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 پیشگفتار
 

 یهاشرفتیبا وجود پ ،قتیحق در وبشر داشته  دانش توسعهدر  مهم ینقش ی،علم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده

. امروزه اثبات شده است ناپذیراجتناب یهنوز موضوع واناتیحاین استفاده از  ن،یگزیجا یهاروش یریکارگدر به گرفتهصورت

 یادراک و یحس یهاتیقابل و افتهیتکامل اریبس یعصب ستمیس ی،علم امور در استفاده مورد یوانیح یهاگونه اغلب که است

 رینظ ،آوررنج یحاالت لمجبور به تحم ی،علم یهااز پروژه یاریدر بس ،خود خواست بدون واناتیح نیا ،حال؛ باایندارند یعیوس

 دیهرگز از فوا ی،آزمودن عنوانبه، مذکور واناتیح ،نکهیاضمن  ؛شوندیم یاندوه و افسردگ ،یدیاضطراب، ناام سترس،یدرد، د

 ت،یاست که انسان یدر حال نی. اشوندیکار کشته م انیدر پا زیو در اغلب موارد ن دونشمینمند بهره گرفتهصورت یامور علم

 جادیرفاه و ا محدودکردن یبرا یلیدل تواندینم ،خود رفاهزنده در مطالبه  یموجود یکه ناتوان کندیمحکم  نیچن ،عقل و شرع

 یرانیا لیاست و در فرهنگ اص شده دیتأک ینیدر مستندات د واناتیح حال تیرعا ضرورت بربه او محسوب شود.  بیدرد و آس

که  دهکردانش امروز بشر اثبات  هم یعلم دگاهیدارد. از د سالههزاران ایسابقه ،واناتیانصاف در تعامل با ح تیو رعا یمهربان زین

شده و  آمدهدستهب جینتا شدنموجب مخدوش ریچشمگ یطرزبه ی،شگاهیآزما واناتیدر کار با ح یاصول اخالق نکردنتیرعا

 یهادر دهه زین یالمللنیب نیقوان عدبُ. از انجامیده است یعلم یروین یزمان و انرژ ،یمنابع مال عییو تض یعلم قیحقا فیتحر به

 ندهیآ کهینحوبه ؛است یافتهالعاده فوق یتیاهم ی،مورد استفاده در امور علم واناتیحقوق و رفاه ح تیموضوع رعا ،ریاخ

 تیمصون موضوع نیا به نسبت یفرد چیامروزه ه ،قتیحققرار داده و در  ریتحت تأث ماًیمستق را یحقوق و یقیحق افراد یاحرفه

 .ندارد

تبر ز منابع معاده ااستف بابه مالحظات فوق و  تیعنا با یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یوراو فن قاتیمعاونت تحق

 و هیته را «یمور علمدر ا یشگاهیآزما واناتیمراقبت و استفاده از ح یراهنما» ی،داخل نامتخصصنظرات  و یالمللنیبو  یداخل

 مول مفادمش وانات،یمشتمل بر استفاده از ح یپزشکستیز یهاپژوهش نکهی. با توجه به اکرده است ابالغ لهیوسنیبد

آثار و  اصل ،است «یپزشکستیز یهااخالق در پژوهش یهاتهیکم/کارگروه فیوظا شرح و یبندسطح ل،یتشک دستورالعمل»

 یهادر پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه مصوب هانامه آنکه طرح واناتیح از استفاده بر مشتمل یپزشکستیز یهاپژوهش جینتا

ها وجود آنتشار استناد و ان امکان و استاعتبار بی ،یو حقوق یادار یهاضمانتنظر از عواقب و نباشد، صرف یپزشکستیز

  .داشت خواهدن

 رین سارنظرگرفتبدون د دینبا ،از جمالت آن کیچیهاز و  ردیتوجه قرار گصورت کامل مورد به دیحاضر با یراهنما مفاد

 یروز علمبه وبع معتبر الزم است به منا ،راهنمااین مفاد  یاجرا یالزم برا یهاروشجمالت مرتبط استفاده شود. در رابطه با 

 چپ سمت از هاشمارههمه  و را دارند خود به مخصوص شماره ی،اخالق یکدها از یکهری پیش رو، راهنما درمراجعه شود. 

 .ارندد کسانی یارزش همه واست  نبوده هاآن اهمیت اساس بر راهنما، نیا یکدها تأخر و تقدم. شوندیم خوانده

 هژیو همیضم ،ندهیآ در. شود اعمال دیبا زین یکیژنت راتییتغ دچار واناتیح بارهدر راهنما، نیا در شدهطرح اصول همه

 ژهیو یهاتیحساس به توجه با اما ؛شد خواهد پیوست حاضر دستورالعمل به ی،کیژنت رییتغ دچار واناتیح از استفاده به مربوط

 یعلم منابع اساس بر ،واناتیح نیا به مربوط ژهیو مالحظات ،همیضماین  الحاق زمان تا است الزم ،مذکور واناتیح با کار در

 فاقدکه  یپروردام اقدامات» شامل ،حاضر یراهنما. ضمناً شود داده قرار نظر مد مربوطه یهانامهطرح در ،روزبه و معتبر

 .نیست ،«است یمداخله/مداخالت پژوهش فاقدکه  ینیبال یدامپزشک اقدامات» و «است یمداخله/مداخالت پژوهش

 ،یشگاهیآزما واناتیکار با ح نیقوان تیو التزام به رعا یانسان یهاتیبر حفظ اخالق و مسئول دیضمن تأک پیش رو، یراهنما

به  ،دستورالعمل حاضر ،منظورنیبد. است یشگاهیآزما واناتیح یبر رو شدهانجام یاز اقدامات علم قموث جیناظر بر کسب نتا

 نیمخاطبان ا ،است؛ لذا کرده زیپره اتیاز ورود به جزئ ،امکان حدپرداخته و تا  یشگاهیآزما واناتیکار با ح یاخالق اتیکل انیب

و  راهنمااین در  آنچه همه. کنندمراجعه  یروز علمبه منابع معتبر و به موظف هستند ی،کیتکن اتیدر رابطه با جزئ ،مجموعه

آن  ریبه غ آشکارا یی،استثنائاً در جا ،نکهیا مگر ؛است واناتیح یهاگونه همهآن مطرح شده است، مربوط به  یهاوستیپ یتمام
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و ضمن انجام مطالعات  هشد توجهدر کشور  یشگاهیآزما واناتیکار با ح یقبل یکدهابه  راهنما، نیا هیته دراشاره شده باشد. 

 ،یو مذهب یعلم نظرانصاحب یاز نظرات تخصص ،یالمللنیب یاخالق یو کدها یو خارج یو استفاده از منابع داخل یقیتطب

 شده است.  برده بهره زین کشور یپزشک دانان و متخصصان اخالقپژوهشگران، حقوق

ع موضو نیچه ا اند؛لیدخ یشگاهیآزما واناتیدر کار با ح ،نحو هر بههستند که  یافراد همهحاضر،  یراهنما مخاطبان

د اسنا دیگر و راهنما این مطالباز  دیبا شانیباشد. ا یمنافع نیداشته باشد و چه فاقد چن شانیا یبرا یمعنو ای یمنافع ماد

را از  موضوعوجود داشت،  یاشک و شبهه راهنما،هر بخش از  یاجرا ایو چنانچه در استنباط  کننداستفاده  ،مرتبط با آن

 و تبرمع منابع در ندرجم اصول اساس بر ته،یکم/کارگروه نیاتا زمان اعالم نظر  و کننداستعالم  ربطیذ اخالق تهیکم/کارگروه

 اب کار در لیدخ فرد گرا. ندانجام ده ها،از درد و رنج آن یریو جلوگ واناتیحفظ حقوق و رفاه ح یبرا راالزم  اقدامات روز،به

 یمجر دیبانباشد،  قادر به استفاده از مطالب آن اینداشته  یحاضر دسترس یراهنمابه  ،لیبه هر دل ی،شگاهیآزما واناتیح

ده آورده ش «1ماره ششکل »در  ،راهنما ضوابط اساس برپروژه  کی. مراحل انجام توضیح دهدو ا را برای مربوط مقررات ،مسئول

 :اندارائه شده لیخالصه در ذ صورتبهکه  ستصل اف دوتعاریف و شامل  پیش رو، یراهنما. است

 .ستا راهنمادر  کاررفتهو مفهوم اصطالحات به معنا رندهیبرگرد ،قسمت نیا :فیتعار

 نیاست. در ا یشگاهیآزما واناتیکار با ح یاصول اساس یحاو ،فصل نیا :(یحقوق و یقیحق افراد یهاتیمسئول) فصل اول

 مؤسسات، به مربوط ژهیمقرّرات و سپس و نییتب ،هادر پروژه یشگاهیآزما واناتیمربوط به رفاه ح یعموم راتابتدا مقرفصل، 

است. در  هشدارائه  کیتفکبه ی،حقوق/یقیافراد حق تیبه فراخور موقع ،واناتیمراقبت از ح یروهایو ن کاربران اخالق، یهاتهیکم

ها، حفاظت از پروژه یاجرا ۀمحل و نحو ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروهمجوز از  اخذ هها، نحوپروژه یاصول طراح ،فصل نیا

اطالعات  یثبت و نگهدار وانات،یاز حفظ رفاه ح نانیاطم نحوه پروژه، یاجرادر طول  یشگاهیآزما واناتیحو  کارکنانسالمت 

عملکرد سطوح مختلف  ۀنحو وانات،یو کار با ح یها، ساختار استاندارد اماکن نگهدارو پروژه واناتیمربوط به ح

 کیتفکارائه شده است.  ،افراد آموزش اصول و یشگاهیآزما واناتیح به مربوط یهاپروژهدر رابطه با  یاخالق یهاتهیکم/کارگروه

در  اما است؛ بوده شان،تیحسب موقع ،ژهیو مقرراتبه  هاآن یدر دسترس لیصرفاً به منظور تسه ،افراد تیموقع براساس ،مقررات

 . کنند اجراها را آنو  توجه زین راهنما فصل های ریسا مقرراتبه  دیبا یحقوق/یقیاز افراد حق کیهر ،موارد لزوم

 و یبررس ،هاپروژه رد یشگاهیآزما واناتیح با کار مختلف مراحل ،فصل نیا در :(یشگاهیآزما واناتیح با کار اصولفصل دوم )

اصول  وانات،یح از ینگهدار وانات،یح ونقلمورد استفاده در مداخالت، حمل واناتیح هیته هنحوو  أمنشمربوط به  راتمقر

 یتهاجم تیهبه ما توجهشده است. با  نییتب ،واناتیکار با ح انیپا یهاو روش ارهایدر مداخالت و مع واناتیاستفاده از ح

 ،موضوع ود نیادرباره  وانات،یاز درد و رنج ح یریدر جلوگ یحسیب/یهوشیموضوع ب تیحساس ،زیو ن یمداخالت جراح

 است یتخصص یشدان ،واناتیح بارهدر یطبامور  دادنانجامتوجه داشت که  دی. باشده است بحثفصل  نیدر ا ،ژهیو صورتبه

و  نیقوان وارائه شده  ی،دامپزشک یو تخصص یاحرفه یدکتر مقاطع دستورالعملدر  ،کشور یکه در ساختار آموزش عال

ر موارد و د ستیع نموضو نیا یسیبازنو ایتداخل  ،حاضر یهدف از راهنما ؛ بنابراین،خاص خود را دارد یآموزش یهاسرفصل

 .ندکنمراجعه  صالحیذ دامپزشکبه  موظف هستندافراد  ی،مقتض
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 حاضر یراهنما ساختار طبق پروژه کی یاجرا روند: 1 شماره شکل
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 تعاریف
 

هددف  نیبا ا ؛پردازدیم یوانیح یهااست که به امر پرورش گونه یحقوق ای یقیهر فرد حق یبه معنا :واناتیح دهندهپرورش

از  ،نحدوهدر  بده ایدشده  انجام مداخالت استفاده یبرا ،هاآن فرزنداناز  کیهر  ایمذکور  واناتیاز ح ،مراکز ریدر سا ،که متعاقباً

اعمدال بدا مقاصدد  نیداز ا کیدخدواه هدر  ؛شدود یبرداربهره یگونه مقاصد علم هر یبرا شانفرزندان ای هاآن یهااندام ایها بافت

 باشد.  یرانتفاعیخواه غ رد،یصورت گ یانتفاع
 

والت، محصد آزمدایش ،یپژوهش، اقددام آموزشد رینظ ی،شده علمفیهدف تعر کیاست که واجد  یبرنامه کار یبه معنا :پروژه

 .شودچند مداخله  ای کیو شامل  باشد یامور علم ریسا ای کیولوژیمحصوالت ب دیتول ،یصیاقدامات تشخ
 

گیبدون،  ،یتمیمدون عنکبدو نده،یهدا )بوز( شامل لمور، میمدونسانانینخست ای های)نخست هاماتیپر، در این راهنما: هاماتیپر

  .شوندمی( لیاورانگوتان، شمپانزه و گور
 

 آن یاخالقد نامه و مالحظداتطرح بیبر تصو یمبن ،اخالق در پژوهش تهینظر مساعد کارگروه/کم حِیو صر یاعالم کتب :بیتصو

در قالدب ، آن را در پدژوهش اخالق تهیکم/کارگروه ریدب ای سیکه رئ است «بیتصو» هبر واژ حیاخالق، با تصر تهیدر کارگروه/کم

 .ددهیطرح ارائه م یبه مجر یانامه
 

 جدهینت اید یریدگمیبده تصدم دهدد وقدرار  ریکه ممکن است نظر افراد را تحت تأثاست  یمعنو ای یماد طیشرامنافع:  تعارض

الق اخ تهیوه/کمکارگر یاعضا ،یمال کنندهتیممکن است در ارتباط با کاربر، حما ،شود. تعارض منافعمنجر به موضوع  انهریسوگ

 . شود انیصورت واضح بهب ،مستندات مربوطه همهدر  دیتعارض منافع با قی. مصاددیآ شیپروژه پ یاجزا دیگر ایدر پژوهش 
 

و انتقدال  کردن و نقدلهیداست که نقش ته ،دهندهاز پرورش ریغی، حقوق ای یقیهر شخص حق یبه معنا :واناتیح کنندههیته

 ایدهدا صدال بافتاستح یبدرا ایداسدتفاده  ،ممکن است متعاقباً در مداخالت واناتیحاین را بر عهده دارد.  یشگاهیآزما واناتیح

 شد. با یرانتفاعیغخواه  رد،یصورت گ یاعمال با مقاصد انتفاع نیخواه ا ؛به کار گرفته شوند یمقاصد علم یبرا شانیهااندام
 

 لبتدهااسدت؛  وانیدبده بددن ح یسر سدوزن طبد کیاز ورود  یناش بیآس ای سترسیدرد، رنج، د زانیمعادل م :درد نهیکم حدّ

 نیکمتدر ایدد در ندهیحدد کم ارِیعنوان معبه ،درد زانیم نیشود. ا انجام یدامپزشک حیاصول صح اساسبر  کار نیا کهیدرصورت

 .شودیاست، در نظر گرفته م تیحاضر حائز اهم یراهنماکه از نظر  بیآس ای سترسیدرد، رنج، د زانیم
 

دور  یبدرا روشی تواندینم ها،روش ریسا ای یدردیب ،یهوشیبا استفاده از ب داریپا بیآس ای سترسیرفع کامل درد، رنج، د :تبصره

لقدا  مدرد در ا ایطور مشابه، کشتن باشد. به یشگاهیآزما وانیحو عدم رعایت مفاد آن در مورد حاضر  یراهنمامندرجات  زدن

 راهنمدا نیداخدروج از شدمول  یارهدایمعاز  پیش از کار بر روی حیوان موجب دور زدن مفاد راهنمای حاضدر نشدده و واناتیح

 . ستین
 

 از:  ندعبارت واناتیح نیا: یوانیح یآزمودن/یشگاهیآزما واناتیح/یشگاهیآزما وانیح/واناتیح/وانیح

 ؛دارمهره واناتیح همه (الف

 ؛کنندیم هیتغد ،طور مستقلکه به یالرو شکالاَ (ب

 ؛هستند درد کردنحس به قادر که یپستانداران ینیجن اشکال (پ

 ،مداخلده دادنس از انجدامقرار اسدت پد کنند؛ امانمی حسرا درد  ،مداخله دادنکه هنگام انجام یپستانداران ینیجن اشکال (ت

درد شددند،  کدردنسکه قادر به حو زمانی  ندهیاحتمال دارد در آ ها،آن یاجراشده بر رو یمداخالت قبل لیزنده بمانند و به دل

  ؛را تجربه کنند داریپا بیآس ای سترسید درد، رنج، دنبتوان

 (.پا ده یماه و مرکب یماه اختاپوس، مانند) سرپاوران (ث
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 کید اید یشدگاهیآزما واناتیح با رابطه در یعمل و یعلم تبحر یدارا و مسئول دامپزشک: صالحیذکارشناس  ای دامپزشک

 .است شده شرح داده حاضر یراهنما در وا یهاتیمسئول کهمرتبط  یهانفر کارشناس رشته
 

در قالدب  ، آن راتدهیکم/کارگروهایدن  ریددب ای سیکه رئ استاخالق در پژوهش  تهینامه در کارگروه/کمرد طرح یکتب اعالم: رد

 .شودیم یتلق« نامهرد طرح»نامه، طرح حیصر نشدنبیتصو ن،یهمچن ؛ددهیطرح ارائه م یبه مجر ی،انامه
 

 کیدلوژویمحصدوالت ب دیتول ی وصیمحصوالت، اقدامات تشخ آزمایش ،یپژوهش، اقدام آموزش شنهادیمتضمن پ سند: نامهطرح

 یمداد ایجهیتن ایبه دستاورد  لیشده با هدف ندادهبیترت یکیزیو ف یفن ،یعلم اتیاطالعات و شرح عمل یحاو این سند، است.

فداد و مشدده  دییدتأ ،معتبدر یمرجدع علمد کیدنامه توسدط است. طرح قیمدون و دق یزیربرنامه کی یمعقول، ط یرمادیغ ای

 ایدد نام سدن رییغاعمال شده است. ت قیصورت دقبه ،در آن «یدر امور علم یشگاهیآزما واناتیمراقبت و استفاده از ح یراهنما»

 یارهدایمعهدا، از آن رینظدا اید هیشنهادیپروپوزال، پروتکل، پ ،یبررس ق،یمطالعه، تحق نامه،انیپا رِینظ ینیمندرجات آن، به عناو

 . ستیحاضر ن یراهنماخروج از شمول 
 

 نیخواه ا ؛ستدر مداخله/مداخالت ا واناتیکننده از حاستفاده یحقوق ای یقیهر شخص حق یبه معنا :واناتیکاربران ح/کاربر

 باشد.  یرانتفاعیخواه غ رد،یصورت گ یعمل با مقاصد انتفاع
 

 یوزارتد رگروهکارا از  خوداخالق در پژوهش که اعتبارنامه  یهاکارگروه/هاتهیاز کم کیهردر پژوهش:  اخالق تهیکم/کارگروه

 و یبررسد تیخدود، صدالح تیحسب مدوارد صدالحبر کرده و  اخذ یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارتاخالق در پژوهش 

 باشند. را داشته ها نامهطرح یاخالق بیتصو
 

 تیرعاپروژه و  دادنانجام ت،یهدا ،یطراح تیمسئول ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه دیکه از د نیمع یفرد مسئول: یمجر

تعامل  را در آن یرااج تیپروژه، مسئول یعهده دارد و با ثبت درخواست مجوز اجرا ررا ب آندر  یاخالق یراهنماها و استانداردها

 کید دیدان باحقوق، کماکد یدر فرض تساو یپروژه چند نفر باشند، حت یاصل انی. هرگاه مجرردیپذیم اخالق تهیکم/کارگروهبا 

 نیمع ،پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروهشده به ارائه هناممسئول پروژه در طرح یعنوان مجربه ،آنان انیاز م یقینفر شخص حق

و در  دریدگمیحاضدر را بدر عهدده  یراهنمدامفداد  اسداس برپروژه  یاجرا یاخالق تیمذکور صرفاً مسئول یشود. مجر یو معرف

 یو معندو یحقوق ماد رییدر تغ یریتأث گونهچیه« مسئول یمجر»عنوان نفر به کیانتخاب  ،یاصل یچند مجر یدارا یهاپروژه

ده کر توافق گرید ینحوبه ،خود نیدر ب ی،و قانون مستندصورت به شانیا ،نکهیا مگر د؛کنینم جادیا ربطیافراد ذ ریو سا انیمجر

 باشند. 
 

ف اهدا گرید ای ،یآموزش ،یمقاصد پژوهش یبرا یوانیاز ح یتهاجمریغ ای یهر گونه استفاده تهاجم ی: به معنمداخالت/مداخله

 اید سدترسیاز درد، رندج، د یسطوح ،وانیناشناخته باشد و باعث شود ح ایشده ها شناختهآن جیکه ممکن است نتا است یعلم

اعمدال  ههمد شامل نیهمچن ،را متحمل شود. مداخله/مداخالت« درد نهیحد کم»از  شتریب ایمعادل  زانیبه م داریپا یهابیآس

یافتده و یکیژنترِییتغ یوانیدرده ح کید جدادیا یحتد ایداز تخم  یوانیآمدن حرونیب ای شیاست که به زا یارعامدانهیعامدانه و غ

 . شودیماز آن منجر  ینگهدار
 

 و هدادانشدگاه در مقدررات اسداس بدر که یرسم مرجع گونه هر ای یتخصصیعلم تهیکم ،یپژوهش یشورامعتبر:  یعلم مرجع

 .کنندیم یبررس ی،فن و یعلم مالحظات ریسا و اجرا روش و ضرورت نظر از را هانامهطرح و شده لیتشک هاسازمان
 

 یست شامل مکانممکن ا سسهؤمست. ا بناها ریسا ایها از ساختمان یگروه ایساختمان  سات،یگونه تأس هر یبه معنا :مؤسسه

 اید ینگهددار مجدوز پدرورش، یدارا دید. مؤسسده بادارد اریّامکاندات سد ایپوشانده نشده است  ایمحصور  ،طور کاملباشد که به

 اسداس بدر زرا نیدالزم  یمجوزهدا ریو سدا باشددحاضر  یراهنمامندرجات  مطابق ی،شگاهیآزما واناتیح یکار بر رو دادنانجام

 باشد. شتهدا ،کشور یجار نیقوان
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 یهداتیدداشدتن فعال یبدرا ،وانیدح یرواند اید یکیزیف یعیطب یهاییکاهش در توانا یبه معنا :کنندهناتوان ینیبال تیوضع

 .است یاتیح یعیطب
 

ول اصد همده اسداس بدرکده  شدودیگفته مد وانیاز مرد ح یو به حالت است« مرد خوب» یو به معن نیالت یاکلمه :یوتانزی

 ین تخصصدو در تطدابق بدا متدو ی دیگدرهدااز برداشدت زیدپره برایشود.  جادیا ،سترسیدرد و د نیو با کمتر ربطیذ یاخالق

 شده است. زیواژه پره نیاز برگردان ا ،یالمللنیب
 

 یشدل/یعضالن یشددگشدل» ،«خدواب»، «یدردیبد»، «یشدگجیگ»، «یبخشآرام»، «یدهنیتسک» اصطالحات :فیتعار ریسا

 ی،دامپزشدک روزبده و معتبدر مندابع در هداآن یکدیتکن اتیدجزئ نظرگدرفتندر بدا حاضدر، یراهنمدا در «یهوشیب» و «یعضالن

موظدف بده ارجداع بده متدون  ربطی، فرد ذراهنمااین مندرج در  یتخصص یهاواژه ریسا فیرابطه با تعار در. استدستیابی قابل

 حیوضدتو ا یبدرارا موضدوع  بایدد یپژوهشد طرح یندارد، مجر یمتون دسترس نیو چنانچه به ا استو معتبر مربوطه  یتخصص

 .دهد
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 اول فصل
 
 

 

 

 یحقوق و یقیحق افراد یهاتیمسئول
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 یعموم مقررات -1 -1
 

 قبلنجام هستند. اقابل  در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروهشده در بیتصوه پروژ کیمداخالت صرفاً در چارچوب  همه -1 -1 -1

 جملهاز  ی،شگاهیزماآ واناتیکار با ح ابمرتبط  فعالیت گونهچیه ستندیکاربران مجاز ن ربط،یذ اخالق هتیکمدر  پروژه بیاز تصو

 .ندکنرا آغاز  وانیح هیدرخواست ته
 

نظدور نددارد. بده م اریدعمامو ت یبا مطالعات اصل یتفاوت ،هااز نظر اصول حاکم بر آن ،لوتیمطالعات پا امجان -1 -1 -1 -1

 ارائدهز اپدس  ،لوتیمربدوط بده مطالعدات پدا یهدانامهها، الزم است طرحنامهبه طرح یدگیشدن زمان رسیطوالناز  زیپره

 . شوند یبررس تهیکم/کارگروه این توسط فرصت نیدر اول ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروهپروژه در  یدرخواست بررس
 

 ریمشترک بدا سدا یهاهپروژ ای رانیا یاسالم یمصوّبِ خارج از کشور جمهور یهاهر بخش از پروژه چنانچه -1 -1 -1 -2

 تدهیکم/کارگروه در مدذکور پدروژه اسدت الزم باشدد، رانیا کشور داخل در واناتیح از استفاده ازمندین نحو هر بهکشورها، 

  .شود بیتصو و یبررس زین رانیا یاسالم یجمهور کشور در ربطیذ پژوهش در اخالق
 

 ریسدا بدا مشترک یهاهپروژ ای رانیا یاسالم یجمهور کشور از خارج مصوب یهاپروژه از بخش هر چنانچه -1 -1 -1 -3

 جدوزماز  یرونوشدتاسدت  موظدفمسدئول  یمجدر باشدد، رانیداز کشدور ا خارجدر  واناتیمستلزم استفاده از ح کشورها،

 پدژوهش رد اخدالق تدهیکم/کارگروهبده  شدود،یاستفاده م واناتیاز ح هاآنکه در  ییکشور/کشورها اخالق تهیکم/کارگروه

 ربطیذ اخالق تهیکم/کارگروهمذکور توسط  رونوشت نکردنافتیدر. کند میتسل ران،یا یاسالم یجمهور کشوردر  ربطیذ

 تدهیکم/گروهکار ن،یهمچند .اسدتکشدور  نیا دگاهیپروژه مذکور از د یرد اخالق منزلهبه ران،یا یاسالم یدر کشور جمهور

پدروژه بدا  نامهحطر یتام دارد تا در صورت احراز عدم تطابق اخالق اریاخت ران،یا یاسالم یدر کشور جمهور ربطیذ اخالق

 .کندمذکور اقدام  یاخالق هیدییتأرد  در خصوص، ایران کشور یقانون نیمواز گونه هر ایحاضر  یراهنما
 

هداشدت، درمدان و بخدارج از سداختار وزارت  ینهادها ریصورت مشترک با سابهکه  ییهادر پروژه مشارکت -1 -1 -1 -4

ه کداسدت  یدر پژوهشد اخدالق تدهیکم/کارگروهپروژه در  یاخالق بیمستلزم تصو رند،یگیکشور صورت م یآموزش پزشک

 باشد. کرده افتیدر یاخالق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یوزارت تهیکم از را خوداعتبارنامه 
 

 ربدطیذ پدژوهش رد اخدالق تهیکم/کارگروهکه مجوز  ییهادر پروژه یحقوق/یقیمشارکت افراد حق هر گونه -1 -1 -1 -5

 . است یمصداق تخلف پژوهش ،را ندارند یدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 

 مجاز است:  لیصرفاً در موارد ذ یشگاهیآزما واناتیاز ح استفاده -1 -1 -2
 

 ؛هیپا یهاپژوهش -1 -1 -2 -1
 

 جهدت یعملد یاربردهاکبه  هیعلوم پا یهاافتهیها انتقال که هدف آن ییهاپژوهش ای یکاربرد یهاپژوهش -1 -1 -2 -2

ایدن هدداف ا. (یانتقدال اید یترجمان ،یاسهیمقا یها)پژوهش استموجودات زنده  ریسا ایبهداشت و سالمت انسان  شیافزا

 :ها عبارتند ازپژوهش

 جدانوران انسدان، در هاآن آثار و عوارض و یناهنجار ای ناسالم حالت گونه هر ای یماریدرمان ب ای صیتشخ ،یریشگیپ (الف

 ؛اهانیگ ای

 ؛اهانیگ ای جانوران انسان، در کیولوژیزیف وضعیت اصالح ای میتنظ ص،یتشخ ،یابیارز (ب

 .یپرورش واناتیح یبرا دیتول وضعیت بهبود و واناتیح رفاه (پ

 مقددور یرطشد به ،محصوالت ای مواد گرید و واناتیح خوراک ،ییغذا مواد داروها، ساخت و توسعه برای پژوهش :1 تبصره

 .باشد یضرور ،قطعاً ،رابطه نیا در واناتیح از استفاده ،یعلم معتبر مستندات اساس بر که است
 

 و مدواد گدرید و وانداتیح خدوراک ،ییغدذا مدواد داروها، یمنیا و/یا یاثربخش و/یا تیفیک شیآزما برای پژوهش :2 تبصره
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 یضدرور قطعداً ،رابطده نیدا در واناتیح از استفاده ی،علم معتبر مستندات بر اساس که است مقدور یشرط به ،محصوالت

 .باشد
 

 ؛واناتیح ای هاانسان رفاه ای سالمت برای یعیطب ستیز طیمح از حفاظت -1 -1 -2 -3
 

 ؛واناتیح یهاگونه از حفاظت هدف با پژوهش -1 -1 -2 -4
 

 ،یآموزشد کارگداه ،یارآموزکد ،یبازآموز ،یعال آموزش ژهیوهب عنوان، هر با آموزش برای واناتیح از استفاده -1 -1 -2 -5

 ؛هاآن رینظا و یاحرفه یهامهارت بهبود
 

 ؛کیولوژیب مواد دیتول برای واناتیح از استفاده -1 -1 -2 -6
 

 .یقانون یپزشک یهاپژوهش -1 -1 -2 -7
 

 جام شوند. ، اناست اخالق مجاز شمرده شده هتیکه در مجوز کم یادر محل مؤسسه دیصرفاً با مداخالتهمه  -1 -1 -3
 

مداده  یهدا را از اجدراپروژه یبرخد ،یعلمد هاتیتوجیه بر پا ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروهاست  ممکن -1 -1 -3 -1

 اخلده در محدلمد یاز اجرا یناش یو علم یاخالق ک،یولوژیتوجه به احتمال مخاطرات ب ،رابطه نی. در ادکن احاضر مستثن

رابطده  نیددر ا زینامه نکننده طرحبیتصو صالحِیمسئول پروژه، مرجع ذ یاست و عالوه بر مجر یخارج از مؤسسه ضرور

 دارد. تیمسئول
 

 نیبد ی،کدیزیف نظدر از دیبا همواره بلکه ؛شود انجام واناتیح از ینگهدار ای پرورش محل در بایدن مداخالت -1 -1 -3 -2

 بده آنکده مگدر باشدد؛ داشته وجود استاندارد فاصله و حائل مداخله دادنانجام محل با واناتیح از ینگهدار و پرورش محل

 نیدا و اشددب ننداممک واقعداً ،وانداتیح از ینگهددار ای پرورش محل از خارج در آن دادنانجام پروژه، یاساس یازهاین علت

 .دکن بیتصو زین ربطیذ یاخالقه تیکم را موضوع
 

 بده ،«یسدازنهیبه» و «کداهش» ،«ینیگزیجا» ،«انصاف» یاصل رکن چهار به تیعنا با دیبا پروژه کیمداخالت  همه -1 -1 -4

 :شوند یطراح ذیل شرح
 

 و اضطراب ،یافسردگ ،یدیناام رنج، درد، رینظ ،ندیناخوشا حاالت ادراک به قادر واناتیح: انصاف اصل -1 -1 -4 -1

 کار و ینگهدار پرورش، در لیدخ افراد از کیهر لذا کنند؛را درک می شیآسا و رفاه رینظ ندیخوشا حاالت و بوده وحشت

 و اتیح متحر حفظ مسئول ،خود فیوظا شرح به بسته و یانسان اخالق و وجدان شرع، حسب ی،شگاهیآزما واناتیح با

 اصول و یاحرفه اخالق طضواب اساس بر دیبا راستا نیا در و بوده معتبر یعلم جینتا به یابیدست نِیدرح ،واناتیح این رفاه

 .دکنن عمل یعلم معتبر
 

 تیزنده، در اولو اناتویاستفاده از ح یجابه نیگزیجا یها، استفاده از روشامکان صورت: درینیگزیجا اصل -1 -1 -4 -2

 ها،سدمیانکروارگیم اهدان،یگ رید)نظ دارندد یکمتدر یکه تکامل عصدبدیگری  از موجودات زنده توانیم برای نمونه ؛است

محاسدبات  ی،اانهیرا یهاوهیش ،اندشده یوتانزیقبالً  یدامپزشکمسائل  لیلکه به د یواناتیاجساد ح ،ها(انگل و هااختهیتک

 یرو بددن اید اشدهتر یرو انددام یهاروش ی،تنبرون یهاشیآزما ،واناتیح سازهیشب یاستفاده از ابزارها ی،و آمار یاضیر

ه کدرد. چنانچده اسدتفاددیگدر معتبر  یهاانسان و روش دوز دارو در -کرویماز  استفادهپژوهش به روش  دادنانجام ،تراشه

داخلده در م وانداتیوجود دارد، اسدتفاده از ح واناتیجز استفاده از حبه یگرید نیگزیراهکار جا ای،مداخله دادنانجام یبرا

 اریبسد یازهداینشیمتعددد و پ نیگزیجدا یوجود راهکارها ها،یدگیچیپ ها،نهیبه هز توجهبا  نیهمچن .نیستمذکور مجاز 

