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 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان 

  معاونت  بهداشت
  دفتر بهبود تغذیه جامعه 



 ٢

  اهداف مطالعه 

  :هـــدف کلــی
  برنامه ي پیشگیري و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید در ایران     (cross-sectional )ارزشیابی مقطعی 

موزان ایرانی ندازه گیري میانه ید ادرار دانش آـت دریافت یــــد خانوار از طریق اتعیین وضعیــ - 1

  مدارس کشور) ساله  10تا  8(پایه دوم تا چهارم ابتدایی 

هاي همدان،  پایه دوم تا چهارم ابتدایی مدارس استان شیوع گواتر در دانش آموزانمیزان تعیین  - 2

ها در چهارمین پایش  ه شیوع گواتر در دانش آموزان این استانکرمانشاه و گیالن کزنجان، مازندران، 

 .درصد بود 10بیش از  1386سال  ملی در

  ) هاي کشورخانوار( وح تولید، توزیع و مصرف در سط هاي خوراکی نمک تعیین میزان ید موجود در – 3

 

 :اهــداف اختصـاصـی
ــانه ي ید دفــعـی ادراري دانش تعیین وضعیـــت دریافت یــــد خانوار از طریق تعیین میـ - 1

سن  ،شهر و روستا  ،آموزان ایرانی پایه هاي دوم تا چهارم ابتدایی مدارس کشور به  تفکیک استان

 جنس،

استان کشور  پنچدانش آموزان ایرانی پایه هاي دوم تا چهارم ابتدایی مدارس تعیین شیوع گواتر در  - 2

درجه  ،شهر و روستا  ،سن  ،جنس  ،به تفکیک استان  )همدان، زنجان، مازندران، کرمانشاه و گیالن(

 گواتر 

  در سطح خانوارهاي کشور  ي مصرفیها نمک درتعیین میزان ید موجود  - 3

  )هاي محلی عرضه و فروش مواد غذایی فروشگاه(ها در سطح توزیع  تعیین میزان ید موجود در نمک - 4

  موجود در نمک ها در سطح تولید  تعیین میزان ید - 5
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  دانشگاهیوظایف ناظرین شرح 

، کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است کـه در جلسـه   دانشگاهناظر هر 
  :باشد در مراحل اجراي پروژه به شرح زیر می ینوظایف ناظر. کند هماهنگی و توجیهی شرکت می

  
  :قبل از آغاز عملیات اجرایی -الف
 بهداشتی  ونتبرگزاري جلسه هماهنگی در سطح معا - 1

شـامل انتخـاب پرسشـگران، صـدور     (هاي پرسشگري براساس برنامه زمانبنـدي   ساماندهی تیم - 2
 ...)احکام و 

ربـط،   هماهنگی بـا مسـئولین ذي  (هاي پرسشگري  هماهنگی جهت برگزاري جلسه آموزشی تیم - 3
 )تدارك فضا و امکانات آموزشی مناسب

 هاي پرسشگري آموزش تیم - 4

 ازکمیته کشوري  هاي یدسنج و کیت ادرار و نمکنمونه گیري دریافت وسایل مربوط به  - 5

هاي  جایی پرسشگران و تیمه ب تدارکات و پشتیبانی شامل هماهنگی براي تامین خودرو جهت جا -6
 ... نظارتی و 

  
  : مرحله اجرا و پرسشگري -ب

اظ   پس از برگزاري جلسه آموزشی، تیم نیـز   دانشـگاه  رها بایستی کار خود را بالفاصله شروع نماینـد و ـن
نظارت دقیق بر روند اجرا و اطمینان از صـحت  . ها خواهد داشت نظارت مستقیم، مداوم و موثر بر کار تیم
  . باشد می دانشگاه اطالعات دریافتی از مهمترین وظایف ناظر

ینی ها اقدام و ضمن بازب ها از تیم در پایان کار هر خوشه نسبت به تحویل گرفتن پرسشنامه ناظر دانشگاه
   .می نمایدآن ها را در فایل مخصوص نگهداري دقیق 
  :ها مرحله انتقال پرسشنامه-پ
صورت یک جا به پژوهشکده غدد درون ریز و به  راها  آن ها زبینی دقیق پرسشنامهپس از با دانشگاه ناظر

  .ارسال نماید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متابولیسم
  
  :و نمک رادرا هاي مرحله انتقال نمونه-ت

ها تجدد، قدك ساز و فروتن با شماره تلفن  هماهنگی با خانمو نمک را ضمن  ي ادرارها نمونهناظر دانشگاه 
دانشگاه  پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسمراي به آزمایشگاه نموده و در ساعات اد 22432500

  .ارسال نماید علوم پزشکی شهید بهشتی
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  ري مورد بررسیتعریف جامعه آما
  راهنماي انتخاب نمونه و 
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 :اريــه آمــامعــج

 براي برآورد شیوع گواتر و میزان ید ادرار- 1-1

مدارس واقع در جغرافیاي  دختر و پسر ایرانی پایه هاي دوم تا چهارم ابتداییدانش آموزان                    

  .رسمی ایران

  ها در سطح خانوار براي برآورد ید نمک- 1- 2

 .خانوارهاي معمولی ساکن در جغرافیاي رسمی ایران                    

  ها در سطح توزیع براي برآورد ید نمک - 1- 3            

v ها  مغازه(مواد اولیه غذایی بسته بندي شده  کلیه واحدهاي مسقف خرید و فروش

 .در جغرافیاي رسمی ایرانفروشی  و مراکز عمده) ها و سوپر مارکت

  ها در سطح تولید اي برآورد ید نمکبر - 1- 4

v کلیه کارخانه هاي صنعتی و سنتی تولید نمک یددار در جغرافیاي رسمی ایران 

در صورت عدم وجود چهارچوب خانوار براي تهران، از فهرست مدارس ابتدایی  -

 .شود ه میدگیري استفا مناطق مختلف براي نمونه

، همان دو چارچوب ذکر شده  خانوار نمک مصرفی یدارچوب نمونه گیري براي چه -

  .است فوق در 

ه ینفی و تجاري عبارتست از فهرست کلگیري براي واحدهاي ص چهارچوب نمونه -

ها، واحد صنفی و تجاري عرصه مواد غذایی که در مرکز بهداشت هر  مغازه

 .شهرستان وجود دارد

ست از فهرست ا گیري از واحدهاي تولیدي نمک یددار عبارت ارچوب نمونههچ -

آوري شده از مراکز  این فهرست بر اساس فهرست جمع. تولید نمک ياه کارخانه

 دست آمده استه ها ب بهداشت استان

  
  
