
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

دفتر محیط زیست و سالمت غذا
Environment and Food Safety Office

آشنایی با کدکس مواد غذایی

 و استانداردهای موجود

352









آشنایی با کدکس مواد غذایی

 و استانداردهای موجود

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

دفتر محیط زیست و سالمت غذا
Environment and Food Safety Office



آشنایی با کدکس مواد غذایی و استانداردهای موجود
گردآوری و تدوین: افسانه اقدامی
ویراستار علمی: سعید سعادت
مدیر داخلی: شیوا پارسا نیک

ویراستار ادبی: سمیرا میرنظامی
http://efhb.maj.ir :آدرس پایگاه دفتر

آدرس پایگاه اطالع رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک:
http://cerganic.maj.ir 

تهیه شده در:  دفتر محیط زیست و سالمت غذا، وزارت جهاد کشاورزی، 
 دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی
شمارگان: 1000 جلد
نوبت چاپ: اول، 1398

قیمت: رایگان
مسئولیت درستی مطالب با نویسنده است. 

نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، پالک 205 ، ساختمان دکتر حسابی،  طبقه 12
تلفن: 66430465               تلفکس: 66430464

کد پستی: 1457896681

 

 ، گزدآيروذٌ- ۱۳۵۶ اقذامی، افساوٍ،  ۺ سزضىاسٍ
گزدآيری ي تذييه افساوٍ اقذامی؛ ييزاستار علمی سعیذ / آضىايی با کذکس مًاد غذايی ي استاوذاردَای مًجًد ۺ عىًان ي وام پذيذآير 

ٍ َای  ٍ ضذٌ در دفتز محیط سيست ي سالمت غذا، يسارت جُاد کطايرسی، دفتز ضبکٍ داوص ي رساو سعادت؛ تُی
 .تزييجی

،  ، وطز آمًسش کطايرسیمًسسٍ آمًسش ي تزييج کطايرسیساسمان تحقیقات، آمًسش ي تزييج کطايرسی، ۺ کزج ۺ مطخصات وطز 
۱۳۹۸. 

 . ظ۳۶  ۺ مطخصات ظاَزی 
 978-964-520-548-3 ۺ ضابک 
 فیپا ۺ يضعیت فُزست وًيسی 
 استاوذاردَا-- ايزان -- مًاد غذايی  ۺ مًضًع 
 Food -- Iran -- Standards ۺ مًضًع 
 - ۱۳۴۸ سعادت، سعیذ،  ۺ ضىاسٍ افشيدٌ 
 دفتز محیط  سيست ي سالمت غذا. يسارت جُاد کطايرسی. ايزان ۺ ضىاسٍ افشيدٌ 
ٍ َای تزييجی. يسارت جُاد کطايرسی. ايزان ۺ ضىاسٍ افشيدٌ  ٍ  داوص ي رساو  دفتز ضبک
 وطز آمًسش کطايرسی.  مًسسٍ آمًسش ي تزييج کطايرسی.ساسمان تحقیقات، آمًسش ي تزييج کطايرسی ۺ ضىاسٍ افشيدٌ 
 TX۵۳۷  ۺ ردٌ بىذی کىگزٌ 
 ۳۶۳/۱۹۲۶  ۺ ردٌ بىذی ديًيی 
 ۵۷۴۲۴۳۴  ۺ ضمارٌ کتابطىاسی ملی 



فهرست
مقدمه............................................................................................................................................................................................................. 7
9 ............................................................................................................................................... کمیته های تخصصی کمیسیون مواد غذایي 
  1- کمیته موضوعات عمومی................................................................................................................................................................ 9
9 .................................................................................................................................................. 2- کمیته هاي محصوالت مواد غذایي 
3- کمیته ویژه بین دولت ها .................................................................................................................................................................. 10
4- کمیته منطقه ای................................................................................................................................................................................ 10
کدکس مواد غذایی در ایران ....................................................................................................................................................................... 11
ارکان کدکس غذایی ایران.......................................................................................................................................................................... 12
کدکس مواد غذایی در بخش کشاورزی..................................................................................................................................................... 14
کمیته فنی میوه ها و سبزی های تازه.......................................................................................................................................................... 15
کمیته فنی شیر و فراورده های آن.............................................................................................................................................................. 18
 کمیته فنی خوراک دام و طیور.................................................................................................................................................................. 21
کمیته فنی باقی مانده آفت کش ها.............................................................................................................................................................. 22
24 ........................................................................................................................................................ کمیته فنی باقی مانده داروهای دامی
کمیته فنی غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی.............................................................................................................................................. 25
کمیته فنی بهداشت گوشت....................................................................................................................................................................... 26
کمیته فنی ماهی و فراورده های شیالتی................................................................................................................................................... 26
کمیته فنی غالت و حبوبات....................................................................................................................................................................... 29
کمیته منطقه ای خاور نزدیک..................................................................................................................................................................... 31





