول پوشش همچنين. پر مي نمايد)فرم وضعيت بهداشت محيط خانوار15 بند( خانوار

ازو نمودهج حياتي تكميل مصرف نمك يددار خانوارهاي روستايي را در روي زي بعد

را، پايان سرشماري نم4شماره فرمدر گزارش آن با استفاده از فرمول.ايددرج

)(100*
كنندمي استفادهيا شستشو شده شده تصفيه يددار نمكازكه تعدادخانوارهايي

خانوارها كل 
كهددرص خانوارهايي

و فرم شماره استفاده مي كنند شده از نمك يددار تصفيه شده يا شستشو را5را تعيين

و از ميآن به مركز بهداشتي درماني .كند طريق به مركز بهداشت شهرستان ارسال

در يا شستشو شده اطالعات مربوط به مصرف نمك يددار تصفيه شده:يادآوري

و پنج ساله نيز به خانوارهاي روستايي از نتايج بررسي هاي مقطعي در مقاطع ساالنه

.دست خواهد آمد

و ارسال پس خوراند به خانه-3-2-2 مركزبهداشت شهرستان بايد ضمن بررسي

بهداشت نسبت به استخراج شاخص پوشش مصرف نمك خوراكي خانوارهاي روستايي 

)(100*
كنندمي استفادهيا شستشو شده شده تصفيه يددار نمكازكه تعدادخانوارهايي

خانوارها كل 
آن را به  اقدام ونتيجه

.ارسال نمايد دانشكده/ معاونت بهداشتي دانشگاه

در براي ارائه آموزش هاي الزمهمچنين بهورز بايد هر شش ماه يك بار-3-2-3

و به ...خصوص مصرف نمك يددار تصفيه شده يا شستشو شده، كاهش مصرف نمك

و قبالً از دانش آموزان بخواهد يك قاشق چايخوري ازنمك مصرفي مدرسه مراجعه كرده
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از. بياورندخانوار را در يك كاغذ كوچك پيچيده به مدرسه بهورز مي بايست با استفاده

