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  : مقدمه
اجراي برنامه پیشگیري .  کمبود ید و گواتر یکی از مشکالت تغذیه اي عمده در کشور بوده است

قابل مالحظه وکنترل کمبودید ویددارکردن نمکهاي خوراکی طی سالیان گذشته موجب کاهش 
براساس نتایج چهارمین پایش ملی برنامه پیشگیري وکنترل . شیوع گواتر درکشور شده است 

ر سال د%  68شیوع گواتر از انجام شده است ، 1386اختالالت ناشی ازکمبود ید  که درسال 
مبین استمرار موفقیت در مهار کمبود ید در کشور و  که است رسیدهدرصد  5/6به 1368

که قبل از شروع برنامه نه تنها به صورت گواتر آندمیک در  آنپیشگیري از اختالالت ناشی از 
بلکه اثرات وخیم آن بر  ، ها وجود داشت ها و هیپراندمیک در بیش از یک سوم استان همه استان

ش رشد ذهنی و جسمی، قدرت یادگیري، آستانه شنوایی و اعمال پسیکوموتور به ویژه در کاه
  .کودکان، نوجوانان و جوانان مشهود بود

  
هاي ناشی از  در این مرحله نکته مهم استمرار برنامه و رسیدن به هدف نهایی که حذف اختالل

هاي ناشی از کمبود ید در گرو پایش  اختاللاستمرار برنامه پیشگیري از .باشد کمبود ید است، می
با  هاي اجرایی، دریافت پس خوراند و تصحیح و حل مشکالت احتمالی مرتب ومستمر فعالیت

کشورهاي زیادي به دلیل نداشتن . استهمکاري هاي تنگاتنگ درون بخشی وبین بخشی 
) پوشش مصرف(م ار، میزان دسترسی مرددهاي پایش و نظارت بر روند مصرف نمک ید برنامه

  اند،  هاي یددار دچار شکست شده و میزان ید موجود در نمک
را  IDDتوان وضعـــیت پیشـــرفت برنامه کنترل  با پایش و ارزیابی مراحل یددار کردن نمک می

  . نمود مشخص
پایش میزان ید در نمکهاي خوراکی کشور مهمترین بخش پایش برنامه حذف اختالالت ناشی از 

درجه خلوص   هدف اصلی پایش در سطح تولید حصول اطمینان از میزان ید نمک،. استکمبود ید 
  .و سایر ویژگیهاي نمک یددار و روند اجراي برنامه در حین تولید است

در برنامه پیشگیري و مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود ید، به منظور اطمینان از کفایت دریافت 
اي  اي میانه ید ادرار جمعیت در معرض خطر از اهمیت ویژه ورهید افراد جامعه، پایش منظم و د

  .برخوردار است
  



5 
 

دهد که میانه  نشان می 1386چهارمین پایش اختالالت ناشی از کمبود ید در کشور در سال  نتیجه

بنابراین جمهوري اسالمی  .میکروگرم در لیتر است 100ید ادرار دانش آموزان کشور بیش از 

روند کاهش نسبی ید  ،با این وجود. رهاي عاري از کمبود ید می باشدکشو کان جزءایران کما

هاي کشور از حد مطلوب بین  آموزان برخی از استان ادرار و پایین تر بودن میانه ید ادرار دانش

 20هاي تولیدي و مصرفی خانوارها که حدود  وضعیت نمک ، همچنین1386المللی، در سال  

، گاما ید داشته اند 15نیز کمتر از  درصد آنها 20بوده و حدود اخالصی آنها دچار ن درصد

هاي یددار با کیفیت پایین و نامطلوب در سطح تولید و یا نامناسب  تواند گویاي تولید نمک می

که ضرورت کنترل کیفی  نمک توسط خا نوارهاي ایرانی باشدبودن نحوه نگهداري و مصرف 

مسئولین امر وآموزش عمومی از طریق رسانه هاي هرچه بیشتر محصوالت صنایع نمک توسط 

  .نماید عمومی را ایجاب می

کافی  وحصول اطمینان از میزان ید کیفیت نمک هاي خوراکیبا توجه به اهمیت وضرورت کنترل 
اجرایی درسطح  ، دستور عمل اجرایی برنامه توسط اعضاي کمیتهدرجه خلوص استاندارد آنها و

رشناسان کا سایر و IDDانتظار می رود اعضاي کمیته . قرارگرفته استمورد بازبینی ملی 
زمایشگاه کنترل موادغذایی آ ، بازرسین بهداشت محیط، اداره نظارت برموادغذایی وتغذیه

اجراي دقیق مفاد این دستور عمل  با بکارگیري و دانشکده علوم پزشکی/ ح دانشگاه درسط
   .باشندکشور  ي خوراکی درکیفیت نمک ها موفقیت برنامه و بهبود استمرار متضمن
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  فصل اول 
  )شده یددار تصفیه شده یا شستشو(کنترل کیفیت نمک خوراکی 

  
  :نحوه نمونه برداري و کنترل کیفیت نمک خوراکی در سطح تولید -1

تولیدکننده نمک واحدهاي به عهده  1هاي خوراکی نمک تکیفی کنترل مسئولیت انجام -1-1
واحـدهاي   منظور پـایش مرتـب میـزان یـد نمـک در سـطح تولیـد، کلیـه         به. خوراکی است

بخـش  . داشـته باشـند   محـل  درکنترل کیفیت  موظفند آزمایشگاهتولیدکننده نمک خوراکی 
بار  3حداقل  قبل از بسته بندي 2کنترل کیفی با نظارت مسئول فنی موظف است از هر بهر

استاندارد ملی ایران بـه  با مطابق ، و نمک خوراکی را از نظر میزان ید کردهبرداري   نمونه
ویژگـی هـا و روش هـاي     –نمـک خـوراکی یـددار    "تحت عنوان  1387سال 1195شماره 
بسته نمک خوراکی قبل از  هر بهر از حداقل یک نمونه هم چنین باید .مایدکنترل ن "آزمون

 سـایر  و 3میزان سولفات و فلزات سـنگین ، از نظر خلوص، رطوبت، مواد نامحلول و بندي
نمک "  تحت عنوان 1385سال  26ملی ایران به شماره هاي  استاندارد بر اساس ویژگی ها

