
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز گروه بهبود تغذيه جامعه

 :شهرستان  IDDشرح وظايف كميته 

 مسئول اجرا شرح وظيفه رديف

و ارسـال  ماه يـك بـار) 6هر حداقل ( به صورت مرتب  شهرستانتشكيل جلسات كميته  1

( گـروه بهبـود تغذيـه جامعـه معاونـت  IDD اسـتانيكميتـه دبيرخانه جلسه به صورت

 بهداشتي )

 شهرستان IDDدبير كميته 

 نمـكو بسـته بنـدي هـاي توليـد واحـد كيفيت محصوالت برنظارت  برنامه كنترل واجراي  2

ارائـه ، تهيـه و  مطابق با معيارهاي ملي مصـوب و ضـوابط جـاري وزارت بهداشـت،  خوراكي

 به استان ارائه گزارش ، پيگيري موارد مرتبطدركميته شهرستان و  گزارش

 شهرستاننظارت بر مواد غذايي  واحدمسئول 

عمــده فروشــي و عرضــه نمــك هــاي خــوراكي  مراكــزونظــارت بــر  برنامــه كنتــرلاجــراي  3

، كنترل كيفي نمك هاي خـوراكيو نگهداري ، ، حمل ونقل  يددارتصفيه شده يا شستشو ) (

بازديد از اماكن عمومي و مراكز عرضـه موادغـذايي (رسـتوران، بيمارسـتان، اغذيـه فروشـي، 

ندان، ، بوفه مدارس و مهد كـودك، زنـدان، آسايشـگاه سـالمسربازخانه، كارخانه يا كارگاه ها

، تهيـه و وجود يد در نمك با استفاده از كيت يد سـنج سلف سرويس ادارات و ...)  و بررسي 

 به استان ارائه گزارش ، پيگيري موارد مرتبطدركميته شهرستان و  ارائه گزارش

 شهرستان مسئول واحد بهداشت محيط

4 
و مسئول  جامعه مسئول واحد بهبود تغذيه در شهرستان و ارسال نمونه ها به استان    IDDهمكاري دراجراي پايش برنامه 

 واحد بهداشت محيط

 جامعه مسئول واحد بهبود تغذيه در پايش هاي استاني و كشوري    دانش آموزان با ميانه يدادرار نامطلوبپيگيري ، آموزش و .....  5

6 

كيفيـت محصـوالت نتايج برنامه كنترل و نظـارت برارائه ي ، شهرستاناجراي مصوبات كميته 

 عمده فروشي و عرضه نمك هاي خوراكي توسط واحد مراكز ، و بسته بنديهاي توليد واحد 

و طرح مشكالت موجـود دركميته شهرستان ،  بهداشت محيطواحد  و نظارت بر مواد غذايي

     پيگيري موارد مرتبط

 شهرستان IDDكليه اعضاء كميته 

7 
در مراكـز عرضـه و تصـفيه شـده فراهم نمودن امكان دسترسي مردم منطقه به نمك يـددار 

 شهرستان مصرف مواد غذايي
 شهرستان بازرگاني اداره كلنماينده 

 شهرستانصنايع و معادن  سازمان نمايندهواحد هاي توليـد وبسـته بنـدي نمـك هاي الزم در جهت احداث و راه اندازي  ايجاد حمايت 8



 مسئول اجرا شرح وظيفه رديف

 تصفيه شده

 

9 
وتدوين مطالب آموزشي مناسب درزمينه اختالالت ناشي از كمبود يـد بـراي كاركنـان  تهيه

 بهداشتي وبين بخشي و عموم مردم

شهرستان با همكاري ساير  IDDدبير كميته 

 اعضاء كميته

10 

بـه  و برنامه هاي مداخلـه ايآموزشي  بسيج هاي و كارگاه ها ،برگزاري دوره هاي بازآموزي 

استفاده نكـردن از نمـك هـاي فاقـد و  منظور فرهنگ سازي مصرف نمك يددار تصفيه شده

بـراي كاركنـان  پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت (نمـك هـاي فاقـد يـد ، تقلبـي و...)

 بهداشتي وبين بخشي و عموم مردم

شهرستان با همكاري ساير  IDDدبير كميته 

 اعضاء كميته

 گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتي                           