ف آن را در رم كيت يدسنج از يد دار بودن نمك مصرفي اطمينان حاصل كرده، نتايج

شش از اين فرميك نسخه.، در دو نسخه ثبت كند6شماره  ماه يكبار به مركز را هر

و نسخه ديگر را .در سوابق خود نگهداري نمايد بهداشتي درماني ارسال كرده

از-تبصره و چنانچه مدرسه كمتر 20انتخاب دانش آموزان به صورت تصادفي بوده

20-50چنانچه تعداد دانش آموزان. آنان نمونه نمك گرفته شود%50دانش آموز داشت از

ازو%30نفر بود از از50در صورتي كه جمعيت مدرسه بيش آن ها نمونه%10نفر بود

.نمك گرفته شود

و هر شش ماه6فرم شماره-3-2-4 يكبار در مركز بهداشت شهرستان جمع بندي شده

دانشكده مطرح/ دانشگاه IDDدر كميته نتايج ارسال مي گردد تا به معاونت بهداشتي 

ودش .برنامه ريزي الزم صورت پذيرده

و نتايج مصوبات كميته/ نتيجه جمع بندي گزارشات دانشگاه-3-2-5  IDD دانشكده

در دفتر بهبود IDDهر شش ماه يك بار به دبيرخانه كميته كشوري دانشكده/ دانشگاه

وارسال مي شود تا معاونت بهداشت تغذيه جامعه  طراحي مداخالت در سياستگذاري ها

.شود مورد نياز استفاده

يا( موضوع كنترل كيفي نمك هاي خوراكيمسئول پيگيري-3-2-6 يددارتصفيه شده

مريندرسطح مغازه هاي روستايي بازرس) شدهشستشو  بهداشتيكزابهداشت محيط

مي مراكز بهداشتو واحد بهداشت محيط درماني روستايي .باشد شهرستان

) شـده تصفيه شـده يـا شستشـو يددار(درصورت مصرف نكردن نمك خوراكي-3-2-7

پي خانوارهاي روستايي، برنامهتوسط و گيري آن توسط مركز بهداشـتي ريزي آموزشي

و بهورز خانه بهداشت  درماني محل با همكاري كارشناس تغذيه مركز بهداشت شهرستان

.صورت مي پذيرد
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 فصل دوم

 پايش يدادراردستور عمل

ميزا اطمينان حصول به منظور اين كه در يك منطقه ميزان يد دريافتي مردم كافي است

را8-10ان يد ادرار دانش آموزان عمل حاضر ميز براساس دستور، هرسالبايست  ساله

.اندازه گيري كرد

:روش نمونه گيري-الف
:براي نمونه گيري مراحل زير را به اجرا درآوريد

.فهرست كليه مدارس ابتدايي را همراه با آدرس دقيق آن تهيه كنيد

و روستايي تقسيم كنيدفهرست .را به مناطق شهري

و پسرانه تفكيك و روستايي را به مدارس دخترانه .كنيدفهرست مدارس مناطق شهري

و چهارم ابتدايي ) ساله8-10كودكان(در اين مدارس دانش آموزان كالس هاي دوم، سوم

.را براي نمونه گيري انتخاب كنيد

و از هر مدرسه48 دانشكده/ در هر دانشگاه به5مدرسه در نمونه قرار مي گيرند نمونه

از240 دانشكده/ صورت تصادفي انتخاب مي شود، يعني جمعاً در هر دانشگاه نمونه

و روستايي  شدمدارس شهري .جمع آوري خواهد

:زير توجه كنيدبراي انجام محاسبه به مثال

بر48عدد و روستايي و روستايي را بر حسب نسبت جمعيت شهري مناطق شهري

:تسهيم مي كنيم دانشكده/اهگدانش

.است30به70فرض مي كنيم در استان لرستان نسبت جمعيت روستايي به شهري

(34: تعداد مدارس روستايي =100÷70(*48

(14: تعداد مدارس شهري =100 ÷30(*48

و روستايي به تفكيك و پسرانه شهري و7سپس از فهرست مدارس دخترانه 7مدرسه دخترانه

و و17مدرسه پسرانه در مناطق شهري مدرسه پسرانه در مناطق روستايي17مدرسه دخترانه

.به صورت تصادفي انتخاب مي كنيم

:مثال

)220÷7=32(خواهد بود32يبود فاصله نمونه بردار 220رس دخترانه شهري اگر تعداد كل مدا
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9اولين مدرسه را با يك عدد تصادفي انتخاب مي كنيم مثالً شماره