7

مقدمه

بی تردیــد ارتقــاء ســطح ســالمتی مــردم در گــرو توســعه و تدویــن اســتانداردهای محصــوالت کشــاورزی و فراورده های 
غذایــی اســت. بــا توجــه بــه حجــم قابل مالحظــه واردات برخــی اقــالم و ســهم بــاالی صــادرات شــماری از محصــوالت 
ــز  ــن محصــوالت نی ــعه صــادرات ای ــظ و توس ــه و حف ــی جامع ــی غذای ــاء ایمن ــی، ارتق ــای غذای کشــاورزی و فراورده ه
ــن  ــی در تدوی ــح مل ــر مصال ــی ب ــده مبتن ــع هماهنگ  ش ــا و مواض ــکاس نظره ــازمان یافته و انع ــارکت س ــتلزم مش مس

اســتانداردها و مقــررات بین المللــی غذایــی )کدکــس غذایــی( اســت. 

اصطـالح »کدکـس الیمنتاریـوس« ریشـه التیـن دارد و به معنـاي »قانون غذا« اسـت. ایـن اصطـالح دربرگیرنده 
مجموعـه اي از استانداردهاسـت کـه به صـورت هماهنگ بـا قوانین دیگر مانند قانون رعایت بهداشـت و کیفیـت در تولید و 
روش هـاي شناخته شـده تجزیـه و تحلیـل، نمونه گیـري و بـا رعایـت اصول کلـي دیگر به  اجـرا در مي آید. همچنین شـامل 

اسـتانداردهایي بـراي تمامـی مـواد غذایي اعـم از تبدیلـي، نیمه تبدیلي، خـام یا آماده مصرف اسـت.

کدکــس مــواد غذایــي مجموعــه اي از اســتانداردهاي جهانــي ایمنــي و کیفیــت مــواد غذایــي، نظام نامه هــاي جهانــي 
و ســایر خط مشــي هاي ایمنــي بــراي حفاظــت از بهداشــت مصرف کننــده و تصحیــح تجــارت جهانــي اســت.

ــدگان،  ــالمت مصرف کنن ــت از س ــر حفاظ ــالوه ب ــه ع ــت ک ــتانداردهایي اس ــاد اس ــس، ایج ــن کدک ــدف از تدوی ه
ــراي کشــورهاي تحــت پوشــش  ــي در فــروش مــواد غذایــي را تضمیــن می کنــد و تســهیالت تجــاري ب اقدامــات قانون
ــف علمــي کــه  ــه همــکاري متخصصــان رشــته هاي مختل ــف ب فراهــم مــی آورد. اجــراي کدکــس در کشــورهاي مختل
مرتبــط بــا مــواد غذایــي، ســندیکاي مصرف کننــدگان، صنایــع تولیــد و فــراوري، اداره هــاي کنتــرل کیفیــت موادغذایــي 

و تجــار باشــند، نیــاز دارد.

ــو )FAO( و بیســت ونهمین اجــالس  ــار و کشــاورزي، فائ ــر اســاس پیشــنهاد یازدهمیــن کنفرانــس ســازمان خوارب ب
ســازمان بهداشــت جهانــي )WHO( کنفرانــس مشــترکي در ســال 1963 توســط FAO/WHO در رم برگــزار شــد. در 
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همیــن راســتا تشــکیالت جدیــدي تحــت عنــوان کمیســیون تدویــن آیین نامــه مــواد غذایــي به منظــور اجــراي اســتاندارد 
ــا  ــم از تبدیل شــده، نیمه تبدیل شــده ی ــي اع ــواد غذای ــی م ــراي تمام ــتانداردهایي ب ــامل اس ــي ش ــواد غذای مشــترک م

خــام تــا مرحلــه مصــرف به وجــود آمــد.

کمیسـیون مقـررات مـواد غذایـی، از سـوی کمیتـه مشـترک دو سـازمان FAO/WHO مأموریـت تدوین ایـن مقررات 
را بـا همـکاری و از طریـق مؤسسـات تدوین کننـده اسـتانداردهای غذایی کشـورهای مختلف عهده دار اسـت.این سـاختار، 
مجموعـه اي بین دولتـي اسـت که مسـئول هماهنگ کـردن اسـتانداردهاي غذایي در سـطح بین المللـي )CAC( را برعهده 

دارد و هـدف اصلـي آن، حفـظ سـالمت مصرف کننـده و اطمینـان از عملکـرد مناسـب و صادقانه در تجارت غذاسـت. 

ــده       ــژه اي همچــون باقي مان ــوارد وی ــي و م ــي بســیاري از محصــوالت غذای ــن کمیســیون، اســتانداردهاي بین الملل ای
ــانه گذاري  ــي، نش ــاي غذای ــت، آلوده کننده ه ــي، بهداش ــاي دام ــده داروه ــي، باقي مان ــاي غذای ــا، افزودني ه آفت کش ه
و... را تدویــن کــرده اســت. دولت هــا بــراي تعییــن و ارتقــاي سیاســت گذاري هاي مرتبــط بــا سیســتم کنتــرل غذایــي 

ملــي، از پیشــنهادهای کدکــس اســتفاده می کننــد.

