اساسىامه اوجمه آسم ي آلرژی ایران

فصل اٍل كليات
اؾتيز ههَثِ زٍيؿت ٍ قهت ٍ زٍهيي خلؿِ هَضخ  70/8/7قَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي ٍ آييي ًبهِ هطثَط ثِ آى،
هادُ _1ثِ ا
اًدوي ػلوي آؾن ٍ آلطغي ايطاى ثط اؾبؼ هَاز آتي تكىيل هي گطزز وِ زض ؾغَض ثؼس ثِ عَض ذالنِ "اًدوي " ًبهيسُ هي قَز.
هادُ  _2اًدوي نطفبً زض ظهيٌِ ّبي ػلوي ،تحميمبتي ،ترههي ٍ فٌي هطثَط فؼبليت هي ًوبيس ٍ اػضبي آى ثِ ًبم اًدوي حك
فؼبليت ؾيبؾي يب ٍاثؿتگي ثِ زؾتِ خبت ٍ احعاة ؾيبؾي ضا ًساضز.
هادُ  _3اًدوي غيط اًتفبػي ثَزُ ٍ اظ تبضيد تهَيت وويؿيَى هَضَع هبزُ  4ههَثِ زٍيؿت ٍ قهت ٍ زٍهيي خلؿِ قَضاي
ػبلي اًمالة فطٌّگي ٍ ثجت زض ازاضُ قطوت ّب زاضاي قرهيت حمَلي اؾت ٍ ضئيؽ ّيأت هسيطُ آى ًوبيٌسُ لبًًَي اًدوي هي
ثبقس.
هادُ  _4هطوع اًدوي زض تْطاى اؾت ٍ قؼت آى هي تَاًس زض ّط هٌغمِ اظ وكَض تكىيل قَز.
هادُ  _5اىخوي زاضاي تبثؼيت ايطاًي اؾت .
هادُ  _6اًدوي اظ تبضيد تهَيت ايي اؾبؾٌبهِ ثطاي هست ًبهحسٍز تكىيل هي قَز ٍ هلعم ثِ ضػبيت لَاًيي خوَْضي اؾالهي
ايطاى اؾت.

فصل دٍم_ شرح ٍظايف ٍ اهداف
هادُ  _7ثِ هٌظَض ًيل ثِ اّساف هصوَض زض هبزُ  2اؾبؾٌبهِ اًدوي ،الساهبت ٍ فؼبليتْبي ظيط ضا ُة ػول ذَاّس آٍضز.
 -7-1ايدبز اضتجبط ػلوي ،فٌي ،تحميمبتي ،آهَظقي ٍ تجبزل ًظط ثيي هحممبى ،هترههبى ٍ ؾبيط وبضقٌبؾبًي وِ ة ُ
ًحَي ثب قبذِ ّبي گًَبگَى آلطغي ُة ٍيػُ آؾن ؾط ٍوبض زاضًس.
ّ -7-2وىبضي ثب ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍ زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظقي ٍ پػٍّكي زض ثطًبهِ ضيعي
اهَض آهَظقي ،پػٍّكي ٍ ثطگعاضي گطزّوبيي ّب ٍ ثبظآهَظي.
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 -7-3اضظيبثي ٍ ثبظًگطي ثطًبهِ ّبي آهَظقي ،پػٍّكي ٍ اضائِ پيكٌْبز ّبي الظم زض هؿبيل هصوَض.
 -7-4اضائِ ذسهلت آهَظقي ،ػلوي ،پػٍّكي ٍ فٌي.
 -7-5تطغيت ٍ تكَيك زاًكنًساى ،پػٍّكگطاى ٍ زاًكدَيبى زض پيكجطز فؼبليت ّبي ػلوي ،پػٍّكي ٍ آهَظقي .
 -7-6تْيِ ٍ تسٍيي ٍ اًتكبض ًكطيبت ػلوي ،آهَظقي ٍ ثطگعاضي گطزّوبيي ّبي ثبظ آهَظي ،آهَظقي ٍ پػٍّكي زض
ؾغَش زاذلي ٍ ذبضخي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات خبضي وكَض.

