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 هدف -1

  معاهدات   و  ها  پروتکل  پیرو  تا  است  داشته  آن  بر  را  مختلف  کشورهايGMO) )  افتهی  یکیژنت  رییتغ  محصوالت  از  استفاده  روزافزون  توسعه  و  رشد

  منظور   به  را  آنها  مصرف  و  واردات  صادرات،  د،یتول  شرایط  و  محصوالت  این  از  برداري  بهره  ایمنی،  با  مرتبط  هاي  دستورالعمل  و  قوانین  المللی،  بین

 . نمایند  تهیه  فرآوري  یا  انسان  خوراک

  و   دانش  موارد  از  بسیاري  در  که  شده  مشخص  اکنون.  شود  می پذیرفته  جامعه  توسط  آنها  ایمن  مصرف  تاریخچه  با  عموماً  ییغذا  مواد  ایمنی  سطح

  مواد . شود مدیریت و شناسائی آنها  مدت طوالنی مصرف تاریخچه به توجه با ییغذا مواد با مرتبط یاحتمال خطرات تا است الزم ژهیو آگاهی

جابجائی و   ،يانباردار  ،ي مراحل تولید، فرآور یط در الزم هاي مراقبت و مالحظات که شرطی به شوند می گرفته نظر در ایمن بطورکلی ییغذا

 آماده سازي آن ها به کار گرفته شود.

  و  ارزیابی خطرات، تا شده ارزیابی 1آلیمنتاریوس  کدکس راهنماي اساس بر خطر تحلیل و تجزیه فرآیند توسط ، ییغذا مواد یاحتمال مخاطرات

حاصل از بیوتکنولوژي    ییاز جمله مواد غذا  ییخطر بطور کلی می تواند در انواع مواد غذا  یابی ارز  .شود  جادیا  آنها  مدیریت  هاي  روش  لزوم  صورت  در

 مورد استفاده قرار گیرد.    نینو

حاصل از   ییاز جمله مواد غذا ییمواد غذا یمنیا نیبه رسالت سازمان غذا و دارو در خصوص تضم تیو با عنا یستیز یمنیاستناد قانون ا به

  رییموجودات زنده تغ شینظارت و پا ،یبهداشت يو لغو مجوزها دیبرآن شده است تا به نیاز موجود کشور جهت صدور، تمد ن،ینو يوتکنولوژ یب

 . دهد  پاسخ  آن ها  ي فرآورده ها   وLMO    افتهی  یکیژنت

و همچنین با توجه به اهمیت بررسی ایمنی فرآورده هاي   رانیا یاسالم يجمهور  یستیز یمنیقانون ا 5و بند ج ماده  4بند ب ماده به استناد 

    ا تدوین و تصویب نمود.غذایی تغییر ژنتیکی یافته، سازمان غذا و دارو دستورالعمل حاضر ر

نظارت و پایش هرگونه فعالیت در خصوص   ،یر، تمدید و لغو مجوزهاي بهداشتهدف از تدوین این دستورالعمل تعیین چهارچوبی جهت صدو  

مورد مصرف انسان    (GMF)مرتبط    ییغذا  يفرآورده ها   ،((GMO  افتهی  یکیژنترییتغموجودات    ،  ((LMO   افتهی  یکیژنترییتغموجودات زنده  

   است.

 دامنه کاربرد -2

مرتبط    ییغذا  يفرآورده ها   و  ((GMO   افتهی  یکیژنترییتغموجودات    ،( (LMO  افتهی  یکیژنترییتغاین دستورالعمل در مورد کلیه موجودات زنده  

((GMFدر   تیهرگونه فعال  انیمتقاض  هیاست کل  ذکرکاربرد دارد. الزم به    مورد مصرف انسان وارداتی  ایداخل    دیشده، تول  فرآوري  ای  هی، مواد اول  

در سازمان غذا و دارو،   مرتبط با مواد غذایی يضوابط و دستورالعمل ها  ری موارد ذکر شده در سا تیرعا عالوه بر باید خصوص موضوعات فوق،