 رید)نظ یشدآموز اید یبه اهداف پژوهشد لین یچنانچه برا ،یشگاهیآزما واناتیح یبر رو قاتیتحق حیصح دادنانجام یبرا

 فدرد چیه باشد، داشته وجود یشگاهیآزما واناتیح از استفاده جزبه ،گرید ییهاروش ،(آن رینظا و ییدانشجو یهانامهانیپا

 .دکن اجبار ربطیذ افراد به را واناتیحاین  از استفاده با کار دادنانجام تواندینم یحقوق ای یقیحق
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 وانداتیح تعداد کاهش. است تیاولو در متعدد، یهاروش با ،مجاز حد تا واناتیح تعداد کاهش: کاهش اصل -1 -1 -4 -3

 موجدب دیدنبا ،واناتیح تعداد از کاستن نیهمچن .نشود هاآن رنج و درد شیافزا باعث که باشد ینحوبه دیبا استفاده مورد

 و شیآزمدا باشدد، کمتدر خداص یحد از شیآزما مورد واناتیح تعداد اگر ،گرید عبارت به .شود جینتا یعلم صحّت عییتض

منجدر  یشگاهیآزما واناتیح شتریب تعداد از استفاده جهینت در و شیآزما تکرار به ای امر نیا و بود نخواهد معنادار آن جینتا

 یبدرا. گدرددمدی زندده موجودات دیگرمتعاقباً انسانها و  وبشر  دانش آسیب به موجب یعلم تیواقع فیتحر با ای ،شودیم

 یطراحد ،یآمدار خداص یهداوهیشد از اسدتفاده رینظ ییهاوشر شودیم هیتوص ها،پروژه در واناتیح تعداد یاصول کاهش

 یغربدالگر یهداتسدت یریکدارگبده (،یمقتضد یهاطرح ریسا ای لیفاکتور طرح از استفاده ری)نظ پژوهش ساختار مناسب

 یهداکیتکن از اسدتفاده بدا شیآزمدا یخطدا کداهش ،یشدگاهیآزما واناتیح یرو بر شیآزما دادنانجام از شیپ تنیبرون

 .رندیگ قرار استفاده مورد هاآن رینظا و مطالعه نوع اساس بر وانیح گونه حیصح انتخاب تر،شرفتهیپ یابزارها و ترقیدق
 

 وانداتیح بدا کدار نحدوه و یزندگ طیمح یبرا را بهتر وضعیتی تا کنند تالش دیبا محققان: یسازنهیبه اصل -1 -1 -4 -4

 وانداتیح بدا کدار یهداروش نیبهتر از استفاده. باشد ممکن حداقل در واناتیح رنج و درد زانیم کهینحوبه ،آورند فراهم

 ،اسدتفاده ردمدو وانیدح گونه و کار روش حیصح انتخاب و هاآن با کار یعمل و یتئور اصول حیصح آموختن ،یشگاهیآزما

 درد، بدهتجر تیدظرف حداقل با یوانیح یهاگونه از است موظف مسئول یمجر. شود واناتیح رفاه شیافزا موجب تواندیم

 هداآن از اصدلح جینتداکده  یعصدب ستمیس یتکامل یبندرده در ترنییپا واناتیح ،حاًیترج و داریپا بیآس ای یناراحت رنج،

 ،وانیدح یخودبدهخود مرد از امکان حد تا است الزم. دکن استفاده ،باشد پروژه هدف یوانیح هگون ای انسان به پذیرمیتعم

 از شیپ دوره طول رد دیشد رنج و درد بروز سبب امر نیا چراکه ،شود اجتناب ،پروژه در وانیح با کار انیپا اریمع عنوانبه

 .دشویم وانیح در مرد
 

 یمدورد نظدر بدرا نوع مداخله وان،یح ینیبال وضعیت سن، جنس،)وزن(،  جثه گونه، حسب بر ،انجام مداخالته ویش -1 -1 -5

 وع مداخلده، بدرن اساس برفراهم و  وانیح یاست حداکثر رفاه ممکن برا الزمکه  شودیم نییتع گرید معیارهای یاریانجام و بس

به احتمال  که یامداخله مداخله، چند نیب انتخاب در. شود یطراح ،روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یکیتکن اصولطبق 

 کندد،یم رآوردهبدیگر  مداخالت از شتریب را ذیل طیشراهمه  ،زمانهم و شودیم یعلم بخشتیرضا جیمنجر به حصول نتا ادیز

 :دارد تیارجح
 

 ؛واناتیاز حداقل تعداد ح استفاده -1 -1 -5 -1
 

: چنانچه بتوان یمنابع علم نیو معتبرتر نیدتریبا استناد به جد ،پروژه یمورد نظر برا یوانیگونه ح انتخاب -1 -1 -5 -2

تجربده  تیدظرف نیبدا کمتدر یوانیمسئول موظف به استفاده از گونه ح یاستفاده کرد، مجر واناتیمختلف ح هایاز گونه

  ؛(یعصب ستمیس یتکامل در رده ترنییپا واناتی)مثالً حاست  داریپا بیآس ای سترسید و درد، رنج
 

 .داریپا بیآس ای سترسید و حداقل درد، رنج جادیا -1 -1 -5 -3
 

 در دیبا شوند،یم وانیح یبرا سترسید ای درد گونه هر باعث که ییهاآن خصوصبه ،یآموزش و یپژوهش یهاتیفعال -1 -1 -6

 رندج و دردپدر یهداپدروژه دادنانجام تواندینم ،وانیح رنج و درد زمان بودنکوتاه حال،نیباا .شوند انجام ممکن زمان نیترکوتاه

  .دکن هیتوج ،ستندین مجاز یاخالق نظر از کهرا  ییهاپروژه و/یا
 

 ممکدن زمدان حداقل در دیبا ،گرید روش نوع هر و ییدارو ،یکیزیف روش به وانیح دکردنیمق ،ژهیو طوربه -1 -1 -6 -1

 کده یمدوارد در. شدود اجتنداب جددا یطدوالن مددت بده ،وانداتیح یرضروریغ حبس از است الزم نیهمچن .شود اعمال

 قفدس در وانداتیح ینگهددار)مدثالً  اسدت یضدرور کدامالً ،پروژه طیشرا حسب بر ،واناتیح یطوالن حبس ای دکردنیمق

 .ردیدگ صدورت الزم توجده و یبررسد ،یرفتدار و یروان اختالالت رینظ ،وانیح یستیز یازهاین رفع برای دیبا(، سمیمتابول

شدده در ارائده یکدیتکن اصدولاستاندارد مطدابق  طیو شراشده مناسب استفاده  یطیمح یسازیغن یهاروش از همچنین
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 نیدا در باتجربده و صالحیذ دامپزشک لهیوسهب منظم طورهب دیبا یواناتیح نیچن. شود تیرعاروز معتبر و به یمنابع علم

 .شود انجام هاآن تیوضع بهبود بارهدر یمقتض اقدام گونه هر وشده  یابیارز موضوع،
 

 «یشدگاهیآزما ناتوایح یآمده بر روعملهشدت مداخالت ب نییتع یراهنما»سند  اساس برکه  یمداخالت دادنانجام -1 -1 -7

، شدودیمر منجد دیشدد سدترسیرندج و/یدا د ،که بده درد یاهر نوع مداخله زیو ن رندیگیقرار م «ادیز یبا شدت واقع»در دسته 

 ممنوع است.  کاست، هاآن نتوان از شدتو  باشندحاالت درازمدت این  رودیچنانچه احتمال م
 

 ،«متوسط یشدت واقع با»از مداخالتِ  یرنج ناش ای سترسیباشد که درد، د شده شنهادیپ پروژه نامهطرحدر  چنانچه -1 -1 -8

رت آنگداه در صدو ،پدروژه( جیبدا نتدا دردضددِ یداروهدا آثدار تداخلپژوهشگران به  اعتقاد لیبه دل )مثالً ردینگ قراردرمان  تحت

ع موضدو تا موظف است تهیکارگروه/کماین  ،یو/یا علم یاخالق لامر با اصو نیا رتیبر مغا یاخالق مبن تهیکارگروه/کم صیتشخ

ز اکده مسدتقل  یشدگاهیآزما وانداتیصورت محرمانه از دو نفر پژوهشگر مجرب در کار با حبه بایدصورت  نیا ریدر غ .را رد کند

 یو علمد یاخالقد یداور بدرای ،باشدندمی اطدالعیبدپروژه در  لیافراد دخ تیو از هو ندارندمنافع با پروژه  تعارض بوده و پروژه

 :دکنموضوع استعالم 
 

 داللدت «مداخلده از یناشد رندج اید سدترسید درد، درمان» لزوم بهها آن از یکی ای داور دو هر یرأ چنانچه -1 -1 -8 -1

 پدروژه در «اخلدهمد از یناشد رندج ای سترسید درد، درمان» را برای الزم اتاقدام باید همه پروژهمسئوالن /مسئول داشت،

  ؛نامه مذکور خواهد بوداخالق موظف به رد طرح تهیکارگروه/کم ،صورت نیا ریغ در .ندانجام ده
 

داشدت،  داللدت «مداخلده از یناشد رندج اید سدترسید درد، درمدان نبودنالزم» به داور دو هر یرأ چنانچه -1 -1 -8 -2

ژه حاصدل از پدرو یمالتا منافع احت کند یبررس دهیفا -نهیموضوع پروژه را از نظر هزباید اخالق در پژوهش  تهیکارگروه/کم

 ،رد پدروژه اید بیتصدو بدارهاخالق در تهیکارگروه/کم تینهادر و شده  یابیارز واناتیح یشده براجادیدر مقابل درد و رنج ا

وجدود  یاکننددهقانع یعلم هیتوج ،اخالقه تیکم یآن است که برا یی،هاپروژه نیچن بی. از شروط تصوکند یریگمیتصم

و هدف پدروژه چندان  پذیر نیستامکان یروش ضددرد چیهدف مداخله مذکور با استفاده از هدستیابی به داشته باشد که 

 . کندیوارد م واناتیح ایها به سالمت انسان ادیز ییهابیآس آن، نشدنکه انجام دارد یتیاهم
 

 چیهد تداکنونارد که دوجود  یگرید وانیح حال،نِیدرع و شده استفادهپروژه /مداخله چند ای کی در یوانیح چنانچه -1 -1 -9

اً در نخسدت مجددد وانیاز ح توانیم یدر پروژه استفاده شود، فقط زمان تواندیآن انجام نشده است و م یبر رو یامداخله/پروژه

 د:شومحقق  ذیل طیشراهمه استفاده کرد که  دیجد ایپروژه
 

 نیدیتع یاهنمدار» سدند اسداس بر نخست، وانیح یرو بر یقبلمداخالت /هاپروژه «یواقع شدت» نیشتریب -1 -1 -9 -1

 ؛بوده باشد «متوسط» ای «میمال» دسته در ،«یشگاهیآزما واناتیح یرو بر آمدهعملهب مداخالت شدت
 

 شدده یبازسداز کامدل طوربده ،نخست وانیح یروان و یجسم سالمت و رفاه یعموم تیوضع که شود اثبات -1 -1 -9 -2

 ؛است
 

 یدارا اسدت، ظدرن مدورد نخسدت وانیدح یرو بر دادنانجام یبرا که یآتمداخالت /هاپروژه شدت نیشتریب -1 -1 -9 -3

  ؛باشند« بازگشتبدون » ای «متوسط» ،«میمال» یواقع شدت
 

صدورت  وا میسدتقو تحدت نظدر م صدالحیذ دامپزشک یهاهینخست، مطابق توص وانیمجدد از ح استفاده -1 -1 -9 -4

 در نظر گرفته شود.  ،در طول عمرش وانیسالمت ح تیو وضع ینیبال خچهیو تار ردیگ
 

 وده،بد مدرتبط یاسدتانداردها مطدابق دیدبا ی،شگاهیآزما واناتیح با کار در استفاده مورد زاتیتجه و لیوسا داروها، -1 -1 -10

 داشدته یخدوب اریبسد یعملکدرد تیوضدع دیبا زاتیتجه و لیوسا. باشد شده تیرعا هاآن مصرف خیتار و داشته مؤثرعملکردی 
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 جدادیا رندج و درد وانیدح یبدرا تواندیم هاآن عملکرد در شکالاِ ای بودنمستهلک که یلیوسا بارهدر ژهیوهب ،موضوع نیا. باشند

بسیار (، کوچک جوندگان یوتانزی مخصوص یهانیوتیگ غهیتمستهلک بودن  ای یپزشک یهاسرسوزن نوک کندبودن ری)نظ کند

 .دارد تیاهم
 

 از تفادهاسد مکدان در و همچندین ونقدلحمل ی ودر محل پدرورش، نگهددار دنیآشام و خوردن و اتیدخان مصرف -1 -1 -11

 .است ممنوع باشند، ارتباط در هاآنکه ممکن است با  یاماکن ریو سا واناتیح
 

بده  تیاهمیظاهراً ب و یجزئ ،بیاگر آس یحت ،کارکنان یبرا واناتیاز کار با ح یناش بیگونه آس صورت بروز هر در -1 -1 -12

 یهداتحدت مراقبدت دهیدبیفرد آس و شودو گزارش ا یقانون ندهینما ایبه فرد مسئول پروژه  عیالزم است موضوع سر ،نظر برسد

 رسانده شود.  یمرکز درمان نیترکیبه نزد عاًیو در صورت لزوم سر ردیقرار گ یپزشک یمقتض

 

 مؤسسات به مربوط مقررات -1 -2
 

موظدف دارندد،  تیدهدر نحدو فعالبه  ی،شگاهیآزما واناتیح نهیکاربر که در زم ایکننده هیدهنده، تهپرورش مؤسسات -1 -2 -1

 . ندکن افتیمجوز مربوط را در ربط،یدر پژوهش ذ اخالق تهیکم/کارگروهاز  ،خود تینوع فعال اساس بر هستند
 

اسدت کده  نیدروط بر اکنندگان و کاربران، مشهیدهندگان، تهاخالق به پرورش تهیمجوز کارگروه/کم یاعطا -1 -2 -1 -1

گونده  هدا فاقدد هدرعملکرد آن ،ه و در مجموعکرداخذ  صالحیخود را از مراجع ذ تیمربوط به فعال یمجوزها ریسا شانیا

 باشد.  یمنع قانون
 

دهندده، رشپرو مؤسسده»الزم اسدت عملکدرد  ،در پدژوهش اخدالق تدهیکم/کارگروهمنظور کسب مجوز  به -1 -2 -1 -2

 تدهیکم/رگروهکاباشدد. مجدوز  ربدطیذ یهدااسناد و دستورالعمل ریحاضر و سا یراهنمامفاد  مطابق ،«کاربر ایکننده هیته

 برزمان مذکور . مدتشودتمدید الزم است درخواست  ،آن دیتمد یمحدود ارائه شده و برا ایورهد یبرا ،در پژوهش اخالق

 ،شودیم نییعت ذیربط احتمالی طیشرا سایر گرفتنو با درنظر سال پنجحداکثر  تا، اخالق تهیکم/کارگروه دیصالحد اساس

ه مجدوز، در طدول دورهمده در  ی،شگاهیآزما واناتیکار با ح یاصول اخالق مطمئن شود اخالق تهیکم/کارگروهکه ینحوبه

نخواهدد  جدادیمؤسسده ا در واناتیرفاه ح ای هاپروژه یمطلوب اجرا وضعیتدر  یرییماند و تغخواهد  یسطح استاندارد باق

موجود در محدل  عبارت است از: امکانات به آن توجه شود، دیبامجوز  اعتبارزمان مدت نییکه در تع یاز ضوابط یشد. برخ

 مؤسسده یقدوقو ح یقدیسابقه عملکرد افدراد حق و ،افراد عامل تیصالح ،هاپروژه دادنانجام محل ای واناتیاز ح ینگهدار

 حاضر.  یراهنمامفاد  تیدر رابطه با رعا ربطیذ
 

 «کداربر ایدکننده هیدهنده، تهمؤسسه پرورش»عملکرد  ایدر ساختار  «قابل توجه» رییگونه تغ صورت هر در -1 -2 -1 -3

 اسدت. ظدن بده یالزام ،اخالق تهیکم/کارگروهاخذ مجوز مجدد از  ،داشته باشد واناتیبر رفاه ح یمنف ریکه ممکن است تأث

 دیگدر اید اخدالق تدهیکم/کارگروهعملکرد موضوع بند حاضر، ممکن اسدت توسدط  ایدر ساختار  «رییبودن تغ توجهقابل »

حاضر، فقط در  عملکرد موضوع بند ایدر ساختار  «رییتغ بودنقابل توجه  ریغ»اثبات  کنیل ؛ردیصورت گ ربطیذ ینهادها

 . است ربطیذ پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه اراتیاخته طیح
 

 بدرای ،مسدئول عنوانبده ی،قدیحق یفدرد دیدبا ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروهشده توسط ارائه مجوز در -1 -2 -1 -4

جدوز . مباشدد شددهحاضدر مشدخص  یراهنمداکاربر با مفداد  ایکننده هیدهنده، تهانطباق عملکرد مؤسسه پرورش نیتضم

 یهداتیئول)حسب مس یمقتض یو عمل یتئور یآموزش یهااعطا شود که دوره یبه فرد ،صرفاً ،دیبا اخالق تهیکم/کارگروه

 باشد.  را داشتهالزم  یو عمل یعلم یهاتیکرده و صالح ی( را طمؤسسهخود در 
 

 نیداست(. مشخصات ا یدار الزاماست )وجود موارد ستاره ذیل یفضاها نیازمند وجودمؤسسه کاربر،  کی ی،طور کلبه -1 -2 -2
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 :باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یکیتکن اصول مطابق دیاماکن با
 

 ؛*ناریسا از ماریب واناتیح( ونیزوالسی)ا یجداساز محل و یافتیدر واناتیح نهیقرنط محل -1 -2 -2 -1
 

  ؛*واناتیح ینگهدار و اسکان محل -1 -2 -2 -2
 

 به شدنبرگردانده از شی)پ است شده استفاده هاآن از یقاتیتحق شگاهیآزما در که یواناتیح از مراقبت محل -1 -2 -2 -3

  ؛*(یاصل اسکان محل
 

 خداص، ییغدذا یهدارهیج هیدته ،یوگرافیراد وان،یح مرد از بعد یهاشیآزما ،یتخصص یهاشیآزما محل -1 -2 -2 -4

 ؛یصیتشخ یشگاهیآزما یهاتست ،ینیبال معالجه
 

  ؛*مداخالت دادنانجام محل -1 -2 -2 -5
 

 ک؛یولوژیب عوامل و داروها بستر، غذا، یسازرهیذخ و افتیدر محل -1 -2 -2 -6
 

  ؛*ونیسزایلیاستر و ییگندزدا وشو،شست زاتیتجه و لیوسا از استفاده و استقرار محل -1 -2 -2 -7
 

 ینگهددار و رهیدذخ بدرای اسبمن زریفر و/یا هاالشه یسازرهیذخ برای ،گرادیسانت درجهمنفی بیست  زریفر -1 -2 -2 -8

  ؛*دفع ای سوزاندن از قبل زائد مواد موقت
 

  ؛*یتخصص و یکارمندان ادار ها،نیتکنس ،مسئولین مراقبت حیوانات یبرا یمحل -1 -2 -2 -9
 

 .شاغل افراد استحمام یبرا یمحل -1 -2 -2 -10
 

ه کد یطیامکانات و شدرا ژهیوهب ی،شگاهیآزما وانیکردن و هر نوع کار با حدیمق ،ینگهدار برای الزم طیو شرا امکانات -1 -2 -3

. در طه موجدود باشددمورد نظر در اماکن مربو وانیح هگون اساس بر دیبا ،نقش دارند واناتیح ایو سالمت افراد  یمنیا نیدر تأم

 ایدمدل بده افدراد عا بیه آسگون در محل مذکور اجرا شوند. هر دیدارند، نبا ازین هاآنکه به  ییهاامکانات، پروژهنبود این صورت 

 یخالقدتخلفدات ا ارشدمدر  ،یقانون تیمسئول یهاجنبه رینبود امکانات الزم رخ داده باشد، فارغ از سا لیچنانچه به دل ،واناتیح

 گیرد.قرار می ،زین
 

 ندوع وان،یدح ندوع رهنوع خطرات  اساس بروجود دارد،  یشگاهیآزما وانیها حکه در آن یاماکنهمه  یبرااست  الزم -1 -2 -4

و در شدده  هیدته ،هداو درمدان آن یریشدگیپ هو نحو یاز مخاطرات احتمال یموجود در محل، فهرست زاتیو تجه لیوسا داروها،

 . شود داده قرار دارند، حضور محلآن که در  یافرادهمه دسترس 
 

 اسدتفاده یشدگاهیماآز وانداتیح بدا کدار در خطرنداکبالقوه زاتیدکه در آن از داروهدا و تجه یمکان مسئول -1 -2 -4 -1

را از دسترس افدراد  هاآن وکند فراهم  را زاتیداروها و تجه تیامن و یمنیا نیتأم یبرا الزم امکانات است موظف شود،یم

 .داردزا بس یتیاهم نات،وایح یوتانزی برایدر رابطه با ابزار و مواد مورد استفاده  ژهیوهب ،امر نیمتفرقه دور نگاه دارد. ا
 

 ندوع حسدب بدر ی،ندرمدا امکاندات ریسدا و اسدتاندارد هیداول یهاکمکواجد جعبه  ،مذکور اماکن است الزم -1 -2 -4 -2

 افدرادهمده بدرای  دسدترس قابل رؤیت و راحتیبه دیبا یدرمان امکانات و هیاول یهاکمکباشند. جعبه  یاحتمال مخاطرات

 .باشد ربطذی
 

نفر  کیحداقل  یاراد تیدر هنگام فعال مذکور اماکن باشد الزم است ممکن ،یاحتمال خطرات نوع حسب بر -1 -2 -4 -3

نوع  اساس بر یرفنون امدادگ با امدادگراین . است گذرانده را یامدادگر و هیاول یهاکمک دوره کهباشد  یفرد و/یاپزشک 

 . کرده استکسب  ربطیذ یالزم را از مراجع قانون یقانون یمجوزها و ستا آشناخطرات محتمل در محل 
 

 ییشناسدا ،دارندرا  یمقابله با خطرات احتمال یبرا ضروریکه امکانات  یمراکز درمان نیترکینزداست  الزم -1 -2 -4 -4

انتقدال مصددومان  یبدرا مناسدب هینقل لهیو وس باشد افرادهمه  در دسترس یراحتبه ،هاآن تماس شماره و آدرس و شوند
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 یقدو یدیدوئیاپ یاز داروهدا ایشده  ینگهدار ی،جانوران سم یاچنانچه در مؤسسه مثالً .باشد آماده این مراکزبه  یاحتمال

 مناسدب سدتیآنتاگون ای مؤسسه در موجود جانوران هژیوکه پادزهر  یمراکز درمان نیترکیالزم است نزد شود،یاستفاده م

شدده  نیدیمراکدز تع آن بده یدسترسد یهداراه نیترعیسر و ییشناسا قبل از دارند، اریاخت در را استفاده مورد یدهایوئیاپ

از  زیدن نیگزیجدا یهانهیگز و وداکتفا نش یدسترس ریمس کی ای یمرکز درمان کیکه صرفاً به انتخاب  شودیم دیباشد. تأک

 .شوند نییتع شیپ
 

مشدخص شدود کده  یندو ام مدنیامحدوده  دیبا یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و ینگهدار همه اماکن در -1 -2 -4 -5

 انجدامر خدود را کدا مکدان،از محل( در آن  اقالم افتیدر ای محل به شدهیداریاقالم خر لیتحو یموقت )مثالً برا انمراجع

 کده است نیا ندازمین( شدهو امن مشخص منیا محدوده از)فراتر  مجموعه اماکن گریدترک کنند. ورود به  را آنجاو  دهند

رد قصدد فد چنانچده. کندد افدتیرا در« با مرکدز ییآشنا»اطالعات مربوط به  مجموعه، ناز مسئوال یکیتوسط  مراجع فرد

و  سدتا وا بدهمختلف محل  یهابخش دادنشامل نشان« با مرکز ییآشنا»روز را در محل داشته باشد،  کیاز  شیحضور ب

 داشته محل ردرا  هروزکیقصد حضور  فرد چنانچهشود.  خاطرنشان او به محلدر  تیفعال یتیو امن یمنیا نکاتالزم است 

همده  ان،یداپ. در شدود یادآورید اومرکدز بده  ربدطیذ یهدادر بخش تیفعال یتیو امن یمنیصرفاً نکات ا است الزم باشد،

بده  مربدوط هیاول تاطالعا افتیدر بر یمبنرسمی  ایهبرگ دیبا اند،کرده افتیرا در« با مرکز ییآشنا» اطالعاتکه  مراجعان

 . دهند لیمرکز تحو مسئول به و نندک امضا را آندر  تیفعال یتیو امن یمنیبا مرکز و نکات ا ییآشنا
 

 مسئول دهیدموزشآکارشناس  ای دامپزشک نفر کی حداقل یدارا دیبا ،کاربر و کنندههیته دهنده،پرورش مؤسسه هر -1 -2 -5

  جدز ،المقددوریحتد و نداشته هاپروژه با منافع اشتراک ای تعارض ،امکان حد تا که باشد یشگاهیآزما واناتیح طب در تبحرم و

. شدودیم ادی «صالحیذکارشناس  ای دامپزشک» عنوانبه ،حاضر دستورالعمل در ،فرداین  از. نباشد هاپروژه همکاران ای انیمجر

 :باشد ذیل امور انجام به قادر و دسترس در همواره دیبا صالحیذکارشناس  ای دامپزشک
 

 ؛یشگاهیآزما واناتیح یهایماریب درمان و کنترل ص،یتشخ ،یریشگیپ -1 -2 -5 -1
 

 ؛یشگاهیآزما واناتیح رنج و درد درمان ای نیتسک ی وریشگیپ -1 -2 -5 -2
 

 یهداپدروژه دادنانجدام یهداروش ارائه ،مثالً ها؛پروژه حیصح انجام یبرا ازین مورد طیشرا و ملزومات نیتأم -1 -2 -5 -3

)مانندد  وانداتیح یبدرا یتخصصد خددمات ارائده و( یعدیطب و یشناسستیز یارهایمع ارائه)مانند  اطالعات هیته ،یوانیح

 یدا/و دحالبد واناتیح از ژهیو یهامراقبت ،یجراح عمل از پس یهامراقبت معمول، یهایجراح انجام ،یدردیب ،یهوشیب

 (؛علمی و اخالقی حیصح اصول اساس بر واناتیح کردنیوتانزی
 

 ؛یشگاهیآزما ناتوایح با کار و ونقلحمل ،ینگهدار پرورش، به مربوط یهابرنامه تیریمد و نیتدو -1 -2 -5 -4
 

 یعلمد امدور و هداپدروژه در یشدگاهیآزما وانداتیح از اسدتفاده بده مربدوط یهادستورالعمل اصالح و هیته -1 -2 -5 -5

 مؤسسه؛ در شدهانجام
 

ونقدل و اسدتفاده از حمل ،ینگهددار پدرورش، یالزم بدرا یو فضداها سداتیتأس یاحداث و نگهدار تیریمد -1 -2 -5 -6

 ؛یشگاهیآزما واناتیح
 

 رطوبدت، حرارت، درجه نترلکشامل ) باشندمی در ارتباط آنبا  واناتیح که یاماکن یکیزیف طیشرا کنترل -1 -2 -5 -7

 ؛(یسایر موارد مقتض و طیمح یسازیغن امکانات، مزاحم یصداها زانیم ،ینورده هوا، تیفیک از،ین مورد یفضا
 

 دییدتأ مدورد منابع اضر،ح یراهنما اتیمحتو ،یکشور یهادستورالعمل با مرتبط یهاهیتوص و مشاوره ارائه -1 -2 -5 -8

 ها؛پروژهاستفاده در  مورد واناتیح سالمت و رفاه نیتأم در موجود یاستانداردها ریسا و حاضر یراهنما
 

 ربط؛یذ افراد به یشگاهیآزما واناتیح با کار و مراقبت یعمل آموزش -1 -2 -5 -9
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 ها؛پروژه در یوانیح یهامدل یاجرا و انتخاب -1 -2 -5 -10
 

 .واناتیح از استفاده با یعلم یهاپروژه تیهدا و یطراح در یهمکار -1 -2 -5 -11
 

 بتوانند دیبا واناتیح زا ینگهدار محل در شاغلافراد /فرد ،یقانون مراجع از الزم یقانون یمجوزها همه اخذ صورت در -1 -2 -6

 وانداتیح بدا کار ای یگهدارن با رابطه در الزم امور دادنانجام به و بندای حضور مؤسسه در ی،مقتض ساعت هر در و روزها همه در

 ،یکشدور نیقدوان هب کامل توجه ضمن ،است الزم نمسئوال. بپردازند( سایر امور مربوطه وی درمان اقدامات آب، غذا، عیتوز ری)نظ

 در حضدور زین و مؤسسه به مذکورافراد /فرد وآمدرفت که ندکن حاصل نانیاطم مربوطه، نیقوان هر گونه و مذکور مؤسسه نیقوان

 .است دهش نیتأم باره نیا درافراد /فرداین  تیامن و یمنیا و ندارد یقانون منع گونهیچه ،الزم یهازماندر  مؤسسه
 

 اسدت الزم. باشدد داشته حضور ییتنهابه ،واناتیح با کار ای ینگهدار محل در دینبا یفرد چیه امکان حد تا -1 -2 -6 -1

 لیددل و اماکن نیا به افراد خروج و ورود زمان از وانات،یح با کار ای ونقلحمل ،ینگهدار پرورش، محل مسئول یقیحق فرد

 و ورود ثبدت چدهدفتر ازبایدد  هداایدن مکان به افراد تردد ثبت یبرا. باشد داشته یآگاه شیشاپیپ ،محل در شانیا حضور

 .شود استفاده یمقتض یسازوکارها ریسا ای خروج
 

زمدان  نیدر اولد دیشوند، با ینگهدار یگروه ای یصورت فردبه نکهیمورد استفاده در مداخالت، اعم از ا واناتیح همه -1 -2 -7

( فردمنحصدربه و یدائمد ییشناسدا نشدانه)واجدد  یگذارعالمت کند،می جادیا را درد نیکمتر که یروش با ش،یممکن پس از زا

  .شوند
 

 موجدب کاربر، ای کنندههیته دهنده،پرورش توسط هاآن نکردنیگذارعالمت ای واناتیح عالئم بودنمخدوش -1 -2 -7 -1

 واندات،ینکردن حیگذاربه عالمت ازیصورت ن . درشودیو تخلف محسوب م شده اخالق یهاتهیکم یدر امور نظارت اختالل

 ،حدالنیاخدذ شدود؛ باا قاخدال تدهیکم/کارگروهو مجدوز شدده ارائه  ،اخالق تهیکم/کارگروهکننده به قانع یلیالزم است دال

 ،منظدور نیدا ی. بدراشود یمعرف اخالق تهیکم/کارگروهو به  دهیشیاند ،وانیح ییشناسا یبرا یاست روش ضروریهمچنان 

 یهدامشخصده بددن، یخاص رنگ موهدا یالگوها ایبدن، رنگ موها  یبا عالئم ظاهر ییشناسا رینظ ییهااز روش توانمی

 .دکرعکس استفاده  هیته ای (،هارنگ مخاط دهان سگ یالگو ریبدن )نظ یبر رو یاختصاص
 

 یگدریبده د یکداربر ایدکننده هیدهنده، ته، از پرورشیگذارقبل از عالمت ی،ماتیپر ایکه سگ، گربه  یزمان -1 -2 -7 -2

 آن نیوالد تیهو هکنندمشخص ژهیوکه بهرا  یاسابقه وان،یح یگذارتا زمان عالمت ،کنندهافتیمنتقل شود، الزم است در

 . دکنحفظ  ،باشد
 

و  ییشناسدا مئدعال ،باشدن ریپذامکان اساساً ها،آن یفرد یگذارعالمت که واناتیح از ییهاگونه ای جوندگان بارهدر :تبصره

 .رساند ثبت به یگروه صورتبه توانیم را الذکرفوق اطالعات
 

 از کید هدر یبدرا ه،مؤسسد بده اتوانیح ورود از پس زمان نیاول در دیبا ،کاربر و کنندههیته دهنده،پرورش مؤسسات -1 -2 -8

 :کنند ینگهدار و ثبت هاآنباره در را ذیل اطالعات و دهند لیتشک مجزا خچهیتار پرونده ها،آن
 

 نیوالدد اطالعدات تولدد، محدل(، سال و ماه روز،)ساعت،  تولد خیتار جنس، نژاد، مستعار، نام وان،یح شماره -1 -2 -8 -1

(، یدامپزشدک) یبهداشدت سدابقه مختلدف، یزمان مقاطع در و تولد هنگام در وزن(، پدر شماره و مادر شماره از)اعم  وانیح

(، السد و مداه روز،)سداعت،  مدرد خیتار ،یزندگ طول در حیوان ینگهدار یهامحل مشخصات وان،یح یکیژنت شناسنامه

 ؛سایر موارد ذیربط و مرد محل مرد، لیدل
 

 مندابع از اید افتهی شپرور ی،پژوهش مداخالت در استفاده یبرا اصوالً وانیح ایآ کهشود  مشخصاست  الزم -1 -2 -8 -2

 ؛شود ثبت اشپرونده در ،موضوع نیاو  است شده نیتأم گرید
 

 داده شود. دیجد کنندهافتیبه در مذکور از پرونده یرونوشتباید  گر،ید یبه مکان وانیدر صورت انتقال ح -1 -2 -8 -3
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 هدااز آن« گدروه»هدر  یبدرابایدد جوندگان(،  رینباشد )نظ ریپذاساساً امکان ،وانیحهر  یپرونده برا جادیچنانچه ا :تبصره