ــي  ــه اجرای ــه و کمیت ــامل دبیرخان کمیســیون کدکــس ش
و داراي یــک رئیــس و ســه نایــب رئیــس اســت کــه از بیــن 
ــز  ــاي کمیســیون نی ــدگان انتخــاب مي شــوند. تصمیم ه نماین
ــور  ــت اعضــا برســد. کمیســیون مزب ــب اکثری ــه تصوی ــد ب بای
همه ســاله اجالســیه خــود را در راســتای هماهنگــی و تعامالت 
ــدف  ــا ه ــاري ب ــط تج ــراری رواب ــرای برق ــر کشــورها ب بیش ت
ــورها  ــدگان در کش ــی مصرف کنن ــالمت و ایمن ــت از س حفاظ
برگــزار می کنــد. ایــن اجالســیه یــک ســال در میــان، در شــهر 

ــو ســوئیس برگــزار می شــود. ــا و شــهر ژن رم ایتالی
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کميته های تخصصی کميسيون مواد غذایي 

  1- کميته موضوعات عمومی

- کمیته باقي مانده آفت کش ها )فعال(؛

- کمیته سیستم هاي بازرسي و صدور گواهي نامه واردات و صادرات مواد غذایی )فعال(؛

 - کمیته باقي مانده داروهاي دامي )فعال(؛

-  کمیته برچسب گذاري مواد غذایي )فعال(؛

- کمیته نمونه برداري و روش هاي آزمون )فعال(؛ 

 - کمیته افزودني هاي مواد غذایي )فعال(؛  

- کمیته آالینده هاي مواد غذایي )فعال(؛

- کمیته بهداشت مواد غذایي )فعال( 

- کمیته اصول کلي )فعال(؛

- کمیته تغذیه و رژیم هاي خاص غذایي )فعال(.

2- کميته هاي محصوالت مواد غذایي 

- کمیته میوه و سبزي هاي فرایندشده )فعال(؛

- کمیته چربي ها و روغن ها )فعال(؛

- کمیته میوه ها و سبزي هاي تازه )فعال(؛

- کمیته غالت و حبوبات )فعال(؛
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- کمیته شکرها )فعال(؛

- ادویه و گیاهان مورد مصرف در آشپزي )فعال(؛

- کمیته ماهي و فراورده هاي شیالتي )عدم فعالیت در سطح بین المللی(؛

- کمیته شیر و فراورده هاي آن )عدم فعالیت در سطح بین المللی(؛

- کمیته بهداشت گوشت )عدم فعالیت در سطح بین المللی(؛

- کمیته شکالت و محصوالت کاکائویی )عدم فعالیت در سطح بین المللی(؛

- کمیته آب های معدنی طبیعی )عدم فعالیت در سطح بین المللی(؛

- کمیته پروتئین های گیاهی )عدم فعالیت در سطح بین المللی(.

3- کميته ویژه بين دولت ها 

- کمیته مواد غذایي حاصل از بیوتکنولوژي )منحل شده(؛

- کمیته نگهداری غذاهای سریع منجمد )منحل شده(؛

- کمیته  آب میوه ها و سبزیجات )منحل شده(؛

- خوراک دام و طیور )منحل شده(.

4- کميته منطقه ای

 - کمیته منطقه اي آفریقا؛ 

- کمیته منطقه اي آسیا؛

- کمیته منطقه اي خاور نزدیک )در حال حاضر کشور ایران در منطقه خاور نزدیک قرار دارد(؛
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- کمیته منطقه اي اروپا؛

- کمیته منطقه اي آمریکاي التین و کارائیب؛

- کمیته منطقه اي آمریکاي شمالي و جنوب غربي اقیانوس آرام.

کدکس مواد غذایی در ایران 

جمهـوري اسـالمي ایـران از اعضاي قدیمي و پیشـتاز در کمیسـیون »کدکس « بوده اسـت. با عنایت بـه اهداف واالي 
جمهـوري اسـالمي ایـران در حفـظ سـالمت جامعه و با توجـه به تعهدات بین المللي کشـور در اجالس سـران کشـورهاي 
عضـو فائـو در زمینـه غـذا و افزایـش صـادرات محصـوالت کشـاورزي، اقدام عملـي در راسـتای فعال کردن هر چـه بیش تر 

»کدکـس« در ایـران ضرورتـی اجتناب ناپذیـر و نیازمند عزم ملي بوده اسـت.