   د.نماین  رعایت  زین  را  دستورالعمل  نید مندرج در ارموا

 اجراییمسئولیت   -3

 مرجع کنترل غذا و دارو است.   يشگاههایاداره کل آزما  و  اداره کل امور فرآورده هاي غذایی و آشامیدنیدستورالعمل به    نیا  ياجرا  تیمسئول  

 فیتعار  - 4

 
1 Codex Alimentarius 
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 ایمنی زیستی - 1-4

زیستی جدید و پیشگیري از آثار سوء احتمالی  هایی براي تضمین بهره برداري از فواید فناوري ها، مقررات و روش اي از تدابیر، سیاست مجموعه 

 .باشدکاربرد این فناوري بر تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گیاه و محیط زیست می

 فناوری زیستی جدید - 2-4

 رت است از: و قانون ایمنی زیستی جمهوري اسالمی ایران، فناوري زیستی جدید عبا  در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا  به استناد تعریف مندرج

رکیب و انتقال مستقیم اسیدهاي  نوت  ((DNAیبونوکلئیكکار با اسیدهاي نوکلئیك از جمله، اسید دي اکسی ر هاي آزمایشگاهیالف: روش 

 ها.ها یا اندامك نوکلئیك به داخل سلول 

فیزیولوژیك طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در  شوند، از طریق غلبه بر موانع تکثیر  هایی که در یك خانواده طبقه بندي نمیب: تلفیق سلول 

 گیرند.   هاي سنتی انتخاب و تولید مثل، مورد استفاده قرار نمیروش 

 ( Living Modified Organism یا    LMO)  ژنتیکی یافته  تغییر    ۀموجود زند - 3-4

 داراي ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که با استفاده از فناوري زیستی جدید به دست آمده است.   ۀموجود زند  هرگونه

 ( Genetically Modified Organismیا    GMO) نتیکی یافتهژموجودات تغییر   - 4-4

 امکانپذیر نباشد.   2مثل جنسی یا نوترکیبی طبیعی  وسیله تولیده  طبیعی بهر موجودي که ماده ژنتیکی آن به صورتی تغییر یابد که بطور  

 ( Genetically Modified Foodsیا  GMF  مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته )  -5-4

 ژنتیکی یافته را شامل می شود.موجودات تغییر از  حاوي یا حاصل مواد غذایی مشتق شده،

 غذایی  ماده - 6-4

 نام دارد.   ییبدن انسان مصرف شود ماده غذا  تیو حما  هیتغذ  يکه برا   ياهر ماده 

 (Vectorحامل )  -7-4

 هستند که براي انتقال قطعات ژنتیکی به سلول هاي میزبان بکار میروند.)ریبونوکلئیك اسید(  RNAیا  DNAمولکولهاي 

 (Event)رخداد  -8-4

از نظر نوع و تعداد ژن نوترکیب وارد شده به ژنوم و محل تلفیق ژن یا ژن هاي مذکور منحصر به فرد  که  اي یافتهموجود زنده تغییر ژنتیکی 

 است. 

 
2 Natural Recombination 
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 شرح اجرا  - 5

 الزامات   -1- 5

شده، پس از   تایید  اروپا  اتحادیه  توسط  که  رخدادهاي تراریخته اي  براي  فقطاداره کل امور فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی    -5-1-1

  می شود. انجامتوسط مسئولین فنی  TTACمجوز مصرف از طریق سامانه صدور صادر و  IRC بررسی و تائید نهایی ،

کلیه وارد کنندگان ، تولیدکنندگان و دست اندرکاران مرتبط با مواد غذایی ، مکلف به نگهداري و دسترسی به اسناد مرتبط -5-1-2

 می باشند. یافته ژنتیکی تغییرمحصوالت غذایی  3ردیابیجهت امکان با محموله 

امکان ( 1-1-2-5 به شرح بند(ی بدون ارائه گواه افتهی یکیژنت رییتغ ییغذا محصوالت پروندهبررسی و صدور مجوز براي  -5-1-3

 پذیر نخواهد بود.