تر41+32=73 سوم، مدرسه9+32=41مدرسه دوم هفتمين انتخابتا تيبو به همين

.مدرسه ادامه مي دهيم

به5براي انتخاب :صورت تصادفي به شكل زير عمل مي كنيمنمونه از هر مدرسه

از دفتر كالس دوم نفر اول، از دفتر كالس سوم دو نفر اول واز دفتر كالس چهارم دو نفر

.اول را انتخاب مي نماييم

ميه دانشكده/ براي آن دسته از دانشگاه و روستايي مختلط ايي كه داراي مدارس شهري

و در مدرسه ديگر فقطباشند مي توان در يك مدرسه فقط از  از پسرها نمونه گرفته شود

و يا اين كه در مدرسه انتخابي تعدا در نظر6نمونه را عددددخترها نمونه گيري شود

و از  و3بگيريد .كنيدنفر پسر نمونه گيري3نفر دختر

و در ظروف پالستيكي مخصوص درب دارررنمونه ادرا ا با ليوان يك بار مصرف بگيريد

و روي بريز و: ظرف برچسبي با ذكر مشخصات شامليد نام استان، نام شهرستان، نام

و روستايي(آموز، منطقه نام خانوادگي دانش و مونث(و جنسيت) شهري ثبت) مذكر

.گردد

و روستايي توسط كاردان هاي شاغل در واحد سعي كنيد نمونه گيري در مناطق شهري

.انجام گيردبهداشت خانواده 

و نمونه دانشكده/ نمونه در هر دانشگاه 240بنابراين در هر سال جمع آوري خواهد شد

سالرار جهت اندازه گيري ميزان يد ادرارها به آزمايشگاه منتخب پايش ادواري يد ادرا

.مي شود
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 فصل سوم

و  دانشكده علوم پزشكي/ دانشگاه IDDشرح وظايف كميته تركيب

:دانشكده/ دانشگاه  IDDكميته

كميته. هاي علوم پزشكي كشور تشكيل شود نشكدهدا/ بايد دركليه دانشگاهكميتهنــــاي

IDD كشوري زير نظر كميته دانشكده/دانشگاه IDD  عمل دستورمطابقتافعاليت مي كند 

نظارت كرده، مشكالت تحت پوشش در منطقهآن دقيقاجراي بر پايش برنامه، كشوري

و مداخالت الزم براي رفع اين را شناساييكه مانع رسيدن به اهداف هستند اجرايي 

و به مشكالتحل چنانچه. به اجرا درآورد مشكالت را طراحي كشوري مداخالت نياز

و اين كميته موظف است داشته باشد  جهتراآن راهكار رفعحتي االمكان نوع مشكل

ارهب تصميم گيري تا ائهكميته كشوري  كميته همچنين. انجام شود مقتضي اقداماتنمايد

IDD بنابراين است منطقه تحت پوششمسئول جمع آوري داده هاي دانشكده/دانشگاه

آن تشكيل اين يك بار هر سه ماهالزم است  روند اجرايودهشكميته با حضور اعضاي

.مورد بررسي قرار گيرد،برنامه در منطقه

:دانشكده/دانشگاه IDDعضاي كميتها

و رئـيس كميتـهوئمس(مربوطه علوم پزشكي دانشكده/دانشگاهيمعاونت بهداشت-1 ل

IDD دانشكده/دانشگاه(

و بهداشــتي اداره نظــارت يــا نماينــده تــام االختيــار رئــيس-2  بــر مــواد غــذايي

 دانشكده/دانشگاه

 دانشكده/دانشگاهآزمايشگاه مواد غذايي يا نماينده تام االختياررئيس-3

مس-4 )IDDدبير كميته( دانشكده/دانشگاهل تغذيه معاونت بهداشتيوئكارشناس
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اي-5 و حرفــه گــروه بهداشــت محــيط ل بهداشــت محــيطوئكارشــناس مســيــامــدير

 دانشكده/دانشگاه

مس-6  دانشكده/دانشگاهل آموزش بهداشتوئكارشناس

و مدارس-7  كارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان

كـه( بهداشت استانمركز كارشناس مسئول آزمايشگاه-8 انـدازه در دانشـگاه هـايي

)در همان دانشگاه انجام مي گيرد گيري يد ادرار

و صنايع سازمان بازرگاني،كل اداره نمايندگان-9 هاومعادن برحسب ساير بخش

 ضرورت

 دانشكده/دانشگاه IDD يك نفر عضو هيئت علمي دانشگاه به تشخيص كميته-10

:دانشكده/دانشگاه IDDشرح وظايف كميته

مسئول اجراشرح وظيفهرديف

و هر سه ماه يك بار دانشكده/دانشگاهIDDدبير كميتهتشكيل جلسات كميته به صورت مرتب

و فـرم هـاي تكميـل شـده ارزيـابي ارسال صورت جلسـه كميتـه

هـر سـه مـاه يـك)1شماره فرم(ميزان يد در نمك هاي خوراكي

 در دفتر بهبود تغذيه جامعه IDDبه دبيرخانه كميته كشوري بار

دانشكده/دانشگاهIDDدبير كميته

دانشكده/دانشگاهIDDكليه اعضاء كميتهاجراي مصوبات كميته كشوري

تصـفيهفراهم نمودن امكان دسترسي مردم منطقه به نمك يـددار

و مصرف مواد غذاييشده  در مراكز عرضه

بازرگاني استاناداره كلنماينده

و راه اندازيحمايتايجاد و معادن استانسازماننمايندههـايواحـدهاي الزم در جهت احداث صنايع
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مسئول اجراشرح وظيفهرديف