اهداف کمیسیون کدکس غذایی در ایران به شرح زیر است:

- حفظ منافع و بهداشت مصرف کنندگان؛

- تسهیل روابط تجاري و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمینه مواد غذایي؛  

- هماهنگ کردن همه فعالیت هاي استاندارد مواد غذایي در بخش هاي دولتي و غیردولتي؛

- تعیین اولویت و ارائه راهنمایي هاي الزم در زمینه پیش نویس هاي استاندارد با کمک سازمان هاي ذي نفع؛

- نهایي کردن استانداردها و انتشار آن ها به صورت مقررات یا Codex در قالب استانداردهاي منطقه اي یا بین المللي؛

- تکمیل و اصالح استانداردها پس از بررسي هاي مناسب و الزم.
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ارکان کدکس غذایی ایران

1- شــورای هماهنگــی کدکــس غذایــی ایــران: باالتریــن رکــن سیاســت گذاری کدکــس غذایــی ایــران بــوده 
و  متشــکل اســت از معاونــان ذی ربــط وزراي جهــاد کشــاورزی؛ بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي )رئیــس ســازمان 
غــذا و دارو(؛ صنعــت، معــدن، تجــارت؛ علــوم، تحقیقــات و فنــاوري؛ ســازمان حفاظــت محیط زیســت و رئیــس ســازمان 

ملــی اســتاندارد ایــران )رئیــس شــورا(.

ــی: کمیتــه ای اســت کــه در چارچــوب سیاســت های تعیین شــده شــورای هماهنگــی کدکــس  ــه اجرای 2- کمیت

شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران

کمیته های ویژه کمیته موضوعات عمومی کمیته هماهنگی منطقه خاور نزدیک                                                                     کمیته محصوالت

کمیته های متناظر کدکس

کمیته اجرایی

ساختار کدکس غذایی ایران 
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ــایر  ــی و س ــای فن ــای کمیته ه ــر فعالیت ه ــارت ب ــی و نظ ــی و اجرای ــور فن ــت ام ــداف و هدای ــبرد اه ــور پیش به منظ
ــار  ــت و تام االختی ــدگان ثاب ــت: نماین ــر اس ــراد زی ــکل از اف ــه متش ــن کمیت ــد. ای ــل می کن ــده عم ــف تعیین ش وظای
وزارتخانه هــای عضــو و معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد در حــوزه ترویــج و تدویــن اســتاندارد به عنــوان رئیــس کمیتــه 
ــده  ــی، نماین ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــارکت در تدوی ــی و مش ــات تطبیق ــر مطالع ــاون دفت ــرکل و مع ــی، مدی اجرای

ــی.  ــس غذای ــی کدک ــتانداردهای بین الملل ــی اس ــروه هماهنگ ــس گ ــتاندارد و رئی پژوهشــگاه اس

ــا کمیته هــای کمیســیون مقــررات مــواد غذایــی کدکــس اســت  ــی: کمیتــه فنــی متناظــر ب 3- کمیته هــای فن
ــوط اســت.  ــت مرب ــه فعالی ــط در زمین ــع و ذی رب ــای ذی نف ــی از اعضــای مشــارکت کننده از گروه ه و متشــکل از جمع
کمیته هــای فنــی، متشــکل از حداقــل 9 نفــر ، شــامل رئیــس، دبیــر، نائب رئیــس و 6 نفــر عضــو )حقیقــی و حقوقــی( 
اســت و بایــد در حــد امــکان دارای ترکیبــی متــوازن از مشــارکت کنندگان و صاحب نظــران از طیــف فراگیــر گروه هــای 

ذی نفــع و ذی ربــط بــه شــرح زیــر باشــد:

وزارتخانه هــا و ســازمان های دولتــی ذی ربــط، تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان، مراکــز تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی، 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی مرتبــط، تشــکل های غیردولتــی، ارائه دهنــدگان خدمــات مشــاوره ای، مؤسســات 

ارزیابــی انطبــاق و کارشناســان دارای پروانــه کارشناســی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران.

4- کارگــروه تخصصــي: کارگروهــی کــه برحســب مــورد، بــرای بررســی و انجــام فعالیت هــای تخصصــی کمیتــه 
ــی  ــه فن ــه حــوزه کاری تعریف شــده از ســوی کمیت ــوط ب ــه مرب ــا ویراســتاری( در زمین ــی، مشــورتی ی ــی، مطالعات )فن
ــه  ــوی کمیت ــه از س ــت ک ــط اس ــص ذی رب ــر متخص ــل 3 نف ــکل از حداق ــي متش ــروه تخصص ــود. کارگ ــن می ش تعیی
ــا، بســته بندی،  ــش، ویژگی ه ــری، آزمای ــق، نمونه گی ــا تحقی ــه نظــر کارشناســی در رابطــه ب ــرای بررســی و ارائ ــی ب فن
ــد. ــت می یابن ــال بررســی اســت، مأموری ــی در ح ــه فن ــتاندارد آن در کمیت ــه اس ــی ک ــایر موضوعات نشــانه گذاری و س
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کدکس مواد غذایی در بخش کشاورزی

ــی در  ــواد غذای ــس م ــت کدک ــروع فعالی ــال های ش ــاورزی از س ــاد کش ــران وزارت جه ــان و صاحب نظ متخصص
کشــور به صــورت مســتمر و مؤثــر در تدویــن اســتانداردهای کدکــس مــواد غذایــی مشــارکت کرده انــد و همچنیــن در 

اجالســیه های بین المللــی مرتبــط حضــور به هــم رســانده اند.  