، کلزا و پنبه دانه  ایذرت، سو رینظ یروغن يحاصل از دانه ها ییمحصوالت غذا هیکل يموارد مربوط به برچسب گذار تیرعا-5-1-4

(  7بند ) طبق  ختهیمقابل جزء ترار یافته یکیژنت تغییردرج عبارت  به صورت ،يبا هردرصد یبیترک ایو  به صورت خالص ختهیترار

 الزامی است.

 مدارک موردنیاز  - 2-5

ضوابط، مقررات و دستورالعمل    مندرج در  ارائه کلیه مدارکعالوه بر  باید  ،    GMFو  , LMO    GMOفعالیت در خصوص    کلیه متقاضیان هرگونه

 . نمایندارائه    دارو تفویض اختیار شده  هاي غذا ومعاونت    اداره کل و  به  را مدارک ذیل    مرتبط و مصوب ،  هاي

 هاي دانشگاه داروي و غذا هاي موضوع در معاونت( Non-GMO) یختگیترار در خصوص محموله ها با ادعاي عدم – 1 تبصره

 قابل بررسی می باشد. با رعایت ضوابط کشور  پزشکی علوم

 (GMO)و   ( GMF ) ژنتیکی یافته الزم جهت واردات محصوالت غذایی تغییر  مستندات  -1-2-5

   IRCکد تمدید  و صدوربراي گواهی الزم  - 1-1-2-5

  TTACدر سامانه و تاریخ صدور گواهی  مبدا/تولید کنندهر شامل نام محصول، نام کشو وضعیت تراریختگیگواهی  بارگذاري -

باید 4یا شماره شناسایی اختصاصی ثبت شده در سایت اتحادیه اروپا    شماره رخداد  ،  یافته استتغییر ژنتیکی  ی که محموله  درصورت  -

 .شودذکر در گواهی 

 بارگذاري آنالیز محصول طبق استاندارد مربوطه -

 تعهدنامه  فرم  تکمیل  به  ملزم  دارد،   را  خود  درخواست  موضوع  محموله(  Non-GMO)تراریختگی    عدم  ادعاي  متقاضی  صورتیکه  در  -

 .است در سربرگ فروشنده Non-GMO گواهی ارائه ووارد کننده  در سربرگ شرکت (1 فرم) تراریختگی عدم

 
3 Traceability 

4 Http://ec.europa.eu/food/dyna/gm-register/index-en.cfm 

 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm-register/index-en.cfm
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 محموله حجم یا اعالم مقدار -

 موارد ذیل می باشد: هر کدام از شامل TTACمصرف در سامانه جهت صدور مجوز  الزم گواهی هاي -2-1-2-5

ور به مهر سفارت امات دولتی ذیصالح کشور مبدا ممهصادر شده از طرف مقگواهی  باشد:درصورتی که محموله تغییر ژنتیکی یافته    -

  5(CB)ممیزي و صدور گواهی بین المللی  نهادهايصادره توسط گواهی یا  جمهوري اسالمی ایران در کشور مبدا

صادره   Non-GMO  گواهی  ،دارد   را  خود  درخواست  موضوع  محموله(  Non-GMO)تراریختگی  عدم  ادعاي  متقاضی  صورتیکه  در  -

گواهی صادره توسط نهادهاي ممیزي و  از طرف مقامات دولتی ذیصالح کشور مبدا ممهور به مهر سفارت جمهوري اسالمی ایران یا

 شود.صدور گواهی بین المللی در سامانه بارگذاري 

 نمونه  کارشناسان معاونت غذا و دارو ناظر بر انبارتوسط    تصادفی  بصورت   Non-GMO  موارد  نمونه  هرچند  از  که  است  ذکر  به  الزم  -