فصل سَم -عضَيت
هادُ  -8ػضَيت زض اًدوي ثِ عطيك ظيط هي ثبقس:
 -8-1ػضَيت پيَؾتِ :هؤؾؽ اًدوي ٍ وليِ افطازي وِ حسالل زاضاي زضخِ فَق ليؿبًؽ يب ثبالتط زض گطٍُ پعقىي ٍ
پيطاپعقىي ٍ يب ضقتِ ّبي ٍاثؿتِ ّؿتٌس هي تَاًٌس عجك ضَاثظ هصوَض ثِ ػضَيت اًدوي زضآيٌس.
 -8-2ػضَيت ٍاثؿتِ :افطازي وِ حبئع ـضايظ ظيط ثبقٌس هي تَاًٌس ثِ ػضَيت ٍاثؿتِ اًدوي زض آيٌس .
وليِ وؿبًي وِ زاضاي زضخِ زيپلن ثِ ثبال زض يىي اظ ضقتِ ّبي ػلَم ثبقٌس.
 -8-3ػضَيت افتربضي :قرهيت ّبي ايطاًي ٍ ذبضخي وِ همبم ػلوي ،فطٌّگي ٍ اختوبػي آًبى حبئع اّويت ذبل
ثبقٌس ٍ يب زض پيكجطز اّساف اًدوي نهه ّبي هَثط ٍ اضظًسُ اي ًوَزُ ثبقٌس هي تَاًٌس ثِ ػضَيت افتربضي پصيطفتِ
قًَس.
ّيت هسيطُ ثِ ػضَيت پيَؾتِ ثطگعيسُ قًَس.
تجهطُ  -1اػضبي ٍاثؿتِ هي تَاًٌس ثب احطاظ قطايظ ٍ تهَيت أ
ّيت هسيطُ هصوَض زض هبزُ  7آئيي ًبهِ ًحَُ تكىيل ٍ
ّيت هَؾؽ ٍ أ
تجهطُ -2اػضبي پيَؾتِ اًدوي ثبيؿتي قطايظ أ
قطش ٍظبيف وويؿيَى هَضَع هبزُ  4ههَة زٍيؿت ٍ قهسٍ زٍهيي خلؿِ قَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي ضا زاضا ثبقٌس.
هادُ ّ -9ط يه اظ اػضبي اًدوي ؾبالًِ هجلغي ضا وِ هيعاى آى تَؾظ ّيئت هسيطُ تؼييي ٍ ثِ تهَيت هدوغ ػوَهي ذَاّس
ضؾيس ثِ ػٌَاى حك ػضَيت حضزاذت ذَاّس وطز .
تجهطُ -پطزاذت حك ػضَيت ّير گًَِ حك ٍ ازػبيي ضا ًؿجت ثِ زاضايي اًدوي ثطاي ػضَ ايدبز ًرَاّس وطز.
هادُ -10ػضَيت زض اًدوي زض يىي اظ هَاضز ظيط ذبتوِ هي يبثس:
 -10-1اؾتؼفبي وتجي ػضَ
ّيت هسيطُ تؼييي هي ًوبيٌس.
 -10-2ػسم پطزاذت حك ػضَيت ؾبالًِ زض هْلتي وِ أ
ّيت ّبي ثسٍي ٍ ػبلي اًتظبهي ؾبظهبى ًظبم پعقىي
 -10-3ظٍال يىي اظ قطايظ ػضَيت ٍ ًيع هحىَهيت لغؼي زض أ
حطف پعقىي .
ثِ هحطٍهيت هَلت يب زائن اظ اقتغبل ثِ ُ
تجهطُ  -1هست تؼليك ػضَيت هؼبزل هست هحطٍهيت اظ اقتغبل ثِ حطف پعقىي اؾت.
ّيت ًظبضت ثط ػولىطز اًدنى
تجهطُ  -2تهوين ًْبيي ضاخغ ثِ ػسم پصيطـ ٍ ًيع ذبتوِ ػضَيت  ،پؽ اظ اعالع ٍ تأييس أ
ّيت هسيطُ ذَاّس ثَز.
ّب (هَضَع ثٌس  7هبزُ 13آئيي ًبهِ) ثب أ
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فصل چهارم-اركاى اًجوي
هادُ  -11اًدوي زاضاي اضوبى ظيط اؾت:
 -11-1هدوغ ػوَهي
ّ -11-2يأت هسيطُ
 -11-3ثبظضؼ