مســئولیت کمیته هــای فنــی »شــیر و فراورده هــای آن«، »باقی مانــده آفت کش هــا«، »غذاهــای حاصــل از 
بیوتکنولــوژی«، »ماهــی و فراورده هــای شــیالتی«، »میوه هــا و ســبزی های تــازه«، »بهداشــت گوشــت«، »خــوراک دام 
و طیــور«، »غــالت و حبوبــات« و »باقی مانــده داروهــای دامــی« بــه وزارت جهــاد کشــاورزي واگــذار شــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه دو کمیتــه فنــی »ادویــه و گیاهــان مــورد مصــرف در آشــپزی« و »کمیتــه منطقــه ای خــاور نزدیک« 

نیــز پیــش از ایــن بــا مســئولیت ایــن وزارت فعالیــت می کــرد. 

ــا و ســبزی های  ــا«، »میوه ه ــده آفت کش ه ــای »باقی مان ــور در حــال حاضــر کمیته ه ــی مزب ــای فن ــن کمیته ه از بی
تــازه«، »غــالت و حبوبــات« و »باقی مانــده داروهــای دامــی« در ســطح بین المللــی فعــال هســتند و متناســب بــا آن در 
ــی اســت کــه در  ــه کمیته های ــز از جمل ــه فنــی شــیر و فراورده هــای آن نی ــد. کمیت ــز فعالیــت می کنن ــی نی ســطح مل
ســطح بین المللــی غیرفعــال اســت، امــا در ســطح ملــی فعالیــت آن ادامــه دارد و موضوعــات کاری مختلفــی بــرای طــرح 

در آن مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد.  

ــه اســناد ارســالی از  ــرای پاســخ گویی ب ــور در طــول ســالیان گذشــته ب مســئوالن و اعضــای کمیته هــای فنــی مزب
ــر مشــارکت  ــن اســتانداردهای کدکــس و حضــور در اجالســیه های مربوطــه به صــورت مؤث ــی، تدوی کدکــس بین الملل

کرده انــد.

ــا فعالیــت کمیته هــای تحــت  در ادامــه بــه عناویــن اســتانداردهای مصوب شــده کدکــس بین المللــی کــه مرتبــط ب
مســئولیت ایــن وزارت اســت، اشــاره می شــود. 
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- کد عملیاتی بسته بندی و حمل و نقل میوه ها و سبزیجات تازه )مصوب 1995 و اصالحیه سال 2004(؛

- استاندارد آناناس )مصوب 1993 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد پاپایا )مصوب 1993 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد انبه )مصوب 1993 و اصالحیه سال 2005(؛ 

- اســتاندارد نوپــال )nopal( )میــوه نوعــی کاکتــوس در منطقــه جنــوب غربــی آمریــکا و مکزیــک( )مصــوب 1993 و 
اصالحیــه ســال 2005(؛

- استاندارد گالبی خاردار )میوه نوعی کاکتوس( )مصوب 1993 و اصالحیه سال 2005(؛

- استاندارد کارامبوال )میوه ای استوایی( )مصوب 1993 و اصالحیه سال 2005(؛

- استاندارد بچه ذرت )مصوب 1993 و اصالحیه سال 2005(؛

کميته فنی ميوه ها و سبزی های تازه
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- استاندارد لیچی )litchi( )نوعی میوه استوایی( ) مصوب 1995 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد آووکادو )مصوب 1995 و اصالحیه سال 2013(؛

- استاندارد مانگوستین )نوعی میوه استوایی( )مصوب 1997 و اصالحیه سال 2005(؛

- استاندارد موز )مصوب 1997 و اصالحیه سال 2005(؛

- استاندارد لیموترش سبز )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد پوملوس )نوعی مرکبات( )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2011(؛ 

- استاندارد گوآوا )میوه ای استوایی( )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد چایوت )chayotes( )میوه ای استوایی شبیه به گالبی( )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد لیموترش مکزیکی )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد زنجبیل )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2005(؛ 

- استاندارد گریپ فروت )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد لوگانس )longans( )نوعی میوه استوایی( )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد پیتاهایا )میوه نوعی کاکتوس( )مصوب 2003 و اصالحیه سال 2011(؛ 

- استاندارد کاساوای شیرین )نوعی گیاه غده ای با میزان قند باال( )مصوب 2003 و اصالحیه سال 2013(؛

- استاندارد پرتقال )مصوب 2004 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد رامبوتان )میوه ای استوایی( )مصوب 2005(؛

- استاندارد انگور )برای مصرف مستقیم به عنوان میوه( )مصوب 2007 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد گوجه فرنگی )مصوب 2008(؛
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- استاندارد سیب )مصوب 2010(؛