  



 ۶

  : براي برآورد میزان ید ادرار دانش آموزانتعداد نمونه 
 930 در قالبدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  57استان کشور و  31این مطالعه در 

دانش هاي  نمونه .دگیر انجام میدر سراسر کشور  )نفر 18600در مجموع ( دانش آموزي نفره 20خوشه 
خوشه شهري از مدارس  10شامل (نفره  20خوشه  30باشد که در  نفر می 600آموزان در هر استان 

خوشه روستایی  5خوشه روستایی از مدارس دخترانه و  5خوشه شهري از مدارس پسرانه ،  10دخترانه ، 
  .تقسیم خواهند شد) ارس پسرانهازمد

ه آموزش و پرورش به کلیه نام مدرسه و منطقو با فهرست خوشه هاي هر استان به تفکیک شهر و روستا 
  .ها اعالم خواهد شد دانشگاه

  : ها در سطح خانوار براي برآورد ید نمک خانوارتعداد نمونه 
وضعیت نمک از نظر  ،خانواري 20خوشه  620ب خانوار در قال 12400استان کشور  31در  در این مطالعه

باشد که در قالب  می خانوار 400هاي خانوار در هر استان  نمونه. مورد بررسی قرار خواهند گرفت مصرفی
  .شوند می انتخاب )خانوار 20هر خوشه شامل (خوشه  20

ها انتخاب  آن که خانوارها ازو پایگاه هاي بهداشتی  فهرست مراکز بهداشتی درمانی در مناطق شهري
   .ها اعالم خواهد شد به کلیه دانشگاهشوند  می

و بر اساس اطالعات خانوار سرخوشه در هر خانه بهداشت به دانشگاه اعالم شماره  در مناطق روستایی
چه در روش کار نوشته شده انتخاب  ها براساس آن مابقی نمونهخواهد شد و پرونده خانوار شناسایی 

  .د شدنخواه
  : ها در سطح توزیع براي برآورد ید نمک عرضه نمک مراکزونه تعداد نم

،  مواد اولیه غذایی بسته بندي شده شامل مغازه خرید و فروشمرکز  200در هر استان در این مطالعه 
 ،مرکز عرضههر یک نمونه از نمک موجود در ، سوپرمارکت و مرکز عمده فروشی نمک انتخاب و  فروشگاه

ها در  بهتر است تعداد نموه .گرفت دمورد بررسی قرار خواهن استفاده از کیت ید سنجبا از لحاظ وجود ید 
تقسیم بندي ، شهر و روستادر هر استان و به تفکیک ي ها مغازه به نسبت درصد وجودشهر و روستا 

در مناطق شهري مغازه  150استان که تقسیم بندي بر این اساس امکان پذیر نبود در هر  در صورتی .شود
  .گیرند  مورد ارزیابی قرارها،  براي وجود ید در نمکمغازه در مناطق روستایی  50و 

  : ها در سطح تولید براي برآورد ید نمک در مراکز تولیدتعداد نمونه 
لیدي مورد هاي تولید نمک تصفیه شده یددار از لحاظ وجود ید در نمک تو در این مطالعه کلیه کارخانه

چه در روش کار آمده است مورد آزمون  نمونه مطابق با آن 5و از هر کارخانه تعداد  گیرند ارزیابی قرار می
  .گیرند قرار می
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  در هر استان ها جدول نمونه
تعداد   عنوان  ردیف

  نمونه
تعداد 
  خوشه

نمونه   شهرينمونه 
  روستایی

  200  400  30  600  گیري ید ادرار نمونه دانش آموزان جهت انداره  1

  120  280  20  400  مصرفی  براي تعیین وضعیت ید نمکنمونه خانوار   2

نمونه نمک در مراکز عرضه براي تعیین وضعیت ید   3
  ها  نمک

براساس درصد   -   200
وجود مراکز 

  در شهر عرضه

  )150یا (

براساس درصد 
وجود مراکز 

  در روستا عرضه

  )50یا (
هاي تولید نمک براي تعیین  نمونه نمک در کارخانه  4

  ها  کوضعیت ید نم
هاي تولید نمک در این مطالعه مورد  کلیه کارخانه

نمونه از هر کارخانه  5 گیرند و ارزیابی قرار می
  .شود آزمایش می
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  :روش کار 
  :براي ید ادراردانش آموزان نمونه گیري -1

شگري به هماهنگی با مدیریت مدرسه در روز پرسضمن نام مدرسه در این مطالعه پس از مشخص شدن 
. یدایمحل مدرسه مراجعه و فهرست کالس هاي دوم، سوم و چهارم مدرسه را از مدیر مدرسه دریافت نم

بیش از یک کالس داشت اولین کالس را انتخاب نمایید یعنی اگر دو  در صورتی که مدرسه در هر پایه
 ب نمایید و در صورتیرا انتخا 1مشخص شده بودند کالس سوم  2و  1کالس سوم داشت که با شماره هاي 

ب روف الفبا مرتب و اولین را انتخااري شده بودند آنها را برحسب حذگمانند گل نام اسامیا که کالس ها ب
 .وم یاس و سوم بنفشه داشت کالس سوم بنفشه را انتخاب نماییدسکالس  مدرسه مثال  اگر نمایید
مثال  روف الفبا مرتب و اولین را انتخاب نماییدنامگذاري شده بودند آنها را برحسب حچه با نام معلم  چنان

  .خانم عبدي داشت کالس سوم خانم حسینی را انتخاب کنید کالس سومخانم حسینی و  اگر کالس سوم
تقسیم نمایید تا  20 را با هم جمع کرده و بر عدد )انتخاب شده( زان این سه کالستعداد دانش آمو سپس

 سپس .خواهد بود 3بود فاصله نمونه  نفر 60اگر مجموع دانش آموزان مثال . فاصله نمونه ها به دست آید
تا جلو بروید تا  3تا  3و به فاصله کرده و غیاب را به عنوان اولین نمونه انتخاب دفتر حضور  ازاولین نفر 
بهتر است  .برسید )دوم ، سوم وچهارم ( نظر پایه مورد  3د نمونه در مجموع کالس هاي عد 20به تعداد 

