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معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

مدیریت محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری

موضوع: بخشنامه پایش غنی ساز ی آرد گندم با آهن و اسیدفولیک

با سالم و احترام؛

        با توجه به لزوم یکسان سازی در امر پایش و نظارت بر غنی سازی صحیح آرد گندم با آهن و اسیدفولیک موارد ذیل را به 
اطالع می رساند:

هر واحد تولیدی به منظور پایش غنی سازی، بایستی ۲ ماه یکبار مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته و در بازدید مربوطه  .۱
اقدامات ذیل صورت گیرد: 

نمونه برداری از هر نوع آرد ( به جهت معنی دار شدن داده ها ۲ نمونه از هر نوع آرد).  

کنترل مقدار پرمیکس مصرف شده طی ۲ ماه گذشته، ثبت و ضبط آن بر اساس مستندات (تطبیق با  
فاکتورهای خرید، ثبت مقدار خریداری شده و مقدار موجود و کسر نمودن مقدار مصرف شده بر اساس 

کیسه های پرمیکس خالی شده طی مدت مشخص و نشاندار نمودن آن). 

ثبت مقدار آرد نانوایی تولید شده.  

ارزیابی پرمیکس خریداری شده.  

خاطر نشان می سازد این موضوع قبال طی نامه شماره ۶۷۵/۲۷۸۷۰ مورخ ۹۷/۴/۵ اعالم شده است

با توجه به مصوبه کمیته کشوری غنی سازی مواد غذایی، آرد سنگک نیز مشمول طرح غنی سازی با آهن و اسیدفولیک  .۲
می باشد. ( کلیه آرد های نان های سنتی مرسوم در جامعه، تافتون، لواش، بربری، سنگک مشمول غنی سازی با آهن و 

اسیدفولیک می باشند)

ارزیابی آزمایشگاهی توسط معاونت غذا و دارو (اندازه گیری مقدار آهن) صرفا به روش اسپکتروفتومتری انجام شده و   .۳
محدوده قابل قبول ppm ۴۰-۸۵ می باشد. به منظور پیشگیری از نمونه برداری های متعدد، سایر ویژگی های کیفی و 

ایمنی آرد طبق استاندارد مربوطه ( ۱۰۳) نیز ارزیابی شود.

در صورت مشاهده عدم انطباق در نمونه ها و یا ارزیابی برنامه های پیشنیازی PRPs واحد تولیدی کمتر از۱۸۰، ارزیابی  .۴
و کنترل بصورت ماهیانه صورت گیرد.

به منظور گزارش دهی به این اداره کل، صرفاً نتایج آزمایشگاهی به روش اسپکتروفوتومتری و نمونه برداری انجام شده  .۵
توسط آن معاونت محترم لحاظ شود.
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گزارش صرفاً بصورت سالیانه ارسال شده و در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری در غالب فرم اکسل مربوطه (پیوست) ارائه  .۶
شود .( ازارسال گزارش های فصلی خودداری شود). با توجه به اینکه فرمت در غالب برنامه اکسل است از حروف (/) به 

جای (.) در مواردیکه باید بصورت عدد گزارش شود پرهیز شود.

در صورت مشاهده عدم انطباق، اقدام قانونی صورت گرفته اعالم شود. .۷

حداقل یکبار در سال از هر نوع آرد واحد تولیدی در سطح عرضه ( نانوایی) بر اساس سیستم ردیابی نمونه برداری شده و  .۸
در گزارش مربوطه اعالم شود.

بصورت رندوم فاکتورهای خرید پرمیکس و مقدار مصرف شده آن راستی آزمایی شده و سیستم ردیابی واحد تولیدی مورد  .۹
پایش قرار گیرد.

عدم دقت در گزارش دهی و ارائه داده های غیر منطقی، در نتایج ارزیابی عملکرد سالیانه آن معاونت تاثیرگذار خواهد بود. .۱۰

خاطر نشان می سازد دستورالعمل غنی سازی آرد گندم با آهن و اسیدفولیک در حال بازنگری است که متعاقبا ارسال خواهد 
شد.
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