- استاندارد کاساوای شیرین )مصوب 2010 و اصالحیه سال 2013(؛

- استاندارد گوجه فرنگی های درختی )مصوب 2011(؛

- استاندارد فلفل های تند )مصوب 2011(؛

- استاندارد انار )مصوب 2013(؛

- استاندارد گل ساعتی )Passion fruit( )مصوب 2014(؛

- استاندارد خارگیل )durian( )مصوب 2014(؛

- استاندارد بامیه )مصوب 2014(.
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- دستورالعمل نگهداری شیر خام با استفاده از سیستم الکتو پروکسیداز )مصوب 1991(؛

- گواهی الگویی صادرات شیر و فراورده های آن )مصوب 2008 اصالحیه سال 2010(؛

- استاندارد عمومی برای استفاده از اصطالحات لبنی )مصوب 1999(؛

- استاندارد پودر شیر و پودر خامه )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد گروهی پنیر در نمک )مصوب 1999 و اصالحیه سال 2018(؛  

- استاندارد گروهی برای پنیر نابالغ شامل پنیر تازه )مصوب 2001 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد شیر تخمیرشده )مصوب 2003 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد ترکیبی از شیر خشک و چربی گیاهی تبخیرشده )مصوب 2006 و اصالحیه سال 2018(؛

کميته فنی شير و فراورده های آن
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- استاندارد ترکیبی از شیر و چربی گیاهی در شکل پودری )مصوب 2006 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد ترکیبی از شیر و چربی گیاهی از شیرین کننده )مصوب 2006 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد غلظت چربی لبنیات )مصوب 2006 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد موزورال )مصوب 2006 و اصالحیه سال 2016(؛

- استاندارد چدار )مصوب 1966 و اصالحیه سال 2013(؛ 

- استاندارد پنیر Danbo )یک نوع پنیر دانمارکی( )مصوب 1966 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر Edam )یک نوع پنیر هلند( )مصوب 1966 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر گودا )مصوب 1966 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر Havarti )مصوب 1966 و اصالحیه سال 2018(؛ 

- استاندارد پنیر سامسو )Samso( )مصوب 1966 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر امنتال )Emmental( )مصوب 1967 و اصالحیه سال 2018(؛ 

- استاندارد پنیر تیلسیتر )Tilsiter( )مصوب 1968 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر سنت پائولین )Saint-Paulin( )مصوب 1968 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر پرولون )Provolone( )مصوب 1968 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر روستایی )Cottage( )مصوب 1968 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر کلومیرز )Coulommiers( )مصوب 1969 و اصالحیه سال 2018(؛
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- استاندارد پنیر خامه ای )مصوب 1973 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر کممبرت )Camembert( )مصوب 1973 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیر بری )Brie( )مصوب 1973 و اصالحیه سال 2018(؛

- اســتاندارد پنیــر خیلــی ســفت و ســخت بــرای رنده کــردن )Extra Hard Grating Cheese( )مصــوب ســال 1978 
و اصالحیــه 2018(؛

- استاندارد کره )مصوب سال 1971 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد محصوالت حاصل از چربی شیر )مصوب سال 1973 و اصالحیه سال 2018(؛ 

- استاندارد شیری که به واسطه تبخیر غلیظ شده است )مصوب سال 1971 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد شیر تغلیظ شده )مصوب سال 1971 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد عمومی پنیر )مصوب سال 1978 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پنیرهای حاصل از پنیراب پس از تبخیر آب )مصوب سال 1971 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد خامه خام و خامه های آماده شده )مصوب سال 1976 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پودرهای حاصل از پنیراب )مصوب سال 1995 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد محصوالت کازئین )پروتئین اصلی موجود در شیر ( خوراکی )مصوب سال 1995 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد پودر پرمیت )مصوب سال 2017 (.
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ــده  ــور فرایندش ــوالت دام و طی ــه در محص ــان به کاررفت ــا و گیاه ــی ادویه ه ــت میکروبیولوژیک ــای کیفی - راهنم
ــال 1991(؛ ــوب س )مص

- استاندارد گوشت گاو نمک زده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2015(؛

- استاندارد گوشت پخته و آماده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2015(؛

- استاندارد ژامبون پخته شده خشک شده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2015(؛

- استاندارد سردست خوک پخته شده خشک شده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2015(؛

- استاندارد گوشت خردشده پخته شده خشک شده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2015(؛

 کميته فنی خوراک دام و طيور
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- روش های پیشنهادی نمونه برداری برای تعیین باقی مانده آفت کش ها برای مطابقت با MRLها )مصوب 1999(؛

- دســتورالعمل فعالیــت خــوب آزمایشــگاهی در تجزیــه و تحلیــل باقی مانــده آفت کش هــا )مصــوب 1999 و 
ــال 2010(؛ ــه س اصالحی

ــوب 1993 و  ــوند )مص ــل می ش ــه و تحلی ــی و تجزی ــا بررس ــر باقی مانده ه ــه حداکث ــه از جنب ــی ک ــهم کاالهای - س
اصالحیــه ســال 2010(؛