 تحت عنـوان  1387سال  1195 ،1387سال  26اصالحیه استاندارد  ،"ویژگی ها -خوراکی
وزارت جاري  ضوابط با مطابقو  "ویژگی ها و روش هاي آزمون –نمک خوراکی یددار "

 و هاي فوق الذکراستاندارد مطابق نتایج آزمونچنانچه . مورد آزمایش قرار گیرد ،بهداشت
مجاز به ارائه نمک تولید شده به مراکز عرضه واحد تولیدي  ،باشدتایید مسئول فنی مورد 

 .نگهداري شود سوابق حفظ و کلیه نتایج آزمون باید ثبت و .و فروش می باشد
تاییـد مسـئول    پس ازواحدهاي بسته بندي نمک تصفیه شده یددار ملزم می باشند  -1-2

خریـداري و سـوابق   داراي پروانه سـاخت معتبـر    تولیدي واحد هاي از نمک را ،فنی واحد
ایـن واحـدها موظفنـد یـک      همچنـین . را حفـظ و نگهـداري نماینـد   مربوط بـه خریـد نمـک    

را نمـک بسـته بنـدي شـده     کنترل کیفیت  وداشته باشند کنترل کیفیت در محل آزمایشگاه 
  .انجام دهند 1-1مطابق بند 

                                                
   .منظور از نمك خوراكي در این دستورعمل نمك خوراكي یددار تصفیھ شده و نمك خوراكي یددار شستشو شده مي باشد١

Batch٢  
اندازه گیري فلزات سنگین در صورت نبود تجھیزات آزمایشگاھي در آزمایشگاه واحد تولید كننده مي توان از امكانات آزمایشگاه ھاي براي ٣

  .ھمكار مورد تایید وزارت بھداشت استفاده نمود
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 / هــا دانشـگاه  دارو و معاونـت غـذا  کارشناسـان   توسـط نظـارت در سـطح تولیـد     -1-3
هـاي کنتـرل    اداره نظارت برموادغذایی و آزمایشـگاه ( ي علوم پزشکی کشوردانشکده ها
واحدهاي تولید  بار فصل یک هرحداقل کارشناسان باید  این .صورت می گیرد )موادغذایی

رت وزا جاريضوابط  وي ملی مصوب ابق معیارهامطرا  خوراکیهاي  نمکبسته بندي  و
 نمـک  بسـته بنـدي   و شـرایط تولیـد   این ارزیابی شامل نظـارت بـر  . کنندارزیابی  بهداشت
مـی  ...  وانبـارش  ، مصرفی اولیه مواد کلیهو  نگهداري یدات پتاسیم نحوه تهیه و، خوراکی

 نتایج آزمـون بررسـی و   و آزمایشگاه عملکردشرایط محیطی و الزم است چنینهم. باشد
صـورت  ه بـ  تولیـدي هـاي خـوراکی    از نمـک کارشناسـان موظفنـد    .دشو تأیید صحت آن
نه ها را بـه همـراه نتـایج    و نمو) از یک بهر سه بسته حداقل( کردهنمونه برداري تصادفی 

 کنتـرل  آزمایشـگاه  ، بـه یید مسئول فنی رسیده اسـت مربوط به همان بهر که به تاآزمون 
 .نمایندارسال  1شماره  مطابق با فرمعلوم پزشکی مربوطه دانشکده /دانشگاه مواد غذایی
ت شده، نتایج آزمـون بایـد بـه    یتایید صالحارسال نمونه به آزمایشگاه کنترل  درصورت

 .نگهداري شود جاآن  و کلیه سوابق در ارسالغذایی استان  آزمایشگاه مواد

فرم شماره یک در دو نسخه توسط نمونه بردار تکمیل می شود و یک نسـخه آن  -تبصره
درضـمن  . ارسال می گردددانشکده /آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاههمراه نمونه به 

 .می شود در سوابق اداره نظارت بر مواد غذایی نگهدارينسخه دوم 
ضـوابط   ملـی مصـوب و   شرایط واحد تولیدي یا نتایج آزمون با معیارهـاي  ی کهدرصورت

دانشـکده علـوم   /، معاونت غذا و دارو دانشگاهمطابقت نداشته باشد جاري وزارت بهداشت
مربوطه موظف است طبـق وظـایف محولـه اقـدامات قـانونی را بـه عمـل آورده و         پزشکی

ــه   گــزارش اقــدامات انجــام شــده را بــه اداره   IDDکــل نظــارت بــر مــواد غــذایی و کمیت
  .ارسال نماید علوم پزشکی دانشکده/دانشگاه

موظف است برروي  علوم پزشکیدانشکده /دانشگاه آزمایشگاه کنترل مواد غذایی -1-4
نمونه هایی که از سطح تولید جمع آوري می شود، آزمایشات الزم را انجام داده و نتـایج  

) 2شـماره   فـرم (هاي خوراکی  سایر ویژگی ها در نمک  آن را در فرم ارزیابی میزان ید و
دانشکده /کنترل مواد غذایی دانشگاه این فرم بایستی توسط مسئول آزمایشگاه. ثبت نماید

دانشـکده علـوم پزشـکی ارسـال     /ایی دانشگاه ذ، امضا و به اداره نظارت بر مواد غ تکمیل
 .شود
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وم پزشکی اقدامات انجام شده بر دانشکده عل/ اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه -1-5
  .اجرا و ثبت می کند 2روي موارد عدم انطباق را براساس موارد مندرج در فرم شماره 

مـدیریت غـذا و دارو   / نتایج اقدامات انجام شده هر سه ماه یک بار توسط معاونت -1-6
اداره دانشکده علوم پزشکی به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و رونوشت آن به /دانشگاه

دانشـکده علـوم پزشـکی    /دانشـگاه  IDD، دبیرخانه کل آزمایشگاه هاي کنترل غذا و دارو
 .ارسال می گردد

/ دانشـگاه  IDDماه یک بار جمع بندي و توسط دبیر کمیته  6نتایج این اقدامات هر  -1-7
 .ارسال می گردد) دفتر بهبود تغذیه جامعه( IDDدانشکده به دبیرخانه کمیته کشوري 