 .می شود ارسال متقاضی ادعاي صحت اثبات جهتبا دامنه فعالیت مرتبط مورد تائید سازمان غذا و دارو  آزمایشگاه به و ،برداري

   تولید داخل(   LMO)  تغییر ژنتیکی یافته موجودات زنده  ارزیابی ریسک  مدارک الزم جهت  -2- 5-2

 LMO) هدف از تولید و رهاسازي موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته ) -5-2-2-1

 اظهار صریح در خصوص وضعیت تغییر ژنتیکی بودن محصول  -5-2-2-2

  LMO ) بندي موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته )نام، هویت، طبقه  -5-2-2-3

 شده، فناوري مورد استفاده و ویژگیهاي ایجاد شدهتوصیف اسید نوکلئیك )ژن( یا تغییر و تبدیل ایجاد  -5-2-2-4

قانون ایمنی زیستی  7رعایت موارد مربوط به برچسب گذاري و بسته بندي مطابق آیین نامه اجرایی بند )ب ( ماده  -5-2-2-5

 جمهوري اسالمی ایران 

بندي، برچسب گذاري، به عالوره  روش هاي علمی و عملی براي ذخیره، حمل و نقل و کاربرد ایمن از جمله : بسته -5-2-2-6

 روشهاي فراخوان و انهدام در صورت اقتضا

 انسان   براي احتمال بروز خطرگزارش ارزیابی  -5-2-2-7

در   9644و  9643به شماره هاياستانداردهاي ملی  براي سالمت انسان، رعایت آخرین احتمال بروز خطرجهت ارزیابی   -2تبصره  

 به  بررسی مسئولیت. باشدمی الزامی ذیل در شده ذکر اطالعات ارائه نیز و نوینرابطه با ایمنی مواد غذایی حاصل از زیست فناوري 

 است.آشامیدنی  غذایی و هاي فرآورده امور کل اداره عهده

 غذا عنوان به آن کاربرد و زبانیم اهیگ ای رندهیگ زنده موجود فیتوص -

 ژن دهنده زنده موجود فیتوص -

 آن حامل و شده وارد ژن و یکیژنت راتییتغ ای رییتغ فیتوص -

 
5 CB:Certification Body 
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 اعتماد تیقابل و یویژگ و تیحساس ذکر با افتهی یکیژنت رییتغ زندۀ موجود ییشناسا و یابیرد يشنهادیپ  يها روش -

 باشد:  ارزیابی ایمنی که شامل موارد زیر روش ➢

 (یاحتمال ییزا تیو سم ییزا تیحساس ی(: )بررسیکینوکلئ دیاس ریشده )غ  انیمواد ب -

 و ...(  یها، مواد معدن نیتامی)ويدیکل باتیترک زیآنال -

 ها  تیمتابول یابیارز -

 شده اعمال یکیژنت رات ییتغ اثر در يدیتول يها تیمتابول بر غذا يفرآور اثرات یابیارز -

 افتهی یکیژنت رییتغ ییغذا ماده( يا هیتغذ لیپروفا ای)  يا هیتغذ يهایژگیو در شده جادیا راتییتغ یبررس -

( باید براي هر رخداد به طور جداگانه و بر اساس   LMOموجودات زندۀ تغییر ژنتیکی یافته )احتمال بروز خطر  ارزیابی    -  3  تبصره

 . شودهاي علمی صورت پذیرد و نسبت به موجودات والد )تغییر ژنتیکی نیافته( مقایسه ها و یافتهآخرین روش 

 دوره اي ارائه شود. طرح تفضیلی پایش پس از ورود به بازار و گزارش هاي -5-2-2-8

 نماید.  این اداره کل ارائهبه دي را جهت فراخوان محصول در صورت بروز خطر و آسیب، فرایندارنده مجوز موظف است  -5-2-2-9

 فرایند بررسی مدارک  - 3-5

 ،موظف است  و آشامیدنی فرآورده هاي غذاییامور اداره کل ، (LMO)در صورت تولید موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته -1-3-5