  . نمونه از پایه چهارم انتخاب نمایید 6نمونه از پایه سوم و  7وم، دنمونه از پایه  7عداد ت
هاي همان پایه استفاده  شود از سایر کالس یک پایه تکمیل نمی ها در کالسی از تعداد نمونهدر صورتی که 

ین دبستان به همین در یک مدرسه به تعداد نمونه مورد نظر نرسیدید از نزدیک ترکنید و در صورتی که 
اتفاق بیشتر این مورد ممکن است در روستاها . ها استفاده کنید درسه براي کامل کردن تعداد نمونهم

ها در این مدرسه کامل نشد به  که در یک روستا فقط یک مدرسه وجود داشت و نمونه در صورتی .بیفتد
  .ها مراجعه نمایید ترین روستا براي تکمیل نمونه نزدیک
ها را در  مشخصات آن مشخص شدن دانش آموزانی که باید مورد نمونه برداري قرار گیرند پس از

او بر روي  رقمی 6 وارد کرده و پس از درج نام و نام خانوادگی کودك و درج کد "1پرسشنامه شماره "
 از سی سی 10 سپسگیري ادرار کرده، نمونه در لیوان یک بار مصرف لوله نمونه گیري از وي بخواهید تا 

به  ،گیري در هر خوشه نمونهدر پایان  .در لوله درب قرمز ریخته و درب لوله را به طور کامل ببندیدرا ادرار 
کلیه  .ها به مرکز بهداشت استان انتقال دهید هاي ادرار را به همراه پرسشنامه نمونهصورت روزانه 

به پژوهشکده غدد ار جمع آوري شده هاي ادر و نمونه 1به همراه فرم شماره  1هاي شماره  پرسشنامه
  .شهید بهشتی ارسال شود علوم پزشکیدانشگاه درون ریز و متابولیسم 

 گیري براي سنجش ید نمک خانوار نمونه -2
م نام واحد بهداشتی درمانی شهري اعم از پایگاه بهداشت غیر ضمیمه و یا پایگاه بهداشت پس از اعال

به آن واحد مراجعه کرده و از بین خانوار هاي تحت پوشش خانوار ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی شهري ، 
با مراجعه به درب منزل خانوار سرخوشه . را به عنوان خانوار سرخوشه انتخاب کنید 50شماره 



 ٩

را تکمیل و نمک مصرفی خانوار را با کیت یدسنج از نظر وجود ید مورد بررسی  "2پرسشنامه شماره "
  .قرار دهید

خانوار بعدي بازوي راست به طرف دیوار منزل گرفته و به سمت جلو حرکت کنید تا به براي شناسایی 
چنانچه به مجتمع مسکونی چند واحدي برخورد کردید مسیر را ادامه و خانوار هاي . اولین درب برسید

را پرکرده و یدسنجی  "2پرسشنامه شماره "براي هر خانوار . بعدي را شناسایی و پرسشگري نمایید
  . با کیت یدسنج را انجام دهید نمک

را در ظرف مخصوص درب سفید بریزید و  نمک خانوار سرخوشهتوجه داشته باشید که در هر خوشه 
و نام و نام خانوادگی سرپرست  )هست "2پرسشنامه شماره "که در (رقمی  9مشخصات خانوار شامل کد 

آزمایشگاه پژوهشکده غدد در تهران  آزمایشات کمی به برروي آن چسبانده و براي انجامخانوار را 
نمونه نمک براي انجام آزمایشات کمی یدسنجی و  20رود در مجموع در هر استان  انتظار می .ارسال شود

به پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه  2به همراه فرم شماره  "2پرسشنامه شماره " 400
  .شهید بهشتی ارسال شود

  :در سطح توزیع و عرضهنجش ید نمک نمونه گیري براي س -3
فهرست محل هاي توزیع و عرضه نمک را که در ابتداي سال توسط بازرسین بهداشت محیط تهیه و ابتدا 

عرضه مرکز  200 و هیدمورد بررسی قرار د ،در واحد بهداشت محیط استان و شهرستان موجود است
 150(ها در شهر و روستا  براساس نسبت مغازه) ها و مراکز عمده فروشی ها، سوپرمارکت شامل مغازه( نمک

یک ها  تصادفی انتخاب و با مراجعه به آناین فهرست به صورت را از ) مرکز در روستا 50مرکز در شهر و 
با  نمک مورد نظر را، "3پرسشنامه شماره "برداشته و پس از تکمیل در واحد را  موجود  نمکنمونه از 

هاي نمک در سطح عرضه  الزم است در انتخاب نمونه .قرار دهید د آزمونکیت یدسنج براي وجود ید، مور
ي سطح عرضه به ها درصد نمونه 10الزم است  .ها با برندهاي تکراري خودداري شود از برداشت نمک

هاي نمک را  درصد نمونه 10صورت کمی مورد ارزیابی براي وجود نمک قرار گیرند لذا به صورت تصادفی 
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه زمایشگاه آسفیدرنگ ریخته تا در  ظروف با درب در

 .قرار گیرد آزمون، ید آن به صورت کمی مورد شهید بهشتی

 200هاي با درب سفید به همراه  عدد نمونه نمک از سطح عرضه در ظرف 20رود از هر استان  انتظار می
ارسال  و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی رون ریزبه پژوهشکده غدد د "3پرسشنامه شماره "عدد 
  .شود

  :در سطح واحدهاي تولیدينمونه گیري براي سنجش ید نمک  -4
هاي تولید یا بسته بندي نمک در سطح  فهرستی از کارخانهبا همکاري معاونت غذا و داروي استان ابتدا 

هت نمونه جها  افت کد هریک از کارخانهدزیو ها به ستاد کشوري  نام آنارسال استان تهیه کرده و پس از 
هاي تولید و بسته بندي  با مراجعه به کلیه کارخانه. نماییدهاي استان مراجعه  برداري به کلیه کارخانه

یک نمونه از خط ( بسته نمک نمونه 5تکمیل نموده و براي هر کارخانه را  3نامه شماره پرسشنمک ابتدا 
به  ات کمی سنجش یدبرداشته و جهت انجام آزمایش) بار کارخانهمونه از چهار گوشه انن 4تولید و 
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 برروي برچسبی .ارسال نمایید پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی آزمایشگاه
  .ها بچسبانید و برروي بستهرقمی را درج نموده  5کد 