  :زیعونه برداري و کنترل کیفیت نمک خوراکی در سطح تونحوه نم -2

 :فروشگاه هاي عرضه نمک -2-1

مراکـز بهداشـتی    کارشناس یا کاردان بهداشت محیط( بهداشت محیط بازرسین - 2-1-1
عرضه وعمده  ناسایی مراکزش مرکز بهداشت شهرستان پس از با هماهنگی )درمانی محل 

موجود در منطقه  انواع نمک هاي خوراکی مراکزدرمراجعات خود به این باید  فروشی ها،
واحدهاي تولیـد و   فهرستا و ب تهیه 3فرم شماره  مطابق را خودجغرافیایی تحت پوشش 

نمک عرضـه   نامدرصورتی که . دنمقایسه کن 4بسته بندي نمک داراي پروانه ساخت معتبر
از طریق مرکز بهداشتی درمـانی   نمونه برداري انجام نشده و فهرست نباشد، این درشده 

 و وده شداد هاي فوق یدن و عرضه نکردن نمکبه فروشنده تذکر کتبی مبنی بر نخرمحل  
دانشکده علـوم  /دانشگاهدارو  و به معاونت غذا اعالمجهت  معاونت بهداشتی به مراتب نیز

 .دداده شواطالع  مبنی بر تولیدنمک هاي غیر مجاز با ذکر کلیه مشخصات پزشکی مربوطه
نمـک  نمونـه هـاي   سـال از کلیـه    ولطـ  در نمک با فهرست مـذکور  درصورت مطابقت نام

بـه   بایـد حـداقل یـک نمونـه     یانهسال ها د در مراکز عرضه و عمده فروشیوموجخوراکی 
جهت  دانشکده علوم پزشکی/دانشگاهغذایی  به آزمایشگاه کنترل مواد 1همراه فرم شماره 

 .ارسال شود انجام آزمایش هاي الزم
فرم شماره یک در دو نسخه توسط نمونه بردار تکمیل می شود و یک نسخه آن -تبصره

درضمن نسخه دوم جهت پی گیـري  . همراه نمونه به مرکز بهداشت محل ارسال می گردد
                                                

مرکز مواد غذایی به طریق اداره کل نظارت بر ازیک بار ماه  6هر  واحدهاي تولید و بسته بندي نمک داراي پروانه ساخت معتبر بایدآخرین فهرست  -.  4
دانشکده هاي علوم پزشکی کشور ارسال گردد و رونوشت آن به دبیرخانه /ها دانشگاهمعاونت بهداشتی به کار ارسال تا  از طریق آن مرکز  سالمت محیط و

 .نیز موجود می باشد www.fdo.irهمچنین این فهرست در سایت معاونت غذاو دارو به نشانی . شود  اعالمکشور  IDDکمیته 
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کلیـه نمونـه   . هاي بعدي در مرکز بهداشتی درمانی در پرونده مربوطه بایگانی مـی شـود  
می بایست با یک نامه رسمی بـه امضـاي ریـیس     بهداشت محلشده به مرکز  رسالهاي ا

تکمیل شده مربوط به هر نمونه به آزمایشگاه  1مرکز بهداشت محل، همراه با فرم شماره 
 . مربوطه ارسال گردد دانشکده علوم پزشکی/دانشگاهکنترل مواد غذایی 

موظـف اسـت   دانشـکده علـوم پزشـکی    /دانشـگاه  آزمایشگاه کنترل مواد غذایی -2-1-2
جمع آوري می شود، آزمایشات الزم را انجام داده  برروي نمونه هایی که از سطح توزیع

نتایج آن را در فرم ارزیابی میزان  ،ضمن تطبیق آن با استانداردملی نمک خوراکی یددارو 
وپـس از تکمیـل   نمـوده  ثبـت  ) 2فرم شـماره  (هاي خوراکی  ید و سایر ویژگی ها در نمک 

،  به مرجع ارسال نمونه دانشکده علوم پزشکی/دانشگاهیشگاه توسط مسئول آزما وامضا
/ مـدیریت غـذا و دارو دانشـگاه    / عدم انطباق را بـه معاونـت   ضمنا موارد  .شود فرستاده

 .دانشکده علوم پزشکی جهت اقدام ارسال نماید
پس از دریافـت گـزارش فـرم    پزشکی  علومدانشکده /دانشگاه بهداشتیمعاونت  -2-1-3

بررسـی نتـایج دریـافتی،     ضـمن  )2فرم شـماره  (اقدامات انجام شده  وهاي ارزیابی نمک 
 دانشـکده علـوم پزشـکی   / مدیریت غذا و دارو دانشگاه / معاونت عدم انطباق را به  مراتب

پـس از   دانشـکده / یت غـذا و دارو دانشـگاه   مـدیر / معاونـت   .می نمایدجهت اقدام ارسال 
معاونـت بهداشـتی   بررسی و تایید موارد عدم انطباق، موارد مذکور را جهت پی گیري بـه  

دانشـکده نیـز بعـد از    / اعالم می نمایـد و معاونـت بهداشـتی دانشـگاه      دانشکده/ دانشگاه
دبیرخانـه  رونوشت آن را بـه  مرکز سالمت محیط و کار و به پیگیري هاي الزم موارد را 

 .ارسال می نمایددانشکده /  دانشگاه IDDکمیته 
 IDDمـاه یـک بـار جمـع بنـدي و توسـط دبیـر کمیتـه          6نتایج این اقدامات هـر   -2-1-4

ارسال مـی  ) دفتر بهبود تغذیه جامعه( IDDدانشکده به دبیرخانه کمیته کشوري / دانشگاه
 .گردد

 
  :اماکن عمومی و مراکز عرضه موادغذایی -2-2

کـل مراکـز فـوق توسـط بازرسـین      درصـد از   25الزم است در هر فصل حداقل  -2-2-1
به طوري که در طـول یـک سـال    . دنبهداشت محیط در محدودة تحت پوشش،ید سنجی شو

  .کلیه مراکز تحت پوشش از لحاظ ید نمک هاي مصرفی مورد سنجش قرار گیرند
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ضمن بازدید از شهري وروستایی بازرس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی  -2-2-2
رســتوران، بیمارســتان، اغذیــه فروشــی،  (ادغــذایی امــاکن عمــومی و مراکــز عرضــه مو