الف -هجوع عوَهي
هادُ  -12هدوغ ػوَهي اظ گطز ّوبيي اػضب پيَؾتِ ثِ زٍ نَضت ظيط تكىيل هي گطزز:
 -12-1هدوغ ػوَهي ػبزي وِ ّط ؾبل يه ثبض تكىيل هي قَز ٍ ثِ اهَض خبضي اًدوي ضؾيسگي هي وٌس ٍ ًيع هي
تَاًس اظ خْت ًَثت حؿت ضطٍضت ثِ عَض فَق الؼبزُ تكىيل قَز.
 -12-2هدوغ ػوَهي فَق العازُ وِ زض هَالغ ضطٍضي ثطاي اًدبم انالحبت الظم زض اؾبؾٌبهِ ٍ يب اتربش تهوين زض
ذهَل انالش ٍ تغييط اؾبؾٌبهِ پؽ اظ تهَيت وويؿيَى هَضَع هبزُ 4
ههَثِ زٍيؿت ٍ ـنت ٍ زٍهيي خلؿِ  70/8/7قَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي لبثل اخطا ذَاّس ثَز  .هدبهغ ع م ٍهي ثِ
زػَت ّيأت هسيطُ يب ثبظضؼ يب يه پٌدن اظ اػضب پيَؾتِ تكىيل هي گطزز.
تجهطُ -1خلؿبت هدوغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ّط يه ثب حضَض حسالل ًهف ثِ ػالٍُ يه اػضب ،ضؾويت هي يبثس ٍ
تميوبت ثب اوثطيت آضا ذَاّس ثَز.
م
تجهطُ  _2هدبهغ ػوَهي زض اٍليي خلؿِ ذَز يه ًفط ضا اظ ثيي اػضب ثِ ػٌَاى ضئيؽ هدوغ ٍ زٍ ًفط ضا ثِ ػٌَاى هٌكي
اًتربة هي ًوبيٌس .خلؿبت هدوغ ػوَهي ٍ فَق الؼبزُ ثب شوط تبضيد ٍ هحل تكىيل ٍ زؾتَض خلؿِ يه هبُ لجل اظ تكىيل
هدوغ اظ عطيك اًتكبض آگْي زض ضٍظًبهِ ٍيب ػٌساللعٍم زػَت وتجي ثِ اعالع اػضب ذَاّس ضؾيس.
لُ  -3زٌبًسِ حس ًماة الظم ثطاي تكىيل خلؿبت هدوغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ثِ زؾت ًيبهس ثِ فبنلِ يه
تة ض
هبُ اظ تبضيد خلؿِ اٍليًِ ،ؿجت ثِ زػَت هدس ز ثِ ّوبى ًحَ ثب شوط ًتيدِ زػَت لجلي السام هي قَز زض ايي نَضت
هدوغ ثب ّط تؼساز اظ اػضب حبضط تكىيل ذَاّس قس.
هادُ ٍ -13ظبيف هدوغ ػوَهي ُة قطش ظيط هي ثبقس :
 -13-1اؾتوبع گعاضـ ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضؼ ٍ ضؾيسگي ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ گعاضـ فؼبليتّبي ؾبالًِ اًدوي
 -13-2اتربش تهوين ًؿجت ثِ تطاظًبهِ ٍ ثَزخِ اًدوي ٍ هيعاى حك ػضَيت.
 -13-3اًتربة ٍ يب ػعل اػضبي ّيأت هسيطُ.
 -13-4اًتربة يه ًفط اظ اػضب ُة ػٌَاى ثبظضؼ انلي ٍ يه ًفط ثِ ػٌَاى ػلي الجسل.
 -13-5تهَيت وليِ آئيي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ اجضايي هَضز لعٍم ثطاي پيكجطز اهَض اًدوي ثِ پيكٌْبز ّيأت هسيطُ .
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 -13-6تؼييي ضٍظًبهِ وثيط االًتكبض ثطاي اًتكبض آگْي ّبي اًدوي.
تجهطُ -زض وليِ خلؿبت هدبهغ ػوَهي ًوبيٌسُ هصوَض زض تجهطُ  1هبزُ  10آئيي ًبهِ ًحَُ تكىيل ٍ قطش ٍظبيف
ووؿيَى هَضَع هبزُ  4ههَثِ زٍيؿت ٍ قهت ٍ زٍهيي خلؿِ  70/8/7قَضاي ػبلي اىلالة فطٌّگي خْت حضَض زض
خلؿِ زػَت ذَاّس قس .زض نَضت ػسم حضَض ًوبيٌسُ ووؿيَى خلؿِ ضؾويت ًرَاّس يبفت.