 د. کر هیته یاپرونده نیچن
 

عملکدرد مؤسسده  رابطه بدا در را ذیل سوابق حداقل موظف هستند ،کاربر و کنندههیته دهنده،پرورش مؤسسات همه -1 -2 -9

 :نندک ثبت
 

الت، آزادشدده، شدده، مدورد اسدتفاده در مدداخ، عرضهشددههیتهشدده، دادهپرورش وانداتیو گونده ح تعداد -1 -2 -9 -1

  ؛یدامدار ستمیشده به سدادهانتقال و ینگهدار یواگذارشده به افراد برا
 

فروختده  ایج از مؤسسه واگذار نحو به افراد خار هربه  ای هآزاد شد وعرضه  ،هیته ،ریتکث واناتیکه ح یخیتار -1 -2 -9 -2

 ؛نداهشد
 

 ر؛یخ ای اندافتهی استفاده در مداخالت پرورش یها براآن ایآ نکهیازجمله ا وانات،یح أمنش -1 -2 -9 -3
 

 ؛ نداهشد هیتهاز آنجا  واناتیکه ح یمراجع -1 -2 -9 -4
 

  وانات؛یح گانکنندافتیو آدرس در نام -1 -2 -9 -5
 

 - علت مدرد دیاند، باکه مرده یناتوایح بارهاند )درکشته شده ایکه در مؤسسه مرده  یواناتیحه و گون تعداد -1 -2 -9 -6

 (؛ شوددرج  -چنانچه شناخته شده باشد
 

 .شوند ثبت دیبات، اس شده استفاده واناتیح از هاآن در که ییهاپروژه مشخصات کاربر، مؤسسات بارهدر -1 -2 -9 -7
 

ورت و در صد ینگهددار ،سدال پدنجمددت  یحدداقل بدرا دیدبا( hard- copyدر قالب مکتدوب )الذکر : سوابق فوقتبصره

رای همیشده ( بایدد بدsoft- copyسدوابق کدامپیوتری )ند. شدوارائده  شانیبه ا ربط،یذ اخالق تهیکم/کارگروه درخواست

 ند.شوارائه  شانیبه ا ربط،یذ اخالق تهیکم/کارگروه درخواستدر صورت  نگهداری شده و
 

و  یبهداشدت یگدواه ،حیواندات شناسدنامهنسدبت بده ارائده  واندات،یح هالزم است در هنگام عرضد دهندگانپرورش -1 -2 -10

 ان،ویدح شدمارهز: اعبارتندد  واناتیحداقل اطالعات الزم در شناسنامه حقدام کنند. ا رندهیگلیبه تحو راها آن یکیشناسنامه ژنت

 یتبهداشد عداتاطالسال(، شماره مادر، شدماره پددر و وزن در هنگدام تولدد. حدداقل  و تولد )ساعت، روز، ماه خیتار ،نژاد، جنس

عنوان حدداقل اطالعدات باشدد. بده شدهاشاره  هاآنعوامل پاتوژن خاص در  عدم وجود ای وجودبه  دیبااست که  نیانیز  واناتیح

 هدانآخداص  یکدیژنت یهایژگیو نیهمخون بودن و همچنریغ ای همخونبه الزم است  هم واناتیح یکیژنت تیمربوط به وضع

 ه باشد. شداشاره 
 

 اسدت ظفمو وانیح دهندهپرورش ،یپرورش واناتیح در نامطلوب تیخصوص گونه هر مشاهده صورت در -1 -2 -10 -1

 .دهدالزم را انجام  اقدام ،مشکل رفع برایرا پیدا کند و  علتکه 
 

 وانداتیح نتقدالا مسئول فرد به ، فقطرا شدهعرضه واناتیح است موظف ،واناتیح دهندهپرورش مؤسسه -1 -2 -10 -2

 .دهد لیتحو واناتیح کنندههیته مؤسسه یقانون ندهینما ای پروژه در
 

 ریدنباشدد )نظ ریپدذاساسداً امکدان ،وانیهر ح یبرا یکیشناسنامه ژنت ای یبهداشت یگواه ،شناسنامه جادی: چنانچه اتبصره

 د.کر هیته را یاسناد نیها چناز آن« گروه»هر  یبراباید جوندگان(، 
 

و  کنددفدراهم  هدانآ یممکدن رفداه را بدرا زانیدم نیشتریب دیبا واناتیاز ح یپرورش و نگهدار د،یمحل تول طیشرا -1 -2 -11

 .باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه اصول مطابق
 

 یکیژنت نقائص یدارا واناتیح ریتکث از و گیردصورت  یو علم یاصول اخالق حسببر  دیبا واناتیح ریتکث -1 -2 -11 -1

 .شود زیپره شود،یم مادر واناتیح به بیکه موجب آس حد از شیبمثل  دیتول ای
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 یوتدانزیکده را  یوانداتیح یهداگذاردن اعضدا و بافتاشدتراکامکدان به دیبا یشگاهیآزما واناتیاستفاده از ح اماکن -1 -2 -12

صدرفاً  هدا،آن هدودهیشددن بکاسدته و از کشته ،مورد استفاده واناتیاز تعداد ح لهیوسنی. بدندک جادیکاربران ا نیدر ب، شوندیم

 یکسدانی یوانیدکده از مددل ح ییهداپدروژه نیبمشارکت  ،نیهمچن شود؛می یریجلوگ یشان،هااستحصال اعضا و بافتمنظور به

در رابطده الزم اسدت  نید. در اشدودیکشور م یسازوکار علم یو مال یانرژ ،یدر منابع زمان ییجوموجب صرفه ،کنندیاستفاده م

، پدیش از هرگونده وانداتیح نیا یهاو بافت کننده اعضاگذارنده و مصرفاشتراکافراد به یو/یا معنو یماد یهاتیمالک خصوص

 . ربط نیز ارسال گرددصورت گرفته و رونوشت توافق مذکور به کمیته اخالق ذیتوافق  ،صورت مکتوببه ،آغاز مشارکت

 

 اخالق یهاتهیکمکارگروه/  به مربوط مقررات -1 -3
 

 انجدام یشدگاهیآزما وانیدح یرو بدر کده ییهداپدروژههمه  بیتصو و یبررس مرجع حاضر، یراهنما بیتصو خیتار از -1 -3 -1

 دسدتورالعمل» دمفدا تابع ،کار روال و اعضا ساختار، ثیح از که است یپژوهش در اخالق یهاکارگروه/هاتهیکمعبارت از  شود،یم

 تدهیکم هرخاندیدب از را خدود اعتبارنامده و باشدند« پدژوهش در اخالق یهاکارگروه/هاتهیکم فیوظا شرح و یبندسطح ل،یتشک

 .باشند دهکر افتیدر یپزشک آموزش و درمانوزارت بهداشت،  یو فناور قاتیمستقر در معاونت تحق اخالق در پژوهش یوزارت
 

 تدهیشدده توسدط کمماسدتاندارد اعال بیدترک یدارا ایالزم است  ربطیذ پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه -1 -3 -1 -1

 عنوانبه لیذ افراد از کیهر از امکان صورت در ایباشد  یدرمان و آموزش پزشکاخالق در پژوهش وزارت بهداشت،  یوزارت

 با کار ابقهس یداراکارشناس  ای دامپزشک: کند دعوت یشگاهیآزما واناتیح به مربوط یهانامهطرح یبررس یبرا «مشاور»

 وانداتیح ابد کدار سدابقه یدارا پژوهشدگران ،کشدور در واناتیح از تیحما یرسم ینهادها ندهینما ،یشگاهیآزما واناتیح

هرگدز  و اشدب واناتیاز ح تیحما نهیمند و فعال در زمجامعه که عالقه ندهیعنوان نمابه ،رمتخصصیغ عضوو  یشگاهیآزما

 انجام نداده باشد. یپژوهش ای یاقدام آموزش یشگاهیآزما واناتیح یبر رو
 

 نظدر تدوانیمد ،نداشنب جلسه در یحضور شرکت به قادر قبل، بند در مندرج یاعضا از کیهر کهیدرصورت -1 -3 -1 -2

 است الزم ،منظور نیا یبرا. شد ایجو( نمابر و نامه ل،یمیا ریاستناد )نظقابل یارتباط لیوسا از استفاده با را شانیا یمشورت

 افدرادهمده  اریدختا در و افتیدر شانیا یمشورت نظر ،مقرر موعد در شده و داده قرار افراداین  اریاخت در یمقتض اطالعات

 .شود گذاشتهدر پژوهش  اخالق تهیکم/کارگروه جلسه در حاضر
 

 تیدترب یعنوان مددرس ارشدد بدرارا به ینامدرس ،صالحیافراد ذ نیاخالق در پژوهش، از ب یوزارت کارگروه -1 -3 -1 -3

فدراهم  انشدیا یمناسدب را بدرا یانتخاب و امکاندات آموزشد ی،شگاهیآزما واناتیآموزش کار با ح یهادوره نامدرس ریسا

 . دکنمی
 

 اید سدترسید و ندجر و موجب بروز درد ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه ینظر کارشناس اساس برکه  ییهاپروژه در -1 -3 -2

روژه از پد یمسئول کماکان موظف به درخواست مجدوز اجدرا یمجر شوند،یم« درد نهیحد کم»کمتر از  زانیبه م داریپا بیآس

 .شوداجرا  تواندیم پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه حیصر دییپس از تأ پروژه فقطو  استپژوهش  در اخالق تهیکم/کارگروه
 

 یاجرا در زمانِ مصوب قیانحراف از پروتکل تحق یا مصوب نامهدر طرح «اساسی» و «عمده»، «جزئی» رییتغ گونه هر -1 -3 -3

در صدورت . و کسب تأیید ایشان استطرح  کنندهبیتصو در پژوهشِ اخالق تهیکم/کارگروهمجدد به  یرسانطرح، مستلزم اطالع

 عدم موافقت کارگروه/کمیته اخالق با نوع تغییر اظهاری، نظر کارگروه/کمیته مذکور مالک خواهد بود.
 

 ذکر به الزم. نشود یوانح برای اضافه رنج یا درد ایجاد باعث که است تغییراتی ،«جزئی» تغییرات از منظور -1 -3 -3 -1

 یوانات شدهح برای زیادی درد و رنج بروز موجب نهایتاً است ممکن «جزئی تغییر چندین» انجام مواقع برخی در که است

  .گیردمی قرار «عمده» تغییرات دسته در مذکور پژوهش در آمده عمل به تغییر که در این موارد،



 

 

 

 

  

 

 ایران اسالمی جمهوری ی درعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما

19 

 

 رندج یدا نداراحتی، درد میدزان افدزایش باعدث اسدت ممکدن که است تغییراتی از عبارت« عمده»تغییرات  -1 -3 -3 -2

 .شود مطالعه طول در حیوانات
 

 در آمدده ملع به تغییرات باشد، نظر مورد طرح یک در عمده و/یا جزئی تغییر چندین انجام که مواردی در -1 -3 -3 -3

 گیرند. می قرار« اساسی»یا  «عمده» تغییرات دسته در اخالق کارگروه/تهیکمحسب نظر  مذکور طرح
 

د تغییر کلی در ماهیت اخالقدی یدا احتمال دارد باعث ایجا که است تغییراتی ،«اساسی» تغییرات از منظور -1 -3 -3 -4

ت از اساس توسط کمیته تصویب شده بود، ممکن اسعلمی پژوهش شده و زوایای اخالقی پژوهش جدید، با آنچه که قبالً 

 تغییر یابد.
 

 رییدتغ جدادیا درخواسدت مصوب، الزم اسدت نامه طرح روی بر عمده تغییرات و جزئی تغییرات برای انجام -1 -3 -3 -5

 ارسال شود. اخالق تهیکم/کارگروه به، مصوب نامهطرح
 

دقیقاً مشابه یک طدرح  قیاخال بررسی درخواست فرایند است الزم اساسی تغییرات ایجاد به نیاز صورت در -1 -3 -3 -6

 حنامه مصدوباساسی در یک طرحنامه مصوب، موجب لغو مجوز طر تغییرات به عبارت دیگر، ایجاد. از نو آغاز شود ،جدید

 .شده و الزم است طرح پژوهشی از نو برای کمیته اخالق تعریف شود قبلی
 

 و بدا ربدطذی اخدالق کارگروه/تهیکم ردبی توسط تواندمی جزئی تغییرات دارای هاینامهطرح رد یا تصویب -1 -3 -3 -7

 دچدار هداینامدهطدرح رد یدا تصدویب و بررسدی، .شدود انجام جامعه نماینده و اخالق کارگروه/تهیکم دامپزشک همراهی

  .گیرد تمام اعضا ( صورت)با حضور  کامل اخالق کارگروه/تهیکمدر  است عمده و اساسی الزم تغییرات
 

 ربطذی اخالق وهکارگر/تهیکمتعداد دفعات مجاز انجام تغییرات جزئی یا عمده در یک پروژه مصوب با نظر  -1 -3 -3 -8

 موجب بروز تغییر اساسی در پروژه نشود. به نحوی که انجام تغییرات مکرّر،  شود؛تعیین می
 

توسدط  الدذکر،فدوق یهانامهطرح خصوص در ،پژوهش دراخالق  کارگروه/تهیکم میتصم به یدگیرس و اعتراض قبول -1 -3 -4

 و ردیدگیمد ورتص «یپزشکوزارت بهداشت، درمان و آموزش  پژوهش در اخالق یوزارت کارگروه» تاًیاو نهکارگروه باالتر /تهیکم

 .است یقطع موارد نیا در یوزارت هتیکم یرأ
 

 وانداتیمربدوط بده ح یهدارابطده بدا پدروژه درخدود  یذات یهاتیعالوه بر صالح ،پژوهش در اخالقکارگروه /تهیکم -1 -3 -5

 :باشدیم زین لیذ یهاتیصالح یدارا ،یشگاهیآزما
 

 مفداد بدر اسداس ،«یشدگاهیآزما وانداتیحکداربر  وکننده هیته ،دهندهپرورش مؤسسات»بر عملکرد  نظارت -1 -3 -5 -1

 ؛راهنما مفادبا  هاآن عملکردانطباق  زانیبه م استناد با ،سساتؤماین  تیفعال مجوز لغو ای صدور و حاضر یراهنما
 

 نامدرسد تیصدالح ی:شگاهیآزما واناتیبه کار با ح مربوط یآموزش یهادوره یاجرابر  نظارتو  یزیربرنامه -1 -3 -5 -2

. شدود دییدتأ ربدطیدر پدژوهش ذ اخدالق تدهیکم/کارگروهمعتبر و  یاست از طرف مرجع علم الزم یآموزش یهادورهاین 

 وشده انجام  ،«یآموزش یهاتیدر فعال واناتیاستفاده از ح یاخالق یراهنما»مندرجات  حسببر  دیبا هادورهاین  یبرگزار

 ثبدت یصدورت رسدمبه ،«یآموزش یهادر دوره یشگاهیآزما واناتیاستفاده از ح یاخالق یفرم درخواست بررس» لیتکم با

  ؛باشند یشگاهیآزما واناتیح با کار در یعمل و یعلم ،یاخالق یعال یهاتیصالح واجداست  الزم نامدرس/مدرس. شود
 

الزم اسدت  ،اسدت انقضدا خیتدار دارای یآموزش یهادوره این برای شدهصادر یهایمدارک و گواه نکهیتوجه به ا با :تبصره

 یبدراتوان نمیشد، آن گذشته با یانقضا خیکه تار یمدرک از. ندکناقدام  یگذراندن دوره بازآموز برایافراد در موعد مقرر 

 .کرد استفاده «یشگاهیآزما واناتیکار با ح مجوز» افتیدر
 

بدا  ،ندوع هدر بده ،مدداخالت طول در که یافرادهمه  یبرا «یشگاهیآزما واناتیح با کار مجوز» لغو ای صدور -1 -3 -5 -3
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 لیددخ افراد یاخالق و یعلم تیصالح یبررس اساسمجوزها براین لغو  ای صدور :باشندیدر ارتباط م یشگاهیآزما واناتیح

نامناسدب  عملکدرد سدابقه نداشدتن افدراد، نیدا توسدط شددهیمعتبر ط یآموزش یهادوره ،یشگاهیآزما واناتیح با کار در

 یراهنمدا مفدادهدا بدا انطباق عملکدرد آن زانی( و ماخالق تهیکم/کارگروه صی)به تشخ واناتیدر کار با ح یو علم یاخالق

  ؛شودیبه راهنما استفاده م وستیاز فرم پ ،انجام آن یو برا گیردمی صورتحاضر 
 

 

 . استاز زمان صدور  سال پنج مدتبه ،افرد یبرا «یشگاهیآزما واناتیح با کار مجوز»حداکثر زمان اعتبار  :تبصره
 

به اطالعات مربوط به  ،خود یکاربر نوع حسب بر ،واناتیح با کار در لیدخ کارکنانهمه  نکهیاز ا نانیاطم -1 -3 -5 -4

 مداوم طوربه و هستند عملی تیو واجد صالح دهید آموزش یکاف اندازهبه رند؛دا یمربوطه دسترس یوانیح گونهکار با 

 ؛کنندیم عمل ترباتجربه افرادالزم را از خود نشان دهند، تحت نظارت  تیکه صالح یو تا زمان بینندمی میتعل
 

 ؛های واصلهطرح نامه یاخالق بیتصو و یبررس -1 -3 -5 -5
 

در  سدرزده، اید شددهنییتعشیپاز یبازرسد انجدام ،یافتیدر هایاسناد، گزارش یبررس یبرا ینابازرس نییتع -1 -3 -5 -6

اسدتفاده  و ینگهدار چگونگی موظف هستند نابازرساین . شودیاستفاده م یشگاهیآزما واناتیها از حکه در آن ییهامحل

. کنندد زارشگد اخدالق تدهیکم/کارگروهحاضدر را بده  یراهنماآن با مندرجات  انطباق زانیم وکرده  یرا بررس واناتیاز ح

 هر گونه. دکنیم اعالم را خود نظر و یبررس یاجلسه یط را نابازرس یکتب هایگزارش ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه

 اقددامات وود ش یبررس ،کارگروه/تهیکم یاعضا توسط دیبا وضعیت حیوانات بهبود برایو امکانات الزم  التیتسه رات،ییتغ

 ؛ردیها صورت پذآن اجرادرآوردن به یبرا یمقتض
 

تعدداد  ،یوانیدح یآزمدودن یدارا شدهیابیارز یهاپروژهبر تعداد و مجموع بودجه  یمبن ،ساالنه گزارش هیته -1 -3 -5 -7

و  «دیشدد»، «متوسدط»، «مالیدم» دسدته قالدب در شدهیبنددسته یهاو تعداد پروژه ،هاآن گونه و شدهاستفاده واناتیح

 ؛پژوهش در اخالق یوزارت تهیکم به ارائه برای ،«بدون بازگشت»
 

 یهدابدا پدروژه در رابطده ،تحدت پوشدش یهاکارگروه/تهیکم تیفعال ساالنه گزارش ای ازخالصه یآورجمع -1 -3 -5 -8

  ؛پژوهش در اخالقی وزارت تهیکم به ارائه برای ی،وانیح یآزمودن یدارا
 

 ؛ربطیذاماکن  در هاآنو کار با  ینگهدار تیوضع و واناتیح رفاه بر نظارت -1 -3 -5 -9
 

بدر  یمبن ،ذیربط یباالدست یهاکارگروه/هاتهیکمیا سایر  پژوهش در اخالق یوزارت تهیکم به شنهادیپ ارائه -1 -3 -5 -10

 .دهد ارتقا حاضر یراهنما یاجرا یسازمان مربوطه را برا/دانشگاه توان بتواند که یاقدام هر ارائه
 

صادره از  یهابخشنامه ایها حاضر و هر گونه دستورالعمل یراهنما ربط،یاخالق ذ یهاکارگروه/تهیمالک عملکرد کم -1 -3 -6

موضدوع از  دیدبا، ه باشددوجدود داشدت یاشک و شبهه یک، هرباره چنانچه در باالدست خواهد بود. اخالق تهیکم/کارگروهجانب 

 باالدست استعالم شود. اخالق تهیکم/کارگروه
 

 را موضدوع است ظفموکارگروه /تهیکم نیا ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه توسط پروژه «رد» صورت در -1 -3 -6 -1

اطدالع  ،پدروژه یلمدا اعتبدارگان کنندتأمین/کنندهنیتأم زین و نامهطرح کنندهبیتصو معتبر یعلم مرجع به وقت اسرع در

 .دهد
 

هدر  ،یشگاهیآزما واناتیمشتمل بر استفاده از ح یهادر پروژه «یآزمودن»از جانب  یدادخواه نبودنممکنبه  توجهبا  -1 -3 -7

در  یاشکال احتمدال ایهر گونه نقص  ،یاز جامعه اخالق یندگیبه نما ای یآزمودن وانیحاز جانب  تواندیم یو/یا حقوق یقیفرد حق

 نید. ادکندگدزارش  ،نامدهکننده طدرحبیدر پدژوهش تصدو اخالق تهیکم/کارگروه سیحاضر را به رئ یراهنما موضوعِ یهاپروژه

و داده  انجدامرا  یقدامات مقتضدا واصله، اطالعات و افراد تیهو یمحرمانگ تیرعا ضمنمتعاقباً موظف است  زیکارگروه ن/تهیکم

 ،نامرتکبد ایتخلف، مرتکب  قی. در صورت احراز مصاددهد انعکاس دارتیبه مقام صالح یدگیرس برایمراتب را  ،لزوم صورتدر 
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 .شوندمی «یعلوم پزشک قاتیدر تحق یبه تخلفات پژوهش یدگیدستورالعمل رس»مشمول مفاد 
 

به  دیه عهده دارند، باب آنکه در  یحسب نقش بردر پروژه،  واناتیافراد مرتبط با حهمه  یعملکرد تیصالح -1 -3 -7 -1

 برسد.  در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه دییتأ
 

حاضر انطباق نداشدته  یراهنماشده در نییکاربر، با الزامات تع ایکننده هیدهنده، تهمؤسسه پرورش چنانچه -1 -3 -7 -2

 در یشگاهیآزما توانایکار با ح ینحو از اصول اخالقهر مسجّل شود که به  ،در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه یبرا ایباشد 

 ،در پدژوهش اخدالق تهیکم/کارگروه ،شده است ینوشتن و انتشار گزارش تخط آن و انیپس از پا یحت، هر مرحله از پروژه

ایدن ام دهد. انج واناتیرفاه ح تیآن بر وضع ریتأث عدم انطباق و شدت زانیم اساس بر را یمقتض اقداماتکه موظف است 

ز لغو مجدو ای قیتعل و پروژه رد ،هاآندستور اصالح عملکرد  ،ربطیبه افراد ذ یکتب ای یشفاه تذکر شامل تواندیم اقدامات

 و نامدهطدرح کنندهبیتصدو یعلمد مرجدع بده وقدت اسرع در را موضوع باید اخالق تهیکم/کارگروه ،متعاقباً. باشد آن ادامه

 .کندپروژه منعکس  یگان اعتبار مالکنندتأمین/هکنندنیتأم نیهمچن
 

در  میمقد تواندایسرنوشدت ح دید، باالزم یلغو مجوز/مجوزهدا ای قیاز تعل شیپ، در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه: تبصره

غدو شدود، ل ای آیددر قیتعل مجوز/مجوزها به حالتاین حاصل کند که چنانچه  نانیو اطمکرده مؤسسه مربوطه را مشخص 

 قرار نخواهد گرفت. ریتحت تأث ،صورت نامطلوببه ،مستقر در مؤسسه واناتیرفاه ح
 

 یهدادسدتورالعمل اساس بر دیبا ی،شگاهیآزما واناتیح یرو بر آمدهعملهب مداخالت از حاصل جینتا انتشار -1 -3 -7 -3

 .ردیگ صورت «یپزشک علوم یپژوهش آثار انتشار در اخالق یکشور یراهنما» ژهیوهب مربوطه،
 

 اید یمناسدب علمد یهداروش از امکدان حدد تداحاصدل کندد کده  ندانیاطم دیبا ،پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه -1 -3 -8

 مدداخالت بدر یجابدهزندده ندارندد(،  واناتیبه استفاده از ح یازیکه ن ییهاپروژه) یشگاهیآزما واناتیح نیگزیجا یهایاستراتژ

 . شودمیزنده، استفاده  واناتیح یرو
 

امکدان از  حددتدا  دید، کداربران با«مدواد تیسدمّ نییتع هایآزمایش»باره در عیوس یهاشرفتیپ به توجه با ،اختصاصاً: 1 تبصره

 یشدگاهیآزما وانداتیکار با ح یسازنهیبه، یا کاهش ،کامل ینیگزیکه با هدف جاها آزمایشگونه  نیانجام ا یهاروش نیدتریجد

رابر بر موظف است در پژوهشگ شد،نباممکن  هاروش نیدتریاستفاده کنند. چنانچه استفاده از جد یشانهادر پروژه ،اندارائه شده

را شدرح  هداآنز ادر اسدتفاده  ینداتوان لیدو دلداده نشان  هاروشاین خود را از وجود  یآگاه پژوهش، در اخالق تهیکم/کارگروه

 طدرح دهیدفا -هندیهز یابیدبده ارز توجدهبا  ،اخالق تهیکم/کارگروهممکن نباشد،  ،مدتکوتاهانجام اصالحات مذکور در  اگردهد. 

 .کندرا تصویب یا رد مینامه شده، طرحارائه
 

 نیگزیجدا نیندو یهداروشاسدتفاده از  جیتدرو بدرایالزم  طیشدرا امکان حد تا دیبا پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه :2 تبصره

 .دکن ایمه یعلم جامعه یرارا ب یشگاهیآزما واناتیح
 

 حصدولکه موجب  اتوانیحداقل تعداد ممکن از ح ازحاصل کند که  نانیاطم دیبا ،پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه -1 -3 -9

 . شودمیها استفاده در پروژه شود،یمعتبر م یعلم جینتا
 

بده  ومحاسدبه  ،پدروژه آناز آغاز  شیالزم است پ ،پروژهدر هر  واناتیح ناخواسته ریوممرد یاحتمال درصد -1 -3 -9 -1

 .شود داده اطالع پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه
 

 یمجدر و اسدت شددهنییتعشیازپ ریاز مقداد شیبد ،حین کداردر  واناتیح ریوممرد زانیمکه  قعیموا در -1 -3 -9 -2

 در اخدالق تدهیکم/کارگروهدر اسدرع وقدت توسدط  موضدوعاسدت  الزم، دارد را واناتیتعداد ح شیدرخواست افزا ،مسئول

 وانداتیح تعدداد شیافدزا مجدوز رد ایددر رابطه با صددور  ،مسئول یمجر یکیتکن حاتیتوض به توجهبا  و یبررس پژوهش

 .شود یریگمیتصم
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 ،یپدرورش، نگهددار وضدعیت یسازنهیبه برایحاصل کند که اقدامات مناسب  نانیاطم دیبا اخالق تهیکم/کارگروه -1 -3 -10

 و رندج و رسداندن دردحداقلبه ایدموجب حدذف  ،اقداماتاین که ینحوبه ؛صورت گرفته است ،واناتینقل و استفاده از حوحمل

 . شود واناتیح یبرا داریپا بیآس ای سترسید
 

مفداد  کدردناجرایی یراب کافیکار الزم و دانش  یرویحاصل کند که امکانات، ن نانیاطم دیبا اخالق تهیکم/کارگروه -1 -3 -11

 .را رد کندنامه طرحاست موظف  ،صورت نیا ریدر غ ؛خاص وجود دارد ایمؤسسهخاص در  ایپروژه بارهحاضر در یراهنما

 

 کاربران به مربوط مقررات -1 -4
 

 بدا رابطه در هم و پروژه وعموض در هم است الزم ،یشگاهیآزما وانیح یرو بر پروژه کی دهندهارائه ای مسئول یمجر -1 -4 -1

 و حیصدح یاهیفرض ای سؤال بتواند تا الزم برخوردار باشد تخصص و تبحر شراف،اِ از یشگاهیآزما واناتیح با کار و مطالعه روش

 بخش هر حیصح یطراح را برای یکاف تخصص و تبحر یو چنانچه. ندیبرگز آن آزمون یبرا حیصح یروش وکند  نیتدو را نینو

 خدود پدروژه در تیصدالح واجدد نامتخصصد از اسدت موظدف نباشد، نداشته یشگاهیآزما وانیح یرو برمطالعه و کار  روش از

بده و  داشدته باشدد نمونه مشابه دیبان شدهطرح هیفرض ای سؤال. کند اجرا مداخله یاجرا و یطراح در را شانیا نظرات و استفاده

 ی،قبلد یهداروژهپ مطالعده روشدر  یجزئ راتییتغ جادیمحسوب شود. ا یکاروبارهنباید د شدهطرح هیفرض ای سؤالعبارت دیگر 

عتبدر صدورت م یمستندات علمد هیپابر  ی. اثبات وجاهت علمستین قابل قبولباشد،  تیبااهمو آثار  یچنانچه فاقد وجاهت علم

، دورآیبده بدار مد وانداتیح یکده بدرا یبیدرد و رنج و آسآن که عبارت از  یهانهیدر مقابل هز دیباپروژه  دهیفا زانی. مگیردیم

 را هادهیدفاو  هاهندیهز نی. تناسدب بدودشد یابیارز، محققان یزمان هیمورد استفاده و سرما یمنابع انسان ،یارز ،یالیرهای هزینه

بده  یانکته ق،یحقت انیباشد که در پا یاگونهبه دیمطروحه با هیفرض ایسؤال  ،یطور کلبه .دکنیم یبررس اخالق تهیکم/کارگروه

 مؤثر باشد. دیگر زنده موجودات اتیح ای یبشر جامعه از یو/یا در رفع مشکل فزایدابیبشر  یدانش فعل
 

رخواسدت دفدرم »مسدئول موظدف اسدت  یمجر پژوهش، در اخالق تهیکم/کارگروهپروژه در  یدرخواست بررس یبرا -1 -4 -2

بدده  و لیددرا تکم «پددژوهش در اخددالق یهاکارگروه/تددهیکمدر  یشددگاهیآزما واندداتیمددرتبط بددا ح یپژوهشدد یهدداطرح یبررسدد

 .دکن ارائهمربوطه  پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه
 

توسدط  ،پروژه بیتصو اخالق، پس از یهاکارگروه/تهیدر کم یشگاهیآزما واناتیح یهاپروژه یاخالق یبررس -1 -4 -2 -1

 . ردیگی( صورت مدانشکده/دانشگاه یپژوهش یشورامعتبر )مانند  یمرجع علم
 

مجوز انجام پروژه )کدد اخدالق(  شمارهموظف است  ،جیپروژه، فرد مسئول انتشار نتا کی جیانتشار نتا هنگام -1 -4 -2 -2

وز را همدراه صادرکننده مجد پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروهاست و نام  کردهصادر  پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروهکه 

 .ندکنگزارش پروژه، ارائه 
 

شددت  نییدتع یراهنمدا»حسدب سدند  برنامه را طرح ینه ظاهرو  ی،شدت واقع زانیموظف است م ،مسئول یمجر -1 -4 -3

 . دکنس منعک پروژه یبررس درخواست فرمو موضوع را در کرد  نییتع «یشگاهیآزما واناتیح یآمده بر روعملهبمداخالت 
 

و  یشدگاهیآزما وانداتیمسائل مربدوط بده رفداه ح همه و حاضر یراهنما یاجرادر رابطه با  تیمسئول زانیم نیباالتر -1 -4 -4

 تدهیکم/کارگروهنامده پدروژه را بده مسئول پروژه است که طرح یدر هر پروژه، مربوط به مجر یشگاهیآزما واناتیاخالق کار با ح

افراد  ریاز سا تیشدن مسئولساقطموجب موضوع این حال، نیابا .آن را بر عهده گرفته است یاجرا تیارائه داده و مسئول اخالق

 هداآناخالق در کار بدا  تیو رعا واناتیدر رابطه با حفظ رفاه ح شانعملکردحسب نوع  برافراد همه در پروژه نشده، بلکه  لیدخ

در  لیهر فرد دخ یهاتیاز آغاز پروژه، شرح وظائف و مسئول شیپاست  موظف ،مسئول پروژه یمجر باشند.می تیمسئول یدارا
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  نماید. میتفه شانیو به اکرده پروژه را مشخص 
 

 :است موظف پروژه مسئول یمجر پروژه، یاجرا نیح در -1 -4 -5
 

 وانیدح بده اسدت نممکد مداخله نیح در کهرا  یرضروریغ داریپا بیآس ای سترسید و رنج و درد هر گونه -1 -4 -5 -1

 ؛دکن متوقف عیسر شود، لیتحم
 

که  یمیهر تصم ایه )مربوط پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروهبا مجوز  مطابقحاصل کند که پروژه  نانیاطم -1 -4 -5 -2

 در اسدرع ،ح امدوراصال برای یدر موارد عدم تطابق، اقدامات مقتض زیو ن رسدی( به انجام ماست گرفته تهیکم/کارگروهاین 

 ؛دشویثبت م هاآن جیوقت صورت گرفته و نتا
 

 زمال اخدالق، تدهیکم/کارگروهتوسدط  شددهبیتصو نامهطرح در یجزئ ایعمده  رییتغ جادیبه ا ازین صورت در -1 -4 -5 -3

بده  )مربدوط پدژوهش دراخدالق  تدهینامه مصوب کارگروه/کمدر طرح رییفرم درخواست تغ» لیتکم قیطر از موضوعاست 

نامده در طدرح رییو مجوز تغ دادهاطالع  ربطیذ پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروهبه  «(یشگاهیآزما واناتیح یهانامهطرح

 .شود کسب مصوب
 

 پدروژه در یگاهشدیآزما وانداتیح بدا کدار در لیددخ افراد همه که کند حاصل نانیاطم است موظّف ،مسئول یمجر -1 -4 -6

 ،هدانآ با رابطه در یاماقد هر گونه انجاماز  شیو پ واناتیو استفاده از ح یبه محل نگهدار واردشدن از قبل(، انیدانشجو ژهیوهب)

را  «یشدگاهیزماآ واناتیکار با ح مجوز» ونموده  افتیدر را مناسب یعمل و یتئور آموزش معتبر، یآموزش یهادوره کردنیط با

 اخذ کرده باشند.  ربطیذ پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه از
 

 توانددیوجده نمچیهبه واندات،یح یبودن برخداسدتفادهیب ، یدابودنمسنبودن، ارزانبودن، دسترسدر رفصِ -1 -4 -6 -1

 مدرک، داشتن فصر ،ضمناً، بدون نظارت مستقیم فرد مجرب، با آنها کار کنند. دهیندافراد آموزشبر آن باشد که  یهیتوج

 ،دهندیم انجام لاو دفعات یبرا افراد که ییهاکیتکن مورد در و ستین یکیتکن هر انجام یبرا افراد کامل تیصالح مالک

 افدراد ریسا میقمست نظر ریز و یهمکار با را هاکیتکن نیا برسد، اثبات به هاآن یعمل یهاتیصالح که یزمان تا است الزم

 .دهند انجام ترباتجربه
 

 واندات،یح یرو بر طالعهم روشبا  ییعالوه بر آشنا دهند،یها را انجام ممداخالت و پروژه یکه طراح یافراد -1 -4 -6 -2

ن ایدکده  یفدرد یهمکدار از ایدارا باشند  زیمرتبط با پروژه را ن یعلم یهارشته ریمربوط به سا یهادانشاطالعات و  دیبا

 .دشویم هیتوص صالحیذ کارشناس ای دامپزشکمشورت با  ،رابطه نی. در اندکناستفاده  ،را دارد هاشداناطالعات و 
 

 یهایماریب بارهدر در پروژه، واناتیبا ح کاردر  لیدخ افرادهمه که  دکنحاصل  نانیاست اطم فموظ ،مسئول یمجر -1 -4 -7

 وانیدح هدر خطر نوع ،انسان و وانیح نیب هایماریب نیا انتقال از یریشگیپ یهاروش ،)زئونوزها( شدهینگهدار وانیحمشترک 

الزم را  یهداآموزش واندات،یاز ح یمقابلده بدا خطدرات ناشد یها( و روشنظایر آنها و زدنلگد زدن،شین گازگرفتن، زدن،)چنگ

 . کنند مراقبت از خود هاآموزش توانند با استفاده از اینمی وگذرانده 
 

 نظیدر)ناس بهداشدت حسدب نظدر کارشد الزم یهاونیناسدیواکس دیبا واناتیح با کار به مشغول افراد همه -1 -4 -7 -1

 کدار وانداتیح بدا هکد یافراد سالمت ضمناً. باشند دهکر افتیدر را( یمقتض موارد در یا هپاتیتو/ی، هار ،کزار یهاواکسن

حتمدال بدروز ادر این رابطه موضوع بررسدی . شود یابیارزربط توسط کارشناس ذی منظم یزمان برنامه طبق دیبا ،کنندیم

 ،وانیدح توسط شدنگازگرفته ،فرد بدن به آلوده سوزن واردشدن صورت درآلرژی یا آسم در افراد حائز اهمیت ویژه است. 