سربازخانه، کارخانه یا کارگاه ها، بوفه مدارس و مهد کودك، زندان، آسایشگاه سالمندان، 
، با استفاده از کیت ید سنج وجـود یـد در نمـک مصـرفی ایـن      )...سلف سرویس ادارات و 

 .مراکز را مورد آزمایش قرار می دهند
بازرسین بهداشت محیط در صورت مشاهده نمک غیر مجـاز یـا سـنگ نمـک در      -2-2-3

تذکر به متصدي طبخ و مصرف غذا در محل و هنگام بازرسی بهداشتی ضمن تهیه، فرآیند 
قـانونی  یا مسئول محل در خصوص استفاده نکردن از نمک هاي غیر مجاز، بایـد اقـدامات   

 .الزم را به عمل آورند
توسط  مراکز عرضه موادغذاییاماکن عمومی ونتایج سنجش نمک هاي مصرفی  -2-2-4

وبـه مرکـز    درج گردیـده  الـف  -4شـماره   فـرم در  مرکز بهداشتی درمانی هرماه یـک بـار  
نتایج جمع بندي شده از فرم  مرکز بهداشت شهرستان. بهداشت شهرستان ارسال می گردد

وارد و  الف-4شماره فرم در بار  هر ماه یک را مراکز بهداشتی درمانی  الف-4هاي شماره 
بعـد از جمـع    الـف  -4فرم هاي شماره . می فرستد دانشکده/ معاونت بهداشتی دانشگاه  به

ت محیط و از طریق گروه بهداش ب درج گردیده و-4درفرم شماره  در پایان هر فصلبندي 
مربوطه به مرکز سالمت محـیط   علوم پزشکیدانشکده /دانشگاه حرفه اي معاونت بهداشتی

زطریـق  اب -4همچنین نتایج مربوط به جمع بندي فرم هاي شماره  .گرددمی و کار ارسال 
 در جمـع بنـدي گردیـده و   علوم پزشـکی  دانشکده /دانشگاه گروه بهداشت محیط وحرفه اي

، بـه دسـت آمـده    نتـایج  ساسـا  بر تاشود  می ارائهدانشکده مربوطه / دانشگاه IDDکمیته 
 .گردد طراحی توسط کمیته اجرایی مناسب و مداخالت موزشیآاقدامات 

هر شش ماه ي علوم پزشکی کشور دانشکده ها/دانشگاه هاب -4شماره فرم هاي  -2-2-5
سـالمت محـیط و کـار جمـع بنـدي و پـس خورانـد آن بـه دانشـگاه           مرکزتوسط یک بار 

دفتـر   در IDDدبیرخانه کمیته کشوري  هي علوم پزشکی و رونوشت آن بدانشکده ها/ها
سیاسـتگذاري هـا    در از آن بهبود تغذیه جامعـه معاونـت بهداشـت ارسـال مـی گـردد تـا       

 .وطراحی مداخالت مورد نیاز استفاده شود
  

  :خانوار مصرفنحوه نمونه برداري و کنترل کیفیت نمک خوراکی در سطح  -3
  

  :خانوارهاي شهري -3-1
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در خانوارهـاي شـهري معمـوال در    تصفیه ور اطالع از پوشش مصرف نمک یددار ظبه من
از مصرف نمک یـددار  ، شوند براي اهداف دیگر طراحی می هاي بخش بهداشت که بررسی

مورد با استفاده از کیت یدسنج نمک مصرفی خانوار  تصفیه شده در خانوار سوال شده و
 DHS ،MICS ،ANISاز جمله این مطالعات می توان به بررسی  .قرار می گیردآزمایش 

  .داشاره کر... و
ن ریـز  توسـط پژوهشـکده غـدد درو   سـاله   5بررسی هـاي مقطعـی در فواصـل    همچنین 

/  و با همکاري اداره بهبود تغذیـه جامعـه و دانشـگاه    شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی 
سـی هـا عـالوه بـر     ردر ایـن بر  .گیرد انجام میدر کل کشور هاي علوم پزشکی  دانشکده

تعیین پوشش مصرف نمک یددار تصفیه شده در خانوار شاخص هاي دیگر پایش برنامه 
  .از جمله ید ادرار دانش آموزان و شیوع گواتر مورد ارزیابی قرار می گیرد

 :خانوارهاي روستائی -3-2
بهورز خانه بهداشت در سرشماري اول سال از نمک هاي مصرفی خانوار  -3-2-1

در فرم هاي سرشماري در پرونده نتایج را توسط کیت یدسنج، یدسنجی انجام داده و 
جدول پوشش  همچنین. پر می نماید )فرم وضعیت بهداشت محیط خانوار  15 بند( خانوار

بعد از و نموده ج حیاتی تکمیل مصرف نمک یددار خانوارهاي روستایی را در روي زی
با استفاده از فرمول  .ایددرج نم 4شماره  فرمدر گزارش آن را  ، پایان سرشماري

)(100*
کنند   می استفادهیا شستشو شده  شده تصفیه یددار نمک از که تعدادخانوارهایی

خانوارهایی که  ددرص خانوارها کل  
 را 5را تعیین و فرم شماره استفاده می کنند  شده از نمک یددار تصفیه شده یا شستشو

 .کند طریق به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می آن به مرکز بهداشتی درمانی و از

در یا شستشو شده اطالعات مربوط به مصرف نمک یددار تصفیه شده  :یادآوري
به  خانوارهاي روستایی از نتایج بررسی هاي مقطعی در مقاطع ساالنه و پنج ساله نیز

  .دست خواهد آمد
مرکزبهداشت شهرستان باید ضمن بررسی و ارسال پس خوراند به خانه   -3-2-2

بهداشت نسبت به استخراج شاخص پوشش مصرف نمک خوراکی خانوارهاي روستایی 

)(100*
کنند  می استفادهیا شستشو شده  شده تصفیه یددار نمک از که تعدادخانوارهایی

 اقدام ونتیجه آن را به خانوارها کل  
 .ارسال نماید دانشکده/ معاونت بهداشتی دانشگاه 
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در  براي ارائه آموزش هاي الزمهمچنین بهورز باید هر شش ماه یک بار  -3-2-3
به  ...خصوص مصرف نمک یددار تصفیه شده یا شستشو شده، کاهش مصرف نمک و