تصفيه شدهتوليد وبسته بندي نمك

تهيه وتدوين مطالب آموزشي مناسب درزمينه اختالالت ناشي از

و عموم مردم  كمبود يد براي كاركنان بهداشتي وبين بخشي

دانشكده/دانشگاهIDDدبير كميته

و كارگاه هاي آموزشي به منظور برگزاري دوره هاي بازآموزي

 سازي مصرف نمك يددار تصفيه شده فرهنگ

دانشكده/دانشگاهIDDدبير كميته

ارائــه گــزارش برنامــه كنتــرل ونظــارت برســطح توليــد وبســته بنــدي

 وپيگيري موارد مرتبط

نظـارت بـر مـوادرهادارئيس يانماينده تام االختيـار

 دانشكده/ آزمايشگاه مواد غذايي دانشگاهوغذايي

ارائه گزارش انجام آزمايشات كليه نمـك هـاي ارسـالي بـه آزمايشـگاه

 وپيگيري موارد مرتبط

نظـارت بـر مـوادهاداررئيس يانماينده تام االختيـار

 دانشكده/ آزمايشگاه مواد غذايي دانشگاهوغذايي

و نظارت بر كيفيت محصوالت و بسـتههاي توليدواحدشناسايي

و ضـوابط خوراكي نمكبندي  مطابق با معيارهاي ملـي مصـوب

 جاري وزارت بهداشت

نظـارت بـر مـوادهاداررئيس يانماينده تام االختيـار

 دانشكده/ آزمايشگاه مواد غذايي دانشگاهوغذايي

حمـل ونقـلبرسطح عرضـه،ارائه گزارش برنامه كنترل ونظارت

 ونگهداري نمك هاي خوراكي وپيگيري موارد مرتبط

مــديرگروه بهداشــت محــيط وحرفــه اي يــا نماينــده تــام

 االختيار

و جلوگيري از افزايش قيمت نمك و ممانعتخوراكيكنترل قيمت

فاقــد پروانــه ســاخت معتبــر از وزارت از توزيــع نمــك خــوراكي

 بهداشت

بازرگاني استاناداره كلنماينده

وIDDپــايش برنامــه در دانشــگاه در ســه ســطح توليــد، توزيــع

و اماكن عمومي(مصرف يد ادرار ادواري اجراي پايشو) خانوار

 دانش آموزان

دانشكده/دانشگاهIDDكميته

و پيشنهاد راهكارهاي حـل مشـكالت دانشكده/دانشگاهIDDكميتهتحليل نتايج حاصل از پايش
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مسئول اجراشرح وظيفهرديف

دانشكده/دانشگاهدر سطحIDDموجود در برنامه

برگزاري بسيج هاي آموزشي به منظور استفاده نكـردن از نمـك

 هاي فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت

دانشكده/دانشگاهIDDدبير كميته

پـي دانشكده/دانشگاه IDDدبير كميته:يادآوري گيـري موظف است كليه موارد مذكور را

ودكر دره بـه اطـالع سـاير اعضـا دانشـكده/دانشگاه IDD جلسات كميتهنتايج اقدامات را

و مداخالت انجام شده در حـوزه نظـارتي. برساند ساير اعضاي كميته نيز موظفند اقدامات

م خود را .قرار دهند كميته در اختيار دبير ستمربه صورت
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 فصل چهارم

و هافرم ها  پيوست
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1فرم شماره
 فرم نمونه برداري نمك

و عر ضهدر سطح توليد
:نام محصول-1

: مقدار/تعداد-3:مقدار كل محموله-2

:شماره سري ساخت-5: شماره پروانه ساخت-4

:تاريخ انقضا-7: تاريخ توليد-6

 ....................... نام شهرستان�توزيع� توليد: محل نمونه برداري-8

و نشاني مركز توليد :نام

و نشاني مركز توزيع :نام

 آزمون مربوط به همان بهر كه به تاييد مسئول فني واحددر صورت نمونه برداري از واحدهاي توليدي نتايج

�نمي باشد�به پيوست مي باشد: توليدي رسيده است

و نام خانوادگي-9 :تاريخ نمونه برداري: نمونه بردارنام

:علت نمونه برداري-10

�تحويل پروانه ساخت� IDDپايش برنامه

�درخواست افراد حقيقي�ارجاعي از مراكز قضايي يا انتظامي

� مطابقت با استاندارد: نوع آزمايشات درخواستي-11

و ساعت تحويل به بخش-12  .................................ساعت...........................تاريخ: پذيرشتاريخ

.كليه نمونه ها بايد به صورت پلمپ شده ارسال گردد: تذكر�

و نام خانوادگي نمونه بردار :نام

 امضا
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2فرم شماره
و ساير ويژگي درفرم ارزيابي ميزان يد  ها