تأییــد                                     شناســایی،  بــرای  جرمــی(  )طیف ســنجی  اســپکترومتری  مــس  به کارگیــری  دســتورالعمل های   -
2005(؛ )مصــوب  باقی مانده هــا  کّمــی  تعییــن  و 

- دستورالعمل های تخمین غیرواقعی نتایج )مصوب 2006 و اصالحیه سال 2011(؛ 

- اصول و راهنمای انتخاب کاالها بر اساس حد مجاز باقی مانده آفت کش ها )مصوب سال 2017(؛

کميته فنی باقی مانده آفت کش ها
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- طبقه بندی مواد غذایی و تغذیه حیوانی )مصوب 1989 و اصالحیه سال 1993(؛

- استاندارد   Xanthosoma sagittifolium( tannia ( )نوعی گیاه گل دار( )مصوب 2001 و اصالحیه سال 2011(؛

- استاندارد مارچوبه )مصوب 2001 و اصالحیه سال 2005(؛

- استاندارد انگور فرنگی )مصوب 2001 و اصالحیه سال 2011(؛ 

- استاندارد حد مجاز باقی مانده آفت کش ها )4844 مورد( تا سال 2016؛

ــده آفت کش هــا در مــواد  ــرای تعییــن باقی مان ــرای روش هــای تجزیــه و تحلیــل ب - راهنمــای اجــرای معیارهایــی ب
غذایــی )مصــوب ســال 2017(.
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ــه  ــوط ب ــی مرب ــی به صــورت مل ــرای طراحــی و اجــرای برنامه هــای تضمیــن ایمنــی مــواد غذای - دســتورالعمل ها ب
ــذا )مصــوب ســال 2009 و  ــد غ ــه در تولی ــورد اســتفاده قرارگرفت ــات م ــرای حیوان اســتفاده از داروهــای دام پزشــکی ب

اصالحیــه ســال 2014(؛

ــه ســال  ــی )مصــوب 1993 و اصالحی ــواد غذای ــی در م ــده داروهــای دام ــف باقی مان ــم و تعاری ــدی مفاهی - طبقه بن
2003(؛

- حــد مجــاز باقی مانــده و توصیــه مدیریــت ریســک بــرای باقی مانــده داروهــای دامــی در مــواد غذایــی 
2017(؛  ســال  در  )به روزرسانی شــده 

- کد عملیاتی برای حداقل سازی و خودداری از مقاومت ضد میکروبی )مصوب 2005(. 

کميته فنی باقی مانده داروهای دامی
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- اصــول تجزیــه و تحلیــل خطــرات مــواد غذایــی ناشــی از بیوتکنولــوژی مــدرن )مصــوب 2003 و اصالحیــه ســال 
2011(؛

- دســتورالعمل انجــام ارزیابــی ایمنــی مــواد غذایــی تولیدشــده از گیاهــان دست کاری شــده ژنتیکــی )مصــوب 2003 
و اصالحیــه ســال 2008(؛

ــی  ــی تولیدشــده از میکروارگانیســم های دست کاری شــده ژنتیک ــواد غذای ــی م ــی ایمن ــام ارزیاب ــتورالعمل انج - دس
)مصــوب 2003(؛

- دســتورالعمل انجــام ارزیابــی ایمنــی مــواد غذایــی تولیدشــده از حیوانــات دست کاری شــده ژنتیکــی )مصــوب ســال 
.)2008

کميته فنی غذاهای حاصل از بيوتکنولوژی
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- کد عملیاتی بهداشت گوشت )مصوب 2005(.

کميته فنی ماهی و فراورده های شيالتی
- دستورالعمل ارزیابی حسی ماهی و نرم تنان در آزمایشگاه ها )مصوب 1999(؛  

- گواهی ماهی و فراورده های شیالتی به صورت الگویی )مصوب 2004(؛

- کد عملیاتی ماهی و فراورده های شیالتی )مصوب 2003 و اصالحیه سال 2016(؛

- استاندارد ماهی سالمون کنسروشده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2011(؛

ــه دار به ســرعت یــخ زده، شکم پاره شــده یــا بــدون پارگــی شــکم )مصــوب 1981 و اصالحیــه  - اســتاندارد ماهــی بال
ســال 2016(؛

کميته فنی بهداشت گوشت
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- استاندارد برای کنسرو ماهی تن و Bonito )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد میگوهای کنسروشده )مصوب 1991 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد گوشت خرچنگ کنسروشده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2018(؛ 

- استاندارد میگوهای یخ زده با سرعت باال )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2017(؛ 

- استاندارد ساردین های کنسروشده و محصوالت تهیه شده از ساردین )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد البسترهای یخ زده با سرعت باال )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2017(؛

- استاندارد ماهی باله دار کنسروشده )مصوب 1981 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد باله های خشک شده کوسه )مصوب 1993(؛