دانش آموزان بخواهد یک قاشق چایخوري ازنمک مصرفی مدرسه مراجعه کرده و قبالً از 
بهورز می بایست با استفاده از . بیاورندخانوار را در یک کاغذ کوچک پیچیده به مدرسه 

رم کیت یدسنج از ید دار بودن نمک مصرفی اطمینان حاصل کرده، نتایج آن را در ف
ماه یکبار به مرکز  را هر شش از این فرمیک نسخه  .، در دو نسخه ثبت کند6شماره 

 .در سوابق خود نگهداري نماید بهداشتی درمانی ارسال کرده و نسخه دیگر را
 20انتخاب دانش آموزان به صورت تصادفی بوده و چنانچه مدرسه کمتر از  - تبصره

 20- 50چنانچه تعداد دانش آموزان . آنان نمونه نمک گرفته شود% 50دانش آموز داشت از 
آن ها نمونه % 10نفر بود از  50در صورتی که جمعیت مدرسه بیش از و % 30نفر بود از 

 .نمک گرفته شود
 
یکبار در مرکز بهداشت شهرستان جمع بندي شده و هر شش ماه  6فرم شماره   -3-2-4

دانشکده مطرح / دانشگاه  IDDدر کمیته نتایج ارسال می گردد تا به معاونت بهداشتی 
 .برنامه ریزي الزم صورت پذیرد ه ودش
 IDD دانشکده و نتایج مصوبات کمیته/ نتیجه جمع بندي گزارشات دانشگاه  -3-2-5

در دفتر بهبود  IDDهر شش ماه یک بار به دبیرخانه کمیته کشوري  دانشکده/ دانشگاه 
طراحی مداخالت در سیاستگذاري ها وارسال می شود تا معاونت بهداشت تغذیه جامعه 

 .شود مورد نیاز استفاده
یددارتصفیه شده یا ( موضوع کنترل کیفی نمک هاي خوراکیمسئول پیگیري  -3-2-6

بهداشتی  کزابهداشت محیط مر یندرسطح مغازه هاي روستایی بازرس) شدهشستشو 
 .باشد شهرستان می مراکز بهداشت و واحد بهداشت محیط درمانی روستایی

) شـده  تصفیه شده یـا شستشـو   یددار(درصورت مصرف نکردن نمک خوراکی   -3-2-7
گیري آن توسط مرکز بهداشتی  ریزي آموزشی و پی خانوارهاي روستایی، برنامهتوسط 

درمانی محل با همکاري کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان و بهورز خانه بهداشت 
  .صورت می پذیرد
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  فصل دوم
  پایش یدادراردستور عمل 

  
این که در یک منطقه میزان ید دریافتی مردم کافی است می  زا اطمینان حصول به منظور

ساله را  8- 10ان ید ادرار دانش آموزان عمل حاضر میز براساس دستور، هرسالبایست 
  .اندازه گیري کرد

  :روش نمونه گیري -الف
  :براي نمونه گیري مراحل زیر را به اجرا درآورید

 .فهرست کلیه مدارس ابتدایی را همراه با آدرس دقیق آن تهیه کنید 
 .را به مناطق شهري و روستایی تقسیم کنیدفهرست 

 .کنیدفهرست مدارس مناطق شهري و روستایی را به مدارس دخترانه و پسرانه تفکیک 
) ساله 8-10کودکان(در این مدارس دانش آموزان کالس هاي دوم، سوم و چهارم ابتدایی 

 .را براي نمونه گیري انتخاب کنید
نمونه به  5مدرسه در نمونه قرار می گیرند و از هر مدرسه  48 دانشکده/  در هر دانشگاه

نمونه از  240 دانشکده/  صورت تصادفی انتخاب می شود، یعنی جمعاً در هر دانشگاه
  .جمع آوري خواهد شدمدارس شهري و روستایی 

  :زیر توجه کنیدبراي انجام محاسبه به مثال 
مناطق شهري و روستایی  را بر  حسب نسبت جمعیت شهري و روستایی بر 48عدد 
  :تسهیم می کنیم دانشکده/  اهگدانش

  .است 30به  70فرض می کنیم در استان لرستان نسبت جمعیت روستایی به شهري 
   48*) 70÷ 100= (34: تعداد مدارس روستایی

   48*) 30÷ 100= (14:      تعداد مدارس شهري
 7مدرسه دخترانه و  7سپس از فهرست مدارس دخترانه و پسرانه شهري و روستایی به تفکیک 

مدرسه پسرانه در مناطق روستایی  17مدرسه دخترانه و  17مدرسه پسرانه در مناطق شهري و 
  .به صورت تصادفی انتخاب می کنیم
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  :مثال
  )220÷7=32(خواهد بود  32 يبود فاصله نمونه بردار 220رس دخترانه شهري اگر تعداد کل مدا

  9اولین مدرسه را با یک عدد تصادفی انتخاب می کنیم مثالً شماره 
هفتمین  انتخاب تا تیبو به همین تر 41+32=73 سوم، مدرسه  9+32=41مدرسه دوم

  .مدرسه ادامه می دهیم
  :صورت تصادفی به شکل زیر عمل می کنیمنمونه از هر مدرسه به  5براي انتخاب 

از دفتر کالس دوم نفر اول، از دفتر کالس سوم دو نفر اول واز دفتر کالس چهارم دو نفر 
 .اول را انتخاب می نماییم

ایی که داراي مدارس شهري و روستایی مختلط می ه دانشکده/  براي آن دسته از دانشگاه
از  پسرها نمونه گرفته شود و در مدرسه دیگر فقطباشند می توان در یک مدرسه فقط از 

در نظر  6نمونه را عدد  ددخترها نمونه گیري شود و یا این که در مدرسه انتخابی تعدا
 .کنیدنفر پسر نمونه گیري  3نفر دختر و  3بگیرید و از 

ا با لیوان یک بار مصرف بگیرید و در ظروف پالستیکی مخصوص درب دار ر رنمونه ادرا
نام استان، نام شهرستان، نام و : ظرف برچسبی با ذکر مشخصات شاملید و روي بریز