)يددار تصفيه شده يا شستشو شده( نمك هاي خوراكي
و خدمات بهداشتي درماني/نام دانشگاه  ..........................................دانشكده علوم پزشكي

ف
دي
ر

ــد ــام واحـ نـ
ــده /توليدكنن
بســته بنــدي

 كننده

ــام نـــ
تجاري 
محصــو

ل

و مشخصات نمونه برداري  نتايج آزمون محل

رعايت كامل

برچسب گذاري

بر اساس 

 معيارهاي ملي

مطابقت نمك با استاندارد

 ملي

يد
تول

يع
وز

ت

ان
ست
هر
ش
ام
ون نام

نشاني 

نه محل
مو

خن
اري

ت

ي
دار

بر

ونه
نم
در

يد
ان
يز
م

اما
گ
ب

حس
بر

ول
حل
نام

واد
نم

يزا
م

)
صد

در
(

ص
لو
خ
جه

در

خيربليخيربلي

ايـن قسـمت توسـط ----: اقدامات زير در دانشگاه علوم پزشكي مربوطه در مواردي كه ميزان يد وساير ويژگي هاي نمك در حد غير قابل قبول اسـت بايـد انجـام شـود

 --------آزمايشگاه كنترل تكميل مي گردد 

:............)پيوست شماره PEI/I-045مطابق با دستورعمل نظام رسيدگي به شكايات با كد مدرك(در سطح توليد

 ..................... اخطار كتبي، رديف شماره�-1
 ................ تعطيل موقت خط توليد، رديف شماره�-2

، رديف شماره�-3 و بسته بندي  .................... تعطيل موقت واحد توليدي
و بسته بندي در استان ديگري بوده ومراتب به اداره نظارت برموادغذايي آن استان منعكس شـده اسـت، رديـف شـماره�-4 واحد توليدي

 .......... 
 .........................ساير اقدامات، رديف شماره�-5

و بهداشتي  مسئول آزمايشگاه كنترل موادغذايي
و نام خانوادگي  نام

 مح محل امضاء
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3فرم شماره

 موجود) يددار تصفيه شده يا شستشو شده(فهرست انواع نمك هاي خوراكي
 .......................شهرستان/ در مناطق تحت پوشش مركز بهداشت استان

 .......................سال

رديف
نام واحد
توليدكننده

 نام تجاري محصولنام واحد بسته بندي كنند
نشاني محل توليد

 بنديبسته

وزن محصولجزو فهرست مجاز قرار دار
)گرم(  خير بلي

و شستشو شده( نمونه برداري از نمك هاي خوراكي:1يادآوري مي بايست به گونه اي باشد كه در طول سال از كليه نمونه هاي موجـود) يددار تصفيه شده

.حداقل يك نوبت نمونه برداري انجام گيرد در مراكز عرضه

)الف(-4فرم شماره
و مراكز عرضه موادغذايي ماهيانه گزارش  سنجش نمك هاي خوراكي مصرفي اماكن عمومي

 كيت يدسنج به وسيله

:مركز بهداشت شهرستان

:مركز بهداشتي درماني

 ...................سال ........ .............ماه:تاريخ انجام بازرسي

 اماكن
تعداد
مراكز
● موجود

تعداد مراكز
 بازديد شده

 تعداد مواردي كه نمك يددار
تعداد موارد تصفيه شده يا شستشو شده

نمك فاقد يد
 بودهن بوده

بيمارستان
و اماكن بين راهي رستوران

_ساندويج، پيتـزا(اغذيه فروشي



23 
 

و_قهوه خانه ....)كبابي
و بوفه غذاخوري، سلف سرويس
هاي سربازخانه ها، زنـدان هـا،

و انتظامي  مراكز نظامي
و بوفه غذاخوري، سلف سرويس

و كارخانه ها  هاي كارگاه ها
روســتا مهــدها،مهــدكودك،

ــگاه و آسايش ــز توانبخشــي مراك
 سالمندان

ــه ــزبوف ــدارس، مراك ــاي م ه
و مدارس شبانه روزي، آموزشي

 دانشگاه ها
سلف سـرويس ادارات، سـازمان

و دانشگاه ها  ها
و توزيع غذا مراكز طبخ

و نام خانوادگي بازرس بهداشت محيط و نام خانوادگي مسئول مركز بهداشتي درمانين: نام :ام