ب -هيأت هديرُ:
هادُ  -14اػضبي ّيأت هسيطُ هطوت اظ (  5تب ً )9فط اؾت وِ ً 2فط ثِ ػٌَاى ػضَ ػلي الجسل اًتربة هيقًَس .اػضبي هصوَض
زض خلؿِ هدوغ ػنٍ هي ػبزي ّط  2ؾبل يه ثبض ثب ضأي هرفي اظ هيبى اػضبي پيَؾتِ اًدوي اًتربي ذَاّس قس ٍ اًتربة هدسز
آًبى ثالهبًغ اؾت .ػضَيت زض ّيأت هسيطُ افتداضي اؾت .
تجهطُ -خلؿبت ّيأت هسيطُ حسالل ّط  2هبُ يه ثبض تكىيل هي قَز ٍ ثب حضَض زٍ ؾَم اػضب ضؾويت هي يبثس ٍ
تهويوبت ثب اوثطيت آضا ذَاّس ثَز.
هادُ ّ -15يأت هسيطُ زض اٍليي خلؿِ يه ًفط ضئيؼ ،يه ًفط ًبيت ضئيؽ يب زثيط (ػٌساللعٍم) ٍ يه ًفط ذعاًِ زاض ثب ضأي وتجي
انثطيت اػضبي ّيأت هسيطُ اًتربة هي ًوبيس .
ّيت هسيطُ هؿئَل ازاضُ اهَض خبضي اًدوي ز ض اخطاي وليِ ههَ ةات ّيأت هسيطُ ٍ ًوبيٌسُ لبًًَي
تجهطُ -1ضئيؽ أ
قرهيت حكٍ لي اًدوي زض ًعز هطاخغ هرتلف ذَاّس ثَز.
ذعاى زاض ٍ هْط اًدوي ٍ ًبهِ ّبي ضؾوي ازضاي
تيهطُ  -2اهضبي اٍضاق تؼْس آٍض ثب ضئيؽ ّيأت هسيطُ ّوط اُ ثب اهضبي ُ
ثب اهضبي ضئيؽ ّيأت هسيطُ ٍ زض غيبة اٍ ًبئت ضئيؽ ذَاّس ثَز.
تجهطُ  -3زٌبًسِ ّط يه اظ اػضب ّيأت هسيطُ  3خلؿِ هتَالي ٍ يب  5خلؿِ هتٌبٍة ثسٍى زليل هَخِ( ثِ تكريم ّيأت
هسيطُ) زض خلؿبت قطوت ًٌوبيٌس هؿتؼفي قٌبذتِ ذَاّس قس.
تجهطُ  -4زض نَضت اؾتؼفب ،ثطوٌبضي ٍ يب فَت ّط يه اظ اػضبي ّيأت هسيطُ ػضَ ػلي الجسل ثطاي هبثمي زٍضُ ػضَيت
ثِ خبًكيٌي ٍي تغييي ذَاّس قس.
هادُ ّ -16يأت هسيطُ هَظف اؾت ظطف هست حساوثط  4هبُ ثيف اظ پبيبى تؼسي ذَز ًؿجت ثِ فطاذَاًي هدوغ ػوَهي ٍ
اًتربة ّيأت هسيطُ خس يس السام ٍ ةال فبنلِ ًتبيح ضا ّوطاُ ثب نَضت خلؿِ هدوغ عمٍهي ثطاي ثطضؾي ثِ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ
آهَظـ پعقىي اضؾبل ًوبيٌس.
تجهطُّ -يأت هسيطُ لجلي تب تأييس ّيأت هسيطُ خسيس اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي هؿئَليت اهَض
اًدوي ضا ثط ػْسُ ذَاّس زاقت.
م دُ ٍ – 17ظبيف ٍ اذتيبضات ّيأت هسيطُ
ا
 -17-1زػَت هدبهغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ
 -17-2اخطاي تهويوبت هترصُ زض هدبهغ ػوَهي
 -17-3تكىيل خلؿبت ؾرٌطاًي ٍ گطزّوبيي ّبي ػلوي ،فٌي ٍ پػٍّكي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات خبضي وكَض.
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 17-4تْيِ ضَاثظ ٍ همطضات ٍ آييي ًبهِ ُ اي اخطايي .
 -17-5تْيِ گعاضـ ؾبالًِ فعاليت ّبي اًدوي ثطاي اضائِ ثِ هدوغ عمٍهي .
 -17-6تْيِ تطاظًبهِ ٍ اضائِ آى ثِ هدوغ ػوَي.
 17-7لجَل ّسايب ٍ ووه ّبي هبلي ثطاي اًدوي.
 -17-8پيكٌْبز الالحبت ٍ تغييطات زض اؾبؾٌبهِ ثِ هدوغ عمٍهي فَق الؼبزُ.
 -17-9ازاضُ اهَض اًحهي زض زْبضزَة هفبز اؾبؾٌبهِ.
 -17-10تكىيل وويتِ ّبي اخطايي ٍ ترههي هرتلف ٍ تؼييي ًَع فؼبليت ٍ ًظبضت ثط آًْب.
 -17-11اًتربة ٍ هؼطفي ًوبيٌسگبى اًدوي ثِ هدبهغ ػلوي زاذلي ٍ ذبضخي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات وكَض.
 -17-12البمُ زػَي ػليِ اقربل حميمي ٍ حمَلي ٍ زفبع اظ زػبٍي وِ ػليِ اًدوي البهِ هي قَز زض توبم هطاخغ ٍ
هطاحل زازضؾي ثب حك تؼييي ٍويل ٍ حك تَويل غيط.
 -17-13اتربش تهوين ًؿجت ثِ ػضَيت اًدوي زض هدبهغ زاذلي ٍ ذبضخي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات خبض ي وكَض.
 -17-14پيكٌْبز اًحالل اًدوي ثِ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ.