 تقدالان خطدر کده یگدرید مدورد هدر گونده ، یاکند دیتهد را واناتیح سالمت است ممکن که فرد درخاص  یماریب وجود

 بدا یمقتض اقدامات وشود  یبررس سرعتبهو حیوانات  فرد یسالمت است الزم دارد، یپ در را انسان و واناتیح نیب یماریب

 .ردیگ صورت واناتیح و افراد سالمت حفظ کردیرو
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 انیداز گدزارش پا اینسدخهپروژه،  انیموظف است در پا ،مسئول یمجر اخالق، تهیکم/کارگروهدرخواست  صورت در -1 -4 -8

 .دکن ارائهنامه طرح کنندهبیتصو اخالق تهیکم/کارگروهپروژه را به 

 

 واناتیح از مراقبت یروهاین به مربوط مقررات -1 -5
 

 :دیبا واناتیح از مراقبت یروهاین
 

ی گداه و یعدیطب یهدارفتار برابدر در و باشدند صدبور واناتیح با کار زمان در .باشند داشته یاخالق یریپذتیمسئول -1 -5 -1

 ؛رسانند انجام به حیصح اصول اساس بر را واناتیح دکردنیمق و ندهند بروز خود از شدید العملعکس هاآن دهندهآزار
 

داشدته باشدند.  یآگداه ،پدروژه تیو موفق وانیو نقش خود در حفظ سالمت ح تیاهم زیموضوع پروژه و ن تیاهم از -1 -5 -2

 متوجده را کامالً توانایو پرورش ح یمراکز نگهدار ریبا سا یشگاهیآزما واناتیاز ح یکار در مرکز نگهدار شیوه الزم است تفاوت

 ؛آموزش داده شود یخوببه ،شانیا یبرا یشگاهیآزما واناتیخاص کار با ح طیو شرا شده
 

کدار ند. افدراد تازهکدرده باشد یطد ،اخالق تهیکم/کارگروه مصوب یآموزش یهاسرفصل حسب برالزم را  یهاآموزش -1 -5 -3

 ؛ندکن تیفعال ترتجربهبه اثبات برسد، تحت نظارت افراد با عمالً یشان،هاتیصالحکه  یتا زمان موظف هستند
 

یدا  یافسدردگ ضعف، ،یماریب درد، عالئم ژهیو طوربه و بشناسند را خود مراقبت تحت وانیح گونه یرفتار یهانشانه -1 -5 -4

 یروهداین .دندنک کنتدرل را هداآن یسدالمت و یسرکش واناتیح به منظم طوربه .دهد صیتشخ را گریکدی با واناتیح یناسازگار

 افدراد اید ئولمسد یمجر به سرعتبه را موضوع ،یعیرطبیغ مورد گونه هر مشاهده صورت در هستند موظف واناتیح از مراقبت

 ؛دهند اطالع دیگر ربطیذ
 

 ،ثالًمد .عمدل کنندد هاآنو به  ( آگاه باشندهاآنکار با  یمنیو ا ی)شامل مسائل بهداشت واناتیکار با ح یمنینکات ا از -1 -5 -5

د و پدس از ( اسدتفاده کنندزیدروپدوش تم و محافظ )دستکش، سربند، ماسک، پوشش کفش یهااز پوشش واناتیح یهااتاقدر 

کدرده و  وشدوشست، بدودن آلودهرا در صورت  نشدنیحذف یهاو پوششکرده بارمصرف را حذف کی یهاپوشش اتاق،خروج از 

 .تحمام نمایندشسته و در موارد لزوم اسدستان خود را  وانات،یح یمحل نگهدار و خروج ازدر هنگام ورود  نمایند. یضدعفون
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 مداخالت در استفاده مورد واناتیح أمنش -2 -1 
 

 برسد.  اخالق تهیکم/کارگروه بیبه تصو دیبا ،در هر پروژه وانیح هیته أمنش -2 -1 -1
 

پدرورش  هداآنتفاده در اسد یممکن است در مداخالت استفاده شوند که اصوالً برا یصورت تنها در ی،وانیح یهاگونه -2 -1 -2

که  شوندیم ادیز اریبس یرنجمتحمل استرس و  ،از اسارت پس( «ولگرد»به  ملقب ای سرپرستیب) یآزادز واناتیحباشند.  افتهی

 یهداهپدروژ جینتدا شددنموجدب مخدوش توانددیمد یو هم از نظر علم است زیبرانگچالش یموضوع یهم از نظر اخالق ،امر نیا

منجدر  تواندیامر م نیکه ا استنامعلوم  یآزادز واناتیح یکیژنت ای یشود. ضمناً سابقه بهداشت واناتیح نیا یآمده بر روعملهب

 ها منتج گردد. وژهمعتبر در پرنا جیها، به حصول نتادر داده یپراکندگ شیبا افزا ای دوشافراد  یبرا یبه بروز معضالت بهداشت
 

 یتنهدا در مدوارد ،وحدش اتیدشدده از حدیص واناتیح ای یاهل یهاگونه یِو انواع وحش یآزادز واناتیح از -2 -1 -2 -1

 یاجدرا یبدرا یضرور ازیبرسد که ن جهینت نیبه ا ،پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروهکه  دکردر مداخالت استفاده  توانمی

 یدهایددر مطالعات مربوط به تهد واناتیحاین استفاده از  ای ردمذکور وجود دا واناتیمطالعات مربوط به بهداشت و رفاه ح

 است الزم .ضروری است ،واناتیح ای هاانسان و حیات سالمت یجد یدهایتهدمطالعات مربوط به  و یستیز طیمح یجد

 هدای گونه انواع وحشیِ یا آزادزی حیوانات از استفاده با فقط مذکور، مطالعات که باشد داشته علمی وجود توجیه حقیقتاً

بده  یالمللدنیبد دیشدد یهداتیبه حساس توجه باحال، نیابا .است پذیر امکان وحش حیات از صید شده حیوانات یا اهلی،

 و اخدالق یهداکارگروه/تدهیکم ،(هدامداتیپر و هاگربه ها،سگ ژهیوهب) واناتیحاین  یبر رو یو آموزش یانجام امور پژوهش

 .دهند قرار نظر مد را هاپروژه نیا انتشار از یناش یاحتمال سو  عواقبمسئولیت  دیبا ،کاربران
 

بده  ،پدژوهش در اخدالق تهیمک/کارگروهکه  دکردر مداخالت استفاده  توانیم یتنها در موارد ،هاماتیپر از -2 -1 -2 -2

 زیآممخداطرهقوه بال ینیبال طیشرا ای یناتوان کیدرمان  ای صیتشخ ،یریشگیپ کردیمداخالت با رواین برسد که  جهینت نیا

اشد کده هددف بوجود داشته  یعلم یهیتوج واقعاًو  ردیگی( صورت مماتیگونه از پرهمان  واناتیح ایانسان ) اتیح یبرا

 .نیستدستیابی ، قابلهاماتیپرجز های دیگر، بهبا استفاده از گونه مداخالت نیا
 

( هدامداتیپراز  یگروهد عنوانبه) وارآدم یهامونیم. کرد استفاده «هیپا یهاپژوهش» در دینبا هاماتیپر از -2 -1 -2 -3

ه برسد کد جهینت نیشواهد متقن به ا یهبر پا ،پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروهمگر آنکه  ؛دندر مداخالت استفاده شو دینبا

 تیوضع کی رهرمنتظیغ وعیکنترل ش یبرا ای بوده ی، اساسوارآدم یهامونیم هحفاظت از گون یخاص برا ایمداخلهانجام 

 ه اهدداف مداخلدهشرط ک نیو به امذکور است. در موارد  ی، اساساً ضرورهاانسانکننده ناتوان ای اتیکننده حدیتهد ینیبال

جز بده ،گدرید یهاهبدا اسدتفاده از گونداهداف مداخله را نتدوان یا  ،آورد دسته ب نیگزیجا یهاروشبا استفاده از را نتوان 

استفاده مشروط  یقو موقت، مجوز اخال یصورت استثنائبه تواندیم اخالق تهیکم/کارگروه، بدست آورد، وارآدم یهامونیم

 ،شدودینم «هیپا یهاپژوهش»و شامل  استحاضر  مادهاز اهداف مندرج در  یکیرا که واجد  یدر مداخالت هامونیماین از 

، وانداتیحایدن  یبدر رو یو آموزشد یبده انجدام امدور پژوهشد یالمللدنیبد دیشدد یهداتیبه حساسد توجه. با دکنصادر 

ها را مد نظر روژهپ نیاز انتشار ا یناش یعواقب سو  احتمالمسئولیت  دیبا ،و کاربران پژوهش در اخالق یهاکارگروه/تهیکم

 قرار دهند.
 

 رانیدا یاسالم یجمهور ستیز طیمح حفاظت سازمان تیحما تحت ایدر معرض خطر  یوانیح یهاگونه از -2 -1 -2 -4

ها/مدداخالت در پدروژه تدوانیمد یصدورت در تنهداوجود دارد،  یقانون یهاتیحساس هاآنباره در که یواناتیح انواعهمه  و

 ،اًیدکسدب شدده باشدد و ثان ربدطیذمراجدع  هدر گوندهرابطده از  نیدالزم در ا یقانون یمجوزهاهمه  ،که اوالً دکراستفاده 

 کیدرمان  ای صیتشخ ،یریشگیپ کردیبا رو ،پروژه/مداخالتاین برسد که  جهینت نیبه ا ،پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه

و  ردیدگیدر معرض خطر( صدورت م گونه همان واناتِیح ایانسان ) اتیح یبرا زیآممخاطرهبالقوه  ینیبال طیشرا ای یناتوان

 ،مدذکور هگوند جزهبد، وانداتیح گدرید یهدامداخالت بدا اسدتفاده از گونده نیوجود داشته باشد که هدف ا یعلم یهیتوج
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 یهداتیحساس به توجه باوجود ندارد.  واناتیحاین جز استفاده از به ی،نیگزیجا یروش پژوهش چیو ه نیست یافتنیدست

 و پدژوهش در اخدالق یهداکارگروه/تدهیکم مدذکور، وانداتیح یرو بدر یآموزش و یپژوهش امور انجام به یالمللنیب دیشد

 .دهند قرار نظر مدّ را هاپروژه نیا انتشار از یناش یاحتمال سو  عواقب دیبا ،کاربران
 

هدر  مشداهده صورت در. شود هیته مجوز یدارا دهندهپرورش و/یا کنندههیتهاز  دیبا ،استاندارد یشگاهیآزما یهاگونه -2 -1 -3

 .دهد اطالع آن کنندههیته ایدهنده به پرورش را موضوع دیبا وانیح کنندهافتیدر وان،ینامطلوب در ح تیخصوص گونه
 

 که ردیگ صورت ییهاروش از استفاده با و باتجربه افراد توسط صرفاً دیبا وحش اتیح از واناتیح انداختندامبه -2 -1 -4

 .شود واناتیح یبرا داریپا بیآس ای سترسید و رنج و درد ممکن زانیم نیکمتر بروز موجب
 

 ایمجروح شده  وانیح مشخص شد که وان،یحیک انداختن دامپس از به ایانداختن دامبهدر زمان  چنانچه -2 -1 -4 -1

 برای یمقتض و هر اقدامشده  نهیمعا صالحیذ دامپزشکتوسط  دیبا امکان صورت درنامطلوب است،  ی اوسالمت تیوضع

 .ردیصورت گ وانیرساندن درد و رنج ححداقلبه
 

 ممنوع است.  یردهیمثل و در دوران ش دیدر فصل تول واناتیح انداختندامبه -2 -1 -4 -2
 

 الزم ،مورد نظر شگاهیآزما ای دائم ینگهدار محل به دنیرس و هاآن حمل تا واناتیح انداختندامبه زمان از -2 -1 -4 -3

 .شوند ینگهدار ،خود گونه به مربوط مناسبِ طیشرا در واناتیح است

 

 واناتیح ونقلحمل -2 -2
 

 برسد. پژوهش در اخالق تهیکم/کارگروه دییبه تأ دیبا ،در هر پروژه واناتیونقل ححمل نحوه -2 -2 -1
 

 وانداتیح یفاه ممکن براروز باشد و حداکثر رمعتبر و به یشده در منابع علمارائه اصولمطابق  دیبا وانیونقل ححمل -2 -2 -2

عنوان چیهبده شدوند، یوتدانزی یآموزشد اید یپژوهش لیبه مقصد، به دال دنیپس از رس واناتیمقرر است ح نکهیرا فراهم آورد. ا

 باشد.  هاآنو آزاردهنده  یاصولریونقل غحمل یبرا یلیدل تواندینم
 

ا تجربه در کار بدا یا کارشناس ب صالحیذ دامپزشک توسط لیذ موارد است الزم وانات،یح ونقلحمل مجوز صدور یبرا -2 -2 -3

 :شوند یگواه و یبررسحیوانات آزمایشگاهی 

 صدولا اسداس بدر وانداتیح/وانیح حمل یبرا خودرو بودنمناسب (بونقل؛ حمل یمورد نظر برا واناتیح/وانیح سالمت( الف

 مدوارد در) واناتیح/وانیح حمل اصول با رابطه در راننده بودندهیدآموزش (پ روز؛به و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یکیتکن

 ونقدلحمل امکاندات و تیصدالح ونقدل،حمل قدرارداد طدرف شرکت که شود حاصل نانیاطم است الزم یی،ایدر ای ییهوا حمل

 (.ددار را واناتیح/وانیح یاصول و حیصح
 

مسدئول »بدا عندوان  یکده از و شودیدر پروژه صادر م لیاز افراد دخ یکیبه نام  ،واناتیونقل ححمل مجوز -2 -2 -3 -1

اشد. مؤسسده ب دیدهرا  واناتیونقل ححمل برای ضروری یهاآموزشفرد الزم است این . شودینام برده م «واناتیانتقال ح

 لیدتحو ،کننددههیدمؤسسه ته ای واناتیشده را صرفاً به فرد مسئول انتقال حیداریخر واناتیموظف است ح ،دهندهپرورش

ده نمدو ارائه واناتیحدر انتقال  لیافراد دخ ریسابه  رارابطه این الزم در  یهاآموزش باید واناتی. فرد مسئول انتقال حهدد

 . دکن نظارت هاآن عملکرد رب و
 

 سدفر نیحد در را وانداتیح ونقلحمل فیوظا یبرخ است ممکن نکهیا از فارغ ،واناتیح انتقال مسئول فرد -2 -2 -3 -2

 و انجدام ،یدهسدازمان میمسدتق تیمسدئول کنیلد ،باشد سپرده یحقوق ای یقیحق افراد ریسا به یجانب یهاتوافق صورتبه

 او است. عهده  بر سفر رساندناتمامبه
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 اسدت الزم ،بدالعکس اید کشدور داخل به خارج از و کشور از منطقه هر نیب ،واناتیح ونقلحمل با رابطه در -2 -2 -3 -3

 نیقدوان ات،مقررات فرنطینه مربدوط بده حیواند ،کشور یدامپزشک سازمان وقت نیقوان رینظ یکشور مقررات و نیقوانهمه 

نقدل وحملواسدط و مبددأ در  و مقصدد یکشدورها یجدار نیقدوان ،هااسدتان نیب واناتیونقل ححملباره کشور در یجار

 حفاظدت سازمان نیقوان ،واناتیح ییهوا حمل هباردر یالمللنیب ییونقل هواانجمن حمل وقت نیقوان ،واناتیح یالمللنیب

 .ردیگ قراردقیق  توجه مورد ،مربوطه نیقوانسایر  و کشور ستیز طیمح
 

 . ندکن فتایخود را در تیفعال هطیحآموزش متناسب با  وانات،یونقل ححملدر  لیافراد دخهمه است  الزم -2 -2 -4
 

زم ال یمندیا یستانداردهاا ،کندفراهم  واناتیح یمناسب را برا هیتهوو  ییدما طیشرا دیبا واناتیحمل ح هینقل لهیوس -2 -2 -5

. باشدد رادا ار وانداتیح نقلوحمل یبرا ضروری یقانون یمجوزها هر گونه ورا داشته  رهیو غ یسوزآتشاز نظر احتمال تصادف، 

 .باشد أمبد سسهمؤ در واناتیح از ینگهدار محل طیشرا مشابه امکان حدِ تا دیبا ونقلحمل طول در واناتیح از ینگهدار طیشرا
 

 د،یشدد یهداکانت ناآشدنا، یصدداها. شدود وانداتیح یبدرا دیشد یسترسید بروزباعث  تواندیمنقل وحمل -2 -2 -5 -1

(، هسدتند رکدتح یمداریببه  مستعد که یواناتیح بارهدر ژهیوهب) حرکت از یناش هجیسرگ ،یقبل گروه از وانیح جداشدن

 یکداف زمدان اختصداص ،لذا .شود واناتیح شدنبدحال مجموعاً و ترس ،ینگران ش،یتشو اضطراب، موجب توانندیم همگی

 و یحتدرا ،حیواندات ونقدلحمل آغداز از شیپد هداآن ینگهددار محدل محفظده یدما و طیشرا با واناتیح یسازگار یبرا

 .است یضرور یامر ،محفظه مناسب یهتهو و حرکت طول در واناتیح ینگهدار محل محفظه بودنمناسب
 

 ریمسدداشته باشدد.  انویباشد که حداقل اثر را بر سالمت و رفاه ح یاگونهبه دیونقل باحملو مدت  طیشرا -2 -2 -5 -2

 وانداتیح ورود زمانزمان سفر )از  وانات،یو رنج ح سترسید هر گونهکاهش  برایشود که  یزیرطرح ینحوبه دیحرکت با

 ،طور خالصههب. دشو یریجلوگ ریو از بروز تأخ باشد( در حداقل خود محفظه مذکورخروج از  زماننقل تا وبه محفظه حمل

. قدرار داد ود،خ گونهمطلوب و مناسب مربوط به  طیرا در شرا وانیح دیبا وانات،یونقلِ ححمل نیاز آغاز حمل و درح شیپ

حمدل  همحفظد. شدود یریامکدان جلدوگ حددِتا  ،لرزش ای ادیز یسروصدا ،یدر طول سفر از بروز حرکت ناگهان الزم است

طور بدهه کد یوانداتیبدا ح یشدکارچ وانداتی. مجاورت حدکنفراهم را  حیوانباشد که امکان استراحت  یشکلبه دیبا وانیح

 شودیم توانایاسترس در ح جادیباعث ا ،مجزا باشند یهاقفساگر در  یحت، شوندیمحسوب م این حیواناتشکار  ،معمول

 فرد توسط انحیو مدائ مشاهده امکانشده باشند که  یطراح یطور دیها بامحفظه نیهمچن .دکر زیاز آن پره جداً دیو با

 دیدها باحفظهم .نشود مجروح محفظه قطعات توسط نقلیه، وسیله ناگهانی و تند حرکات اثر در حیوان و باشد مراقب فراهم

 بدا دیدبا هافظهمحوجود نداشته باشد.  آنشده باشند و امکان فرار از  یمورد نظر طراح وانیح گونه یهایژگیمتناسب با و

 اناتحیو برای باید نقل و حین حمل در حیوانات حمل های محفظه. باشند شده محکم خود یجا در ،مخصوص یهاتسمه

 حرکدات از و باشدد موجود وانیح خواب و استراحت یبرا مناسب امکانات دیبا .باشند ایمن نقل، و حمل در دخیل افراد و

 دیدبا حمدل همحفظد لزوم، صورت در. شود زیپره جداً (هوا کوران ،ژهیوهب) ییوهواآبزیاد  تغییرات و هینقل لهیوس یناگهان

 صدورت ایگونههب دیبا امر نیا .دشو مسدود کامالً ای فتهای کاهش هاسمیکروارگانیم خروج و ورود که شود یطراح ینحوبه

 .باشد سریم ،کند رییتغ دستخوش را هاآن کیولوژیکروبیم تیوضع آنکه بدون ،واناتیح یبصر یبازرس که ردیگ
 

 معمدول یازهاین و سن و رشد تیوضع بهبسته ، واناتیح مناسب هیتغذ و آب است الزم ونقلحمل نیح در -2 -2 -5 -3

، وانیدح بده یغدذاده و الزم یهاتوقف دیبا یطوالن یرهایمس در. شود قرار داده حیوانات اریاخت در مناسب شکلبه ،هاآن

 .دیرگ انجام ،گونه یاهیتغذ عادت و گونه با منطبق
 

 ان،یسدمتک هدا،ماتیپر رینظ)ها در سطوح باال قرار دارد آن یعصب ستمیس تکامل ی کهواناتیرابطه با ح در -2 -2 -5 -4

در ایدن رابطده  وشدده توجه  ،نقلوطول حمل در هاآن( یروان -ی)اختالالت رفتار یشناسروانبه است  الزم ،(گربه و سگ

 . انجام شود یمقتض اتاقدام
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نقدل و واز استرس حمل یناش یهایماریب ژهیوهب، ونقلدر طول حمل واناتیح کیپاتولوژ یهاالعملتوجه به عکس با -2 -2 -6

 نهیمعا صالحیذ دامپزشکحیوان توسط الزم است قبل و بعد از حمل،  ،حرکت از یناش جهیسرگ به واناتیح یاستعداد برخ زین

 . دشو انجامدر مورد حیوان  یدرمان ای یریشگیاقدامات مناسب پ لزوم صورت در وشده 
 

الزم را  یهایآمادگ ،أمبد از واناتیح ارسال آغازاست قبل از  فموظ کند،یم افتیدر را واناتیح که یامؤسسه ای فرد -2 -2 -7

محل اسکان،  نه،یقرنط اتاق یسازآماده ،الزم یمجوزها کسبالزم است  جملهاز .باشد کرده جادیاها آن ینگهدار و افتیدر یبرا

 از ،وانداتیز حا یمحل نگهددار یموارد مربوط به استانداردها ریو سا ،رطوبت و ییدما طیشرا کننده،یآب، غذا، پرسنل نگهدار

 . باشند گرفته قرار توجه مورد قبل
 

 .دکدرهدا در مدداخالت اسدتفاده به مقصدد، از آن واناتیح دنیبالفاصله پس از رس دینبا یطیشرا چیه تحت -2 -2 -7 -1

 در شددههارائ یکدیتکن اصدولمطدابق  ،یطدیمح دیجد طیبا افراد و شرا واناتیح سازگارشدن یبرا مناسب زمان است الزم

 .ردیگ قرار نظر مد ،روزبه و معتبر یعلم منابع
 

وارده در طدول سدفر،  یهااسترس لیبه نظر نرسند، به دل ماریب ،به مقصد دنیپس از رس واناتیح اگر یحت -2 -2 -7 -2

 ندهیقرنط ،طیشدرا بده بسته، حتماً تا چند روز است الزم ،شدنماریببه  واناتیح نیو استعداد ا یمنیا ستمیس شدنفیضع

 ایدن لیوسا و ادمو با تماس یحت ای ،دیجد محل درموجود  واناتیح ریز تماس با سا. در مدت قرنطینه باید حیوانات ادونش

 دیجد طیشرا اب واناتیح سازگارشدن یبرا الزم زمان از یبخش عنوانبه توانیرا م نهیقرنط زمانباشند. مدت دور واناتیح

 ،آب ندور، رطوبدت، دمدا، ژهیدو مداتیتنظ یاجدرا بده طیشدرا حسب برممکن است  ،نهیقرنط دوره طول در. گرفت نظر در

 یاقددامات مقتضد ریسدا و رانهیشدگیپ یدرمان اقدامات دادنی، انجاممنیا ستمیس کنندهتیتقو یداروها استفاده از، خوراک

 باشد.  ازین

 

 واناتیح از مراقبت -2 -3
 

 برسد. اخالق تهیکم/کارگروه دییبه تأ دیبا ،در هر پروژه واناتیمراقبت از حه نحو -2 -3 -1
 

پدروژه  اجاتیظر، احتنمورد  یشگاهیآزما وانیح گونه یازهاین یدبا ی،شگاهیآزما واناتیح از مراقبت محل یطراح در -2 -3 -2

ه شدود کد یطراحد ینحوبده دیبا واناتیمحل مراقبت از ح حالت، نیدر بهتر نظر قرار داده شود. مد کاراندرافراد دست یو راحت

از  دیدمحدل با نیدادر  باشدد. زیدن واناتیح گرید یهااسکان گونه جهت یآت یاحتمال یکاربر رییتغبرای امکانات مناسب  یدارا

کدف، سدقف و  وارهدا،یها، د. قفسشود استفاده باشند،ن یسم او یبرا وان،یح توسط شدنخورده درصورت کهمناسب  یهارنگ

 یصالح سداختمانمشوند.  ساخته منیا و بادوام مواد از وباشند  کردنیعفونضدشو و وشستقابل دیبا یساختمان یهابخش ریسا

اهم را فدر واناتیحمناطق مراقبت از  یبهداشت طیمقاوم در برابر آتش و بدون درز و شکاف باشند و شرا ضدِرطوبت، دیبا یمصرف

 ریسدا و هاپاشلهشدع بداال، فشدار بدا یهایاسپر دهنده،خراش کننده،پاک عوامل آثاردر برابر  ییمقاومت باال دی. سطوح باندکن

 اتداق یدرهدا بدرق، اتصداالت کش،زه یهالوله آب، لوله خطوط راهروها، ساختار به مربوط اتیجزئ .باشند داشته یتماس عوامل

مختلف ساختمان بدا  یهااتصال قسمت یهاها، محلسقف وارها،ید ،یکشزه ستمیسطوح کف، س ،یخارج یهاپنجره وانات،یح

 ریسا و افراد توسط استفاده مورد کاناتام و لباس داکت، یمجار کار،رو یهایکشها، لولهحفاظ رها،یگحائل، ضربه یهاهم، نرده

 . باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یمطابق با استانداردها دیبا ،ساتیتأس و امکانات
 

داشدته  انیدجر ،در داخل محل و اطدراف آن یباشد که عبور و مرور محدود ییجا در دیبا واناتیمراقبت از ح محل -2 -3 -3

 یدر راهروهدا وانداتیمربوط به محل مراقبدت از ح لیوسا ومواد  ریها، فضوالت و ساقفس وانات،یح ییجاجابه نیباشد؛ همچن
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 رادافد ورود ازمنظور اسدتفاده نشدود.  نیا یپرتردد اماکن برا یهابه حداقل ممکن برسد و از قسمت یدبا ،و آسانسورها یعموم

بددون انجدام اعمدال  بایددن زاتیتجه و کارکنانشود.  یریجلوگ دایاک دیبا واناتیبه محل مراقبت از ح ،کودکان ژهیوهب، متفرقه

 وانداتیمحدل مراقبدت از ح ریدمتفاوت هسدتند )نظ یکروبیم تیبا وضع یواناتیح یکه دارا ییهامحل نیب ،یمقتض یضدعفون

و  زیدتم یمناسدب بدرا یداتیتمه دیبا ،فیکث مواد حمل از بعد. شوند جا(، جابهنهیو قرنط ماریب واناتیسالم، محل مراقبت از ح

 عبور و مرور در نظر گرفته شود.  محل کردن یبهداشت
 

 افدرادمکرر  یدسترس ندازمیکه ن ییهااتاقالزم است  وانات،یکاهش عبور و مرور در محل مراقبت از ح یبرا -2 -3 -3 -1

زا مجد ،م مدداخالتاز محل انجا یدبا وانیمراقبت از ح یهااتاققرار داده شوند.  یبه درب ورود کیدر مناطق نزد ،هستند

 باشند. 
 