ت خواسته شده را به طور عااست اطالملزم  متقاضینقص را به متقاضی اعالم کند. هرگونه  ،ضمن بررسی ، دریافت مدارک پس از

در مدت زمان   یاطالعات درخواستائه  درصورت عدم ار ارسال نماید.  اداره کلبه  از زمان اعالم شده    یك ماهکامل ظرف مدت حداکثر  

 خواهد شد. هپرونده مختومتعیین شده، 

بودن موضوع درخواست، بررسی و مقایسه با رخدادهاي اتحادیه اروپا ضمن در نظر گرفتن مستندات   LMOدر صورت -2-3-5

تهاتر  ملی اتاق و  و نتیجه آن در صورت تائید به دبیرخانه شوراي ملی تخصصی ایمنی زیستی مطرح ارزیابی خطر، در جلسه کارگروه

 .در صورت عدم تائید به متقاضی اعالم خواهد شد و ودشمی ، جهت ثبت و اطالع رسانی اعالم  (nBCHایمنی زیستی )
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مقایسه رخدادها با رخدادهاي باشد ،  ( (GMOتغییر شکل یافته ژنتیکی  اتموجودحاوي وارداتی محموله  یکهدر صورت -3-3-5

منجر به صدور  ،تائید رخداددر صورت یجه آن تذیرد و نی مدارک و انجام آزمون صورت می پ مورد تائید اتحادیه اروپا از طریق بررس

درصورت احراز عدم انطباق تعیین تکلیف مطابق با فلوچارت بررسی فرآورده هاي غذایی تغییر ژنتیکی یافته وارداتی  مجوز مصرف و

 اقدام می شود.

 در سازمان غذا و دارو انجام می شود. 1شماره گردش کار  نمودار: فرآیند بررسی مدارک طبق یادآوری
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 امکانات و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه آنالیز مولکولی تراریختهحداقل  - 6

 آزمایشگاهی یفضا- 1- 6
جهت انجام آزمون هاي تراریخته باید فضاي آزمایشگاهی مجزا  در نظر گرفته شود. در آزمایشگاه مربوطه براي هر مرحله از انجام 

فضاي کافی و مجزا در نظر گرفته شود. بطور ایده ال براي هر و ژل الکتروفورز  DNA ،PCRآزمون نظیر آماده سازي و استخراج 

  مرحله باید اتاق مجزا در نظر گرفته شود اما پارتیشن بندي یا جداسازي با استفاده از موانع فیزیکی نیز قابل قبول است.
 تراریخته  لیوکتجهیزات مورد نیاز بخش مول- 2- 6
 ارلن -6-2-1

 پیپت -6-2-2

 بالن ژوژه -6-2-3

 مزور -6-2-4

 قاشقك استریل -6-2-5

 (100-1000و  10-100، 1-10دو ست سمپلر ) -6-2-6

 (100-1000 و 10-1، 100-10)DNase/RNase free نوک سمپلر  -6-2-7

 ترازوي دیجیتال -6-2-8

 دستکش استریل و بدون پودر -6-2-9

 دستگاه آسیاب -6-2-10

 هاون چینی -6-2-11

 ورتکس -6-2-12

 میکرواسپین -6-2-13

14-2-6-  Safety cabinet مجهز بهUV 

 المینار  هود -6-2-15

 یخچال  -6-2-16

 -20فریزر  -6-2-17

 دستگاه ترموبالک )ترمومیکسر(  -6-2-18

 میکروفیوژ -6-2-19

 نانو دراپ یا بیوفتومتر  -6-2-20
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  Real-time PCR ستگاه ترمال سایکلر معمولی یاد -6-2-21