ج -بازرس
م دُ  – 18اًدوي زاضاي يه ًفط ثبظضؼ انلي ٍ يه ًفط ثبظضؼ ػلي الثسل ذَاّس ثَز وِ ّط  2ؾبل يه ثبض زض خلؿِ هحوغ
ا
ػوَهي ػبزي ثب ضأي هرفي اظ هيبى اػضبي پيَؾتِ اًتربة ذَاّس قس.
هادُ ٍ -19ظبيف ثبظضؼ ثِ قطش ظيط اؾت:
 -19-1ثطضؾي وليِ اؾٌبز ٍ هساضن هبلي اًدوي ٍ تْيِ گعاضـ ثطاي اضائِ ثِ هدوغ ػوَهي.
 -19-2ثطضؾي گعاضـ ؾبالًِ ّيأت هسيطُ اػن اظ هبلي ٍ غيط هبلي ٍ تْيِ گعاضـ اظ ػولىطز اًدوي ٍ اضائِ آى ثِ هدوغ
ػوَهي.
 -19-3گعاضـ ّط گًَِ ترلف ّيأت هسيطُ اظ هفبز اؾبؾٌبهِ ثِ هدوغ ػوَهي.
 -19-4زػَت اظ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ زض هَاضز ضطٍضي.
ّيت هسيطُ ثسٍى حك ضأي هدبظ اؾت ٍ زض ّط ظهبى هي تَاًس اؾٌبز ٍ زفبتط هبلي اًدوي ضا
هادُ  -20قطوت ثبظضؼ زض خلؿبت أ
ّيت هسيطُ هغبلؼِ ٍ مٍ ضز ثطضؾي لطاض زّس.
اظ أ
هادُ  -21زض پبيبى ّط ؾبل هبلي ،ضيبؾت ّيأت هسيطُ گعاضـ فؼبليت ّبي ؾبالًِ اًدوي ٍ تطاظًبهِ آى ٍاحس ضا حسالل  45ضٍظ
قةل اظ تكىيل اٍليي خلؿِ هدوغ ػوَهي ؾبالًِ ثطاي تأييس زض اذتيبض ثبظضؼ لطاض ذَاّس زاز.