 امانجد. باشدد صدالحیذ دامپزشدک نظدر تحدت مدداوم صدورتبه دیدبا مراقبدت محدل در وانیدح سدالمت تیوضع -2 -3 -4

 دسدتورات ،یوانیح گونه حسب بر است الزم ،هایماریب از یریشگیپ یبرا الزم اقدامات و/یا دارو گونه هر زیتجو و ونیناسیواکس

 ،یالمللدنیبد و یمل یاستانداردها ،یپزشک علوم یهاپژوهش در اخالق یهاتهیکم یهانامهبخش کشور، یدامپزشک سازمان وقت

 .ردیگ صورت یقانون و معتبر مراجع و منابع ریسا و منطقه در عیشا یهایماریب
 

را  یعلمد یهاتیفعال جینتا توانندیو م رنددا واناتیح کیولوژیب تیوضع نییدر تع یمهم ارینقش بس یطیمح عوامل -2 -3 -5

فدراهم  حیواندات یرفاه ممکن را برا نیشتریب دیبا واناتیمحل مراقبت از ح طیشرا لذا ؛قرار دهند ریتحت تأث ریچشمگ ینحوبه

 باشدند. حیو صدح بخشندانیاطم ،است ریپذکه امکانتاآنجا ،حاصل از مداخالت جیکند که نتا جادیرا ا نانیاطم نیا باید وکرده 

 .باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یکیتکن اصول مطابق دیبا طیشرا این
 

صدرفاً بده  دیده است. نباش یمنظور طراح نیا یشوند که اختصاصاً برا ینگهدار ییهامحل در دیبا واناتیح -2 -3 -5 -1

 تدهیکم/روهکارگ صیکده طبدق تشدخ قعیمدوا. در شوند ینگهدار شگاهیدر آزما واناتینبود امکانات، ح ایکار  یراحت لیدل

در  واندات،یمحدل مراقبدت از ح برایمشخصات ذکرشده همه  دیشوند، با ینگهدار شگاهیدر آزما واناتیالزم است ح اخالق

 ایاد افر یبرا یمالاجتناب از بروز خطرات احت زیو ن واناتیالزم به منظور حفظ رفاه ح داتیتمه وشده فراهم  زیمحل ن نیا

 در نظر گرفته شود. واناتیح
 

 اتداق ،یجراحد اتداق ها،شدگاهیآزما)مانندد  هدامحل ریسداخدود بده  یاصل یکه از محل نگهدار را یواناتیح -2 -3 -5 -2

در  وانیدز حاسدتفاده ا رید)نظ رنددیگیدر تمداس بدا افدراد مختلدف قدرار م اید شوندی( برده مینواح ریو سا یربرداریتصو

 ند:اردبرگ یاصل ینگهدار اتاقمجدداً به  توانیم لیذ طیشرا همهحصول  صورتدر  ، فقط(یآموزش یهابرنامه

 ؛آمده باشند کسانی یاصل ینگهدار محلاز  ها،محل ریسا به شدهدادهانتقال واناتیحهمه  (الف

و  شدودیمدمنتقدل  هداآنبده  وانیکه ح ییهاباشند، محل امدهین کسانی یاز محل نگهدار واناتیمه حه کهیدرصورت (ب

  ؛شوند ینمختلف، ضدعفو یهاگروه واناتیدر فواصل انتقال ح ،است وانیکه در ارتباط با ح هامحلداخل آن  زاتیتجه

 ریدظن ،کیآسدپت اصدول افدراد شدوند،یمد آورده مختلدف ینگهددار یهامحل از که یواناتیح با افراد تماس صورت در (پ

 دیجد گروه ورود از شیپ را دیجد کاله و دیجد گان د،یجد ماسک د،یجد دستکش دنیپوش ها،دست حیصح یوشوشست

 ند؛کن تیرعا واناتیح

 یاصدل ینگهددار محدل بده یکروبیم عوامل ای هایآلودگ انتقال موجب ،یاصل ینگهدار محل به وانیح مجدد بازگشت (ت

 .باشد نداشته یتداخل ،پروژه اهداف با و ودنش
 

 یازهدایجملده نی، ازاریل بسانتخاب شود و عوام ادیز اریبس دقتبا دیبا( ییچندتا ای ی)انفراد واناتیح ینگهدار هویش -2 -3 -6

 وی حل نگهدارامکانات موجود در م وان،یسالمت ح تیخاص، الزامات پروژه، وضع وانیهر ح یرفتار یهایژگیو وان،یح یاگونه

 .شوند گرفته نظر در ،پروژه جینتا و واناتیح رفاه بر رگذاراثعوامل  ریسا
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بده  نکدهیشوند؛ مگدر ا یدارنگه صورت نیا به دینبا برند،ی( رنج می)انفراد ییتنها ینگهدار از که یواناتیح -2 -3 -6 -1

 الزامدات ای گونههم واناتیح ریسا با زیآمخشونت یرفتارها وان،یح یانهیزم ینیبال تیوضع ای کیوپاتولوژیزیف طیشرا لیدل

اعدات شدود و مر دیدبا وانداتیح نیدا یانفدراد ینگهددار در یدامپزشک. اصول باشد ریناپذاجتناب یانفراد ینگهدار پروژه،

 وانداتیح یجداساز زمانمدت ی،حالت نیباشد. در چن دهیرس اخالق تهیکم/کارگروه دییبه تأ دیبا وانیح یانفراد ینگهدار

 شدود،ینگاه داشدته مد ییتنهابه یوانیچنانچه ح وانات،یح یهااکثر گونه باره. درابدیبه حداقل ممکن کاهش  دیبا ،گروه از

را در  شدانضورح یی،ایدبو قیداز طر نکدهیا ایدهدا را بشدنود آن یصدا ای ندیرا بب خود گونههم واناتیحداقل بتواند ح دیبا

 در وانداتیح یاگوندهنیب یهایگونده و وابسدتگ کی واناتیح نیب یحتماً وابستگ ،مجموعخود احساس کند و در  یکینزد

 یاده و خدالسد یطدیصرفاً مح دینبا واناتیح یانفراد یکه محل نگهدار شودیم دیتأک ژهیو طوربه ،ضمناً. شود گرفته نظر

آور رندج اریسدباز بدروز عدوارض  ،یوانیدح هگوند با متناسب یِطیمح یسازیاقدامات غن دادنبلکه الزم است با انجام ؛باشد

 . دکر یری( جلوگیپیاسترئوتا یرفتارها ریساده )نظ طیدر مح واناتیح یانفراد ینگهدار
 

 ،وانداتیح رشددنیدرگ از مناسدب، داتیتمه یرینظرگالزم است با در ،واناتیح یگروه ینگهدار صورت در -2 -3 -6 -2

 اسداس بدر دیداب ی،در محدل نگهددار واناتیشود. تعداد ح یریجلوگ ی،ابیجفت و غذا قلمرو، رینظ یموارد لیدل به ژهیوهب

 وانیدونده حمخصوص گ یو اجتماع یطیمح طیو شرا باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یو استانداردها ضوابط

 یبندددر گروه رییتغ جادیاز ا امکان حدتا  دیدر گروه، با یپرخاشگر یاز بروز استرس و رفتارها یریجلوگ یحفظ شود. برا

 یبنددگروه در رییدموجدب تغ تواندیکه م یراتییتغ ید. برخکرها اجتناب گروه دروندر قدرت  مراتبسلسه زیو ن واناتیح

 دیجد وانیز: افزودن حا نداعبارت د،نشو واناتیمنجر به نزاع ح متعاقباًو  هها شدقدرت درون گروه مراتبسلسه ای واناتیح

 یوهدگراز  یمددت نسدبتاً طدوالن یبدرا یوانیدح بدردنرونیب شدده،تیتثب یگروهاز  یوانیححذف  شده،تیتثب یگروهبه 

د مشدابه مدوار یاریو بسد گدروه کید به مخالف جنس با وانیح افزودن گروه، نیهم به آن مجدد بازگرداندن و شدهتیتثب

اسدت  باشد، الزم قطعاً الزم ،اقدامات نیا دادنانجام. چنانچه زندیرا بر هم م واناتیح یگروه یزندگ یکه ساختارها گرید

 د. کرمشورت  صالحیذکارشناس  ای دامپزشکبا  ،رییهر گونه تغ جادیاز ا شیپ ،از وقوع عوارض نامطلوب یریشگیپ یبرا
 

 تهداجم صدورتتدا در  ،باشد ترفیضع واناتیح یبرا ییهاپناهگاه یدارا دیبا واناتیح یگروه ینگهدار محل -2 -3 -6 -3

 بدرای زیدن یاهیدثانو یبده فضدا وانداتیاستراحت، ح یبرا یی. عالوه بر فضاندنکبتوانند از خود محافظت  ،تریقو واناتیح

 نداشدته وجدود هداهمه آن آزادبودن یبرا یکاف یفضا وانات،یاز ح یمحل نگهدار در چنانچهدارند.  ازین بودنحرکت و آزاد

 و حرکدت رایبدفضدا  نیددر ا نوبتبده را هاآن ونموده محدود  یحصار با را یاز محل نگهدار یاندک یفضا توانیم باشد،

 .داد قرار شتریب یآزاد
 

)مدثالً  شدوندیمد خدارج آناز  ،کیبدهکیو  یجیتددر صورتبه ،گروه کیموجود در  واناتیکه ح قعیموا در -2 -3 -6 -4

 وانیح شدنتنها از یریجلوگ برایمناسب  داتیماقبل آخر، تمه وانیح کردناز خارج شیاست پ (، الزمگردندیم یوتانزی

 شدنو تنها دارد اریبس تیاهم ی،عصب ستمیس یتکاملباالتر در رده  واناتیح بارهدر ژهیوهب امر نیا. شود گرفته نظر در آخر

 .شود حیوانبرای  دیشد اریبس یرنجو  اضطرابموجب بروز  تواندیم ،وانیح یناگهان
 

 یطدیمح رفاًصد دیدنبا ،شدوندیمد ینگهدار یگروه صورتکه به ییهاآن یحت، واناتیحهمه  یزندگ طیمح -2 -3 -6 -5

 یالمت جسدمساز بروز اختالل در  یریشگیپ یبرا طیمح یسازیغن یهاو ساده باشد؛ بلکه حتماً الزم است از روش یخال

 در ماندنزندهبه  دیام و اتیح زهیانگ جادیاز اسارات و ا یناش یپیاسترئوتا یاز رفتارها یریشگیپ ژهیوهب، واناتیح یو رفتار

 ادیدز اریبسد تیدهماهستند،  یعصب ستمیس شتریب تکامل یدارا که یواناتیح بارهدر خصوصهب امر نیاشود؛  استفاده آنها

 جوگرانه )بستهوجست یهاتیاستراحت، انجام فعال رینظ ،وانیح یزیغر یهاتیالزم است امکان انجام فعال نیهمچن .دارد

 طیمح یسازیغن یهاروشد. شو نیتأم ،گونههم واناتیح ریسا با یاجتماع تماس و خود بدن مارکردنیت(، وانیحبه گونه 

 .شودیم نییروز تعدر منابع معتبر و به شدهارائه اصول اساس بر ی،طیمح طیشرا یسازنهیاقدامات به ریو سا
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مطدابق  دیدو با شدودیمد نییتع وانیح هگون حسب بر ،قفس هر در واناتیح تراکم ای اتاقها در قفس تراکم -2 -3 -6 -6

را داشدته باشدند و امکدان  وانیدها امکدان اسدتراحت حقفس .باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یکیتکن اصول

 وانداتیح ییِایدبو اید یداریشدن ،یداریددر مجداورتِ د واناتی. حباشد داشته وجود مراقب فرد توسط هاآن داخلمشاهده 

شود. توجده شدود کده  یریجلوگ واناتیح یبه محل نگهدار ،حشرات ژهیوهب، ورود هر گونه جانور از. رندیقرار نگ یشکارچ

 ینگهددارلدیکن  ،باشدندن مطدرح یشدکارچ و شدکار عنوانبده و شدته باشدنددا قرار مجزا یهاقفس در واناتیحاگر  یحت

 گریکدیها در مجاورت گونه یبرخ یناسازگار ای یستیز یمنیا نظر از است ممکن ،مکان کی در واناتیح مختلف یهاگونه

 ساز شود. آرام و حساس به صدا(، مشکل یهاپرسروصدا مجاور گونه واناتی)مثالً ح
 

بداد،  ،یجو یهازشیرهنگام وقوع  هاآناستقرار  یبرا یباز، الزم است سرپناه یفضا در واناتیح یصورت نگهدار در -2 -3 -7

ظر از ن ،مناسب طیته، شرابس یدر فضا واناتیح یصورت نگهدار باشد. در ایمه، باز ینامطلوب فضا طیشرا ریکوران، آفتاب و سا

شددت ندور،  ط،یرطوبت مح ط،یمح یکننده، دماینگهدارکارکنان  یمساحت الزم برا ،یوانیح گونههر  یبرا ازیمساحت مورد ن

معتبدر  یشده در منابع علمارائه یکیتکنضوابط  اساس بر ،یتنفس یهوا تیفیک و پنجره وجود به ازین عدم ای ازین ،یمدت نورده

 از یبرخد بدارهدر ،حدالنِیدرع .شدود حدذف طیمحد از دیبا ،شوندیم واناتیح آزار باعث که یاضاف یصداها. شود فراهمروز و به

 در مطلق سکوت التح جادیا از ،آن رینظا و ویراد میمال یصدا رینظ ،موزون یصداها از استفاده با است الزم ،واناتیح یهاگونه

 یضدرور روزهب و معتبر یعلم منابع به رجوع رابطه نیا در. کرد اقدام طیمح یسازیغن به لهیوسنیبد ونموده  یریجلوگ طیمح

 .است
 

 بتوانندد واناتیح ریسا آزار زا دور به ،آن در تا شود فراهم یمناسب یانفراد انهیآش دیبا آبستن واناتیح یبرا -2 -3 -7 -1

 .کنند ینگهدار خود نوزاداناز  و مانیزا
 

 الزمشدود،  یدارنگهد یعدیرطبیغ یطدیمح طیدر شدرا وانیآن باشد که ح ازمندین ،پروژه نامهطرح چنانچه -2 -3 -7 -2

 یریپدذقیتطب یبدرا یزمدان کداف بایدد شیاز شروع آزما شیو پ دهیرس اخالق تهیکم/کارگروه دییتأ بهامر  نیقبالً ا ،است

 در نظر گرفته شود. طیشرا نیبا ا وانیآرام حآرام
 

 از و/یدابرده  نیب از بوهاین ا دیالزم است منابع تول ط،یزائد مح یبوها ریسا ای اکیآمون یبو بردننیازب یبرا -2 -3 -7 -3

 .دکراستفاده  هاخوشبوکننده ایاز بوبَرها  دیموارد هرگز نبا نیدر ا .دشواستفاده  مناسب هیتهو
 

 یهدایژگیو امکدان حدا ت ،پژوهش دوره طول در است الزم پروژه، جینتا کنندهمخدوش عوامل کاهش یبرا -2 -3 -7 -4

 ریسدا وهدوا  انیدندور، دمدا، جر یهداتفاوتباشدد.  رییدتغیب ،در محدل مدذکور وانداتیو تراکم ح واناتیح یمحل نگهدار

 جینتدا بدر یداریمعندناخواسدته  آثدار موجب رنج حیوانات شده و تواندیم ،مختلف یهاقفس نیدر ب یطیمح یپارامترها

هدا و/یدا سبده قف واناتیح یتصادف صیتخص ری)نظ یآمار یهاروشالزم است با استفاده از  نیهمچن .باشد داشته شیآزما

 ،یمقتضد یهاروش ریو سا یبندبالک یهاروش ،(واناتیاز ح یها در محل نگهدارقفس یریمحل قرارگ یتصادف صیتخص

 محدلقفسده  یهدا در جهدات مختلدف بدر روشوند. روش چدرخش قفس لیتعد امکان حدتا  یطیمح کنندهمخدوش آثار

 . شودینم هیتوص ،واناتیح یهااز گونه یاریبروز استرس در بس لیبه دل ،محل در هاقفس مداوم جاکردنجابه ای ینگهدار
 

 با هاآنمجدد  قیمان تطبالزم است تا ز وانات،یاز ح یمحل نگهدار طیدر شرا یناگهان رییبروز تغ صورت در -2 -3 -7 -5

 .شود یخوددار واناتیحاین  یبر رو یاقدام پژوهش هر گونهاز  ی،طیمح طیشرا
 

 بسدته بده ی،دنیآشدام آب یکداف ریو ذخا ردیقرار گ وانیدر دسترس ح دیبا ،استاندارد یسالم و با دما یدنیآشام آب -2 -3 -8

 موجود باشد.  هاآن یهمواره در مؤسسه محل نگهدار ،واناتیتعداد ح
 

 لیدمثالً ممکدن اسدت بده دل .دکرحاصل  نانیاطم ،به آب واناتیکامل ح یدسترس ازالزم است  ژهیطور وبه -2 -3 -8 -1

 لیدبده دل کدهجاییتا اشددنبآب  دنیقدادر بده نوشد وانیح ،هالوله ایبا وجود آب در محفظه ی، آبخور ستمینازل س یخراب
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 یخدورآب سدتمیکنتدرل ندازل س ایهر قفس  یآب در محفظه آبخور ماندهیلذا کنترل روزانه حجم باق .تلف شود یتشنگ

از  ینگهدار کارکنانروزانه  یهابرنامه وجز دیبابه آب  وانیح یاز دسترس نانیاطم برای یمقتض یروشها ریسا ای کیاتومات

 باشد.  واناتیح
 

 را مناسدب تیدفیک بدا آب از یکداف حجدم کده دنشو استفاده و یطراح ینحوبه دیبا یرسانآب یهاستمیس -2 -3 -8 -2

 یآبخدور یهاسدتمیس از چنانچده. شدود نصدب واناتیح ینگهدار محل در یآبخور ظروف یکاف تعداد به دیبا. آورد فراهم

 اسدت الزم ها،عفونت گسترش و ینشت آب، قطع رینظ ی،احتمال حوادث بروز از یریجلوگ یبرا شود،یم استفاده کیاتومات

 در نقص وجود هشدار یهاستمیس به هااین دستگاه و بگیرد صورت الزم راتیتعم ،دهش یبررس منظم طوربه هاآن عملکرد

 قفدس، در آب یاحتمدال تجمدع از بایدد شدود،یمد اسدتفاده کدسدتی کدف با یهاقفس از چنانچه. شوند مجهز یرسانآب

 .دکر یریجلوگ
 

د نباشد ینحوبده دیبا یبخورآ زاتیلوازم و تجهلذا  ،ستا هاسمیکروارگانیم یبرا یناقل ،که آبنیتوجه به ا با -2 -3 -8 -3

 بدارهدرد. نوش یو/یا ضدعفون یسازپاک ،مشخص یزمان یهادر بازه د و در صورت لزومنرا به حداقل برسان یکه خطر آلودگ

 ،ونیاسدزیلیاستر ریدنظ ی،اختصاصد داتیدالزم است تمه ی،منیا ستمینقص س یهامدل رینظ ،ژهیو طیشرا یدارا واناتیح

 . ردیصورت گ یدنیآب آشام کردنفراهم یبرا
 

از  یاریبسد و کلدر زانیدم ته،یدیاسد دما، برابر در ،خزندگان و ستانیدوز ها،یماه مختلف یهاگونه مقاومت -2 -3 -8 -4

 ینگهددار مخازن و هاومیآکوار آب نیتأم منابع نیبنابرا .است متفاوت اریبس گریکدی با آب، در موجود گرید ییایمیش مواد

 .شود میتنظ مربوطه،ه گون تحمله محدود طبق و ازین حسب بر دیبا واناتیح نیا
 

 تعدداد بدهبسدته  ،ذاغد یکداف ریذخا و ردیگ قرار واناتیح دسترس در یکاف زانیم به دیبا مناسب و سالم ییغذا مواد -2 -3 -9

 موجود باشد.  هانآ ینگهدار محل مؤسسه در همواره ،واناتیح
 

 یازهداین د،رشد تیوضدع سدن، جدنس،، یبدن تیوضع جثه، گونه، حسب بر ،وانیح کی هیتغذ ونیفرموالس -2 -3 -9 -1

 وانیدح کیدژپاتولو اید خاص حاالت به مربوط یازهاین و (یردهیشو  یآبستن مثل، دیتولرشد،  رینظ) کیولوژیزیف معمول

 یجراحد مانند) هاآن یبر رو شدهانجامنوع مداخالت  بر اساس ای (زایماریب یروندها ریسا و عفونت درد، تب، وجود رینظ)

 روزبده و بدرمعت یعلمد مندابع در شددهارائه یکدیتکن اصولمطابق  دیبا هیتغذ ونیفرموالس .شودیم نییعفونت( تع یالقاو 

. کندد برآورده را او یرفتار و ییغذا یازهاین که باشد یاگونهبه دیبا ،وانیح به غذا هعرض نحوه و محتوا شکل،. شود میتنظ

. باشدد یآلدودگ فاقد و طعمخوشباید  وانیح رهیج. شود داده زین غذا یجووجست فرصت وانیح به دیبا هاگونه یبرخ در

 و یکدیزیف ،ییایمیشد یهدایآلودگ زانیم از امکان حد تا باید وانیح به یغذاده و یسازآماده د،یتول خام، مواد انتخاب در

 اتیدمحتو محصدول، یهدایژگیو بارهدر روشن یاطالعات باید غذاهای بر روی بسته. شود کاسته مواد نیا یکیولوژیکروبیم

برداری تصادفی از مواد نسبت به نمونه کهبهتر است مرکز نگهداری حیوانات . باشد آن وجود داشته دیتول خیتار وای تغذیه

 توسدط دیداب انقضدا خیتداراقددام نمایدد.  نیدز هدای خدوراک دامها از طریق آزمایشگاهغذایی و تعیین محتوای خوراکی آن

 یهداگونده یبرخ ییغذا هریج از مهم یبخش ی،خَشَب یاعلوفه مواد. باشد شده درج غذا بسته یرو و مشخص ،دکنندهیتول

 .کندیم برآورده زین را هاآن یرفتار یازهاین یبرخ ی،طرف از و است( هاخرگوش ری)نظ واناتیح
 

. شدود یریجلدوگ آن بیدتخر و فساد ،یآلودگ از که باشد یاگونهبه دیبا غذا رهیذخ و ونقلحمل ،یبندبسته -2 -3 -9 -2

 محافظدت ی،مدوذ جدانوران و حشدرات مقابدل در و باشدند کیتار و خنک خشک، دیبا واناتیح یغذا ینگهدار هایمکان

 ینگهددار زریدفر اید خچالی سردخانه، در باید ی،ماه و گوشت ها،وهیم نباتات، جات،یسبز رینظ ی،فاسدشدن یغذاها. دنشو

 ،لدزوم صدورت در و زیدتم مدنظم طوربده بایدد غدذا عیتوز و هیته ظروف ریسا ای آبشخورها ه،یتغذ یهامحفظه همه. شوند

 روزانده یسدازپاک ادرار، ای مدفوع آب، به غذا شدنآغشته احتمال ای مرطوب یغذا از استفاده صورت در. شوند یضدعفون
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 داتیدتمه اسدت الزم ،(یمندیا سدتمیس نقدص یهامدل ری)نظ ژهیو طیشرا یدارا واناتیح بارهدر. است یالزام هامحل این

 .ردیگ صورت واناتیحاین  یغذا کردنفراهم برای( ونیزاسیلیاستر ری)نظ یاختصاص
 

 یفضا یدارا یل غذاخورمنظور الزم است مح نیا هبباشند. داشته  یبه غذا دسترس باید واناتیاز ح کی هر -2 -3 -9 -3

 بدرای اتواندیح نیاز بدروز رقابدت و ندزاع بد ادیدزی حدتا  ،یمحل غذاخور حیو شکل صح یکاف یفضا هیباشد. تعب یکاف

 . کاهدیبه غذا م یابیدست
 

 نیکده کمتدر ردیدقدرار گ ینحوبده دیبا واناتیح یدر محل نگهدار ،ساتیتأس ریو سا هیتهو ،یشیگرما یهاستمیس -2 -3 -10

 یهدامحل اید وانداتیاز ح یربه ورود به محل نگهدداها نیاز آن ینگهدارو  راتیتعم یکند و برا جادیا حیوانات یمزاحمت را برا

 نباشد.  یستیز یمنیمخاطرات ا یدارا
 

باشدد.  واناتیستراحت حا یبرا یمحل دارای و یوانیح گونه یازهایمتناسب با ن دیبا واناتیاز ح یمحل نگهدار بستر -2 -3 -11

 دید. بسدتر بادکند لیمحدل را تسده یسازپاک ندایفرباشد که  ینحوبه و را جذب کندادرار و مدفوع  یبو رطوبت، دیبا بستراین 

 یو محلد هدددرا انجدام  زدننقدبغذا، کندن بستر و  یجووجست رینظی، اگونه ژهیو یرفتارها بتواند وانیباشد که ح یاگونهبه

همه در به برآوردن قا خاص،ماده  نوعیک . استفاده از داشته باشد دمثلیتول برای یاانهیساخت آش و استراحت برایراحت و امن 

 خشدک، دیدبا یادمدو نیچند. شودمنظور استفاده  نیا یبرا ،مناسب مواد از یبیترکاز الزم است  بلکه ؛بود نخواهد مذکور موارد

. دنباشد یاشدکال آلدودگ ریسدا و یجدانوران مدوذ ،یعوامدل عفدون هر گونهاز  یو عار یرسمیغ غبار، و گرد فاقد رطوبت، جاذب

 نیهمچند و هسدتند یعدیطب سدموم یدارا اید ،اندشده داده پوشش ایشده  دیتول ییایمیش مواداز  استفادهمشتقات چوب که با 

 کپارچده،ی دیدبا ی. کدف محدل نگهدداربه کار گرفته شوند دینبا ست،یدر دست ن یاطالع هاآن یواقع باتیکه از ترک یمحصوالت

 نگاه داشته شود. زیخشک و تم دیبا وانیباشد. محل خواب ح واناتیحهمه استراحت  یبرا مناسب و راحت
 

مطدابق  دیدبا یکردن محدل نگهدداریبهداشدتو  یسدازپاک نیهدا، همچندو حذف زباله رهیذخ ،یآورجمع اتیعمل -2 -3 -12

 طیمح کردنزیتم یبو برایبکننده استاندارد و یعفونمواد ضد ازانجام شود.  وانیح همربوطه و با درنظرگرفتن گون یاستانداردها

 ها،کنندهپاک کننده،مرطوب مواد ها،صابون رینظ ییایمیش مواد ،یسازپاک ندایفر انیپا دراستفاده شود.  لیوسا کردنلیو استر

 طبدق آنکده مگدر ؛شدوند زدوده هسدتند، وانیح با تماس در که یسطوح یرو از کامل طوربه یدبا ،هاکنندهیضدعفون و هاحالل

 .باشد شده عنوان خطریب ،مواد نیا ماندهیباق با واناتیح تماس معتبر، هسازند اظهار
 

 یرخب بارهدرنشود.  اناتویدر ح سترسید جادیباشد که موجب ا یاگونهبه دیبا یمحل نگهدار یسازپاک -2 -3 -12 -1

 ؛شود یآورجمع طیمح یسازپاکدر هنگام  وانیکل بستر ح دینبا وانات،یح یخاص از زندگ یهادوره ایخاص  یهاگونه

 . ودشحفظ  همچنان وانیح ینگهدار طیمح ییایبو طیشرا بستر، از یمقدار گذاردنیباقبلکه الزم است ضمن 
 

 ستیز طیمح حفاظت سازمان یهادستورالعمل مطابق ها،زباله حذف و رهیذخ ،یآورجمع با رابطه در -2 -3 -12 -2

ضوابط  ریو سا «وابسته یپسماندها و یپزشک یپسماندها ییاجرا تیریمد یهاروش و ضوابط» سند جملهاز ،کشور

 اقدام شود. ربطیذ یقانون
 

 وعیش ،یشیسرما ای یشیگرما یهاستمیاختالل در س ،یسوزآب، آتش ومثالً قطع برق  ی،اضطرار قعموا یبرا -2 -3 -13

 طیشرا ونهگهر ختالل در ا ،و در کل یاز محل نگهدار هاآنفرار  ،یریدر اثر درگ واناتیح یدگیدبیآس ردار،یواگ یهایماریب

صورت مکتوب بهموضوع  ومناسب صورت گرفته باشد  یهاینیبشیپ دیبا ،التیتعط امیدر ا ژهیوهب، حیواناتاز  یمناسب نگهدار

 اشد. بدر مرکز  ربطیذافراد دسترس  در معرض دید و در یاضطرار طیو در قالب پروتکل شرا

 

 مداخالت در واناتیح از استفاده -2 -4
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 برسد. اخالق تهیکم/کارگروه دییبه تأ دیبا ،در هر پروژه واناتیمداخالت و روش استفاده از ح نوع -2 -4 -1
 

 ،پروژه شروع از شیپ را سترسید و درد کاهش ای اجتناب یبرا ممکن داتیتمه همهکه  موظف هستند پژوهشگران -2 -4 -2

 :از عبارتند داتیتمه نیا از یبرخ. رندیگ کار به پروژه طول در و ردهک یبررس

 ؛پروژه یاجرا یبرا روش نیترمدتکوتاه و نیتریتهاجمکم ن،یتریانسان انتخاب (الف

 ؛تندهس لیدخ واناتیح با کار در که یافراد همه تیصالح و یکیتکن مهارت الزم، یهاآموزش از نانیاطم (ب

 شروع از شیپ ،هاآن با مقابله یبرا مناسب یهاروش نییتع و پروژه مداخالت از حاصل سترسید و درد زانیم نیتخم (پ

 ؛پروژه

 ؛پروژه و پس از آن یاجرا نِیدر ح ،سترسید ایکشف شواهد درد  یبرا واناتیمنظم ح یابیو ارز یبررس (ت

، میدزان حسب گونه حیوان، نوع جراحدی و میدزان درد آن، سدن حیدوانبردردی، انتخاب بهترین پروتکل بیهوشی و نیز بی (ث

دردی ثبدت هدای بیهوشدی/بیبر اساس پروتکلالزم است  نهیزم نیدر ا) مهارت جراح/مسئول بیهوشی و سایر معیارهای مرتبط

 (؛شده در جدیدترین منابع معتبر دامپزشکی اقدام شود

مناسدب نا یبده حدد ،در طدول پدروژه وانیدح تیکه وضع یطیشرا برای «وانیح یدادن کار بر رو خاتمه یارهایمع» نییتعج( 

 یمعتبدر علمد جیه حصدول نتدابدنتواند منجر صورتی باشد که وضعیت حیوان به اینباشد  افتنینیقادر به تسک گریکه د شودیم

 و معتبدر یعلم ابعمن در شدهارائه یکیتکن اصولمطابق  ،وانیح یدادن کار بر روخاتمه یارهایالزم است مع ،نهیزم نیشود. در ا

 ؛شود ارائه نامهطرح در وشده  نییتع روز،به

 .حاضر یراهنما مندرجات مطابق ،«وانیح یرو بر کار خاتمه روش» نییتع (چ
 

 دیدبا آنگداه ،نباشدد ریپدذامکدان سترسید و درد کاهش ای اجتناب یبرا فوق داتیتمه انجامکه  یموارد در -2 -4 -2 -1

رز محد هتدیکماین  یارائه شود و برا اخالق هتیکم/کارگروهبه  یدردیب ای یهوشیکننده همراه با پروتکل بقانع یعلم هیتوج

 .کندیتجاوز نم حاضر یراهنما مطابقاز حدود مجاز  ،واناتیح یبرا شده جادیا رنج و درد زانیمشود که 
 

 اسدت الزم شدود، دردمتحمدل  ی،حسدیب/یهوشیبپایدان جراحی/ از پدس اسدت ممکدن کده یوانیح بارهدر -2 -4 -2 -2

ود. شدعمال اِ ،مناسب کاهش درد یهاروش ریسا ای یپس از جراح یضددرد داتیو تمه «رانهیشگیپ یددردض» داتیتمه

رساندن درد و رندج حداقلبهبرای محض آنکه هدف مداخله به دست آمد، الزم است حداکثر اقدامات ممکن  به ،در مجموع

 . شودانجام  واناتیح
 

 ،(دیاکسدا تدروزین جز)بده یاستنشداق یهوشدیب یداروها ای آورهاخواب ها،دهندهنیتسک، بخشآرام یداروها -2 -4 -2 -3

 تدروزین ،تثنائاًاس. دندارن ضددرد تیخاص و ندهست مؤثر واناتیحخواب در  جادیا و/یا یسازحرکتیب کردن،آرام یبرا صرفاً

دردی هسدتند و ها )نظیر تیوپنتال سدیم( فاقد خواص بدیپنتوباربیتال درد است.خواص ضد یمحدود مقدارواجد  دیاکسا

 ییتنهابده انچدهچن زیدن 2 -آلفدا سدتیآگون یداروهدانباید به تنهایی برای انجام جراحی بر روی حیوانات استفاده شدوند. 