ثبت ) مذکر و مونث(و جنسیت ) شهري و روستایی(آموز، منطقه  نام خانوادگی دانش
 .گردد

سعی کنید نمونه گیري در مناطق شهري و روستایی توسط کاردان هاي شاغل در واحد 
 .انجام گیردبهداشت خانواده 

جمع آوري خواهد شد و نمونه  دانشکده/  نمونه در هر دانشگاه 240بنابراین در هر سال 
سال را ر جهت اندازه گیري میزان ید ادرارها به آزمایشگاه منتخب پایش ادواري ید ادرا

 .می شود
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  فصل سوم

  دانشکده علوم پزشکی/  دانشگاه IDDشرح وظایف کمیته  ترکیب و
  

  :دانشکده/ دانشگاه  IDDکمیته

کمیته . هاي علوم پزشکی کشور تشکیل شود نشکدهدا/  باید درکلیه دانشگاهکمیته ن ــــای
IDD کشوري زیر نظر کمیته دانشکده/دانشگاه IDD  عمل دستورمطابق  تافعالیت می کند 

نظارت کرده، مشکالت  تحت پوشش در منطقه آن دقیقاجراي بر پایش برنامه،  کشوري
و مداخالت الزم براي رفع این  را شناساییکه مانع رسیدن به اهداف هستند اجرایی 

کشوري مداخالت نیاز به  مشکالتحل  چنانچه. به اجرا درآورد مشکالت را طراحی و
جهت  را آن راهکار رفعحتی االمکان نوع مشکل و این کمیته موظف است داشته باشد 
 کمیته همچنین. انجام شود مقتضی اقداماتنماید تا  ائهکمیته کشوري ار هب تصمیم گیري

IDD بنابراین است  منطقه تحت پوششمسئول جمع آوري داده هاي  دانشکده/دانشگاه
روند اجراي و  دهشکمیته با حضور اعضاي آن تشکیل  این یک بار هر سه ماهالزم است 

  .مورد بررسی قرار گیرد ،برنامه در منطقه
  
  :دانشکده/دانشگاه IDDعضاي کمیته ا

 ل و رئیس کمیتـه وئمس(مربوطه علوم پزشکی  دانشکده/دانشگاه یمعاونت بهداشت -1

IDD دانشکده/دانشگاه( 

ــیس  -2 ــار   رئ ــام االختی ــده ت ــا نماین ــارت ی ــتی   اداره نظ ــذایی و بهداش ــواد غ ــر م  ب

 دانشکده/دانشگاه

  دانشکده/دانشگاهآزمایشگاه مواد غذایی  یا نماینده تام االختیاررئیس  -3

 )IDDدبیر کمیته ( دانشکده/دانشگاه ل تغذیه معاونت بهداشتیوئکارشناس مس -4
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ل بهداشـت محـیط   وئکارشـناس مسـ   یـا مدیر گـروه بهداشـت محـیط و حرفـه اي      -5

  دانشکده/دانشگاه

 دانشکده/دانشگاه ل آموزش بهداشتوئکارشناس مس -6

 کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس -7

انـدازه  در دانشـگاه هـایی کـه    ( بهداشت استانمرکز کارشناس مسئول آزمایشگاه  -8

  )در همان دانشگاه انجام می گیرد گیري ید ادرار

برحسب  سایر بخش هاومعادن و  صنایع سازمان بازرگانی،کل  اداره نمایندگان -9

 ضرورت

  دانشکده/دانشگاه IDD یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به تشخیص کمیته - 10

 

  :دانشکده/دانشگاه IDDشرح وظایف کمیته 

  مسئول اجرا  شرح وظیفه  ردیف

  دانشکده/دانشگاه IDDدبیر کمیته   تشکیل جلسات کمیته به صورت مرتب و هر سه ماه یک بار  

ارسال صورت جلسـه کمیتـه و فـرم هـاي تکمیـل شـده ارزیـابی          

هـر سـه مـاه یـک     ) 1شماره  فرم(میزان ید در نمک هاي خوراکی 

  در دفتر بهبود تغذیه جامعه  IDDبه دبیرخانه کمیته کشوري  بار

  دانشکده/دانشگاه IDDدبیر کمیته 

  دانشکده/دانشگاه IDDکلیه اعضاء کمیته   اجراي مصوبات کمیته کشوري  

تصـفیه  فراهم نمودن امکان دسترسی مردم منطقه به نمک یـددار    

  در مراکز عرضه و مصرف مواد غذاییشده 

  بازرگانی استان اداره کلنماینده 

  صنایع و معادن استان سازمان نمایندههـاي   واحـد هاي الزم در جهت احداث و راه انـدازي   حمایتایجاد   
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  مسئول اجرا  شرح وظیفه  ردیف