اساسىامه اوجمه آسم ي آلرژی ایران

هاُ  -22هٌبثغ هبلي اًدوي عةاضت اؾت اظ :
 -22-1حك ػضَيت اػضب
 22-2اظ هحل ّسايب ٍ ووه ّب

فصل پٌجن -هَارد اًحالل اًجوي
هادُ -23زض نَضت ز ضذَاؾت ّيأت هسيطُ يب ثبظضؼ ٍ يب يه ؾَم اظ اػضبي پيَؾتِ ٍ تهَيت هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ثِ ّط
زليل اًدوي هٌحل هي گطزز.
ن تهوين ثِ اًحالل اًدوي هي گطزز ز ض ّوبى خلؿِ ًؿجت ثِ اًتربة ّيأت
هادُ  -24هدوغ ػوَهي فَق الؼبز ُ ُ
تؼييي هست هأهَضيت آى السام ذَاّس نضز .

تهفيِ ٍ

هادُ ّ -25يأت تهفيِ زض خلؿبت ؾبليبًِ هدوغ ػوَهي فَق لؼبزُ اًدوي الساهبت ذَز ضا اضائِ هي ًوبيس  .ذتن ػوليبت تهفيِ
ثبيس ثِ تهَيت هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ثطؾس ٍ زض ضٍظًبهِ ضؾوي ٍ يىي اظ خطائس وثيطاالًتكبض آگْي قَز ٍ هطاتت ثِ ٍظاضت
ثْساقت ٍ زضهبى ٍ آهَظـ پعـوي اػالم گطزز .
تجهطُ :ثبليوبًسُ زاضائي ّبي اًدوي پؽ اظ ٍضغ زيَى ٍ هربضج پؽ اظ تهَيت ّيأت هسيطُ ثِ يىي اظ هؤؼؼات آهَظقي
تحميمبتي وكَض اّسا ذَاّس قس.

فصل ششن -ساير هقررات
هادُ  -26عطش ّب ٍ ثطًبهِ ّب ٍ ؾبيط الساما تي وِ زض اؾبؾٌبهِ پيف ثيٌي قسُ اؾت ذًبًسِ ثِ ىحَي اظ اتربش ثب ٍظبيف يىي اظ
ٍظاضترب ًِ ّب ٍ ؾبظهبى ّبي زٍلتي اضتجبط زاقتِ ثبقس پؽ اظ وؿت هَافمت ٍظاضتربًِ ٍ ؾبظهبى ّبي زٍلتي شيطثظ ثِ هطحلِ اخطا
زض ذَاّس آهس.
هادُ  -27ايي اؾبؾٌبهِ هكتول ثط  6فهل ٍ  27هبزُ ٍ  14تجهطُ زض تبضيد  77/12/17ثِ تهَيت هدوغ ػوَهي هؤؾؽ ضؾيس.