  مواد مصرفی-3- 6

  DNAحلول هاي مورد نیاز جهت استخراج م -6-3-1

 محلول هاي مورد نیاز جهت تمیز و ضد عفونی کردن سطوح وسایل و تجهیزات  -6-3-2

 (لیتر میلی 2 و 5/1، 5/0، 2/0) استریل میکروتیوب -6-3-3

 پودر آگارز -6-3-4

 TAEیا  TBE بافر -6-3-5

6-3-6-Loding Dye  

6-3-7-Safestain  یا رنگ هاي تجاري مشابه 

 واکنش شامل مخلوط تهیه انجام جهت نیاز موردمواد مصرفی  -6-3-8

9-3-6- Forward primer  

10-3-6- Reverse primer 

11-3-6- dNTPs 

6-3-12- 2MgCl 

 آب دیونیزه استیل -13-3-6

 TE بافر -6-3-14

 Taq  polymerase آنزیم -6-3-15

 .است بالمانع معتبر تجاري استخراج هاي کیت از استفاده غذایی مواد از DNA استخراج جهت : 1 یادآوری

 بالمانع است.  PCRجهت تهیه مخلوط واکنش  تجاري هاي مسترمیکس از استفاده:  2  یادآوری

 برچسب گذاری مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته  - 7

و رعایت ماده  «دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاري فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی»    مقررات آخرینعالوه بر رعایت  

 تبصره  و یستیز یمنیا قانون 7 ماده ب بند ییاجرا نامه نییآ استناد به ، ی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتیقانون مواد خوردن 11

 خالص  صورت بهیافته یحاوي یا حاصل از موجودات تغییر ژنتیک ، کلیه محصوالت غذایی توسعه ششم برنامه قانون 31 ماده چ بند

 .شود ذکرتراریخته  ءجز مقابل در ختهیترار ای افتهی یکیژنت رییتغ عبارت باید فرموالسیون، در درصدي هر با ترکیبی یا

 شده است.مشخص  1ژنتیکی یافته در جدول شماره برچسب گذاري فرآورده هاي غذایی تغییر شرایط یاد آوري: 
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 یی ذیل مشمول برچسب گذاری هستندغذا  فراورده های  -1- 7

که رخداد تراریختگی آنها به تائید سازمان غذا و دارو سویا، ذرت، پنبه دانه و کلزا  شامل کلیه محصوالت غذایی تراریخته -7-1-1

 رسیده باشد.

به شکل    میکروارگانیسم هاي تغییر ژنتیکی یافته )قارچ، مخمر و باکتري( مورد استفاده در صنایع غذایی به شرط اینکهکلیه    -7-1-2

 در محصول نهایی وجود داشته باشند.  زنده

 کلیه آنزیم ها و افزودنی هایی که به عنوان جزئی از ماده غذایی در فرموالسیون محصول استفاده می شوند -7-1-3

 معاف هستند گذاری  برچسب  فرآورده های غذایی که از  - 2- 7

 مواد غذایی که در فرآیند تولید آن از موجودات تغییر ژنتیکی یافته استفاده شده به شرطی که فرآورده نهائی فاقد آنها باشد.  -7-2-1

 مواد کمك فرایند که در تولید مواد غذائی استفاده می شود. -7-2-2

 فرآورده هاي غذایی حاصل از دام هاي تغذیه شده با فرآورده هاي تغییر یافته ژنتیکی  -7-2-3

 سویا ، کلزا، پنبه دانه و ذرت شامل مواد غذایی حاصل از دانه هاي روغنی غیر تراریخته -7-2-4

متعدد  یشگاهیمراحل پاال یلو... که بدل ینمانند نشاسته، فروکتوز ،گلوکز، مالتودکستر یختهحاصل از منبع ترار محصوالت -7-2-5

 .  (5/11/98)مصوبه شوراي ملی ایمنی زیستی مورخ  است DNAاز  يعار یمحصول نهائ یچیدهو پ 

 مات برچسب گذاری فراورده های غذایی تغییر ژنتیکی یافتهاالز  -3- 7

پس از نام   «تراریخته  یا    ر شکل یافته ژنتیکییتغی»  عبارت    14/08/97بر اساس مصوبه شوراي ملی ایمنی زیستی در تاریخ    -7-3-1