  تصفیه شده تولید وبسته بندي نمک

تهیه  وتدوین مطالب آموزشی مناسب درزمینه اختالالت ناشی از   

  کمبود ید براي کارکنان بهداشتی وبین بخشی و عموم مردم

  دانشکده/دانشگاه IDDدبیر کمیته 

برگزاري دوره هاي بازآموزي و کارگاه هاي آموزشی به منظور   

  سازي مصرف نمک یددار تصفیه شده فرهنگ

  دانشکده/دانشگاه IDDدبیر کمیته 

ارائــه گــزارش برنامــه کنتــرل ونظــارت برســطح تولیــد وبســته بنــدي    

  وپیگیري موارد مرتبط

نظـارت بـر مـواد     رهادارئیس یانماینده تام االختیـار  

  دانشکده/  آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاهوغذایی 

ارائه گزارش انجام آزمایشات کلیه نمـک هـاي ارسـالی بـه آزمایشـگاه        

  وپیگیري موارد مرتبط

نظـارت بـر مـواد     هاداررئیس یانماینده تام االختیـار  

  دانشکده/  آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاهوغذایی 

و بسـته  هاي تولید  واحدشناسایی و نظارت بر کیفیت محصوالت   

 مطابق با معیارهاي ملـی مصـوب و ضـوابط    خوراکی نمکبندي 

  جاري وزارت بهداشت

نظـارت بـر مـواد     هاداررئیس یانماینده تام االختیـار  

  دانشکده/  آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاهوغذایی 

حمـل ونقـل    برسطح عرضـه، ارائه گزارش برنامه کنترل ونظارت   

  ونگهداري نمک هاي خوراکی وپیگیري موارد مرتبط

مــدیرگروه بهداشــت محــیط وحرفــه اي یــا نماینــده تــام  

  االختیار

و ممانعت  خوراکیکنترل قیمت و جلوگیري از افزایش قیمت نمک   

فاقــد پروانــه ســاخت معتبــر از وزارت از توزیــع نمــک خــوراکی 

  بهداشت

  بازرگانی استاناداره کل نماینده 

در دانشــگاه در ســه ســطح تولیــد، توزیــع و  IDDپــایش برنامــه   

ید ادرار ادواري اجراي پایش  و) خانوار و اماکن عمومی(مصرف 

  دانش آموزان

  دانشکده/دانشگاه IDDکمیته 

  دانشکده/دانشگاه IDDکمیته تحلیل نتایج حاصل از پایش و پیشنهاد راهکارهاي حـل مشـکالت     
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  مسئول اجرا  شرح وظیفه  ردیف

  دانشکده/دانشگاهدر سطح  IDDموجود در برنامه 

برگزاري بسیج هاي آموزشی به منظور استفاده نکـردن از نمـک     

  هاي فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت

  دانشکده/دانشگاه IDDدبیر کمیته 

 

گیـري   موظف است کلیه موارد مذکور را پـی  دانشکده/دانشگاه IDDدبیر کمیته  :یادآوري

بـه اطـالع سـایر اعضـا      دانشکده/دانشگاه IDD جلسات کمیتهنتایج اقدامات را در ه و دکر

سایر اعضاي کمیته نیز موظفند اقدامات و مداخالت انجام شده در حوزه نظـارتی  . برساند

  .قرار دهند کمیته در اختیار دبیر ستمربه صورت م خود را
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  فصل چهارم
   پیوست هافرم ها و 
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  1فرم شماره 
   فرم نمونه برداري نمک

  ضهدر سطح تولید و عر
   :نام محصول-1
  : مقدار /تعداد-3                                                            :مقدار کل محموله- 2 

  :شماره سري ساخت-5:                                                          شماره پروانه ساخت- 4
  :تاریخ انقضا- 7:                                                                      تاریخ تولید- 6
  ....................... نام شهرستان        توزیع          تولید    : محل نمونه برداري- 8

  :نام و نشانی مرکز تولید
  :نام و نشانی مرکز توزیع

 آزمون مربوط به همان بهر که به تایید مسئول فنی واحددر صورت نمونه برداري از واحدهاي تولیدي نتایج 
   نمی باشد      به پیوست می باشد : تولیدي رسیده است

  :تاریخ نمونه برداري:                                                  نمونه بردارنام و نام خانوادگی - 9
  :علت نمونه برداري- 10

  تحویل پروانه ساخت                                                             IDD پایش برنامه
   درخواست افراد حقیقی                                   ارجاعی از مراکز قضایی یا انتظامی 

    مطابقت با استاندارد: نوع آزمایشات درخواستی- 11
  .................................ساعت...........................تاریخ: پذیرشتاریخ و ساعت تحویل به بخش - 12
  .کلیه نمونه ها باید به صورت پلمپ شده ارسال گردد: تذکر ٭
  

  :نام و نام خانوادگی نمونه بردار
  
  امضا
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  2فرم شماره 
  ها درفرم ارزیابی میزان ید و سایر ویژگی 

  )یددار تصفیه شده یا شستشو شده( نمک هاي خوراکی 
  ..........................................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /نام دانشگاه

ف
ردی

 

ــد  ــام واحـ نـ
ــده /تولیدکنن

بســته بنــدي  
 کننده

ــام   نـــ
تجاري 
محصــو

 ل

  نتایج آزمون محل و مشخصات نمونه برداري

 رعایت کامل
برچسب گذاري 

بر اساس 
  معیارهاي ملی

مطابقت نمک با استاندارد 
  ملی 

لید
تو

زیع 
تو

تان 
رس

 شه
نام

  

نام و 
نشانی 
 نه  محل

مو
خ ن

تاری
ري

ردا
 ب

ونه 
ر نم

د د
ن ی

میزا
گاما

ب 
حس

بر 
ول  

محل
د نا

موا
زان 

می
)

صد
در

ص )
خلو

جه 
در

  

 خیر بلی  خیر  بلی
 

       

  

        
    

       

  

        

    

ایـن قسـمت توسـط     ----:            اقدامات  زیر در دانشگاه علوم پزشکی مربوطه در مواردي که میزان ید وسایر ویژگی هاي نمک در حد غیر قابل قبول است باید انجـام شـود      
  --------آزمایشگاه کنترل تکمیل می گردد 

  :............)پیوست شماره   PEI/I-045مطابق با دستورعمل نظام رسیدگی به شکایات با کد مدرك  (در سطح تولید 
1-      اخطار کتبی، ردیف شماره ..................... 
2-     تعطیل موقت خط تولید، ردیف شماره ................ 
3-      تعطیل موقت واحد تولیدي و بسته بندي ، ردیف شماره .................... 
4-        واحد تولیدي و بسته بندي در استان دیگري بوده ومراتب به اداره نظارت برموادغذایی آن استان منعکس شده است، ردیـف شـماره

 .......... 
5-      سایر اقدامات، ردیف شماره.........................  