و  4پرسشنامه شماره  بسته بندي نمک ود تولی هاي رود از هر استان به تعداد کارخانه بنابراین انتظار می
به پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی ارسال بسته نمک  5براي هر کارخانه 

  .فرد مسئول تحویل داده شود 4هاي نمک به همراه فرم شماره  نمونه .شود
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  ها و فرم ها  راهنماي تکمیل پرسشنامه
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  1عمـل پـرسـشنـامـه شـمــاره دستـور

  1393ساله کشور در سال 8-10آموزان  گیري ید ادرار دانش اندازه

  

ها  کد استان. شود نوشته می و شهرستان نام و کد استان در ابتداي ورود به هر مدرسه بر روي این پرسشنامه

هاي علوم  به دانشگاه ان و شهرستانراهنماي کد است در جدولبوده و به صورت دو رقمی ها  و شهرستان

  .اعالم خواهد شدپزشکی 

براي مناطق  2براي مناطق شهري و کد  1برحسب این که منطقه شهري و یا روستایی است کد  - 1

مالك تعیین شهري یا روستایی بودن منطقه تقسیمات کشوري . شود می زدهعالمت روستایی 

 .است

 .گردد ینام دبستان مورد بررسی و آدرس آن ثبت م - 2

رقم وسط  2کد استان،  رقم سمت چپ همان 2. رقم است 6کد شناسایی هر کودك شامل  - 3

ی است که باید مورد رقم انتهایی شماره ردیف کودک 2و باشد  می 30تا  01از که  شماره خوشه

ده و الزم به ششماره ردیف روي پرسشنامه درج . باشد می 20تا  01از  ارزیابی قرار گیرد که

بر روي ظرف نیز باید آموز و کد شناسایی وي  خانوادگی دانش نام و نام. باشد نمی نوشتن آن

 . گرددثبت نمونه ادرار 

یا  1شود و جنس او به صورت کد  و نام پدر او ثبت می دانش آموزخانوادگی  نام و نامدر هر ردیف  - 4

 ).براي دختر 2براي پسر و کد  1کد (گردد  می ثبت2

ال و براساس اطالعات دفتر مدرسه به صورت چهار رقمی ثبت سال تولد کودك برحسب س - 5

 .1384مثال  گردد می

 .شود و امضا در قسمت پایین پرسشنامه ثبت میپرسشگر تاریخ بررسی، نام و نام خانوادگی  -6

  

باید پس از برچسب گذاري و ثبت نام و نام خانوادگی  از دانش آموزانشده  جمع آورينمونه هاي ادرار 
پژوهشکده غدد   به همراه این پرسشنامه به آزمایشگاه برروي ظرف درب قرمز، نین کد شناساییکودك و همچ

 .ارسال شودریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  درون
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  2عمـل پـرسـشنـامـه شـمــاره دستـور
 1393هاي مصرفی خانوار در سال  تعیین میزان ید در نمک

  

  :که از سمت چپ به راست به ترتیب عبارت است از قمیر 9خانوار  کد شناسایی

کد منطقه براساس شهري و  رقم مرتبه پنجمکد شهرستان،  دو رقم بعدي کد استان، دو رقم اول

اي است که  شماره خوشه دو رقم بعدي ،)براي مناطق روستایی 2اي مناطق شهري و کد بر 1کد ( روستایی

 استدر یک خوشه نیز مربوط به کد خانوار و دو رقم آخر ،باشد می 20 تا 01خانوار در آن قرار دارد که از 

  . باشد می 20تا  01که از 

  .ثبت می شود و کد آننام استان ) 1سئوال 

  .ثبت شودو کد آن  نام شهرستان) 2سئوال 

براي  2براي مناطق شهري و کد  1کد . نوع منطقه براساس شهري و روستایی مشخص گردد) 3سئوال 

  . باشد می روستاییمناطق 

  .تعیین خواهد شد 20تا  01این شماره براي هر استان از . ثبت شود نیزشماره خــوشـه ) 4سئــوال 

، در هر خوشه استمورد بررسی  ه خانوار مورد نظر چندمین خانوارکد خانوار با توجه به این ک) 5سئوال 

دهد و بقیه  را به خود اختصاص می 01کد  )خانوار سرخوشه(اولین خانوار در هر خوشه  .شودخواهد ثبت 

را به خود اختصاص خواهد  20گذاري خواهند شد تا آخرین خانوار که کد  خانوارها به همین ترتیب شماره

  .داد

کد پستی ده رقمی و شماره تلفن نوشته  نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار، آدرس خانوار با) 6سئوال 

  .شود

بودن بسته نمک مصرفی خانوار، تصفیه شده یا نشده بودن آن را در در صورت موجود ) 7سوال 

اگر بسته  .)نمک تصفیه شده داراي دانه هاي کریستاله و مجزا هز هم است ( پرسشنامه عالمت بزنید

  . عالمت بزنیدو مشاهده نمک نمک موجود نبود بر اساس پاسخ مصاحبه شونده 

شود نام کارخانه تولید کننده به طور کامل  گهداري میدر صورتی که نمک در بسته خودش ن) 8سئوال 

شود که نام کارخانه تولید کننده نامشخص  نوشته شود و در صورتی که نمک در ظروف دیگر نگهداري می

  . است این قسمت خالی گذاشته شود
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د که پاکت یا ظرف محتوي نمک مصرفی خانوار را که مور کنیداز مصاحبه شونده درخواست ) 9سئوال 

یدسنج بر روي یک  کیت استفاده خانواده است به درب منزل بیاورد و با ریختن یک قطره از محلول

را  1در صورت ایجاد رنگ بنفش کد شماره  قاشق چایخوري نمک تغییر رنگ نمک را مشاهده نماید،

  .دیعالمت زن

ته و نام و نام پالستیکی با درب سفید ریخ نمک خانوار را در ظرف، هاي سرخوشهخصوص خانواردر

رقمی را بر روي برچسب نوشته و برروي ظرف چسبانده و  9خانوادگی سرپرست خانوار و کد شناسایی 

  . نماید  جهت انجام آزمایشات کمی به پژوهشکده غدد درون ریز دانشگاه شهید بهشتی ارسال

بلی و ر غیر د پاسخ کن استفاده می "نمک دریا" هایی با نام تی که خانوار از نمکدر صور )10سئوال 