آیین اصالحیه  الزم به ذکر است بر اساس  .یکیژنت افتهی شکل رییتغ  يایسو، طور مثاله ذکر شود ب ر بخش ترکیباتدمحصول 

درج هرگونه عبارت یا عالمت دیگر به عنوان برچسب گذاری محصوالت »  زیستیقانون ایمنی    7نامه اجرایی بند ب ماده  

 « تغییرشکل یافته ژنتیکی )تراریخته( مستلزم کسب مجوز از شورای ملی ایمنی زیستی است.

غیرمشمول تخلف محسوب شده و با متذکر می شود درج عبارت غیرتراریخته در برچسب محصوالت مشمول و 

 . متخلفین برابر قانون و مقررات جاری کشور برخورد قانونی انجام خواهد شد

در صورتی که فرآورده غذائی تغییر ژنتیکی یافته به صورت فله باشد، برچسب تراریختگی باید روي برچسب محصول در هر  -7-3-2

 ممکن ، درج گردد.  و بسته بندي شکل 

یا نتایج ذکر شده در بندهاي فوق این دستورالعمل چسب گذاري محصوالت غذایی تراریخته بر اساس ارائه مستندات رب -7-3-3

 آزمون هاي تراریختگی آزمایشگاههاي مورد تایید سازمان غذا و دارو )صرفا براي مواد غذایی قابل آزمایش( می باشد. 

 بر صرفاً  ها آن گذاري برچسب و ندارند آزمایش به نیاز غذایی ماده از جزئی عنوان به یا خالص صورت به ذیل ترکیبات -7-3-4

 :پذیرد می صورت متقاضیشده توسط  ارائه مستندات اساس
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 به شرط اعالم مبدأ تأمین روغن هاي خام وارداتی از کشور صادر کننده  شده تصفیه و خام هاي روغن •

 سویا سس •

 ا لستین سوی •

 نزیم هاآ •

 عصاره مخمر •

 ها افزودنی انواع •

 غذایی صنایع در استفاده مورد هاي میکروارگانیسم •

 

 مستندات مرتبط   - 8

 W7F-F-001-1  تعهدنامه عدم تراریختگی به شماره -8-1

 