شود( تفاده میهمچنین ترکیب کتامین و زایالزین )هرچند به وفور اس .ندارند یتوجه قابل ضددرد تیخاص شوند، استفاده

هدای حیواندات آزمایشدگاهی بدویژه مدوش کوچدک هدای مداژور در بسدیاری از گوندهدردی کافی برای جراحدیخواص بی

مدورد  رددردی، مدوبیهوشدی/بی یبرا ،ییتنهابه داروها نیا از استفاده لذا بزرد آزمایشگاهی را ندارد.آزمایشگاهی و موش 

. نددارد یتدوجهبدل قا ضدددرد خدواص وانداتیح یهداگونه یبرخ در ،ییتنهابه نیکتام یدارو از استفادهباشند. قبول نمی

 نیکتدام یداروضمناً  .شودیم هیبدون درد توص اقداماتانجام  زیو ن یهوشیب «یالقا» یعمدتاً برا ،ازپامید -نیکتام بیترک

 از اسدتفاده رهبدادر. دارد یفیضع ییاحشا یدردیب ای بوده ییاحشا یدردیب تیخاص فاقد واناتیح از یاریبس در ،ییتنهابه

 .است ینامه الزامدر طرح یدامپزشکروز معتبر و به یمنابع علم به ارجاع ،یدامپزشک یداروها
 

و  یشددگخواب، شدل جادیا ،یاریمحو هوش رینظ یبا اهداف ای ،یهوشیب عامل عنوانبه« اتر» از ماده استفاده -2 -4 -2 -4
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 .است ممنوع ،آن رینظا
 

عنوان بده وانیحکه درد  ییهاپروژه ایدرد  یهاشیآزمامشتمل بر  یهاپروژه بارهدر یاخالق یهایدگیچیبه پ توجه با -2 -4 -3

ضدوابط  اسداس بر ،هاپروژه نوع نیالزم است در ا کنیل .شودینم یحاضر بررس یراهنماموضوع در  نی، استا هاآن نفکیجز  ال

 دییدمدورد تأ هکد -مشخصدی کده مددت و شددت ادراک درد یطوربهشود  فیپروژه تعر یبرا «یانیپا یهنقط» ،یو علم یاخالق

 دادنانیدپا یبرانامه، مورد انتظار ذکرشده در طرح جیتابه محض حصول نرا تعیین کنند  - باشد بطریذ اخالق تهیکم/کارگروه

 یبع علمددرج در مندامند یبه اصول اخالقد نامهاست که در طرح یالزام ،هانوع پروژه نیا بااقدام شود. در رابطه  وانیکار با ح به

 .شود ارجاع «روزبه»معتبر و 
 

 دشدوار ندارند، تجربه نهیزم نیا در که یافراد یبرا وانات،یح یهاگونه از یاریبس در سترسید ای رنجو  درد صیتشخ -2 -4 -4

 نیدیتع رد شدبهه و شدک هر گونده وجود صورت در. کرد مشورت صالحیذکارشناس  ای دامپزشک با دیبا باره نیا در لذا است؛

هر  شودیم فرض» که معنادینب شود؛ عمل «سمیآنتروپومورف» اصل اساس بر است الزم ند،یفرا کی سترسید ای یدردناک زانیم

 آنکده مگر گردد؛یم سترسید و درد بروز موجب زین واناتیح در شود،یم سترسید ای درد بروز موجب انسان، در که یعمل گونه

 اقددام دیبا داشت، وجود نظراختالف سترسید ای درد وجود درباره هم باز چنانچه. «شود ثابت موضوع نیا عکس متقن، لیدال با

 .باشد یاحتمال سترسِید و درد برابر در وانیح از حفاظت نفع به که ردیگ صورت یاگونهبه
 

 یفارمداکولوژ روزبده جدعمرا اساس بر دیبا ،یشگاهیآزما واناتیح یبرا استفاده مورد یداروها دوز و زیتجو روش نوع، -2 -4 -5

 است الزم مرجع، تونم در اطالعات فقدان صورت در. شود انتخاب روزبه و معتبر منابع ریسا ای روزبه و معتبر مقاالت ،یدامپزشک

 و یمندیا از ندانیاطم از پدس وشدده  محاسبه زنده، موجودات مختلف یهاگونه نیب ییدارو دوز میتعم یعلم اصول حسب بر دارو دوز

 خداص یهداگونده رد داروهدا یبرخد از اسدتفاده یهاتیممنوع است الزم باره نیا در. شود استفاده واناتیح یبرا دارو، مناسب عملکرد

 .ردیگ قرار توجه مورد ییدارو ونیکاسیکانتراند موارد زین و واناتیح
 

 مجداز حجدم واندات،یح مختلف یهاگونه در بدن قیتزرقابل ینواح و استفادهقابل عروق ق،یتزر یهاروش رابطه با در -2 -4 -6

 د. روز اقدام شوهبحسب منابع معتبر و  برالزم است  ق،یمختلف تزر یهامورد استفاده در روش یهامجاز سرسوزن زیو سا قیتزر
 

 ممندوع داًیداک درد، راکاد به قادر وانیح هر و اریهوش واناتیح در قلب، از یریگخون ای یقلب داخل قیتزر -2 -4 -6 -1

ز بیهوشدی و ادر صورت استفاده  .شود استفاده نیگزیجا یهاروش از دیبا واناتیح نیا از یریگخون ای قیتزر جهت. است

الت بیهوشدی و ، باید بدون به هوش آوردن حیوان او را در حقلب از یریگخون ای یقلب داخل قیتزردردی کافی، پس از بی

 دردی کامل یوتانزی کرد. بی
 

ش رو ع،ی. نوع ماردیصورت گ ،روزمعتبر و به یشده در منابع علمارائه یکیتکن اصول مطابق دیبا واناتیح یدرمانعیما -2 -4 -7

 انتخاب شود. یدامپزشکحسب اصول  بر دیبا یدرمانعیما یپارامترها ریو سا عیما یدما ق،یسرعت تزر ق،یتزر
 

 در دیدنبا (و القدا شدده باشددادر  یبه روش علمد یماریب نکهیشده، نه ا ماریخود بکه خودبه)حیوانی  ماریب وانیح از -2 -4 -8

 ط،یشدرابده  تهبسد و گرفتده قدرار یدامپزشک معاینه مورد «ماریب» کی عنوانبهصرفا  دیبا یوانیح نیچن. کرد استفاده مداخالت

 وانیدح چیه که شودیم دیتأک. شود یریگمیتصماو  درباره نظر، مورد پروژه در واناتیح با کار انیپا اصول مطابق ای شده درمان

 ریسدا مدرد اید ابدتال از یریشدگیپ و/یدا درمدان یبدرا یمقتض اقداماتالزم است  نیهمچن .شود رها خود حال به دینبا یماریب

 .ردیپذ صورتمعرض خطر،  در واناتیح
 

انجام  یبرا یو اخالق یعلم هیخود هدف مداخله باشد و توج وان،یح یخودخودبه یِماریکه ب یموارد در -2 -4 -8 -1

 یصورت موردموضوع را به تواندیم اخالق تهیکم/کارگروهو متقن وجود داشته باشد،  یکاف لیدال هیمذکور بر پا همداخل
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ابعاد در پروژه استفاده کرد؛ به شرط آنکه  ماریب وانیاز ح استثنائاً توانیم کارگروه، نیا مجوزدر صورت رده و ک یبررس

درد،  رساندن به حداقل برای تالش و شده بررسی خوبی به ان( مسئول(پژوهشگر توسط مذکور حیوان بیماری مختلف

 اخالق تهیکم/کارگروهست که ا معنانیبد «یعلم هیتوج»گیرد.  صورت حیوان، به پایدار آسیب هرگونه و دیسترس رنج،

وجود داشته باشد  یموثّق یعلم لیاست و دال یواناتیح نیاستفاده از چن ازمندیمداخله، ن تیکه ماه کندحاصل  نانیاطم

که  دارد یتیاست و پروژه چنان اهم ریپذامکانمذکور  طیشرا یدارا وانیمذکور فقط با استفاده از ح هدهد مداخل نشانکه 

 .شودیم واناتیح ایبشر  یمنجر به عوارض عمده در حفظ سالمت ،آن ندادنانجام
 

 تدهیکم/کارگروه نکهیگر ادر مداخالت استفاده شود؛ م دینبا (یردهیش ای یمثل آبستن) ژهیو طیشرا یدارا واناتیح از -2 -4 -9

جدود داشدته و یمدوثّق یعلمد هیاست و توج یواناتیح نیاستفاده از چن ازمندین ،مداخله تیکه ماه کندحاصل  نانیاطم اخالق،

برخدوردار  یتیز چنان اهماست و انجام پروژه ا ریپذامکان ژهیو طیشرا یدارا واناتیبا استفاده از ح ، فقطمذکور هباشد که مداخل

 . شودیم واناتیح ایبشر  یمنجر به اختالل عمده در حفظ سالمت ،آن ندادناست که انجام
 

 وانیدح نوزادان به نج،ر و درد که شود حاصل نانیاطم دیبا ،آبستن ای ردهیش واناتیح از استفاده صورت در -2 -4 -9 -1

 همداد موضدوع تنآبسد واناتیح نیجن. شودینم وارد آبستن واناتیح نیجن ای( نوزاد یهتغذ یبرا ریش کمبود)مثالً  ردهیش

 :باشندیم ذیل موارد شامل حاضر،

 ؛دهستنحس درد  به قادر که پستانداران ینیجن اَشکال (الف

ز انجدام مقدرر اسدت پدس ا کنیلد ؛قادر به حس درد نیستندکه هر چند در هنگام آزمایش پستانداران  ینیجن اشکال (ب

توانند بدرد شدند،  که قادر به حس ندهیها، احتمال دارد در آآن یمداخالت اجراشده بر رو لیزنده بمانند و به دل ش،یآزما

  ؛حاصل از مداخالت مذکور را تجربه کنند داریپا بیآس ای سترسیدرد، رنج، د

 باشند. می وابسته خود مادر به ینحوبه اتیح ادامه یبرا که ینوزاد ای ینیجن اشکال هر گونه (پ
 

نشدده و/یدا  هدوشیه بک یوانیح یبر رو ،یدرد مشابه درد جراح یمداخالتِ دارا ریسا وزنده  حیتشر ،یانجام جراح -2 -4 -10

وع ممند داًید، اکتولی قادر بده ادراک درد اسد شده یدرد در او مخف یظاهر ئمعال فقط ای ،او اعمال نشده بارهکامل در یدردیب

 .ستین ریپذاستثنا یطیشرا چیتحت ه ،حاضر بنداست. 
 

 فدورم،یکورار وامدلعهمده  و ومیدآتراکور وم،یدوکرون ومیپدانکرون ن،یکول لینیسوکس ازصورت استفاده  در -2 -4 -10 -1

 کنندهشدل اید کننددهفلج تیخاص یدارا ای یعضالنی عصب مسدودکننده یدارو ای عامل نوع هر ای میپتاس دیکلر ن،یکوتین

 ،دوش وانیدرد در ح یشدن عالئم عمومدهیموجب پوش ،نحو که به هر یهر نوع عامل ای یقو بخشآرام یداروها ای عضالت

در امدر  ربدطیافدراد ذ ریمسدئول و سدا یمجدر کند،یم جادیا یدگیچیپ آن یدردیب ای یهوشیب زانیم تیریدر امر مد ای

 یداروهدا ایدل استفاده از عوامد نِیدر ح وان،یکه ح شوند مطمئن موظف هستند وان،یو/یا کار با ح یهوشیب ،و/یای جراح

 کنندهمسددود یداروهدا اید عوامدل از هداآن در کده ییهداپدروژه بدا رابطده در. اسدتکامل برخدوردار  یدردیاز ب ذکور،م

هدای ایدن ندوع با عنایدت بده پیچیددگی شود،یم استفاده عضالت کنندهشل ای کنندهفلج تیخاص یدارا ای یعضالنیعصب

 پروتکدل دربداره را یدامپزشدک یهوشدیب/یجراح متخصدص یمشورت نظر است موظف مسئول یمجرهای بیهوشی، روش

 یشدکدامپز یهوشیب/یجراح متخصصکرده و در حین اجرای بیهوشی حیوان، فرآیند بیهوشی توسط  اخذ پروژه یهوشیب

 .شودمدیریت مستقیماً 
 

، نوع درد، و مداخله کی یدرد مورد انتظار از اجرا زانیم اساس بر ،یدردیب یداروو مدت استفاده از  نوع -2 -4 -10 -2

 نیا مناسب، حالت. و در این رابطه الزم است به جدیدترین منابع معتبر دامپزشکی مراجعه نمود شودیم نییتع مدت درد

 زمدان نیمدؤثرتر و نیبهتر حالت، هر در(. جانبهچند یدردیشود )روش ب جادیبه چند روش ا زمانهم ،یدردیاست که ب

 مصدرف ازمندین آن درمان درد، بروز صورت (. دررانهیشگیپ یضددرد)روش  استاز بروز درد  شیپ ضددرد، یدارو زیتجو
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 .شودیم سریم یسختبه ،حالت نیو رفع کامل درد در ا بوده برزمان ،بوده دارو یشتریب مقدار
 

 عدداتدف تعددداد دیددبا لددذا شددود؛یم محسددوب وانیددح یبددرا اسددترس کیدد عنوانبدده ،یحسددیب/یهوشیب مددورد هددر -2 -4 -11

 یدارو زانیدم و ندوع بده بسته ،یزمان بازه کی در ،یحسیب/یهوشیب مجاز دفعات تعداد. باشد کم امکان حد تا یحسیب/یهوشیب

 و( هداآن ریظدان و پروژه طول در وانیح به وارده یهابیآس زانیم ،یآبستن تیوضع جنس،)سن،  وانیح طیشرا و استفاده مورد

 .شودیم نییتع گر،ید یپارامترها یاریبس
 

 اسداس بدر دیدبا ،مدذکور پروتکل انتخاب و است فردمنحصربه مداخله، هر یبرا یحسیب/یهوشیب پروتکل -2 -4 -11 -1

 .باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه یکیتکن اصول و یعلم ضوابط
 

شدده در مندابع ائهحسدب ضدوابط ار بدر ،ذیلراجع به موارد  یمنسجم یزیرالزم است برنامه ،یاز انجام جراح شیپ -2 -4 -12

 : ردیروز صورت گمعتبر و به یعلم

 ؛یشگاهیآزما واناتیح از ینگهدار محل در وانیح بودن موجود از نانیاطم -

 ؛یجراح یبرا مناسب واناتیح انتخاب -

 ؛جراحی از شیپ وانیح یسالمت یابیارز -

  ؛یو پس از عمل جراح نیح ش،یمراحل پ یبراآوردن امکانات الزم فراهم -

 الزم؛ لیوسا ریسا و یجراح زاتیتجه ابزار، کردنلیاستر و تدارک -

 ؛یجراح انجام یبرا ازین مورد افراد تعداد نییتع -

 ؛یجراح یبرا وانیح کردنآماده -

 اورژانس؛ مواقع در ای یجراح از بعد وانیح تیریمد وهیش نییتع -

 ؛یجراح و یهوشیب روند مکتوب پروتکل هیته -

 و ؛یجراح از پس و نیح ش،یپ عیوقا ثبت -

 وقدت از خدارج سداعات بده حداًیترج وان،یح جراحی از بعد ینگهدار دوره کهینحوبه ؛یجراح اتمام و آغاز زمان نییتع -

 .نشود موکول هفته آخر یروزها ای یکار
 

 روز باشد. معتبر و به یمطرح در منابع علم یمطابق استانداردها دیبا یمحل انجام جراح یهایژگیو -2 -4 -13
 

 گونده رینظ متعدد، بطضوا حسب بر دیبا ،(یجراح از شیپ ی)ناشتا یجراح از شیپ آب، ای غذا از استفاده منع لزوم -2 -4 -14

 یعلم منابع در مطرح ضوابط ریسا و (یجراح از پس و نیح ش،یپ) استفاده مورد یداروها نوع ی،جراح نوع ،وانیح سن ،وانیح

 60تدا 30 حدود رد آب دنینوش منع موارد، یاریبس در است ذکر به الزم. شود اجرا لزوم درصورت وشده  یابیارز روزبه و معتبر

 .ندارد یضرورت یجراح از شیپ قهیدق
 

 دامپزشدکاسدت بدا  الزم ،جراحدیپس از  ایعمل  نیاز عمل، ح شیپ یهاکیوتیبیرابطه با لزوم استفاده از آنت در -2 -4 -15

سدت االزم  ،یدر جراحد هداکیدوتیبیانتخداب آنتد یعدالوه بدر اصدول کلد ک،یدوتیبیانتخاب آنت بارهمشورت شود. در صالحیذ

 . ردیمد نظر قرار گ ی خاصهاکیوتیبیبه آنت واناتیح یاگونه یهاتیحساس
 

 یجراح یهاکیتکن انجام در را خود ییتوانا و موجود امکانات ،جراحی یاجرا از شیپ دیبا یجراح مسئولافراد /فرد -2 -4 -16

 داشدته ندانیاطم آن، حیصح انجام ییتوانا از که کنند اقدام یجراح به یصورت در فقط وکرده  یابیارز موجود، امکانات حسببر 

 افتیره نیبهتر و کسب را الزم اطالعات ،یجراح موضع یولوژیزیف و یآناتوم درباره ،یجراح از شیپ است الزم افراد نیا. باشند

)نظیدر  گدرید لیدال به ای اندمرده قبالً که یواناتیح الشه یرو بر یجراح نیتمر ،رابطه نیا در. کنند انتخاب را یجراح موضع به



 

 

 

 

  

 

 ایران اسالمی جمهوری ی درعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما

39 

 .شودیم هیتوص اند،شده یوتانزیمسائل طبی دامپزشکی( 
 

 یکارداقل دسدتحد ؛تهاجم استفاده شدود زانیم نیبا کمتر ییهاروشاز  دیبا یمداخالت تهاجم ریو سا یجراح در -2 -4 -17

کسپوزشدده( )ا ،قرارگرفتدهدرمعرض یِهداافتبهمه  رد؛ینحو مناسب صورت گبه یبندخون د؛یبه عمل آ یبافت یها و ترومابافت

رده شدود و بد نیمدرده تدا حدد امکدان از بد یفضا ؛ماندب قیدر بافت با یاجسام خارج زانیم نیکمتر ؛دنومرطوب نگاه داشته ش

 . ابدی انیزمان ممکن پا نیترمداخله در کوتاه
 

 محدل در حاضدر دافدرا و یجراحد موضع با رابطه در کیآسپت طیشرا تیرعا و کیآسپت یهاروش یاجرا -2 -4 -17 -1

 جمله)از واناتیح یهاگونه همه یرو بر یتهاجم مداخلهو  یجراح هر گونه در استفاده مورد لیوسا و زاتیتجه و یجراح

  .است یالزام ،(جوندگان
 

 نظدر در هایدگیدبر بسدتن هنگام در یبافت حیصح مجاورت دیبا یجراح یهابرش ای هاصهینق بستن یبرا -2 -4 -17 -2

 در یارجخد اجسدام زانیدم حداقل و گردد اجتناب جداً هیبخ محل در ازین حد از شیب کشش یروین جادیا از شود؛ گرفته

 در اسدت زمال ندارند، را خود پوست یرو بر هیبخ نخ تحمل که یوانیح یهاگونه درباره. شود گذاشته یجا به وانیح بدن

 افدت،ب منیا بستن ضمن که ممکن روش نیبهتر وکرده  مشورت صالحیذکارشناس  ای دامپزشک با پروژه یطراح هنگام

 انتخاب شود.  شود،ینم واناتیدر ح یخودآزار یرفتارها بروز موجب
 

 به حال خود رها شود.  ،یهوشیب نِیدر ح ای یپس از عمل جراح دینبا یوانیح چیه -2 -4 -18
 

 یبددن تیوضدع حفدظ در آن ییتواندا و وانیدح آمددنهوشبه زمدان تا وانات،یح یهاگونه از یاریبس در -2 -4 -18 -1

 دنیدبیز آسدا یریجلدوگ یو برا باشدتحت نظر  وانیآب، الزم است ح دنینوش ییو توانا جناغ یرو بر نشسته ای ستادهیا

 شود.  یطور موقت نگهداربه یانفراد یفسقحتماً در  باید واناتیح ریتوسط سا
 

 یشدده در مندابع علمدارائه یکدیتکن اصولمطابق  دیبا هوش،یب وانِیاز ح یبستر محل نگهدار یهایژگیو -2 -4 -18 -2

بده  بیآسد و موجدب بدروز کند جادیا یهوشیاز ب وانیبرگشت ح یرا برا یمساعد طیکه شراینحوبه ؛روز باشدمعتبر و به

 . شود تفادهاس هوشیمراقبت از جوندگان ب یبرا «دینبا» ز،یمشابه با ذرات ر یبسترها ایارّه نشود. بستر خاکحیوان 
 

قادر بده  یراحتو به ستدیخود با یپا یرو آمده و کامالً به هوش وانیکه ح یتا زمان یهوشیآغاز ب هلحظ از -2 -4 -18 -3

 یالزم بدرا و اقددامات گرفتدهتوجه قدرار مورد  دیباجداً  حیوان مناسب بدن یآب باشد، حفظ دما دنیخوردن غذا و آشام

 ژهیوهبد رایطش نی. در اشود انجام( یپرترمی)ه دمای بدن شیافزاپیشگیری از  ای( یپوترمیبدن )ه یاز افت دما یریشگیپ

 تواندایحمدورد در ژهیوهبد یپوترمیاز ه یریشگید. پکر زیپره دیسرد با یفلز یزهایم یبر رو وانیح میاز قراردادن مستق

 . داردبسزا  یتیاست، اهم ادیها زکه نسبت سطح به حجم بدن آن یواناتیح ایجثه کوچک
 

طور به .دشو یریوگجل هوشیب واناتی( در حیسمیپوگلیاز بروز افت قند خون )ه ینحو مقتضاست به الزم -2 -4 -18 -4

 یروشد و بده «یپدس از اعمدال جراحد واناتیح یهیتغذ» یِدامپزشکحسب اصول  بر دیبا ،شدهیجراح وانیح هیتغذ یکل

 . ردی( صورت گیقیتزر -یخوراک ای یقیدستگاه گوارش، تزر یگذاربه روش لوله یاز راه دهان، خوراک ی)خوراک یمقتض
 

 دید( بایراحدج یکداوری)ر یپس از جراحد یها( و مراقبتیهوشیب یکاوری)ر یهوشیپس از ب یهامراقبت -2 -4 -18 -5

 ذیدلر مدوارد د الزمو اتخداذ اقددامات  یابیشامل ارزها مراقبت نیشود. ا وانیباشد که باعث کاهش درد و رنج ح ینحوبه

 روز باشد: معتبر و به یشده در منابع علمارائه یکیتکن اصول مطابق دیها باآن یاجرا وهیو ش است

 وان؛یح به یرسانژنیاکس زانیم و تنفس تیوضع و تعداد -

 قلب؛ضربان  تیو وضع تعداد -

 سترس؛ید ایدرد  وجود -
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 بدن؛ یدما تیوضع -

 ؛یمخاط یغشاها رنگ -

 ؛یجراح از یناش یهایبآس و هابرش امیالت روند تیوضع -

 وان؛یح بدن و طیمح یزگیپاک زانیم -

 وان؛یح بدن بودن خشک -

 ه؛یبخ خط یختگیگس احتمال -

 ؛یجراح موضع از چرک خروج ای لیتشک احتمال -

 ؛یجراح موضع در معمول حد از شیب التهاب احتمال -

 (؛ونیدراسی)ه بدن آب زانیم و آب مصرف زانیم -

 خون؛ قند زانیم -

 غذا؛ اخذ زانیم -

 مدفوع؛ و ادرار زانیم -

 ؛جراحی از قبل شده،یریگاندازه وزن با یجراح از بعد بدن وزن سهیمقا -

 جراحی؛ از قبل بدنی وضعیت با جراحی از بعد بدنی وضعیت مقایسه -

 (؛ردیگ صورت بانداژ دینبا واناتیح یهاگونه یبرخ باره)در بانداژ تیوضع -

 وان؛یح در یخودآزار بروز احتمال -

  ؛یبعد از جراح یبازتوان یهاروش یاجرا لزوم -

 .یجراح عمل/یهوشیب نوع و وانیح گونه اساس بر یمقتض موارد ریسا -

 

 واناتیح با کار انیپا -2 -5
 

 برسد.  اخالق تهیکم/کارگروه دییبه تأ دیبا ،در هر پروژه واناتیکار با ح انیو روش پا ضوابط -2 -5 -1
 

نداب اجت واناتیح لیدلین بو الزم است تا حد امکان از کشت ستین حیوانالزاماً به مفهوم کشتن  وان،یکار با ح انیپا -2 -5 -2

در  وانداتیمجدد از ح د. استفادهشوها آنبرای  غیر قابل بهبودموجب درد و رنج  دینبا واناتیداشتن ح گاهن حال زندهنیا با ؛دکر

 اند. حاضر بحث شده یراهنما گرید یهااست که در بخش یمشروط به ضوابط ،هامداخالت/پروژه ریسا
 

شده در ارائه یکیتکن صولا مطابقرا  واناتیبا ح «کار انیپا ضوابط»از آغاز پروژه،  شیموظف است پ ،مسئول یمجر -2 -5 -3

رت به عبا .ندکاعالم  اخالق تهیکم/کارگروهو به کرده  نییتع ،روز )عمومًا تحت عنوان فرجام مشفقانه(معتبر و به یمنابع علم

ممکن  یطیو در چه شرا شود،یقلمداد م افتهی انیپا پروژه یطیدر چه شراالزم است پیش از آغاز پروژه مشخص شود که  گر،ید

بول ان قابل قبیش از میز حیوان یا درد و رنج میوخ توضعی مثالً ) یبنا به مسائل اخالق، پروژه افتنین انیبا وجود پا یاست حت

، ودهروز بتبر و بهمع یشده در منابع علمارائه اصول مطابق دیبا ،وانیکار با ح انیروش پا صرفنظر شود؟ حیواناز ادامه کار با  (او

م هنگام اعال در. برسد اخالق تهیکم/کارگروه بیبه تصو ،از آغاز پروژه شیپفراهم آورد و  وانیح یحداکثر ممکن رفاه را برا

 به نحو زیر تعیین گردد: کار  انیالزم است ضابطه پا ،اخالق تهیکم/کارگروهضوابط پایان کار به 

 ؛دو( ذکر شیری)قابل اندازه گ یپژوهش به دقت و به صورت کم طیحسب شرا -

  د؛گرد مشخصآن در طول پژوهش  یابیو دفعات ارز یابینحوه ارز -

 یریگ هندازباشد که ا یضوابط ممکن است طور یذکر شود )برخ شانیو نحوه آموزش امشخص شده  یابیپرسنل مسئول ارز -

 و ؛شود( یمتفاوت جیافراد مختلف منتج به نتاتوسط 
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 گردد. انیب وانیح کیاقدام مورد نظر در صورت صدق کردن ضابطه مذکور در مورد  دیدر مورد هر ضابطه با -
 

د توسط فر دیبا ،در هنگام صدق کردن ضوابط پایان کار وانیکشتن ح ایداشتن  هانگ به زنده میصمت -2 -5 -3 -1

 یصول علمو به اته داش یآگاه وانات،یوارده به ح یهابیمداخله و آس تیماه از دیبا صالحیاتخاذ شود. فرد ذ صالحیذ

وژه )که مرتبط با پر صالحذی دامپزشکفرد ممکن است  نیاشراف داشته باشد. ا یشگاهیآزما واناتیکار با ح یو اخالق

 الذکر باشد. واجد مشخصات فوقصالح ذیهر فرد  ایتعارض منافع نداشته باشد( پروژه با  حاًیترج
 

 :که شد خواهد یتلق افتهیانیپا یزمان «مداخله» کی -2 -5 -4
 

 یا ؛آن مداخله در نظر گرفته نشده باشد یبرا یشتریب مشاهدات -2 -5 -4 -1
 

 جیمنتج به حصول نتدا تواندینم گریمذکور د وانیحکم کند که استفاده از ح گونهنیا وانیح طیشرا یابیارز -2 -5 -4 -2

موجدب  حیدوان داشدتننگه شده باشد که هرچند زنده یطوالن و ادیقدر زآن وانیدرد و رنج ح زانیم ای ؛شود یمعتبر علم

 ،یبدر خدالف اصدول انسدانداشدتن حیدوان زنده نگهلیکن نکند،  جادیدر پروژه ا یو اختالل دهمعتبر ش یعلم جیحصول نتا

سدت کده ممکدن ا جاآن تا درد و رنج وجود نداشته باشد. نیو کاهش ا امیالت یبرا زین یو راه ودهب یو قانون یاخالق ،یشرع

زودهنگام و  بخشانیپا یهااز روش ،آن یجاو به شود اجتناب ،ضابطه پایان کارعنوان به وانیح یِخوداز مرد خودبه دیبا

صدورت  بده ،واردهه در اثدر رندج و عارضد وانیدقددر زمدان تلدف نشدود کده حمفهوم که آننی؛ بدشوداستفاده  یتریانسان

ممکن اسدت  انویحد(، به مر کی)نزداحتضار  دورهالزم به ذکر است، هرچند در دچار احتضار و مرد شود.  یخودخودبه

لذا ده است؛ را متحمل ش یادیز رنجحالت  نیبه ا دنیاز رس شیپ یول کند،حس ن یو رنج چنداندر حالت کما قرار بگیرد 

 کار باشد. انیتواند ضابطه پا یحالت احتضار نم
 

 نیدا یبدرا و بماندد یبداق داریپا بیآس و سترسید رنج، درد، دیشد ایدر حاالت متوسط  وانیاحتمال دارد ح چنانچه -2 -5 -5

 ریدغ در .شدود یوتانزی حاضر، یراهنما مندرجات مطابق و یانسان روش به وانیح است الزم باشد، نداشته وجود یدرمان حاالت،

 مثدل ممکدن، یهداروش ریسدا از صدالح،یذکارشناس  ای دامپزشک نظر تحت و ذیل موارد تحقق شرط به توانیم صورت، نیا

یدا فرسدتادن  ،ینوایدگونده حآن  مناسب ستگاهیز به وانیح فرستادنیا  حیوان، ینگهدار به مندعالقه افراد به واناتیح یواگذار

 :کرد استفاده یوانیح گونه آن مناسب یپرورش ستمیس حیوان به
 

 کار را بدهد؛  نیا اجازه وان،یسالمت ح تیوضع -2 -5 -5 -1
 

 باشد؛ نداشته وجود وانیح بهداشت و ستیز طیمح ،یعموم بهداشت یبرا یخطر -2 -5 -5 -2
 

 ،یپرورشد سدتمیس یدا یعدیطب سدتگاهیز یا افراد رینزد سا در وانیاز رفاه ح نانیاطم یبرامناسب  داتیتمه -2 -5 -5 -3

 اتخاذ شده باشد؛ 
 

 . باشد نداشته یقانون منع گونهچیه مذکور اقدام -2 -5 -5 -4
 

 افدتیات اسدکان را درسالمت خود، مراقبت و امکان تیمتناسب با وضع دیبا شود،یزنده نگه داشته م یوانیح چنانچه -2 -5 -6

 افراد، با هاآن اربودنسازگ از نانیاطم یبرا است الزم شوند،یم سپرده افراد به مداخله کی انیپا در واناتیح که قعیموا درکند. 

 بده واناتیح نیا بازگرداندن از شیپ ،یوحش واناتیح درباره. ردیگ صورت صالحیذکارشناس  ای دامپزشک نظر ریز ییهایابیارز

. دیدبرآ عدتیبط در خدود یزنددگ عهدده از بتواندد وانیح تا شود اجرا هاآن یبرا یبازتوان برنامه دیبا خود، یعیطب ستیز طیمح

 ندارند یکاف یآمادگ وحش اتیح در یزندگ یبرا بلوغ هنگام عموماً اند،بوده اسارت در بلوغ، تا تولد زمان از که یوحش واناتیح

 یهداگدروه کشدور، ستیز طیمح حفاظت یرسم مراجع به توانیم نهیزم نیا در باشند.می مذکور یبازتوان یهابرنامه ازمندین و

 .کرد همراجع باشند، کار نیا انجام امکانات و دانش یدارا که ربطیذ مراجع ریسا یا کشور در واناتیح یحام معتبر
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 ریسا و بالغ جاندار نوزاد، الرو، ن،یاز جن اعم ،یسن تیحاضر، در هر وضع یراهنماموضوع  واناتیانواع ح همه یوتانزی -2 -5 -7

انجدام شدود، قدادر اسدت  یدرسدتبه و تیباصالح فرد توسط هکیو فقط درصورت است یکامالً تخصص یامداخله ،یستیاشکال ز

 ،لدذا .پدروژه شدود کیداز  یعلمد ندانیاطمقابل  جیو موجب حصول نتا زده رقم واناتیح یمرد آسان و بدون درد و رنج را برا

 همده مدورددراندد، مرده گدرید لیدکه به دال یواناتیح الشه یبر رو یوتانزی یکیزیف یهاروش نیو تمر یوتانزی حیصح آموزش

 موظدف هسدتند ،معتبر یآموزش یافراد پس از اخذ گواه نیاست. ا یضرور اریبس کنند،یاقدام م واناتیح یوتانزیکه به  یافراد

 .کنندامر اقدام  نیبه ا تجربهبا یفرددر حضور  ،یعمل یهاتیتا زمان کسب صالح
 

 ینگهددار اسدتاندارد محل در وبرخوردار باشد ممکن رفاه  زانیم نیشتریباز  دینشده، با یوتانزی یوانیکه ح یزمان تا -2 -5 -8

 الوقدوعبیقر تانزییوشود، موضوع  یوتانزی گرید یدچار درد شده و مقرر است تا ساعت لیکه به هر دل یوانیح دربارهمثالً  ؛شود

 شیسداعت پد سهاز  رشتیب واناتیح اگر. کند جادیا وانیح ازیمورد ن درددر امر درمان و اقدامات ضد یتداخل گونهیچه تواندینم

در  مدذکور یزمدان محددودهبرخدوردار باشدند. مناسب  یو غذا آب از محل نیا درباید شوند،  ینگهدار یدر محل دیبا یوتانزیاز 

شدوند،  وتدانزیی دیدکه با یرخوارینوزادان ش بارهاست. در ساعت دوتا  کیبه مدت  کوچک جثه، واناتیح یبرخ اینوزادان مورد 

 . باشندقرار داشته نوزادان در کنار مادر خود  نیا ،دشوآماده  یوتانزی همه مقدماتکه  یالزم است تا زمان
 

روز انتخداب عتبدر و بدهم یشده در منابع علمارائه یکیتکن اصول و ضوابط مطابق «قاًیدق» دیبا واناتیح یوتانزی روش -2 -5 -9

مدذکور  یکدینتک اصدول و ضدوابط مطابق« دقیقاً»که  یبرسد. هر گونه اقدام اخالق تهیکم/کارگروه بیبه تصو است الزمو  دهش

و  یدردیکده بد یسدنت اید یشدیآزما یهدامعتبدر باشدند و روش یکه فاقدد مسدتندات علمد واناتیکشتن ح یهاروش، نباشد

 انداتویح یوتدانزیعنوان روش بده وجدهچهیاسدت، به دهیمعتبدر بده اثبدات نرسد یعلم یهاپژوهش قیا از طرهبودن آنیانسان

 حسدب بر ناتوایح یوتانزی حیصح روشطور خالصه، به. گرددو تخلف پژوهشی محسوب می باشندقابل قبول نمی یشگاهیآزما

 :باشد داشته را ذیل یارهایمع دیبا خاص، پروژه یک طیشرا
 

 درد، جدادیا بددون مدرد، و هوشدیاریعدم یالقدا و کند جادیا وانیح یبرا را سترسید و رنج درد، حداقل -2 -5 -9 -1

 ؛ردیگ صورت ترس و جانیه سترس،ید
 

 یهابافت از نظر مورد یهاادهاستف و یبعد یهاشیآزما و هایابیارز با و باشد سازگار پروژه اهداف و ازهاین با -2 -5 -9 -2

 ؛باشد نداشته تداخل وان،یح
 

 ؛ردیگ صورت عیسر اریبس ی حیواناریهوش محو -2 -5 -9 -3
 

 ،همدواره ،ط افراد متعددددر موارد متعدد و توس یوتانزیکه انجام  یمعن نیبه ا ؛مطمئن باشد یوتانزی روش -2 -5 -9 -4

  ؛نداشته باشد ضیضد و نق جید و نتاوش وانیمنجر به مرد آسان ح
 

 ؛باشد منیا کارکنان یبرا -2 -5 -9 -5
 

شددن اریحتمدال هوشاشدود و  وانیموجب مرد ح قطعاً یوتانزیکه انجام  یمعن نیبه ا ؛باشد ریناپذبرگشت -2 -5 -9 -6

  ؛وجود نداشته باشد یوتانزیپس از  وانیمجدد ح
 

  ؛افراد عامل داشته باشد ایرا بر ناظران  انیو رو یآثار عاطف زانیم نیکمتر -2 -5 -9 -7
 

 ؛باشد شده نتخابا وان،یح سالمت تیوضع و جثه سن، گونه، برحسب و هادستورالعمل طبق ،یوتانزی روش -2 -5 -9 -8
 

  ؛اشدمناسب داشته ب یهمواره عملکرد وانات،یح همه یوتانزی یبرامورد استفاده  ابزار -2 -5 -9 -9
 