  .اینصورت پاسخ خیر را عالمت بزنید

با توجه به اینکه نمک یددار را بایستی در ظروف بدون منفذ پالستیکی، چوبی، سفالی یا ظرف ) 11سئوال 

محکم نگهداري نمود لذا از مصاحبه شونده سوال گردد که نمک یددار “ اي رنگی با سرپوش کامال شیشه

  .عالمت زده شود د و پاسخننمای نگهداري می در چه ظرفیمصرفی را 

پاسـخ آن  هنگام پخت پرسش شود و  بهاضافه کردن نمک یددار به غذا  معمول در مورد زمان) 12سئوال 
  عالمت زده شود

  
درب سـفید  خانوادگی سرپرست خانوار و کد شناسایی بایستی بـر روي برچسـب ظـروف     نام و نام

  .ودنوشته ش نمونه گیري نمک نیزمخصوص 
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  3 ل نحوه تکمیل پـرسـشنـامـه شـمــارهعمدستـور

  1393ل در ساتصفیه شده یددار نمک  عرضهاي ها در واحده تعیین میزان ید نمک

  .در ابتداي این پرسشنامه نام استان ثبت شود
 200تا  001شود که از  در سطح عرضه در استان نوشته میدر اولین ستون شماره نمونه نمک  - 1

 .باشد می

شده است را در ستون دوم نام شهرستانی که نمک از سطح عرضه در آن نمونه برداري  - 2

 .شود یادداشت می 

براي  2براي مناطق شهري و کد  1برحسب این که منطقه شهري و یا روستایی است کد  - 3

مالك تعیین شهري یا روستایی بودن منطقه . شود عالمت زده میمناطق روستایی 

 .استتقسیمات کشوري 

 .گردد ثبت میمرکز عرضه و فروش نمک تصفیه شده یدداردر ستون بعدي نام  - 4

ستون بعد یادداشت  برداري شده است در دداري که نمونهنام تجاري نمک تصفیه شده ی - 5

 .شود

نمک بریزد و در صورت  چایخوريیک قطره از محلول کیت یدسنج را برروي یک قاشق  -6

تغییر رنگ مشاهده نشد  و در صورتی که با کیت یدسنج  1در ستون یددارعدد تغییر رنگ 

 .یادداشت کنیدرا  2در ستون بدون ید عدد 

که نمونه مورد نظر براي انجام آزمایشات کمی انتخاب شده باشد در ستون بعدي  صورتیدر  -7

روي ظروف با  براي .را ثبت نمایید 2عدد ) خیر(صورت در ستون  و در غیر این 1عدد ) بلی(

باشد نامه تجاري نمک و شماره نمونه در  هاي نمک می درب سفید که براي انتقال نمونه

 را یادداشت نمایید) از ستون یک(استان 

  

مورد آزمون قرار گرفتند باید آزمایشات با کیت یدسنج نمک که در سطح عرضه  هاي درصد نمونه 10بر روي 
هاي مورد نظر را به طور تصادفی انتخاب کرده و در ظروف با درب سفید  هکمی انجام گیرد به همین منظور نمون

ریز و متابولیسم دانشگاه  پژوهشکده غدد درون  آزمایشگاه به 3ریخته و به همراه این پرسشنامه و فرم شماره 
 .نماییدعلوم پزشکی شهید بهشتی ارسال 
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  4ل نحوه تکمیل پـرسـشنـامـه شـمــاره عمدستـور

 هاي يددار هاي توليدي نمك كارخانه نمك زان يد درتعيين مي

 ی دبستان های كشور و كفايت يد نمكيبررسي كشوري اندازه گيري يد ادرار دانش آموزان دوم تا چهارم ابتدا

  ۱۳۹۳ها در سطوح مختلف در سال 

پزشکی هاي علوم  هاي تولید کننده نمک یددار تحت پوشش دانشگاه این پرسشنامه براي کلیه کارخانه

  .گردد تکمیل می کشور

  :باشد که از سمت چپ به راست به ترتیب عبارت است از می رقمی 5این پرسشنامه  کد شناسایی

به ها  فهرست و کد کارخانه .است  هاي مورد بررسی کد کارخانه سه رقم بعديکد استان و  دو رقم اول

  .هاي علوم پزشکی اعالم خواهد شد دانشگاه

  .شود ثبت می و کد مربوطهن نام استا) 1سئوال 

  .گردد درجدر این قسمت و کد کارخانه نام واحد تولید کننده ) 2سئوال 

  .)ساعت کار در نظر گرفته شود 8هر شیفت . (تعداد شیفت کاري کارخانه عالمت زده می شود) 3سئوال 

بهره برداري نیز  نام محصول تولید شده در این قسمت نوشته می شود و شماره پروانه ساخت و) 4سئوال 

  .قید گردد

  .نام و نام خانوادگی موسس و مسئول فنی نوشته شود) 6و  5سئوال 

  .آدرس واحد تولید کننده همراه با شماره تلفن ذکر گردد) 7سئوال 

اگر کارخانه اي بیش از یک نوع محصول تولید     (نوع محصول تولید شده عالمت زده شود ) 8سئوال 

  .)عالمت زده شود ها کدام از محصولکند در مقابل هر  می

  .منظور این است که نمک مورد استفاده کارخانه از چه منبعی تامین می شود) 9سئوال 

برحسب (میزان تولید به تفکیک روزانه و سالیانه بر اساس نوع نمک تولید شده نوشته شود ) 10سئوال 

  ).بر حسب گرم(و وزن محصول نهایی هم مشخص گردد ) تن

  .باشد ته موسس یا مسئول فنی کارخانه میجا مالك میزان تولید، گفدر این
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که جواب مثبت باشد از آزمایشگاه  وجود یا عدم وجود آزمایشگاه سوال شود و در صورتی) 11سئوال 

  .شودن یدهها پرس در صورتی که جواب منفی است بقیه سوال .پرسیدب را و سوال بعدي کنیدبازدید 

عال بودن آزمایشگاه وجود وسایل و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز و اندازه گیري منظور از ف) 12سئوال 

  .باشد مواد نامحلول و میزان سولفات می میزان ید، تعیین خلوص، رطوبت،

را عالمت زده و سوال بعدي  1اگر دفتر یا فرم مخصوص ثبت نتایج آزمایشات موجود است کد ) 13سئوال 