 افتهی  یکیژنت  رییتغ  هیو مواد اول ییغذا  یفرآورده ها  یبرچسب گذار طیشرا

 نوع فرآورده غذایی 

 تغییر ژنتیکی یافته 
 برچسب گذاری  مثال

 افتهی  یکیژنت  رییتغ  موجودات
  ا،یسو  ذرت،  یروغن  يها  دانه

 کلزا   و  دانه  پنبه

 در  "ختهیترار  ای  افتهی  یکیژنت  رییتغ"  عبارت  صورت  به  درج  /بله

 .باتیترک  قسمت  در  ختهیترار  جزء   مقابل

  یکیژنت  رییتغ  باتیترک  يحاو  يغذاها

 افتهی
 ذرت   اسنك

 در  "ختهیترار"ای افتهی  یکیژنت  رییتغ  عبارت  صورت  به  درج  /بله

 باتیترک  قسمت  در  ختهیترار  جزء   مقابل

 یکیژنت  رییتغکه از موجودات    ییغذاها

 اند   شده  دیتول  افتهی

  شربت  ا،یسو  روغن  ذرت،  آرد

  ذرت  از  حاصل  کتوزوفر

 ختهیترار

 در  "ختهیترار ای  افتهی  یکیژنت  رییتغ"  عبارت  صورت  به  درج   /بله

 باتیترک  قسمت  در  ختهیترار  جزء   مقابل

شده   هیتغذ  واناتی شده از ح  دیتول  يغذاها

 افتهی  یکیژنت  رییتغبا خوراک دام  
 ر یخ عسل   و  مرغ  تخم  ر،ی ش  گوشت،

  يها  میشده  با کمك آنز  دیتول  يغذاها

  يها   سمیکروارگانیشده توسط م  دیتول

 6(ها  ندیفرآ)کمك    افتهی  یکیژنت  رییتغ

که با    يآرد   يها   فرآورده

 یکیژنت  رییتغ  الزی استفاده از آم

   دیتول  افتهی

 اند   شده

 ر یخ

 
6 Processing aid 
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  رییتغشده از موجودات    هیته  يها   یافزودن

 افتهی  یکیژنت

  يا یگرفته شده از سو  نیتیلس

  دیتول  جهت  افتهی  یکیژنت  رییتغ

 شکالت 

 در  "ختهیترار  ای  افتهی  یکیژنت  رییتغ"  عبارت  صورت  به  درج  /بله

 باتیترک  قسمت  در  ختهیترار  جزء   مقابل

 افتهی  یکیژنت  رییتغ  يها  سمیکروارگانیم

 یم  استفاده   ییغذا  ماده  اجزا  عنوان  به  که

 شوند 

شده توسط    دیتول  ماست

  یکیژنت  رییتغ  يها  لیالکتوباس

 افتهی

 در  "ختهیترار  ای افتهی  یکیژنت  رییتغ  "   عبارت  صورت  به  درج  /بله

 باتیترک  قسمت  در  ختهیترار  جزء   مقابل

  رییتغ  يها  میآنز  يکه حاو   ییها  فرآورده

  نیا  که  کهیموارد)در    هستند  افتهی  یکیژنت

  ییغذا  ماده  از  یجزئ  بعنوان  ها  میآنز

 ( شوند  یم  استفاده

  يحاو   نان  يها   دهنده  بهبود

  توسط  شده  دی تول  الزیآم  آلفا

  رییتغ  يها  سمیکروارگانیم

 افتهی  كیژنت

 بله

 در  "ختهیترار  ای افتهی  یکیژنت  رییتغ  "   عبارت  صورت  به  درج

 . است  یالزام  باتیترک  قسمت  در  ختهیترار  جزء   مقابل

 ختهیترار  ذرتحاصل از منبع    محصوالت

مانند نشاسته، فروکتوز ،گلوکز،  

 ....   و  نیمالتودکستر

  ،گلوکز،  فروکتوز  نشاسته،

 ن یمالتودکستر
 ر یخ
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 دستورالعمل اجرایی فرایند بررسی و صدور،تمدید و لغو مجوزهای بهداشتی برای موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته 

و فرآورده های غذایی مرتبط با آنها  
 

 

 

 

 منسوخ شد اضافه شد تاریخ بخشنامه  شماره بخشنامه  موضوع بخشنامه 

 *  27/09/97 88019/675 برچسب گذاري محصوالت غذایی تراریخته 

غذایی اعالم موجودي برچسب کارخانجات مواد 

 مشمول برچسب گذاري تراریختگی
54789/675 17/06/97  * 

 *  26/02/97 15868/675 در خصوص برچسب گذاري محصوالت تراریخته 

 *  20/09/97 85640/675 برچسب گذاري محصوالت غذایی تراریخته 

دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت در "بخشنامه 

یافته و خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی 

 "فرآورده هاي آن مرتبط با مواد غذایی

144936/655 12/02/93  * 

  * 3/07/98 /د 67970/675 تاکید بر برچسب گذاري محصوالت تراریخته 

  * 8/08/98 د / 81155/675 تاکید مجدد بر برچسب گذاري محصوالت تراریخته 

 شده يفرآور محصوالت يگذار برچسب لزوم  عدم

  يبرا مجوز کسب لزوم و ختهیترار ذرت از حاصل

 مشمول محصوالت هیکل برچسب در لگو  درج

 ی ختگیترار

  * 29/01/99 /د 8379/675

  * 15/02/99 /د 16752/675 "در برچسب محصول  ختهیترار ریغ "درج عبارت 

 

 

 