روش  رد،یا قرار گالشخوره ای یشده در دسترس جانوران شکارچیوتانزی وانیح هممکن است الش چنانچه -2 -5 -9 -10

  ؛الشخورها نشود ای یباشد که موجب بروز عوارض در جانوران شکارچ ینحوبه دیبا یوتانزی
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 ؛باشد داشته را یطیمح مضر اثرات نیکمتر دیبا یوتانزی روش -2 -5 -9 -11
 

صددا  دنیشن دن،یدادر به ق وانات،یح ریکه ساینحوبه ؛باشد واناتیح ریدور از سا دیبا یوتانزیانجام  محل -2 -5 -9 -12

 نباشند.  میقرمستیغ و میصورت مستقهب ،یوتانزیدر حال  وانیفرومون( ح یداراترشحات  وخون  یبو ژهیوه)ب دنییبو و
 

 ،یویدر داخدل نه،یسد هداخدل قفسد ،یرجلدیز ،یعضالن قیاز روش تزر «دینبا» یوتانزی یقیعوامل تزر زیتجو یبرا -2 -5 -10

 اریبس طیت شراکه فقط تح لیو کارفنتان نیاتورف رینظ ،یقو اریبس مخدر یداروها جزاستفاده کرد )به ،یرگسرخ و ینخاع داخل

 مربوطه است(.  یقانون یهمه مجوزهاکسب  ازمندیها نآناستفاده از  وقابل استفاده بود  ژهیو
 

 .یرقابل قبول اسدتغ ار،یهوش وانیدر ح یوتانزی یدارو یطحال داخلو  یویکل داخل ،یداخل کبد قیتزر -2 -5 -10 -1

 سدت،یدرد ن اسحسداکه قادر بده  هوشیب وانیدر ح یویداخل کل و یداخل طحال ،یداخل کبد ،یداخل قلب قیتزر کنیل

 یابیدسدت داسدتاندار روش تنهدا عنوانبده ،یداخل قلبد قیکه روش تزر نسردخو واناتیح یبرخ یبرا استثنائاً. استمجاز 

 وانیدح در یقلب داخل قیتزر روش از توانیم(، گرید خزندگان و مارها یبرخ ری)نظ است شده شناختهها آن یبرا یعروق

 وانداتیدر ح یلبدداخل ق قیبه انجام تزر یازیکه ن یوتانزیبهتر  یهاوجود روش صورتال درحنیباا .کرد استفاده اریهوش

 .برد بهره نیست، قلبی تزریق داخل نیازمند که هاییروش از بایدمذکور نباشد، 
 

اسدتفاده شدود.  اتواندیکشتن ح یبرا دینبا یطیشرا چیعنوان و تحت هچیهبه ،یوتانزیغیر قابل قبول  یهاروش از -2 -5 -11

 . ستین ریپذاستثنا یطیشرا چیه درحاضر  بند
 

 : از عبارتند یوتانزی «غیر قابل قبول» یهاروش از یبرخ -2 -5 -11 -1

 انفجار از یموارد و تاس منفجرشونده و ریپذاشتعال اتر،لیاتید ای اتر. است غیر قابل قبول واناتیحهمه مورد : دراِتر (الف

 یغشداها یبدرا ماده نیا. است شده گزارش ماده، نیا با شدهیوتانزی واناتیح الشه یمحتو سوزالشه یهاکوره ای زرهایفر

  ؛شودیم یدیشد اریبس رنج و درد ج،ییته دچار مرد، حال در وانیح و است سوزاننده شدتبه وانیح یمخاط

 ،سدت. اسدتثنائاًاغیر قابل قبدول  واناتیح همه درباره: عیما تروژنیدر ن عیسر انجماد ای( یپوترمیبدن )ه یکاهش دما (ب

 کمتدر هاآن سن کهیدرصورت ،نوزادان ناقص جوندگان زیگرم و ن چهاربا وزن کمتر از  ستانیخزندگان و دوز یوتانزی یبرا

 بدا وتدانزیی روش از خداص طیشدرا تحدت توانیم باشد، گرم چهار از کمتر وزنشان و باشند نداشته مو و باشد روز پنج از

  ؛کرداستفاده  عیما تروژنین در عیسر انجماد

 ؛ درد ادراک به قادر و اریهوش وانیحدر  رد قطع ای بدن خون هیتخل (پ

  ؛(هوا یهوا )آمبول قیتزرت( 

و  هداکدشآفدت رید)نظ انددنشدده سداختهیوتدانزی حیواندات آزمایشدگاهی  جهت اختصاصاً که یسم مواد از استفاده (ث

 بداتیترک نده،یشدو عوامدل اسدتون، رید)نظ یخدانگ یمصدرف مدواد هدا،ندهیشو ،حاللها قیتزر ن؛یکنیاسترها(؛ کشجونده

 د؛یانیسد از سدتفادها(؛ دهایاس ضد ،ییچهارتا ومیآمون باتیترک ،کتون لیمتید ها،مسهل، دیکربن تتراکلر شامل ییچهارتا

 جهافناسداستثنائاً  برای کشتن حیوانات غیر قابل قبول است. دیفرمالده/نیفرمالاستفاده از  ؛کلروفرم ؛دراتیهکلرال زیتجو

از  اسدتفاده یستیرات زالزم است مخاط لیکن ،نمود یوتانزی دیفرمالده/نیور کردن در فرمالبا غوطه توانیرا م -فرایپور -

 ؛افراد در نظر گرفته شود یبرا دیفرمالده/نیفرمال

 ،ومیدوکرون ،ومیپانکرون ن،یکول لینیسوکس م،یپتاس دیکلر م،یزیسولفات من ن،یکوتی)ن یعضالنیعصب یهامسدودکننده (ج

 ؛شوند زیتجو یوتانزی یبرا ییتنهابه دی( نباگرید فورمیو هر گونه عوامل کورار ومیآتراکور

 طیمحد ی)کداهش فشدار هدوا ونیمحفظده؛ دکمپرسد اید سدهیدرون ک انیدها و ماکجوجه ژهیوهب وانات،یکردن حخفه (چ

ها از آن حیصح هآرگون )استفاد ای تروژنیناز  استفاده جدا کردن سر؛ کردن؛غرق نه؛یس یهفشردن قفس(؛ وانیح یرامونیپ

 ؛است( ژهیو اریبس طیشرا تیرعا ازمندین یوتانزی یبرا
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  ؛سوزاندن (ح

غیر قابدل  هاونهگ اغلب یبرا) وانیح سر به دست با ضربه (؛است غیر قابل قبول واناتیاغلب ح در) رنافذیغ کوبش ابزار (خ

 ،یخصصدت مندابع در مطدرح ضدوابط و هداشرو حسب بر یشگاهیآزما کوچک واناتیح یبرخ درباره ،. استثنائاًستا قبول

 وانیدح یاریهوشد محو سبب فقط است)ممکن  کردنجیگ(؛ ستین ارجح روش اما ،کرد استفاده آن از بتوان است ممکن

 ؛(ستین یوتانزیروش  اما ،شود

 روزعتبدر و بدهمندابع م اسداس بر وانات،یح یهاهر کدام از گونه بارهدر یوتانزیغیر قابل قبول  یهاروش ریسا قیمصاد (د

 .شودیم نییتع یوتانزی
 

، یوتدانزی یکدیزیف یهدا. اسدتفاده از روششوندینم هیتوص یوتانزی یبرا «یکیزیف یهاروش»استفاده از  -2 -5 -11 -2

 یاپدروژه رسداختا در یاساسد اشدکاالت بروز موجب یعلم نظر از ،ییدارو یهاروش انجاممجاز است که  یطیدر شرا فقط

 شدبردیپ در ابسز یتیاهم نظر مورد پروژه و نداشته وجود مناسب یجهینت حصول یبرا یگرید راه چیه واقعاً و شود خاص

ضدددرد  یاروداز  دیدبا یوتدانزی یکدیزیف یهاروشاز انجام  شیپ. باشد داشته زنده موجودات سالمت نیتأم و بشر دانش

مجداز  یطیاتنهدا در شدر یوتدانزی یکیزیف روشصورت انجام  نیا رید؛ در غکر هوشیرا ب وانیح ایکرده استفاده  ،مناسب

 خاص روژهپیک  ساختار در یاساس اشکال بروز موجب یعلم نظر از یهوشیب ایضددرد مناسب  یاست که استفاده از دارو

 داندش شدبردیپ در بسدزا یتیاهم نظر مورد پروژه و باشد نداشته وجود مناسب جهینت حصول یبرا یگرید راه چیه و شود

ردِ عامدل، فالزم است  ،یکیزیف یهابه روش یوتانزی حیصح یاجرا ی. براباشد داشته زنده موجودات سالمت نیتأم و بشر

 نظر فدرد واجدد ریزالزم است زنده،  وانیح یبر رو یوتانزیروش  یاز اجرا شیو پباشد فرا گرفته  یخوبمهارت الزم را به

 ه باشد. کرد یکاف نِیتمر ،اندشده یوتانزی ایمرده  گرید لیکه به دال یواناتیح هالش یبر رو تیصالح
 

 مسئول یمجر شود،یم یوتانزی نشده،ینیبشیپ عوارض علت به ای ردیمیم ایبطور پیش بینی نشده یوانیح یوقت -2 -5 -12

 وانداتیح ریسدا در مشدابه مدرد وقوع از یریشگیپ یبرا را الزم اقدامات و کرده یابیعلت وقت اسرع در را موضوع است موظف

 البدگشداییک مجدرّب فرد حیوان توسط الشه تشخیص، کمکی روش عنوان به است الزم مقتضی موارد در. دهد انجام سرعتبه

 .شود مشخص یوتانزی، از پیش ای زمینه عارضۀ یا خودی خودبه مردِ علت و شده
 

م است و الز بوده ارزشمند پروژه یهااز داده یبخش وانات،یح ریومها، تعداد مرداز پژوهش یاریبس در -2 -5 -12 -1

 بر و بوده شدهنییتعشیپاز ریاز مقاد شیب وانات،یح ریوممرد زانیمکه  یموارد در. شودمنعکس  قیتحق جیدر نتا ناًیع

 هب پروژه یرمجتوسط  واناتیتعداد ح شی، الزم است درخواست افزاباشد واناتیح ینیگزیبه جانیاز  نامهطرح اساس

 حد از بیش میرومرد به وقوع منجر اشکاالت است الزم مذکور درخواست فرم درشود. ارائه  اخالق تهیکم/کارگروه

 تصویب تصور در صرفاً مجری مسئول .شود ارائه مذکور اشکاالت اصالح برای پیشنهادی روش و شده داده توضیح

 .باشد می حیوانات تعداد افزایش به مجاز اخالق، کمیتهکارگروه/ توسط حیوانات تعداد افزایش
 

وقوع مرد  از وان،یح گونه با متناسب «مرد دییتأ ضوابط» اساس براست  فموظ تیصالحبافرد  ،یوتانزی انیپا در -2 -5 -13

 یانیدرو حلدهمر بارورشدده، یهداتخم جملدهاز موجودات، ینیتکو همه اشکال مورددر ،،موضوع نیحاصل کند. ا نانیاطم وانیح

 ،ذفحدو  یوتانزیمتعاقب  ایاند که نمرده یواناتیحپسماند(  حذف) دفعمصداق دارد.  زیجانداران ن ینیجن ه( و مرحلکیونی)امبر

کدار بدا  دردی بسدیار جد یاخالقد تخلفات ازاین موضوع  و شودیم هاآن یبرا یدیشد اریموجب درد و رنج بس ند،یایبه هوش ب

 . شودیمحسوب م یشگاهیآزما واناتیح
 

 یجدانور گونده هدر در دمدر دییتأ ضوابط وانات،یح مختلف یهاگونه در مرد یهانشانه تفاوت لیدل به -2 -5 -13 -1

 مدورد وانیح گونه حسب بر مرد دییتأ ضوابط نییتع به فموظ ،مسئول یمجر ،لذا باشد؛ متفاوت یگرید با است ممکن

 .است استفاده
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 یرمادیغ ای یماد یوابستگ ،حیوان مذکوربه  یگرید واناتیح/وانیح ای باشدنوزاد  یدارا یوانیح چنانچه -2 -5 -13 -2

وابسته به او،  واناتیح ریسا اینوزادان  ینگهدار بارهدر وان،یح یوتانزیالزم است قبل از  باشند، داشته( یو عاطف ی)رفتار

 یکده دارا یواناتیح ایاز نوزادان بدون مادر  یاریبس صورت، نیا ریغ در. شودمشورت  صالحیذکارشناس  ای دامپزشکبا 

 یخواهندد شدد. وابسدتگ یدیشدد سترسیرنج و د دچارحیوان مذکور  یوتانزیمتعاقب  ،بودند مذکور وانیبه ح یوابستگ

 ،قدرار دارندد یعصدب سدتمیس تکامل یباال یهارده در که یوانیح یهادرباره گونه ژهیوبه وانات،یح نیب یعاطف و یرفتار

 بسزا دارد. یتیاهم
 

 بدا یم از نظدر بهداشدتو ه یموضوع هم از نظر اخالق نیرفتار شود. ا یدرستبه دیبا یشگاهیآزما وانیح کی هالش با -2 -5 -14

ضدوابط ». مطابق شوندیم یبندطبقه یمارستانیب پرخطر یهازباله هدر زمر ها،آنبدن  یاعضا و واناتیح یهاالشهاست.  تیاهم

 یاشن یکشور، پسماندها ستیز طیسازمان حفاظت مح «وابسته یپسماندهاو  یپزشک یپسماندها ییاجرا تیریمد یهاروشو 

کده  یو تدا زمدان رندیگیمقرار  «کنندهآلوده شدتبه یپسماندها» دستهدر  و «ژهیو یپزشک یپسماندها» جزو واناتیح الشهاز 

 .شوندیم شناخته ژهیپسماند و عنوانبهشوند،  یبه پسماند عاد لیتبد
 

 یبرخ و نیالزیزا(، میسد تالیپنتوبارب ری)نظ هاتوراتیبارب با شدهیوتانزی واناتیح الشهحذف  ژه،یو طوربه -2 -5 -14 -1

 ریسدا یبدرا سدتا ممکدن واناتیح نیه ادر الش ی مذکورداروها یهاماندهیباق چراکه ؛دارد یادیز تیاهم گر،ید یداروها

 باشد. آور یا حتی مردخطرناک  اریبس ،کنند هیاز آن تغذ ویافته  یدسترس هاالشه نیابه  قیطر هر به که یواناتیح
 

هدای )نظیدر بیمداری ییهدایماریبده ب عمدداً ،یقاتیتحق پروژهممکن است در طول  یشگاهیآزما واناتیح -2 -5 -14 -2

 یبدرا یادیدز مخاطرات تواندیم ،شدهیوتانزی واناتیح یهاماندهیباقدر  هایماریب نیدچار شده باشند که وجود امسری( 

 داشته باشد. ستیز طیجانداران و مح ریسا
 

را در طول  یکروبیمدض یداروها رینظ یمتعدد یداروها موارد اغلب در ،شدهیوتانزی یشگاهیآزما وانیح -2 -5 -14 -3

جاندداران  ریسدا یبدرا اید باشد ستیز طیبر مح نامطلوب آثار یممکن است دارا مواد نیا. است کرده افتیانجام پروژه در

 خطرناک باشند.  رند،یگیقرار م شدهیوتانزی وانیح یهاماندهیکه در تماس با باق یاحتمال
 

همده و  اشددبسدردتر  اید گرادیسدانت درجده سدتیب یمنهدا دیدبا حداًیترج ها،الشه ینگهدار محل سردخانه برودت -2 -5 -15

 .شود تیرعا محل نیا در یعفون یپسماندها ینگهدار به مربوط یهادستورالعمل
 

 دربسته و فاقد نشت یهاسهیک ایها ها را در محفظهآن دیدر سردخانه، با واناتیح الشه قراردادن از شیپ -2 -5 -15 -1

 ینگهددار محفظه یور. بر نوشترا  یوتانزیفرد مسئول  تماس شماره وو نام  یوتانزیانجام  خیتار هاسهیک یقرار داد و رو

مشدخص  ژه،یدالئم وعدرج  باو  ینوشتار صورتهب ،«خطرناک و یسم» عنوان کهخود الشه، الزم است  یها و روالشه نیا

ر خطدیش از حدد های مسری، دارای مواد رادیواکتیو، یا هرگونه الشه با خطر بددر مورد الشه حیوانات دچار بیماریشود. 

 روز صورت گیرد.های معمول، الزم است اقدامات ویژه حسب منابع معتبر و بهالشه
 

ه یدله نقلیوسد با خالصه، طوربه و باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شدهارائه ژهیومقررات  تابع دیبا ها،الشه انتقال -2 -5 -16

 ه،یدنقل لهیوسدقسدمت بدار  کردنیضددعفون. امکان نظافت و ردیصورت گ ریناپذنشتو  رینفوذناپذ ده،یقسمتِ بار سرپوش یدارا

ن درز و بددو کپارچدهی یپوششد االمکدان،یحتموکت نباشدد و  ایاز جنس فرش  ،پوش قسمت بار خودرووجود داشته باشد. کف

 نیقدوان مههالزم است  نهیزم نیسرد قرار داده شوند. در ا محفظهها در مجزا باشد و الشه ،داشته باشد. اتاق راننده از قسمت بار

 . شود اجرا یکشور او/ی یسازمان ،یمحل مقررات و
 

 سدازمان وقدت یهدادسدتورالعمل و یکشدور وقت نیقوان تمام مطابق دیبا یشگاهیآزما واناتیح الشه کردنمعدوم -2 -5 -17

 «وابسدته یپسدماندها و یپزشدک یپسدماندها یدیاجرا تیریمد یهاروش و ضوابط» سند ازجمله کشور، ستیز طیمح حفاظت
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خطدرات  یدارا متدداولِ یهابدا زبالده همدراه اید یمعمدول یهاهمراه با زبالده یشگاهیآزما واناتیح یهاالشه دفع. ردیگ صورت

 دارد.  یدر پو تهدید بهداشت عمومی  یقانون یهاتیمسئول و استممنوع  ک،یولوژیب
 

کامدل  یهایبررسد ،هدانآحذف  درباره روش ،یوتانزیاز انجام  شیپ دیبا الشه یادیز تعداد درباره حذف -2 -5 -17 -1

 ریدنظ ،یکشدور ربدطیذ یهاو دسدتورالعمل نیقدوان اسداس بدر دیبا باره نیدر اکرد.  کسبرا الزم  یآمادگ وداده انجام 

 در رابطده بدا یالمللدنیب یاستفاده از رهنمودهدا ،اقدام شود. در موارد خاص ،کشور یدامپزشکسازمان  یهادستورالعمل

 باشد.  دیمف تواندیم ی حیواناتهاالشه ادیحذف حجم ز
 

 تویانسدت وقدت یهالعملدستورا اساس برالزم است  ،هاریمشکوک به  ای یمبتال به هار یهاالشه درباره -2 -5 -17 -2

 .شود اقدام رانیا پاستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامهواژه
 

 )به ترتیب حروف الفبای زبان فارسی( 
 

 Non- penetrating captive bolt  رنافذیغ کوبش ابزار

 Octopuses  اختاپوس

 International Air Transport  یالمللنیب ییهوا ونقلحمل انجمن

Association (IATA) 

  Organ-on-Chip  تراشه یرو اندام

 Biosecurity  یستیز یمنیا
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 Tranquilization  یبخشآرام

  Anthropomorphism  سمیآنتروپومورف

 Rehabilitation  یبازتوان

  Body-on-Chip تراشه یرو بدن

 In vitro یتنبرون

  Analgesia  یدردیب

 Motion sickness  حرکت یماریب

  Anesthesia  یهوشیب

 Non-human primates  رانسانیغ یهاماتیپر

 Transgenic ( ختی)ترار کیژنترانس

 Toxicity tests  تیسم نییتع یهاآزمایش

 Sedatives  هادهندهنیتسک

 Sedation  یدهنیتسک

  Sternal position  جناغ یرو بر نشسته یبدن تیوضع حفظ

  Hypnosis, Sleep  خواب

  Intrathecal  ینخاع داخل

 Tranquilizers  بخشآرام یداروها

 Decompression  ونیدکمپرس

 Stereotypic behavior (هدفیو ب یتکرار ی)رفتارها یپیاسترئوتا یرفتارها

 Self-mutilation  یخودآزار یرفتارها

 Acclimatization time  یطیمح دیجد وضعیتبا  سازگارشدن یبرا زمان

 Cephalopoda سرپاوران 

 Olfactory Environment  وانیح ینگهدار طیمح ییایبو طیشرا

  Muscular relaxation عضالت  یشل/یعضالن یشدگشل

 Pre-emptive analgesia  رانهیشگیپ یضددرد

 Lay person  رمتخصصیغ عضو

 Roughage یخشب علوفه

  Environmental enrichment  طیمح یسازیغن

  Outbred  خونرهمیغ

  Humane endpoint  مشفقانه فرجام
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 Carbon tetrachloride (CCl4)  دیتتراکلر کربن

 Concussion  یشدگجیگ

 Cuttlefish  پا ده یماه

 Squid مرکب  یماه

  Micro dosing دارو دوزِ کرویمروش تحقیق بر پایه تجویز 

 Great apes  وارآدم یهامونیم

 Knockout ( هاژن یبرخ کردنرفعالیغ ای)حذف  آتناک

 Altricial neonates  جوندگان ناقص نوزادان

 Body Condition Score  یبدن تیوضع

  Inbred  خونهم

  Euthanasia  یوتانزی
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 پیوست اول
 

 

 

 

 واناتیح یرو بر ت مداخالتشد نییتع یاخالق یراهنما

 یشگاهیآزما
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 مقدمه 
 

صدوب وزارت م ،«یعلمد امدور در یشدگاهیآزما وانداتیح از اسدتفاده و مراقبت یراهنما»در ارتباط با مفاد سند  حاضر یراهنما

 ور مراجعدهمذک یالزم است به راهنما یدر موارد مقتض شتریب حاتیتوض یشده و برا میتنظ ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 از حفاظدت دسدتورالعمل مهیضدم در منددرجاز ضدوابط  یبرگرداند شدده،ارائه یهداشدت مداخالت و مثال نییشود. ضوابط تع

از  کیدچیهاز و ود شصورت کامل توجه به دیبا ،حاضر یراهنما مفاد. است اروپا هیدر اتحاد یعلم امور در استفاده مورد واناتیح

 شدماره دارای یاخالق یکدها از هرکدام ،راهنما نیا درجمالت مرتبط استفاده شود.  ریبدون درنظرگرفتن سا دیجمالت آن نبا

 هداآن یدتاهم اسداس ربد راهنما، نیا یکدها تأخر و تقدم .شوندیم خوانده چپ سمت از هاهشمارهمه  بوده خود به مخصوص

 .هستند کسانی ارزش یدارا همه و یستن

 مراقبدت یاراهنم» مفاد اساسمتفاوت است و بر  اریبس ،مختلف یهادر پروژه یشگاهیآزما واناتیح یرو بر تشدت مداخال

 ،صدالحیذ یقداخال تدهیکم/کارگروه تصدمیماتبر  تواندمی شدتاین  زانیم ،«یعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و

المللی داشدته حتی در سطح بین ،دهندگانهای اخالقی برای طرحضمناً تبعات و مسئولیتاثر گذاشته و  ،نامهطرح یبررس برای

 ،آن از پدس ایمداخله  در طول دوره وانیحیک که  یداریپا بیآس ای سترسیدرد، رنج، د زانیم حسببر ،مداخالت شدت. باشد

 یمقتضد یهداهمده روش درنظرگرفتن ضمن و پروژه یطراح از پس است موظف ،مسئول یمجر. گرددیم نییتع ،متحمل شود

 بدرای ،شدوندیمد پدروژه در اسدتفاده مدورد واناتیح رنج کاهش موجب تاحدامکان که ،یشگاهیآزما واناتیح با کار یسازنهیبه

 . کنداقدام  ،حاضر یراهنما مندرجات به توجه با پروژه مداخالت شدت نییتع

 

 فیتعار
 

 ،یپژوهشد مقاصدد یبدرا وانیدحیدک از  یتهداجمریغ ای یهر گونه استفاده تهاجم یبه معن «مداخله» راهنما،این در  :مداخله

از  یطوحسد ،وانیدو باعث شود ح باشد ناشناخته ایشده ها شناختهآن جیکه ممکن است نتااست  یاهداف علم گرید ای یآموزش

 ،مدداخالت/را متحمدل شدود. مداخله« درد ندهیحدد کم»از  شدتریب ایدمعادل  زانیبه م داریپا یهابیآس ای سترسیدرد، رنج، د

 و جدادیا یتدح ایداز تخدم  یوانیدحآمددن رونیدب ای شیبه زامنجر است که  یارعامدانهیاعمال عامدانه و غ ۀشامل هم نیهمچن

 . شودیم ،یکیژنت رییتغ دچار یوانیح رده کی ینگهدار
 

 اقددام ،پدژوهش ریدنظ ی،علمد شددهفیتعر هدف کی دارای که است یکار برنامه یمعنا به «پروژه» حاضر، یراهنما در پروژه:

 یجدرم. شدود مداخلده چندد ای کی شامل وباشد  کیولوژیب محصوالت دیتول ی وصیتشخ اقدامات محصوالت، آزمایش ،یآموزش

 پدروژهخالت مدا شدتپروژه خاص، یک در  یشگاهیآزما واناتیدر رابطه با ح یاقدام هر گونهاز آغاز  شیموظف است پ ،مسئول

 . کندمنعکس « پروژه یبررس درخواست فرم»و موضوع را در کرده  تعیین را
 

 یرسدبر پدروژه، کید در آمدهعملهب یهایکاردست و مداخالتهمه  استالزم  ،مداخالت شدت نییتع یبرا شدت مداخالت:

 کده مفهدوم نیبدد ؛ردیدگ قرار نظر مد ،کند تجربه آن از پس ای پروژه طول در وانیح است ممکن کهرا  یاثر نیدتریشد و دهش

 ؛شدود لیدتحم وانداتیح بده اسدت ممکدن کده اسدت یبیآس زانیم نیشتریب ،مالک مداخالت، شدت بارهدر یریگمیتصم یبرا

 و شددت نزایدم شدود، انجدام «ادیدز» شددت با مورد یک فقط و «فیخف» شدت با مداخله پنج ،ایپروژه در اگر ،مثال عنوانبه

 ،«ازگشدتب بددون»به چهدار سدطح  مداخالتشدت  ،اساس نی. بر اشودیم یابیارز «ادیز» مذکور، پروژه انجام از حاصل بیآس

 . شوندیم میتقس «ادیزشدت » و «متوسطشدت » ،«فیخفشدت »
 

 ،هرگدز وانیدد و حوشدمیکامدل انجدام  یدردیبد و یعمدوم یهوشیتحت ب که کامالً ای استهمداخل: بازگشتمداخله بدون 

 . دشویم تانزییوکامل،  یدردیو ب یهوشیب نِیحدر  ،حیبلکه به روش صح ؛آوردیمداخله به دست نم انیپا درخود را  یاریهوش
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و  فیدخف سدترسید ایدموجب بروز درد، رنج  ادیز احتمال هب ،وانیح یبر رو آن انجامکه ای همداخل :فیبا شدت خف لهمداخ

 . گذاردنمی واناتیرفاه ح ای یعموم تیوضع یبر روقابل توجهی  که اختالل ایهمداخل زیو ن ؛دوشمیمدت کوتاه
 

 ایدشدده؛ مددت متوسدط و کوتاه سدترسید ایددرد، رنج  بروز موجب ،ادیبه احتمال ز کهای همداخلشدت متوسط:  با مداخله

 طیسدط در شدراسبب اخدتالل متو ادیکه به احتمال ز ایهمداخل زیو ن ؛دوشمیو درازمدت  فیخف سترسید ایدرد، رنج موجب 

 د. گردیم واناتیرفاه ح ای یعموم
 

 سدترسید ایدندج ردرد، موجب  ای شده؛ دیشد سترسید ایدچار درد، رنج  وانیح احتماالً کهای همداخل: ادیبا شدت ز همداخل

 د. گردیم واناتیاه حرف ای یعموم طیدر شرا دیسبب بروز اختالل شد احتماالًکه  ایهمداخل زیو ن ؛شودمیمتوسط و درازمدت 

 

 مداخالت شدت نییتع -1
 

اده سدمداخلده  یظداهر شدت نییتع. شودیم یبندمیتقس «یواقع شدت» و «یظاهر تشد»به دو نوع  مداخالت شدت -1 -1

 یبدیتقر یاسدیمق فقدط بلکده ؛ستین ،کرد خواهد درک پروژه یعمل طیشرا در وانیح که آن یواقع تمعادل شد الزاماً اما است؛

 .شود یبررس زیمداخله ن یالزم است شدت واقع اساس نیا بر. دهدیم ارائه مداخله شدت بارهدر
 

 عنوانبهت. اس یجانب طیشرا ریسا نظرگرفتنبدون در خاص مداخلهیک استاندارد  شدت ازاست عبارت  «یظاهر شدت» -1 -2

 خلدهمدا یظداهر شددت کدهیحالدر شدود؛می یبنددطبقده «فیخف»در رده  «وانیح دکردنیمق» مداخله یظاهر تشد ،مثال

رار قدنظدر  مدد لیدذعوامل  باید مداخله خاصیک  «یظاهر شدت» نییتع یبرا. گرددیم یبندطبقه «ادیز»در رده  «یجراح»

 داده شوند:
 

 ؛مداخله نوع -1 -2 -1
 

 ؛وانیح دکردنیمق و یدستکار نحوه -1 -2 -2
 

، دتشد نیمچنده مداخلده؛ کیداثر اعمال مختلف در  درشده جادیا داریپا بیآس ای سترسید رنج، درد، تیماه -1 -2 -3

 پروژه؛ کیرفته در کاربه مداخالت تنوع و متعددبودناحتمال  ،مدت، دفعات تکرار
 

 محسدوب فیدخف ییتنهابده ،فیخف مداخله کیمفهوم که هرچند  نیبد مداخله؛ کیشده در جادیمجموع رنج ا -1 -2 -4

 یحت ای« سطمتو»ممکن است  مداخله یینها تشد نهایتا و شتهدا یکوتاه، اثر تجمع زمانآن در مدت تکرار لیکن ؛شودیم

  ؛شود یابیارز «دیشد»
 

در  تیازجملده محددود ؛ه اوگوندیعیطب یممانعت از انجام رفتارها برای وانیبر ح شدهلیتحم تیمحدود زانیم -1 -2 -5

 .ینگهدار طیشرا و یزندگ طیمح یاستانداردها
 

در اثدر  وانیداسدت کده ح یداریپا یهابیآس ای سترسیدرد، رنج، د یواقع زانیمداخله، عبارت از م کی «یواقع شدت» -1 -3

 ریسدا ،لدهیک مداخ یظاهر شدت بر عالوه دیبامداخله  کی «یشدت واقع» نییتع یبرا. کندیعمالً درک م ،مداخلهیک  یاجرا

 در نظر گرفته شوند: ذیل شرح به ،هاپروژه/مداخالتمورد به مورد  یابیارز حسب بر، آن یرامونیپ عوامل
 

 وان؛یح پیو ژنوت نهگو -1 -3 -1
 

 وان؛یبودن، سن و جنس حبالغ -1 -3 -2
 

 مداخله؛ انجام شرایط مورد در حیوان بودن دیده آموزش و قبلی آشنایی -1 -3 -3
 

 بدار نیچنددم یبدرا وانیدحاز  کهی)درصورت وانیح یرو بر شدهانجام یمداخالت قبل یشدت واقع فتندرنظرگر -1 -3 -4
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 (؛دشویمداخله استفاده م انجامبرای 
 

 ینگهدار محل طیشرا یسازنهیازجمله به سترس؛ید یابردن درد، رنج نیازب ایکاهش  یبرا گرفتهصورت اقدامات -1 -3 -5

 ؛واناتیو مراقبت از ح
 

 .پروژه در وانیح یرو بر کار انیپا ضوابط -1 -3 -6
 

 .شدود لدهمداخ کید یظداهر تکاهش شد ای شیموجب افزا ،خود تیماه حسب بر تواندیمفوق الذکر از عوامل  کی هر -1 -4

 دارای اساسداً و شدده یکدیژنت راتییدتغ دچار که یوانیح یرو بر ،«فیخف» یظاهر تبا شد ایممکن است مداخله ،مثال یبرا

 یوانیدح ارهبددر ایمحسوب شود  «ادیز» ،پروژه یواقع تو شد کند جادیا میوخ یآثار ،است خود بدن یهاستمیدر س یاختالالت

 ندوع چی)بددون انجدام هد یطیشدرا نیدر چن وانیح یفقط نگهدار یممکن است حت شود،یمناسب نگاه داشته نم یکه در مکان

ی نظیر اقدامات اصالح یبرخ انجام ،گرید طرف از. دهد قرار یناراحت و رنج «ادیز» ای «متوسط» شدت تحت را او(، گرید مداخله

 اهش دهد. مداخله را ک یواقع شدت و دهش وانیح وضعیتدر  یریبهبود چشمگ موجبتواند می سازی محیطی،موارد غنی
 

ارائده  تدرشیکده پ یضدوابط اساس بررا مداخله  یواقع شدتاست  موظف ،مسئول یمجر ،یظاهر شدت نییتع متعاقب -1 -5

 یمجدر داشدت، وجدود یاپروژه در مداخله تشد نییتع بارهدر یدیچنانچه ترد موضوع،این  تیبه اهم توجه. با تعیین کندشد، 

 .کندمشورت  تجربهافراد با ریسا ای صالحیذکارشناس  ای دامپزشکرابطه با  نیدر ا دیبا مسئول

 

 مداخالت شدت مختلف انواع برای ییهامثال -2
 

شددت  نیدیعت یبدرا یاسدیعنوان مقبده ،هااز آن توانید که موشمیمداخالت آورده  یاز انواع شدت ظاهر ییهامثال ،در ادامه

 د.کراستفاده  گرید یهامداخالت در پروژه یظاهر
 

  فیخف یظاهر شدت با مداخالت از ییهانمونه -2 -1
 

  ؛ردیگیصورت م وانیکشتن ح یبرا فقطکه  یجز مواردبه ی،هوشیب یدارو زیتجو -2 -1 -1
 

خون گرفته  یهانهنمو یمحدود یتعدادو  زیتجو یی،ماده دارو ازدوز تک کیچنانچه  ک؛ینتیفارماکوک اتمطالع -2 -1 -2

باشد. ای هفتهدر یک بازه دواز کل حجم خون در گردش  ده درصدکمتر از  جمعاً دیبا اخذشده خون یهانمونه حجمشود. 