  .شودیده نها را پرس ب منفی است بقیه سوالکه جوا را بپرسید و در صورتی

را عالمت زده و  1که نتایج آزمایشات در دفتر یا فرم مخصوص ثبت شده باشد کد  در صورتی) 14سئوال 

  .سئوال بعدي را بپرسید

تعداد آزمایشات روز قبل براي اندازه گیري میزان ید در نمک را کنترل نموده و اگر روز قبل ) 15سئوال 

  .ده روز قبل از تعطیلی مالك محاسبه باشدتعطیل بو

  .در پایان پرسشنامه نام و نام خانوادگی پرسشگر و تاریخ ثبت شود

نمونه از چهار گوشه  4نمونه از خط تولید و  1(هر کارخانه  زنمونه نمک ا 5یان پرسشگري تعداد پس از پا

بر روي برچسب نوشته شود و رقمی  6کد . برداشته شود کارخانهدربا بسته بندي موجود ) انبار کارخانه

  : هاي نمک چسبانده شود بر روي بسته

  کد استان                       کدکارخانه            سطح نمونه گیري                                  

                                                                                   

  

 کد شناسائی پرسشنامه بوده وبا بق مطا است که کد استان و کد کارخانهپنج رقم اول این کد مربوط به 

و  1ي خط تولید عدد ها در خصوص نمونهبرداري نمک است که  مربوط به محل نمونه) رقم ششم(رقم آخر 

  . گیري قرار گیرد  در قسمت مربوط به کد سطح نمونه 5تا  2هاي هاي مربوط به انبار عدد نمونه

شوند با بسته بندي  برداري می نمک نمونه هاي تولید و بسته بندي هاي نمک که از کارخانه کلیه بسته

ریز و متابولیسم  ه پژوهشکده غدد درونگیري ید، به آزمایشگا کارخانه جهت انجام آزمایشات کمی اندازه

  .دانشگاه شهید بهشتی ارسال شود

  



 ١٨

 
 انجام کارآزمایشگاهی راهنماي

  
  نمونه ادرار جهت اندازه گیري ید ادراري) 1
  
   جهت اندازه گیري یدنمونه نمک ) 2
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  :نمونه ادرار جهت سنجش میزان ید )1

جهت قضاوت در خصوص  بهترین نمونهصورت کمی و یا کیفی، جهت سنجش میزان ید در ادرار به 
وضعیت  اما جهت مطالعات جمعیتی و اطالع از. باشد ساعته می 24تی فرد، نمونه ادرار وضعیت ید دریاف

بهتر  البته در صورت امکان. توان از نمونه ادرار تصادفی استفاده نمود دریافت ید در یک منطقه می
از تمامی افراد در فاصله  مثالً ود،ش گیري  نمونهمعین از تمامی افراد  در یک محدوده ساعتی است

دار  بایست در ظروف تمیز، دهانه گشاد و درب گیري می نمونه .صبح نمونه گیري شود 10تا  9ساعت 
هرچند استریل . باشند ر براي این منظور بسیار مناسب میدا هاي استریل درب پیچ لیوان. انجام شود
براي جمع آوري ادرار . کند ین ظروف امکان آلودگی را کمتر میلزامات نیست اما استفاده از ابودن جزو ا

براي نگهداري و انتقال ظروف درب بسته . باشد ایی در ظروف نمی یاز به افزودن هیچگونه نگهدارندهن
و با  ایدار استمیزان ید در نمونه کامال پ چون یازي به یخچال یا منجمد سازي نیستحاوي نمونه ادرار ن

و شدن نمونه، ها و بدب اما به منظور جلوگیري از رشد میکروارگانیسم. کند تغییر دما تغییر پیدا نمی
  ).الزامی نیست(یا منجمد سازي بهتر است . نگهداري در جاي خنک 

  :مراحل نمونه گیري
 .خارج کنید پالستیکیدار استریل را از بسته  لیوان دهانه گشاد درب پیچ )1

روي آن ر و تاریخ را ب پرسشنامه فرد نام خانوادگی، کد و نمونه دهنده شامل نامفرد ات مشخص )2
 .ثبت کنید

مشخصات را با ماژیک با رنگ دایمی بر روي برچسب ثبت کنید و بر روي ظرف بچسبانید، سپس  )3
 .اي برچسب فوق را ثابت نگه دارید با چسب شیشه

 .رار دهیدنمونه دهنده قدر اختیار فرد را ظرف نمونه  )4

از درست بودن مشخصات روي ظرف اطمینان حاصل کند و سپس اقدام به  حتماً بخواهیدفرد از  )5
 .ریختن نمونه نماید

در صورتی که درب ظرف قبل از جمع  .تا قبل از ریختن نمونه در آن بسته بماندباید درب ظرف  )6
 .شود ود عوامل تداخل کننده مهیا میامکان ورآوري نمونه باز بماند 

را بالفاصله  میلی لیتر ادرار را داخل ظرف ریخته و درب آن 10حدود  باید در زمان نمونه گیري فرد )7
 .ببندد

نگهداري در محیط خنک یا . تواند تا زمان انتقال در دماي محیط نگهداري شود نمونه اخذ شده می )8
 .گردد مد کردن مانع از بدبویی نمونه میمنج

 .ري در میزان ید نمونه نداردگونه اث انجماد و ذوب مکرر هیچ )9



 ٢٠

بدون (باشد  سالم میکامال  آن هایی که مشخصات کامل دارند و ظروف تمامی نمونه نهایتاً )10
در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم به آزمایشگاه سنجش ید  را ،)شکستگی یا نشت

 .منتقل نمایید

هر و در شرایط سرد یا منجمد مانع از ظااما حمل . جهت حمل و انتقال نیازي به زنجیره سرد نیست )11
 .بوي نامناسب نمونه می شود

 2صبح تا  8جهت ارسال نمونه به پژوهشکده به صورتی برنامه ریزي شود که نمونه ها بین ساعت  )12
 .بعد ازظهر به آزمایشگاه پژوهشکده تحویل گردد

ها در آن درج شده بـه فـرد    نهکه تعداد نمو)در دو نسخه( 1هاي ادرار را به همراه فرم شماره  نمونه )13
  .مسئول در پژوهشکده تحویل نمایید و یک نسخه از این فرم را در دانشگاه نگهداري کنید