- استاندارد فیله ماهی به سرعت یخ زده شده )مصوب 1995 و اصالحیه سال 2017(؛

- استاندارد ماهی مرکب یخ زده خام )مصوب 1995(؛

- اســتاندارد کراکــر از ماهی هــای دریایــی و ماهی هــای آب شــیرین و صدف هــای ماهــی )مصــوب 2001 و 
ــال 2016(؛ ــه س اصالحی

- استاندارد ماهی آنچووی خشک شده شور )مصوب 2003(؛

- استاندارد شاه ماهی شور )مصوب 2004 و اصالحیه سال 2016(؛

- استاندارد خاویار ماهیان خاویاری )مصوب 2010(؛

- استاندارد صدف دوکفه ای خام و زنده )مصوب 2008 و اصالحیه سال 2015(؛

- استاندارد سس ماهی )مصوب 2011 و اصالحیه سال 2018(؛



28

- استاندارد برای ماهی دودی، ماهی دودی طعم دار و ماهی دودی خشک )مصوب 2013 و اصالحیه سال 2018(؛

- اســتاندارد Abalone )یــک نــوع صــدف( زنــده و منجمدشــده یــا یخ زده شــده بــرای مصــرف مســتقیم یــا به صــورت 
فرایندشــده )مصــوب 2013 و اصالحیه ســال 2016(؛

- اســتاندارد محصــوالت تولیدشــده از Scallop )یــک نــوع صــدف( خــام یــا به ســرعت منجمدشــده )مصــوب 2014 
و اصالحیــه ســال 2017(؛

ــت  ــه و گوش ــوط فیل ــد و مخل ــی منجم ــت ماه ــی، گوش ــای فیله ماه ــریع بلوک ه ــی س ــرای یخ زدگ ــتاندارد ب - اس
ــه ســال 2017(؛ ماهــی )مصــوب 1989 و اصالحی

ــد  ــرعت منجم ــه به س ــی ک ــا( و فیله ماهی های ــون )fish fingerه ــی همچ ــر ماهی های ــا خمی ــته ی ــتاندارد پوس - اس
ــال 2017(؛ ــه س ــوب 1989 و اصالحی ــوند )مص می ش

- استاندارد ماهی شور و ماهی شور خشک از خانواده ماهیان Gadidae )مصوب 1989 و اصالحیه سال 2018(؛
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- استاندارد گری )Gari( )مصوب 1985 و اصالحیه سال 2013(؛

- استاندارد آرد گندم )مصوب 1985 و اصالحیه سال 2016(؛

- استاندارد ذرت )مصوب 1985 و اصالحیه سال 1995(؛

- استاندارد بلغور ذرت )مصوب 1985 و اصالحیه سال 1995(؛

- استاندارد آرد ارزن دری )مصوب 1989 و اصالحیه سال 1995(؛

- استاندارد دانه سورگوم )مصوب 1989 و اصالحیه سال 1995(؛  

- استاندارد حبوبات تعیین شده )مصوب 1989 و اصالحیه سال 1995(؛

- استاندارد بلغور ذرت بدون جوانه از پیش جوانه زده شده و پودر ذرت )مصوب 1985 و اصالحیه سال 1995(؛

کميته فنی غالت و حبوبات
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- استاندارد آرد سورگوم )مصوب 1989 و اصالحیه سال 1995(؛ 

- استاندارد سمولینا گندم دوروم و آرد گندم دوروم )مصوب 1991 و اصالحیه سال 1995(؛

- استاندارد برنج )مصوب 1995(؛

- استاندارد گندم و گندم دوروم )مصوب 1995(؛

- استاندارد بادام زمینی )مصوب 1995(؛

- استاندارد جو )مصوب 1995(؛

- استاندارد کوسکوس )مصوب 1995(؛

- استاندارد جو دو سر )مصوب 1995(؛

- استاندارد دانه های کوسکوس )مصوب 1995(؛

- استاندارد نودل های فوری )مصوب 2006 و اصالحیه سال 2018(؛

- استاندارد دانه های ارزن )pearl Millet( دست نخورده یا پوست کنده شده )مصوب 1989 و اصالحیه سال 1995(؛

- استاندارد برای آرد کاساوا )Cassava( خوراکی )مصوب 1989 و اصالحیه سال 2013(؛
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- دستورالعمل های منطقه ای برای نقطه تماس کدکس و کمیته های ملی کدکس )خاور نزدیک( )مصوب 2005(؛

- کد عملیاتی در منطقه برای غذاهای خیابانی )خاور نزدیک( )مصوب 2013(؛ 

- استاندارد منطقه ای هوموس کنسروشده با ارده )مصوب 2007(؛

- استاندارد منطقه ای فول مدامس )foul medames( کنسروشده )مصوب 2007(؛

- استاندارد منطقه ای ارده )مصوب 2007(؛

- استاندارد منطقه ای خمیر هریسا )harissa( )تشکیل شده از فلفل قرمز تند( )مصوب 2011(؛

- استاندارد منطقه ای حلواارده )مصوب 2011(؛

- استاندارد منطقه ای خمیر خرما )مصوب 2013(.

کميته منطقه ای خاور نزدیک
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