  
  مسئول آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی

  نام و نام خانوادگی
  مح                                                                                                  محل امضاء
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  3فرم شماره 
 

 موجود ) یددار تصفیه شده یا شستشو شده(فهرست انواع نمک هاي خوراکی 
  .......................شهرستان/ در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت استان 

  .......................سال 
  
  
  

نام واحد ردیف
 تولیدکننده

 نام تجاري محصولنام واحد بسته بندي کننده
نشانی محل تولید 

 بنديبسته 

وزن محصول جزو  فهرست مجاز قرار دارد
 خیر بلی )گرم(

          

          

          

          

          

  
  

می بایست به گونه اي باشد که در طول سال از کلیه نمونه هاي موجود ) یددار تصفیه شده و شستشو شده( نمونه برداري از نمک هاي خوراکی  :1یادآوري
  .حداقل یک نوبت نمونه برداري انجام گیرد در مراکز عرضه

 
  
  
  

  )الف( -4فرم شماره 
  سنجش نمک هاي خوراکی مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه موادغذایی ماهیانه گزارش 

  کیت یدسنج به وسیله
      :مرکز بهداشت شهرستان

                                   :مرکز بهداشتی درمانی
  ...................سال ........          .............ماه                                    :تاریخ انجام بازرسی

 اماکن

  
تعداد 
مراکز 

  ● موجود

تعداد مراکز 
 بازدید شده

  تعداد مواردي که نمک یددار 
  تعداد موارد  تصفیه شده یا شستشو شده 

 نمک فاقد ید 
  بودهن  بوده

      بیمارستان
      رستوران و اماکن بین راهی 

      _ساندویج، پیتـزا  (اغذیه فروشی
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 ....)کبابی و  _قهوه خانه 
غذاخوري، سلف سرویس و بوفه 
هاي سربازخانه ها، زنـدان هـا،   

 مراکز نظامی و انتظامی

     

غذاخوري، سلف سرویس و بوفه 
 هاي کارگاه ها و کارخانه ها

     

 روســتا مهــدها،  مهــدکودك،
ــگاه   ــی و آسایش ــز توانبخش مراک

 سالمندان

     

ــه ــز    بوف ــدارس، مراک ــاي م ه
و  مدارس شبانه روزي، آموزشی

 دانشگاه ها

     

سلف سـرویس ادارات، سـازمان   
 ها و دانشگاه ها

     

      مراکز طبخ و توزیع غذا
  

  :ام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانین                       :   نام و نام خانوادگی بازرس بهداشت محیط
  

  مضاءا                                                                                                       امضاء                 
منظور از تعداد مراکز موجود تعداد مراکز فعال طبق آخرین آمارگیري انجام شده درمرکز بهداشتی درمانی  ●

  .می باشد
بار از مراکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت شهرستان و از  هر ماه یک این جدول بعد از تکمیل  باید ●●

  .ارسال شوددانشکده /معاونت بهداشتی دانشگاه  مرکز بهداشت شهرستان به 
  
  
  
  
  
  

  )ب( -4شماره فرم 
  

  سنجش نمک هاي خوراکی مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه موادغذاییفصلی گزارش 
  کیت یدسنج به وسیله

    :دانشکده/دانشگاهنام 
      

  ..............سال ...................      فصل                                  :تاریخ تنظیم
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 اماکن

تعداد 
مراکز 
  ●موجود

تعداد 
مراکز 
بازدید 

 شده

  تعداد مواردي که نمک یددار 
  تعداد موارد  تصفیه شده یا شستشو شده 

 نمک فاقد ید 
  نبوده  بوده

      بیمارستان
      رستوران و اماکن بین راهی 

ــزا (اغذیــه فروشــی  _ســاندویج، پیت
 ....)کبابی و  _قهوه خانه 

     

غذاخوري، سـلف سـرویس و بوفـه    
هاي سربازخانه ها، زندان ها، مراکز 

 نظامی و انتظامی

     

غذاخوري، سـلف سـرویس و بوفـه    
 هاي کارگاه ها و کارخانه ها

     

ــدکودك ــدمه ــتا مه ــز ، روس ، مراک
 توانبخشی و آسایشگاه سالمندان

     

هاي مدارس، مراکز آموزشـی،   بوفه
 دانشگاه ها مدارس شبانه روزي و

     

سلف سرویس ادارات، سازمان هـا و  
 دانشگاه ها

     

مراکـز  ( مراکز طـبخ و توزیـع غـذا   
 )فاقد محل سرو

     

  
:اسـتان   / نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان:            فرمنام و نام خانوادگی مسئول تنظیم 

    
  امضاء                                                                                                امضاء                         

ل طبق آخرین آمارگیري انجام شده در مرکز بهداشتی درمانی منظور از تعداد مراکز موجود تعداد مراکز فعا ●
  .می باشد

به مرکز سالمت محـیط   دانشکده/ معاونت بهداشتی دانشگاه  بار از بعد از تکمیل هر فصل یک این جدول ●●
  .و کار ارسال گردد

  
  5شماره  فرم

  ) شده یا شستشوتصفیه شده  یددار( گزارش سنجش نمک هاي خوراکی
  خانوارهاي روستاییدر سطح 

  :دانشکده/نام دانشگاه
  :مرکز بهداشت شهرستان/ نام شبکه 
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  :مرکز بهداشتی درمانی/ نام شبکه 
  :خانه بهداشت

  : تاریخ تنظیم
  

 

  
  

  :نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
  

  امضاء
  

این جدول باید در سرشماري اول سال توسط بهورز تکمیل گـردد و بـر روي زیـج حیـاتی در خانـه بهداشـت       ●
  .مشاهده شود

  
  6فرم شماره 

  ) یددار تصفیه شده یا شستشو شده(گزارش سنجش نمک هاي خوراکی 
  در سطح مدارس روستایی

  :دانشکده/نام دانشگاه
  :مرکز بهداشت شهرستان/ نام شبکه 

  
 روستا

  
  تعداد کل خانوار

  
تعداد خانوارهایی که از نمک 

یا  یددار تصفیه شده خوراکی
 استفاده می کنندشده شستشو 

  
 درصد

  
 اصلی

   

  
 قمر

   

  
 جمع
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  :درمانی مرکز بهداشتی/ نام شبکه 
  :خانه بهداشت

  : تاریخ تنظیم
تعداد کل 

دانش 
  آموزان

تعداد 
نمونه 
هاي 

بررسی 
  شده

  شش ماهه دوم سال  شش ماهه اول سال
تعداد نمونه هاي 

  حاوي ید
تعداد نمونه 
  هاي فاقد ید

هاي حاوي تعداد نمونه 
  ید

تعداد نمونه 
  هاي فاقد ید

تصفیه شده 
یا شستشو 

  بودهشده 

تصفیه نشده 
یا شستشو 

  نبوده

تصفیه شده   
یا شستشو 

  بودهشده 

تصفیه نشده 
یا شستشو 

  نبوده

  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  

  :خانوادگی تکمیل کننده فرمنام و نام 
  

  امضاء
  