  
  :نمونه نمک جهت سنجش کمی میزان ید )2

دور از آلودگی جمع آوري، ه ب و دار نمونه در ظروف درب بایدجهت سنجش میزان ید در نمونه نمک 
در اختیار شما نمک نمونه جمع آوري براي  دار پیچسفید اي استریل درب ه لیوان. منتقل و تحویل گردد

ین ظروف امکان آلودگی را هرچند استریل بودن جزو الزامات نیست اما استفاده از ا. قرار گرفته است
صورت از  براي جمع آوري نمک از سرریز نمودن نمک در ظرف استفاده شود در غیر این. کند کمتر می
وي ظروف درب بسته حا. و یا قاشق معمولی شسته شده و تمیز کمک بگیرید مصرفبار  قاشق یک
میزان ید در نمونه نمک در ظرف . در محل خشک و خنک نگهداري کنیدقبل از انتقال  را نمونه نمک

  .پایدار است درب بسته کامالً
  :مراحل نمونه گیري

انوار و نمک مراکز عرضه دار را براي جمع آوري نمونه نمک خ پیچدرب سفید رنگ  ظروف )1
 .استفاده کنید

 سرپرست خانوار نام خانوادگی و شامل نام خانوارمشخصات ظرف جمع آوري نمک خانوار برروي  )2
 .ثبت کنید را خانوارپرسشنامه  کد و

شماره نمونه استان و نام تجاري نمک تصفیه شده برروي ظرف جمع آوري نمک مراکز عرضه  )3
 .یددار را ثبت کنید

د و یریختن نمونه نمک در ظرف، از درست بودن مشخصات روي ظرف اطمینان حاصل کن قبل از )4
 .دیسپس اقدام به ریختن نمونه نمای

 .ند اما میزان بیشتر بالمانع استگرم نمک کفایت می ک 10در زمان نمونه گیري حدود  )5

 . نمونه اخذ شده می تواند تا زمان انتقال در دماي محیط نگهداري شود )6

بدون (باشد  سالم می کامالًها  آنهایی که مشخصات کامل دارند و ظروف  تمامی نمونه نهایتاً )7
 .نماییدمنتقل  به آزمایشگاه سنجش ید نمک را ،)شکستگی و آلودگی



 ٢١

 .نتقال نیازي به زنجیره سرد نیستجهت حمل و ا )8

ـ  3 و 2هاي شماره هاي نمک را به همراه فرم نمونه )9 ا مرکـز عرضـه   بسته به آن که نمونه از خانوار ی
ه )دو نسخهدر(جمع آوري شده باشد  ه فـرد مسـئول در       که تعداد نموـن هـا در آن درج شـده ـب

  .پژوهشکده تحویل نمایید و یک نسخه از این فرم را در دانشگاه نگهداري کنید
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢

  

  

  

  

  

  یکپیوست 

  ها و فرم ها  پرسشنامه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٢٣

  ۱پــرسـشنـامــه شـمــاره 

های  دبستان ييهای دوم تا چهارم ابتدا يد ادرار دانش آموزان پايه اندازه گيريبررسي كشوري 
  ۱۳۹۳كشور در سال 

   11کد  .................نام شهرستان       11کد    ...............نام استان 
  : ........................................ نام دبستان      1روستایی  - 2 1شهري  - 1: منطقه

  : ....................................تانآدرس دبس
  جنس  سال تولد

  پسر  - ۱
 آموز نام و نام خانوادگي دانش نام پدر  دختر - ۲

 دانش آموزكد شناسايي 

كد 
 استان

كد 
 خوشه

 رديف

        ٠١ 
        ٠٢ 
        ٠٣ 
        ٠۴ 
        ٠۵ 
        ٠۶ 
        ٠٧ 
        ٠٨ 
        ٠٩ 
        ١٠ 
        ١١ 
        ١٢ 
        ١٣ 
        ١۴ 
        ١۵ 
        ١۶ 
        ١٧ 
        ١٨ 
        ١٩ 
        ٢٠ 

  
.      

:                                                                                                                ناظردگی نام و نام خانوا:                                                                    پرسشگرنام و نام خانوادگی 
  :     تاریخ و محل امضاء                       :                                                          تاریخ و محل امضاء

  

  

  

  

  

  



 ٢۴

  ۲ـشنـامــه شـمــاره پــرس

  هاي مصرفي خانوارها تعيين ميزان يد در نمك
دبستان های كشور و  ييبررسي كشوري اندازه گيري يد ادرار دانش آموزان دوم تا چهارم ابتدا

  ۱۳۹۳ها در سطوح مختلف در سال  كفايت يد نمك
  

            کد استان  تان کد شهرسمنطقه              شماره خوشه    کد خانوار                   

                                                   :کد شناسایی 

  

    :نام استان  -1  :کد

    :نام شهرستان - 2  : کد

  منطقه -3    روستایی - 2              شهري  -1

  شماره خوشه  - 4  : کد

  کد خانوار  -5  : کد

  :نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار -6
  :تلفن                        :                                                                                  آدرس خانوار

  آیا نمک مصرفی خانوار تصفیه شده است؟ - 7         خیر     -2      بلی  -1

  نام کارخانه تولید کننده نمک را بنویسید؟ - 8 ………………………

  آیا نمک مصرفی خانوار بااستفاده از کیت یدسنج تغییر رنگ می دهد؟ - 9         خیر     -2      بلی  -1

نمک شفا ، نمک طعام  ،نمک دریا( "نمک دریا"هایی با نام  آیا خانوار از نمک  - 10         خیر     -2      بلی  -1

  کند؟ استفاده می )کامل

  نمک مصرفی خانوار چگونه نگهداري می شود؟ -11
  رنگ بدون درب در ظرف تیره -2             در ظرف تیره رنگ درب دار  -1

                       در بسته خودش -4              رنگ                      بی در ظرف - 3      
  در هنگام پخت غذا، نمک یددار چه زمانی به غذا اضافه می شود؟ - 12

  ریزند   پخت نمک می پس از اتمام - 4      در انتهاي پخت  - 3  در اواسط پخت  - 2   در ابتداي پخت  -1
متابولیسم دانشگاه شهید  ریز و پژوهشکده غدد دروندر خصوص خانوار هاي سرخوشه ، نمونه نمک سفره خانوار اخذ و به آزمایشگاه 

