دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
معاونت تحقیقات و فناوری
چک لیست کار با حیوانات آزمایسشگاهی

عٌَاى طشح پژٍّطی:

ًام هجشی یا هجشیاى طشح:
آدسس هحل اًجام هطالعِ:
کذ اخالقی :کذ هصَب سوات :تاسیخ تصَیة:

ضشایط ًقل ًگْذاسی حیَاًات آصهایطگاّی

سدیف

1

آیا قفس ّا تشای استشاحت حیَا ًات هٌاسة است؟

2

آیاحیَاًات دس هجاٍست حیَاًات ضکاسچی خَد ّستٌذ؟

3

آیا قفس ،تشای هطاّذُ فشد هشاقة هٌاسة است؟

4

آیا اهکاى فشاس اص قفس ٍجَد داسد؟

5

آیا اهکاى آسیة ٍ جشاحت حیَاى دس اثش جاتجایی ٍجَد داسد؟

6

آیا تغزیِ حیَاى هٌاسة است؟

7

آیا فضا ٍ قفس تا گًَِ حیَاى هٌاسثت داسد؟

8

آیا تَْیِ ٍ تخلیِ فضَالت تِ ًحَی کِ تَی آصاس دٌّذُ ٍ اًتقال تیواسی ًثاضذ ٍجَد داسد؟

9

آیا رخایش آب ٍ غزا ،سٍضٌایی دس هحل ًگْذاسی حیَاًات تکاس سفتِ است؟

11

آیا فضا تشای رخیشُ ساصی اجساد ٍ الضِ حیَاًات ٍ دفع آًْا ٍجَد داسد؟

11

آیا فضای کافی ٍ ساحت تشای پشسٌل اداسی ٍ تخصصی ٍ تکٌیسیي ّا ٍجَد داسد؟

12

آیا سالهت حیَاى تَسط فشد تحَیل گیشًذُ کٌتشل ضذُ است؟
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13

آیا اص حیَاًات تیواس یا داسای ضشایط ٍیژُ هثل تاسداسی ٍ ضیشدّی استفادُ هی ضَد؟

14

آیا فشصت الصم تشای ساصگاسی حیَاى تا هحیط ٍ افشاد قثل اص پژٍّص فشاّن ضذُ است؟

15

آیا ضشایط الصم ًگْذاسی قثل اص ٍسٍد حیَاًات تشاساس ًَع ٍ گًَِ ٍجَد داسد؟

16

آیا دس صَست ًگْذاسی دس فضای تاص ،حیَاى داسای پٌاّگاُ است؟

17

آیا قفس ّا ،دیَاس ،کف ٍ سایش تخص ّای ساختواًی قاتل ضستطَ ٍ ضذ عفًَی است؟

18

آیا هجشی یا هجشیاى طشح گَاّی ایوٌی صیستی داًطگاُ سا داسًذ؟

19

آیا ایوٌی صیستی ضشایط کاس سعایت ضذُ است؟

سدیف

ضشایط اجشای پژٍّص ّای حیَاًی

1

آیا تشای آصهایص دس ایي طشح گًَِ خاظ حیَاًی هٌاسة اًتخاب ضذُ است؟

2

آیا اصحذاقل حیَاى هَسد ًیاص تشای صحت آهاسی ٍ حقیقی پژٍّص استفادُ ضذُ است؟

3

آیا جایگضیٌی تْیٌِ تِ جای استفادُ اص حیَاى تشای ایي طشح ٍجَد ًذاضتِ است؟

4

آیا حذاقل آصاس دس هشاحل هختلف تحقیق دس سٍش اتالف حیَاى پس اص تحقیق تکاس سفتِ است؟

5

آیا دس هذت هطالعِ کذّای اختصاصی کاس تا حیَاًات سعایت ضذُ است؟

تَضیحات تاصدیذ کٌٌذُ:

نام و نام خانوادگی بازدید کننده ...................................:تاریخ و امضاء:

تلِ

خیش