 مضاءا امضاء

از تعداد مراكز موجود تعداد مراكز فعال طبق آخرين آمارگيري انجام شده درمركز بهداشتي درماني● منظور

.مي باشد

از تكميل بايد●● يك اين جدول بعد ازهر ماه و بار از مراكز بهداشتي درماني به مركز بهداشت شهرستان

.ارسال شوددانشكده/معاونت بهداشتي دانشگاه مركز بهداشت شهرستان به 

)ب(-4شماره فرم

و مراكز عرضه موادغذاييفصلي گزارش  سنجش نمك هاي خوراكي مصرفي اماكن عمومي
 كيت يدسنج به وسيله

:دانشكده/دانشگاهنام

 ..............سال ................... فصل:تاريخ تنظيم
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 اماكن

تعداد
مراكز
●موجود

تعداد
مراكز
بازديد
 شده

 تعداد مواردي كه نمك يددار
 تعداد موارد تصفيه شده يا شستشو شده

نمك فاقد يد
 نبوده بوده

بيمارستان
و اماكن بين راهي رستوران

ــزا(اغذيــه فروشــي _ســاندويج، پيت
و_قهوه خانه  ....)كبابي

و بوفـه غذاخوري، سـلف سـرويس
هاي سربازخانه ها، زندان ها، مراكز

و انتظامي  نظامي
و بوفـه غذاخوري، سـلف سـرويس

و كارخانه ها  هاي كارگاه ها
ــدكودك ــدمه ــتا مه ــز، روس ، مراك

و آسايشگاه سالمندان  توانبخشي
هاي مدارس، مراكز آموزشـي،بوفه

و ها مدارس شبانه روزي  دانشگاه
و سلف سرويس ادارات، سازمان هـا

 دانشگاه ها
و توزيـع غـذا مراكـز(مراكز طـبخ

)فاقد محل سرو

و نام خانوادگي مسئول تنظيم و نام خانوادگي كارشناس مسئول بهداشت محيط شهرستان: فرمنام :اسـتان/ نام

 امضاء امضاء

از تعداد مراكز موجود تعداد مراكز فعا● ل طبق آخرين آمارگيري انجام شده در مركز بهداشتي درماني منظور

.مي باشد

يك اين جدول●● هر فصل از بعد از تكميل به مركز سـالمت محـيط دانشكده/ معاونت بهداشتي دانشگاه بار

.و كار ارسال گردد

5شماره فرم
) شده يا شستشوتصفيه شده يددار( گزارش سنجش نمك هاي خوراكي

 خانوارهاي روستاييدر سطح
:دانشكده/نام دانشگاه

:مركز بهداشت شهرستان/ نام شبكه
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:مركز بهداشتي درماني/ نام شبكه

:خانه بهداشت

: تاريخ تنظيم

و نام خانوادگي تكميل كننده فرم :نام

 امضاء

در خانـه بهداشـت● و بـر روي زيـج حيـاتي اين جدول بايد در سرشماري اول سال توسط بهورز تكميـل گـردد

.مشاهده شود

6فرم شماره
) يددار تصفيه شده يا شستشو شده(گزارش سنجش نمك هاي خوراكي

 در سطح مدارس روستايي
:دانشكده/نام دانشگاه

:مركز بهداشت شهرستان/ نام شبكه

تعداد خانوارهايي كه از نمك تعداد كل خانوار روستا
يا يددار تصفيه شده خوراكي
 استفاده مي كنندشده شستشو

 درصد

 اصلي

 قمر

 جمع
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:درماني مركز بهداشتي/ نام شبكه

:خانه بهداشت

: تاريخ تنظيم

تعداد كل
دانش
 آموزان

تعداد
نمونه
هاي 

بررسي 
 شده

شش ماهه دوم سالشش ماهه اول سال
تعداد نمونه هاي

 حاوي يد
تعداد نمونه
 هاي فاقد يد

هاي حاويتعداد نمونه
 يد

تعداد نمونه
 هاي فاقد يد

تصفيه شده

يا شستشو

 بودهشده 

تصفيه نشده

يا شستشو

 نبوده

تصفيه شده

يا شستشو

 بودهشده 

تصفيه نشده

يا شستشو

 نبوده

و نام :خانوادگي تكميل كننده فرمنام

 امضاء