  . ل شودارسابهشتی 
  

  :تاریخ و محل امضاء            : نام و نام خانوادگی پرسشگر



 ٢۵

  ۳پــرسـشنـامــه شـمــاره 

 هاي يددار نمك مراكز عرضه و فروشتعيين ميزان يد در 

ی دبستان های كشور و كفايت يد يدانش آموزان دوم تا چهارم ابتدا بررسي كشوري اندازه گيري يد ادرار
  ۱۳۹۳ل ها در سطوح مختلف در سا نمك

  
         11كد    ...............نام استان 

  

شماره نمونه 
  نام شهرستان  در استان

  شهري- ۱
  روستايي- ۲

نام مركز 
  عرضه

  
نام نمك تصفيه شده 

  يددار

نتيجه آزمون با 
  كيت يد سنج

 براي انجام نمونه
  كمي اتآزمايش

بدون -۲  يددار-۱
  يد

  خير-۲  بلي-۱

001                  

002                  

003                  

004                  

005                  

006                  

007                  

008                  

009                  

010                  

011                  

012                  

013                  

014                  

015                  

016                  

017                  

018                  

019                  

020                  
  

  :تاریخ و محل امضاء            : گرنام و نام خانوادگی پرسش

  
  



 ٢۶

  ۴پــرسـشنـامــه شـمــاره 

 هاي يددار هاي توليدي نمك تعيين ميزان يد در كارخانه

ی دبستان های كشور و كفايت يد يدانش آموزان دوم تا چهارم ابتدا بررسي كشوري اندازه گيري يد ادرار
  ۱۳۹۳ها در سطوح مختلف در سال  نمك

  کد استان                      کدکارخانه                                                                      

                                :   كد شناسایي                       

  :میزان تولید و وزن محصول -10  )گرم(وزن محصول   )تن(میزان تولید 

  نوع محصول
  روزانه  سالیانه

  نمک یددار      
  نمک یددار تصفیه شده       
  تصفیه شده یددار مخصوص اماکن عمومی نمک خوراکی       
  )و نانوایی ها صنایع غذایی(نمک خوراکی تصفیه شده       
  نمک صنعتی       
  نمک دامی      
  سایر      

  آیا در این واحد آزمایشگاه وجود دارد؟ - 11           خیر  -2           بلی  - 1

  آیا آزمایشگاه این واحد فعال است؟ -12            خیر - 2           یبل - 1

  آیا دفتر یا فرم مخصوص ثبت نتایج آزمایشات وجود دارد، -13            رخی -2          بلی  - 1

آیا نتایج آزمایشات اندازه گیري میزان ید و یکنواختی آن در دفتر یا فرم مخصوص ثبت شده - 14            خیر - 2              بلی  - 1
  است؟

  تعداد آزمایشات روزانه اندازه گیري میزان ید در نمک -15  
  :تاریخ و محل امضاء                                                               : نام و نام خانوادگی پرسشگر

    :نام استان  - 1  :کد
    :نام واحد تولید کننده -2  : کد کارخانه

  تعداد شیفت کاري  -3  سه شیفت  دو شیفت یک شیفت 
  شماره پروانه بهره برداري - الف
  شماره پروانه ساخت -ب

  :نام محصول تولید شده - 4

  :نام و نام خانوادگی موسس -5
  :نام و نام خانوادگی مسئول فنی -6
  :                          آدرس واحد تولید کننده با کد پستی - 7

  :تلفن
  :نوع محصول -8
    نمک یددار تصفیه شده -ب                                                  نمک یددار  - الف
     )رستوران ها، بیمارستان ها و غیره(اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی مخصوص تصفیه شده یددار نمک خوراکی  -ج
   و نانوایی هانمک خوراکی تصفیه شده مخصوص صنایع غذایی  -د
   هـ نمک صنعتی              نمک دامی -ذ
  :نام ببرید     سایر  -ي
  :منابع -9
  :نام ببرید         سایر -3       نمک آبی  - 2       نمک سنگی - 1



 ٢٧

  ):غدد پژوهشکده آزمایشگاههاي ادرار به   تحویل نمونه( 1فرم شماره 

  :نام استان

  :انشگاهنام د

  کد شناسایی فرد  نام و نام خانوادگی  ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

تعداد 

  کل

  

  

  :نام و نام خانوادگی فرد تحویل گیرنده:                                    نام و نام خانوادگی فرد تحویل دهنده 

  

  :ها تاریخ دریافت نمونه                                          :                         ها تاریخ تحویل نمونه

  :مضاا       :                                                                                      امضا

  

  

  



 ٢٨

  ):خانوار  نمک هاي  تحویل نمونه( 2فرم شماره 

  :نام استان

  :نام دانشگاه

سرپرست  انوادگینام و نام خ  ردیف
  خانوار

رقمی  9کد (خانوار مورد بررسی کد شناسایی 
  ")2پرسشنامه "

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

تعداد 

  کل

  

  

  :نام و نام خانوادگی فرد تحویل گیرنده:                                    نام و نام خانوادگی فرد تحویل دهنده 

  

  :ها تاریخ دریافت نمونه:                                                                   ها تاریخ تحویل نمونه

  :مضاا       :                                                                                      امضا

  

  

  



 ٢٩

  ):مراکز عرضه  نمک هاي  تحویل نمونه( 3فرم شماره 

  :اننام است

  :نام دانشگاه

  نام نمک تصفیه شده یددار  شماره نمونه در استان  ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

تعداد 

  کل

  

  

  :نام و نام خانوادگی فرد تحویل گیرنده:                                    نام و نام خانوادگی فرد تحویل دهنده 

  

  :ها تاریخ دریافت نمونه                                                              :     ها تاریخ تحویل نمونه

  :مضاا       :                                                                                      امضا

  

  

  



 ٣٠

  ):مراکز تولید  نمک هاي  تحویل نمونه( 4فرم شماره 

  :نام استان

  :دانشگاهنام 

  از مراکز تولید جمع آوري شده رقمی نمونه نمک 6کد   نام کارخانه  ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

تعداد 

  کل

  

  

  :نام و نام خانوادگی فرد تحویل گیرنده:                                    نام و نام خانوادگی فرد تحویل دهنده 

  

  :ها تاریخ دریافت نمونه:                                                                   اه تاریخ تحویل نمونه

  :مضاا       :                                                                                      امضا

  