  ؛شود وانیح در مشخصاثر نامطلوب  گونهچیسبب بروز ه دینباشده زیماده تجو
 

 یحسدیب/یهوشیب ای یبخشآرام/نیهمراه تسک( بهیآ آر ام عنوان مثال:)به واناتیاز ح یتهاجمریغ یربرداریتصو -2 -1 -3

  ؛مناسب
 

 ای هاپمپینیم یجراحریبه روش غ و یجلدریدم، کاشت ز ایگوش  از یوپسیب ،عنوان مثالبه ؛یمداخالت سطح -2 -1 -4

  ؛ترانسپاندرها
 

 شودمی وانیروزمره ح یزندگ در یخارج از بدن که صرفاً منجر به اختالل جزئ یِمترتله یهادستگاه یریکارگبه -2 -1 -5

  ؛آوردیوجود مه ب حیوان یو رفتار عاد تیبا فعال یتداخل جزئ ای
 

(: یسدطح یخدون وقعر قی)از طر یدیگاواژ و داخل ور ،یداخل صفاق ،یعضالن ،یجلدریز یهاراه از مواد زیتجو -2 -1 -6

 در زیحجدم تجدو مدورد اسدتفاده و زیتجدو ابدزارانددازه ، کندد جادیا واناتیبر ح فیخف ریصرفاً تأث ،شدهزیچنانچه ماده تجو

  ؛ردیصورت گ یو اصول حیبه روش صح زیو تجو باشد واناتیجثه و گونه ح یبرا شدهفیتعر استاندارد محدوده
 

 ،مثدال یبدرا ؛نشدود مشدخص ینیکه سبب عوارض نامطلوب بدال یخودبهخود یوقوع تومورها ایتومورها  یالقا -2 -1 -7
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 ؛یرپوستیز یتهاجمریکوچک غ یهاندول
 

 بدر فیدخف راتیا تدأثبد یپیندوتف بروزمنجر به  رییتغاین  رودیکه انتظار م یکیژنت رییتغ دچار واناتیپرورش ح -2 -1 -8

 ؛شود وانیح یزندگ
 

 صدرفاً ،رودیمد انتظار و کندینم برآورده را واناتیح یاهیتغذ یازهاین همهشده که دادهرییتغ یهارهیج با هیتغذ -2 -1 -9

  ؛شود وانیح یزندگ در فیخف ینیسبب بروز اختالل بال
 

 ؛کیساعت( در قفس متابول 24مدت )کمتر از کوتاه ادیانق -2 -1 -10
 

 یقفدس انفدرادل شدام ایاست  واناتیح گریبا د یمدت از تعامالت اجتماعکوتاه تیکه شامل محروم یمطالعات -2 -1 -11

 ؛شوندیبالغ م یشگاهیآزما و کوچک بزرد یهاموش یاجتماع یهاهیسو یمدت براکوتاه اریبس
 

 ایدرد، رندج دکوتداه موجدب  یو بده مددت دهنددیدردناک قرار مد یرا در معرض محرک واناتیکه ح ییهامدل -2 -1 -12

 تیدموفق با توانندیمحرک دردناک، م نیدر معرض ا یریهنگام قرارگ در واناتیح ،حالنِیو درع شوندیم فیخف سترسید

 .اجتناب( کنند ای)فرار  زیموجود پره تیاز وضع
 

 :شود یبندطبقه «فیخف»مداخالت با شدت  وممکن است جزذیل موارد  از کیهر بیترک -2 -1 -13
 

  وان؛یح کردندیمق زانیو با حداقل م یتهاجمریغ اقدامات قیطراز بدن ساختار یابیارز -2 -1 -13 -1
 

 آنبددون  اید تیدمحدوحداقل  جادیکه ضمن ا یتهاجمریغ یهابا روش یوگرافیالکتروکارد یابیارز -2 -1 -13 -2

  رد؛یگیصورت م اند،عادت داده شده شیآزما نیکه به انجام ا یواناتیح بارهدر
 

 وانداتیدر ح یاختاللد چیسدبب هد رودیبدن که انتظار م ازخارج  یمترتله یهااستفاده از دستگاه -2 -1 -13 -3

  تداخل نکند؛ واناتیح یو رفتار عاد تیبا فعال دستگاهاین نشود و  یاجتماع یزندگ طیسازگار با مح
 

 یصدیتشخقابل یِنیالنامطلوبِ ب پیفنوت چیه رودیکه انتظار م یکیژنت رییدچار تغ واناتیپرورش ح -2 -1 -13 -4

 نداشته باشند؛ 
 

 ز دستگاه گوارش؛ ا ییعبور مواد غذا یبررس یبرا یی،غذا میاثر در رژیب یکردن نشانگرهااضافه -2 -1 -13 -5
 

 بالغ؛  یشگاهیبزرد آزما یهاساعت در موش 24کمتر از  یبرا ییغذا تیمحروم -2 -1 -13 -6
 

 باز. طیدر مح یدانیم یهاآزمون -2 -1 -13 -7
 

 متوسط یظاهر شدت با مداخالت از ییهانمونه -2 -2
 

 یهدابرداشدت نمونده ود شدویمتوسط مد شدت با ینیعوارض بال جادیکه سبب ا یشیاستفاده مکرر از مواد آزما -2 -2 -1

 ینیزگیدر عرض چند روز، بددون جدا ،اریهوش وانیح کیاز کل حجم خون در گردش در  ده درصداز  شیب زانیم بهخون 

 ؛شدهبرداشتهحجم خون 
 

 وانیدمدرد حدر آن، کده  ییزاسدرطان/مزمن تیسدم هدایآزمایشدوز حاد  محدوده افتنیمطالعات مربوط به  -2 -2 -2

 مدرد جدبمو زشدهیتجو ماده که شودینم اجرا ینحوبه مطالعه که یمعننیبد ست؛یمطالعه مطرح ن انیپاعنوان ضابطه به

 ؛شود وانیح
 

وضدعیت اخدتالل در  ایدرندج  ،یکه با درد پس از جراحد مناسب یدردیب و یعموم یهوشیتحت ب یعمل جراح -2 -2 -3

 ی،لنفددادنکتوم ی،کتومدِیددرکاُ ی،الپدداراتوم ی،وتددومیکران ی،از: توراکوتددوم عبارتنددد هددامثال. اسددتهمددراه  وانیددح یعمددوم

مدؤثر بدر  تیریعضدو بدا مدد وندیپ ،زخم مؤثر تیریو مد یقطعات شکستگ موفق تیبا تثب یارتوپد یجراح ی،دکتومیروئیت

 بده (هداآن رینظدا و هاپمپینیم ،یمترمانند فرستنده تله) کالیومدیب لیوسا ایکاشت کاتترها  ،وندیشدن پزدهاحتمال پس



 

 

 

 

  

 

 ایران اسالمی جمهوری ی درعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما

54 

 ؛یجراح روش
 

 شده متوسط سترسید ایسبب بروز درد  رودیکه انتظار می خودخودبه یوقوع تومورها ایتومور  یالقا یهامدل -2 -2 -4

 ؛شوند یعیطب یتداخل با رفتارهاموجب حد متوسط  به ای
 

 یمندیا ستمیس یازسازبهمراه با  ،حالنِیاما درع ،کشنده ایتحت کشنده  یبا دوزها یدرمانیمیش ایتابش اشعه  -2 -2 -5

 کوتاه باشدد )کمتدر از هاآنو مدت  ندک بروزمتوسط  ای فیخف زانیعوارض نامطلوب به م ،موارد نیبه شرط آنکه در ا ؛بدن

 .روز( پنج
 

 زانیا اثر نامطلوب )به مب یپیفنوت بروزمنجر به  رییتغاین  رودیکه انتظار م یکیژنت رییتغ دچار واناتیپرورش ح -2 -2 -6

 ؛( شودمتوسط
 

 ؛یجراح مداخالت قیاز طر ی،کیژنت رییتغ دچار واناتیح دیتول -2 -2 -7
 

 ؛روز( پنج حداکثرمدت )یطوالن ایدوره یدر ط ،متوسط حرکت تیهمراه با محدود ،کیاستفاده از قفس متابول -2 -2 -8
 

و انتظدار  کنددیآورده نمدرا بدر واناتیح یاهیتغذ یازهاین همهکه  افتهیرییتغ ییغذا میشده با رژمطالعات انجام -2 -2 -9

  ؛متوسط شود زانیم به ینیسبب بروز اختالل بال رودیم
 

 ؛بالغ یشگاهیبزرد آزما یهاساعت در موش 48مدت به  ییغذا تیمحروم -2 -2 -10
 

رک اجتناب از مح ایار قادر به فر وانیکه ح قعیدر موا ند،یاجتناب از محرک ناخوشا ایواکنش فرار  ختنیبرانگ -2 -2 -11

 شود. وانیمتوسط در ح سترسیموضوع موجب بروز د نیکه ا رودینباشد و انتظار م ندیناخوشا
 

 ادیز یظاهر شدت با مداخالت از ییهانمونه -2 -3
 

 وانداتیح ،تسدتطول  در رودمیانتظار  ای ؛باشدشده  نییتع «وانیحمرد » ،تست انیپا هکه نقط تیّسم تست -2 -3 -1

 دوز بدا ادحد تیتسدت سدم :عنوان مثال)به شود جادیا هاآن یبرا یمیوخ کیولوژیزیپاتوف تیو وضع شوند ریومدچار مرد

 ؛(دینیرا بب «یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان»تست در  یهادر دستورالعمل ،منفرد
 

بده  توانددیم کده دونددیبپ وقوع به بدن در ینقص ،آناست در هنگام  ممکنکه  وانیح یرو برابزار یک ن دآزمو -2 -3 -2

 یکنندده قلدب بدر روکمک یهاآزمدودن دسدتگاه :عنوان مثدالشود )بدهمنجر  وانیمرد ح ای دیشد سترسید د،یدرد شد

  ؛(وانیح
 

منجدر بده  هرونددشیپ یمداریو به ب است وانیح تیاختالل مداوم در وضع ،آن هتست قدرت واکسن که مشخص -2 -3 -3

 ؛شودیمنجر م ،درازمدت است ورنج متوسط  ای سترسیمرد که همراه با درد، د
 

کده ازی سیستم بدن زسباهمراه  ای ؛بدن یمنیا ستمیس یکشنده، بدون بازساز یبا دوزها یدرمانیمیش ایتابش  -2 -3 -4

 ؛شود «وندیرد پ» یماریمنجر به ب متعاقباً
 

بده  ،رونددهشیپ کشدنده یمداریسدبب ب رودیکه انتظار م یخودبهخود یتومورهامدل  ایتومور  یالقا یهامدل -2 -3 -5

( ی)کاشکس طمفر یالغرکه سبب  ییتومورها :ه عنوان مثالب .ندشو متوسط سترسیدرنج یا از درد،  یطوالن ایدورههمراه 

اولسدره  شدود،یکه اجازه داده م ییتومورها و کیگسترش متاستات یدارا یاستخوان، تومورها یتهاجم یتومورها شوند،یم

 ؛ندشو
 

 دوره در رودیکه انتظار مد یکاف یدردیو ب مناسب یعموم یهوشیتحت ب واناتِیح در مداخالت گریو د یجراح -2 -3 -6

در  یو دائمد دیبده اخدتالل شدد منجر ایشوند  «دیشد» ای «یمتوسط دائم» سترسید ایمنجر به درد، رنج  ،جراحی از بعد

بعدد از  یکداف یدردیبدون ب یتوراکوتوم ،نشدهتیتثب یهایشکستگ جادیا :مثاله عنوان ب شوند.می وانیح یعموم طیشرا
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 ؛یچندعضو یینارسا جادیتروما به منظور ا یهامدل و جراحی
 

 یعمدوم ضدعیتودر  دیشدد اخدتالل اید سدترسیمنجر به د ادیاحتمال ز هب وندیپ رد که یموارد در عضو وندیپ -2 -3 -7

 ؛جانداران مختلف یهاگونه نیب وندیپ :عنوان مثالبه .دشویم واناتیح
 

 یعموم وضعیتدر  یمو دائ دیمنجر به اختالل شد رودیکه انتظار م یکیمبتال به اختالالت ژنت واناتیپرورش ح -2 -3 -8

 ؛کنندهعود مزمن تینور یهامدل ی وعضالن یستروفید نگتون،یهانت یماریب :مثال ه عنوانب .شود هاآن
 

 ؛یطوالن ایدوره یدر ط یحرکت دیشد تیشامل محدود کیاستفاده از قفس متابول -2 -3 -9
 

 یشدگاهیآزما مددل جدادیا :عنوان مثالبه .ستین فرار به قادر وانیح که یطیشرا در یکیواردکردن شوک الکتر -2 -3 -10

 ؛شدهآموخته یدرماندگ احساس
 

 ی،اجتمداع وانداتیح یهداگونده بارهدر ژهیوهب ؛یمدت طوالنبه ،واناتیح ریو کامال جدا از سا یانفراد ینگهدار -2 -3 -11

 ؛از انسان ریغ یهاماتیمانند سگ و پر
 

بدزرد  یهداموشدر  یقلبد یینارسدا ایدزخدم معدده  یالقدا یبدرا یشددگحرکتیاز ب یناشد اسدترسِ جادیا -2 -3 -12

 ؛یشگاهیآزما
 

 است. تادن حیوانیا از پا اف وانیحمفرط  یها، خستگآن انیپاه که نقط یارورزش اجب ایشنا  یهاتست -2 -3 -13

 

 

 واژه نامه
 )به ترتیب حروف الفبای زبان فارسی( 

 

 Helplessness  یدرماندگ احساس

  Magnetic Resonance Imaging (MRI)  یآ آر ام

 Unstable fractures  نشدهتیتثب یهایشکستگ
 Immobilisation  یشدگحرکتیب
 Huntington’s disease  نگتونیهانت یماریب
 Xenotransplantation  جانداران مختلف یهاگونه نیب وندیپ

 Potency test  قدرت تست

 Telemetry  یمترتله

 Exhaustion  مفرط یخستگ

 Cardiac Assist Devices یقلب کنندهکمک یهادستگاه

 Organisation for Economic یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان

Co-operation and Development (OECD)  

 Humane end-points کار  انیپا مشفقانه ضوابط

  Electrocardiography (ECG)  یوگرافیالکتروکارد
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 پیوست دوم
 

 

 

 

 یهاتیفعال در واناتیح از استفاده یاخالق یراهنما

 یآموزش
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 یبدرا یبعدد یاز بدروز معضدالت اخالقد یریشدگیپ منظوربدهو  یمدورد اسدتفاده در امدور علمد واناتیحفظ رفاه ح به عنایت با

 و ینگهددار یاخالقد اصدولبده الزم اسدت  نند،یبیآموزش م ،یشگاهیآزما واناتیاصول کار با ح یهاکه در کارگاه یپژوهشگران

وزارت بهداشدت،  پدژوهش دراخدالق  یوزارت کارگروه اساس نیا بر. شود توجه شیازپشیب ،هاکارگاه نیدر ا واناتیح از استفاده

هدا کارگداه نیا ینکات مهم در رابطه با برگزار یکه به برخ کرده هیته لیذ شرح بهرا اخالقی  یراهنما ی،درمان و آموزش پزشک

 هیدپا بر کهاست  یآموزش یهادر دروه واناتیدر کار با ح ینکات عملکرد نیترمهماز  یبرخ یبررس راهنما، این. هدف پردازدیم

  شده اند.ارائه  «1شماره  جدول» در دهشارائه یشنهادیپ برنامه

 

گدر افدراد ا ؛ زیدراقدرار داده شدود یعلمد یهداروشآموزش  بر مقدم ،اخالق آموزش موضوع ،یعمل یهاکارگاه در است الزم -1

 وانداتیح یور بدر یاخالق مالحظات بدون را یعلم یهاکیتکن نیبهتر بود، خواهند ندهیآ پژوهشگرانکننده که احتماالً شرکت

 یح بداالدر سدطو دهیدعد یمشدکالت دچدار اسدت ممکدن بلکده شد، دننخواه موفق خود یعلم امور انتشار در تنهانه کنند، اجرا

 لدباغ ،رابطده نیدا در. ندازنددیبده خطدر ب زیدن را پدژوهش یحدام یهداارگدان و پدژوهش محلو اعتبار مؤسسه  شده پژوهشی

ه کداسدت  یلدذا ضدرور ؛دارندد شدانیا «اقدامات» و مدرس «یهاگفته» نیب یهماهنگ زانیم به یقدق یتوجه کنندگانشرکت

ده ظر قدرار داهمواره مد ن ذیلراستا الزم است سه اصل  نیدر ا موضوع باشد. نیا یبرا یقیدق یعملکرد یمدرس مربوطه، الگو

 شود: 

 ؛داستفاده شو یاخالق نیگزیجا یهااز روش ،زنده واناتیح از استفاده یجا به درصورت امکان، مواردهمه  در -

  ؛استفاده شود واناتیتعداد ممکن ح نیبه آن، از کمتر نداشتنیدسترس ای نیگزینبود روش جا درصورت -

 .باشند داشتهرا ممکن رفاه  زانیم نیشتریب ،رندیگیم قرار استفاده مورد ناچاربهکه  یواناتیح -
 

 امدا ؛داردکنندگان شرکت رشیپذبرای کارگاه  تیظرف به یبستگ و است آزاد عالقمندان عموم یبرا یتئور کارگاه در حضور -2

 یافدراد ،مثال عنوانبه .دارند یشگاهیآزما واناتیح با کار یریادگی به ازین که است یافراد مختص ی، فقطعمل کارگاه در شرکت

از  ،حاضدر درحدالِ کده یافدراد اید کنند استفاده خود نامهانیپا ای یقاتیتحق پروژه در واناتیح از کینزد ندهیآ در است مقرر که

 .کنندیاستفاده م خود نامهانیپا ای یقاتیدر طرح تحق واناتیح
 

رگداه بدازده کا ریکداهش چشدمگ موجدب ی،عملد بخش درنفر  20 از شیب کنندگانشرکتنشان داده است که تعداد  تجربه -3

 یبدرا کارگداه دهبداز نیبهتدر رسددیمد نظدر بده. دهددیم شیافزا را واناتیح با کار در یراخالقیغ موارد بروز احتمال و شودمی

 ،هرصدورتر. ددیدایب دسدته ب نفر 20 تا 15با حضور  ،(یزمانو صرفه  یاخالق ،یآموزش)بازده  یمبتد سطح در کنندگانشرکت

 گداهکار مددرس. کنندد شدرکت یعملد کارگداه در( زری)سدوپروا سرپرست کی نظر ریز ،کنندهشرکت نفر پنجهر  شودیم هیتوص

. دهددیپاسدخ م هداآنبده سدؤاالت  ،یآموزش موارد ارائه ضمنو  کندمی نظارت کنندگانشرکت و هاسرپرست عملکرد بر ی،عمل

جرب کارشناسان م ،مثالً ؛دارند تجربه ی،شگاهیآزما واناتیح با کار یعلم اصول و اخالق نهیزم در که هستند یافراد هاسرپرست

 .دارند واناتیح با بسیاری «حیصح» یکار تجربه که یدکتر یسال باال انیدانشجو ای هاشگاهیآزما
 

خو  یمقدار دیدج طیتا با مح دونشمنتقل  یبه محل کارگاه عمل ی،از چند ساعت قبل از شروع کارگاه عمل حداقل ،واناتیح -4

 یدمدا یاراد دیدبا کارگداه شدروع از قبدل وانداتیح ینگهددار محدل. ابدی کاهش یمقدار ،هاآن ییجاهجاباسترس  زینو  ندریگب

امدر  نیا ؛وندبه محل کارگاه منتقل ش ،خود یاصل یدر قفس محل نگهدار واناتیح .باشد ساکتو  داشته یکم نور، باشد مناسب

 یاسترسدو  هداآن نیباعث نزاع بد تواندیکه م واناتیمختلف ح یهاگروه آمیختنو از  دوشمی ییجاموجب کاهش استرس جابه

ور از د دید( بایشدگاهیمدوش کوچدک و مدوش بدزرد آزما ،)مثالً یشکارچ و شکار واناتیح. دکنیم یریشود، جلوگ ادیز اریبس

 نباشند.  گریکدی یصدا دنیشن ای دنییبو دن،ید به قادر کهینحوبه ؛نگاه داشته شوند گریکدی
 

 بدا یمقددار کنندگانشدرکت(، هداآن یبدر رو یمتهاج اقدامات ای دکردنیمق ری)نظ واناتیح با کار هر گونه آموزش از شیپ -5

 ایدای بسدیارمزامر  نی. اشود آموخته هاآنبه  زین واناتیعالقه به ح ن،یح نیدر ا شوند و آشنا یوانیح هرگونه یعیطب یرفتارها
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 سداننیبدو  دوشدمی یوانیدح ینسبت به مراقبت از آزمدودن یپژوهشگران آت شتریب یریپذتیموجب مسئول نکهیا جملهاز ؛دارد

 افدراد یبرخد توسدط حیواندات یپنددار یشد ای واناتیاز بروز حاالت انزجار از ح نیهمچن ؛ددهیم افزایشها را پژوهش تیفیک

 و( دکردنیدمق بددون) معمدول گرفتندستدر بهکوتاه را  یمدتکنندگان شرکت ،زمان نیدر ا شودیم هی. توصدکنیم یریشگیپ

 .بگذرانند وانیح یعیطب یرفتارها با ییآشنا
 

 بدا یوخشد محدل و اسدت یجدد کامالً یموضوع ی،شگاهیآزما واناتیح با کار یعمل بخش که شود دیکأت کنندگانشرکت به -6

داده شود که  حیتوض کنندگان. به شرکتنیست آن رینظا و ،واناتیح با گرفتنعکس ای ،استفاده مورد واناتیح با یشوخ گر،یکدی

موضدوع  نیاشود.  واناتیح یبرا دیموجب استرس شد تواندیم ،واناتیو کار با ح یهمه در محل نگهدارهمکردن و صحبت بلند

را  یارگداه عملدک یبرگدزار واندات،یح پرخاشگرشدن وحد ازشیب شدنمضطرب لیبلکه به دل شود،یم واناتیتنها باعث آزار حنه

 وآرام  یطدیمح ،یعملد کارگاه یبرگزار طیالزم است مح ،اساس نیا بر. کندیکنندگان با مشکل مواجه ممدرس و شرکت یبرا

 .باشد محل برگزاری دوره درافراد  موردیب وآمدرفتبدون 
 

 هداپرسدتسر و مددرس میمسدتق نظارت تحت ،کارگاه مدتالزم است در تمام  افرادهمه شود که  دیکنندگان تأکشرکت به -7

 سدتندیمجداز ن نحوچیهبده کننددگانشدرکت. دهندد انجدام د،شدویمد ارائده شانیا توسط که را هاییآموزشو فقط  کنند عمل

 موندهن کی. ندکن اجرا واناتیح یبر رو ،مدرس دوره ژهیوهبو  ییبا کادر اجرا یقبل یمورد نظر خود را بدون هماهنگ یهاکیتکن

  (.1شماره  )جدول است شده آوردهمتن  یدر انتها ی،شگاهیآزما واناتیح با کار اصول کارگاه برنامه یشنهادیپ
 

 یعملد کارگداه یزاربرگد یبرا ،ندشو یوتانزی یزودبه است مقرر که یواناتیح ای مسن ،«مازاد» اصطالحاً واناتیح از چنانچه -8

 بر یهیتوج گونهچیه ،بودن در آستانه مرد ای بودن مسن بودن، مازادشود که  یادآوری کنندگانشرکت به دیبا شود،یم استفاده

 شدان،سرنوشتو  تیداهاز م فدارغ، واناتیح همه باو الزم است  یستن هاآن یدرد و رنج برا جادیا ای واناتیدر کار با ح یاخالقیب

  .شود رفتار یدرستبه
 

 یزدگدتوحشد دچدار یکارگداه عملد یدر محل برگدزار واناتیح ریاز سا شیب ،خود یفرد اتیخصوص به بنا واناتیح یبرخ -9

 بداره چندیندر کارگاه را بدا اشدکال مواجده کنندد. یبرگزارو  دننزب بیآس گرانید ایممکن است به خود  واناتیح نی. اشوندیم

 mg/kg 2 - 5 یشدنهادیبدا دوز پ نیآسدپروماز ،مدثالً) کننددآرام  ، مقدداریبخشآرام یبا داروها را آن ایالزم است  یواناتیح

 یشگاهیدر موش بزرد آزما یصفاق داخل  m/kg 2.5یشنهادیبا دوز پ نیآسپروماز ای یشگاهیآزما کوچک موش در یرجلدیز

و از کدار بدر  رنددگذابجداگانه  یقفسدر حیوانات مذکور را  ایخرگوش(  در یعضالن mg/kg 1 یشنهادیبا دوز پ نیآسپروماز ای

 .دکنناجتناب  هاآن یرو
 

 نیااز  صرفاً و دارند یشگاهیاموش کوچک و بزرد آزم یکار بر رو یریادگیبه  ازیکنندگان نشرکت بیشتر نکهیبا توجه به ا -10

 یهند خوکچه و همستر ،یشگاهیآزما خرگوش با یعمل نیتمر لذا ،کنندیاستفاده م شانندهیآو  یفعل یهادر پژوهش واناتیح

 سدتفادها به واقعاً که دریگصورت  اتیوانیح با فقطافراد  یعمل نیتمر ،لذا .ندارد یو کاربرد عمل یاخالق وجاهتافراد،  نیا بارهدر

 . دارند نیاز یشانهاپژوهش در هاآن از

 یبدر رو ،سدتندین ههمدرا رندج و درد بدا کده ییهاروش آموزش ندارند،خاصی  یوانیح گونهبه استفاده از  ازیکه ن یافراد یبرا -

ابطده، ر نی. در همدشدوند آشدنا موضوعات یکل تیماه با کنندگانشرکت تا شود اجرا( شنیدمونستر) یشینما صورتبه ،وانیح

 .شود انجام نشیمیان ای ریتصو لم،یف شینما صورتبهفقط شود،  واناتیح نیرنج ا ایموجب درد  تواندیکه م ییهاکیتکن شینما
 

 کوچدک وشمد سدر سده تدا پدنج تعدادو با نظم کار کنند، معموالً  زرهایکنندگان تحت نظارت سوپرواشرکت کهیدرصورت -11

 گدوشخر کید از. اسدت یکداف کارگداه جلسده کید در ،نفدر پنج هر یبرا یشگاهیآزما بزرد موش سر دو تا سه و یشگاهیآزما

 ،نفدره پدانزده گدروه نیددر ا نکدهیمشروط بر ا ؛استفاده کردکننده شرکتنفر  بیستتا  پانزده برای هاروش شینما یبرا توانیم

 کنند. کارخرگوش  با بخواهند نفر سه تا کیحداکثر 
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مخلدوط  گریکدیبا  را ،مختلف یهاگروه به متعلق واناتیشود که ح دیکنندگان تأکشرکت به ی،کارگاه عمل یهنگام برگزار -12

 .دشو یریجلوگ واناتیح بیو آس یریاز درگ گونهنیبدتا  نکنند
 

نوشتن شدماره  ،)مثالً شوندمشخص  فردمنحصربه یعالمت با ی،شدن در کارگاه عملگرفتهکاربهاز  شیپ ،واناتیهرکدام از ح -13

کارگداه  عملکدرد ثبدت هبرگد»کنندگان شدرکتاز  کیبه هر سپس ؛(ردگِ نوک آب ضدِ کیموش با استفاده از ماژ دمقاعده  یرو

 و یسدندنوب آن یرو بدر( را وانیدحشدماره  :)مدثالً وانیدح فردمنحصدربه عالمتائه شود که ( ار 1شماره  ری)مطابق تصو «یعمل

 میرمسدتقیغ صدورتبه وانداتیح تیداهم ،لهیوسدنیبد. ندکن درج ،شودیم انجام وانیح یرو بر کهرا ( قاتیتزر :)مثالً یاقدامات

 دفعدات و ضدمناً از دیدآمی عمدله بد یریجلوگ وانیح کی ازحدشیب خوردنسوزناز  ؛دوشمی دیکأتکنندگان مجدداً به شرکت

 .گرددیم یریجلوگ ،شود وانیح مرد ای دوز ادیازد به منجر تواندیم کهمختلف  یداروها ایخاص  ییدارو زیتجو متعدد
 

 ،)مدثالً شدوندیمد محسدوب پدرورش و ریتکث مراکز« مازاد» اصطالحبه که یواناتیح از حاًیترج ی،عمل کارگاه یبرگزار یبرا -14

 ؛ده شدودراف( اسدتفااط یقاتیها و مراکز تحقو پرورش دانشگاه ریمراکز تکث یحت ای، کارگاه یمراکز واقع در دانشگاه محل برگزار

بده  ازیدممکن است ن ،«مازاد» عنوانا ب مرکز وشود نمی خرید ثبتدرخواست  ماده واناتیحبرای مراکز  یدر برخ ،مثال عنوانبه

 نیدا هدودهیب شددنکشته از، یعملد کارگداه یبرگدزار یبدرا. در صورت استفاده از این حیوانات، داشته باشد حیوانات اینحذف 

 یوانات مذکور بایددحاستفاده از  .دوشمی یریشگیپ (استفاده در کارگاه برای) شتریب واناتیح دیتول از و شده یریجلوگ واناتیح

 اند،شده ستفادها یقبل یقاتیتحق یهاپروژه در که یواناتیح ازی که صورتدرربط صورت پذیرد. با رعایت تمامی اصول اخالقی ذی

 : به این نکات توجه کرد دیباشود، استفاده می یعمل کارگاه یبرگزار یبرا

 .باشد نداشته افراد یبراهر نوع خطر دیگری بهداشتی یا  خطر مذکور اتوانیحاز  استفاده -

شددت  نیدیتعاخالقدی  یراهنمدا»، بدر اسداس سدند اتایدن حیواند یبر رو یها/مداخالت قبلپروژه «یشدت واقع» نیشتریب -

 اید «میدمال»در دسدته  ،اخالق در پژوهش وزارت بهداشت یوزارت کارگروه «یشگاهیآزما واناتیح یبر رو آمدهعملهبمداخالت 

  .بوده باشد« متوسط»

طور بده یقبلد یقداتیتحق یهاپروژه درپس از استفاده  ،اتوانیح یو روان یرفاه و سالمت جسم یعموم تیاثبات شود که وضع -

 .شده است یکامل بازساز

شدت  نییتعقی اخال یراهنما»مورد نظر است، بر اساس سند  وانیح یانجام بر رو یها/مداخالت که براشدت پروژه نیشتریب -

بددون » اید« طمتوس» ،«میمال» یشدت واقع یدارا ،اخالق یوزارت کارگروه «یشگاهیآزما واناتیح یآمده بر روعملهبمداخالت 

 .باشند« بازگشت

مراقبدت و  ینماراه»مندرجات  حسب) صالحیذ کارشناس ای دامپزشک یهاهی، مطابق توصمذکور اتوانیاستفاده مجدد از ح -

سدالمت  تیو وضدع ینیبدال خچهیو تار ردیصورت گ یو میو تحت نظر مستق«( وزارت بهداشت یشگاهیآزما واناتیاستفاده از ح

 .در نظر گرفته شود ،در طول عمرش وانیح
 

 ندانیاطم نامکاتاحد بتواند کارگاه مدرس کهینحوبه باشند؛ شده هیته معتبر منابع از ،استفاده مورد یشگاهیآزما واناتیح -15

 یاکننددهگذاشته شود کده ممکدن اسدت شدرکت نیهمواره فرض بر ا .ندارند یمسر یهایماریب ،واناتیح نیا که کنند حاصل

 .آسیب ببیند وانیآلوده به خون و ترشحات ح سوزن با اگَزیده شود ی وانیح توسط
 

 در موجدود مدواد و ابزارهدا و یشدگاهیآزما وانداتیح بدا کدار یمندیا اصول با رابطه در وانات،یح با یعمل کار شروع از شیپ -16

 اید اتواندیح توسدط یگدازگرفتگ از یریشدگیپ نحدوه ریدنظ مسدائلی .شدود ارائده کنندگانشرکت به الزم حاتیتوض شگاه،یآزما

 آموزش داده هابه آن این حوادث با مواجهه روش وداده شده  حیتوض شرکت کنندگان رایب دست با سوزن برخورد از یریشگیپ

 ایدارگداه کمددرس مسدئول  اریدصدرفاً در اخت ،خطرنداک لی( و وسانیکتام رینظ ی،قانون کنترل تحت یداروها ثلممواد ) .شود

 استفاده شود.  واناتیح یبرا شانیتحت نظارت ا و گیردقرار  زهایسوپروا
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 نداشدته حضدور یعملد شدگاهیآزما محدل در زمانهم( یشگاهیموش کوچک و بزرد آزما مثل) یشکارچ و شکار واناتیح -17

کار بدا مدوش بدزرد  ،هاآنبردن  رونیآموزش داده شده و پس از ب یشگاهیابتدا کار با موش کوچک آزما شودیم هیتوص. باشند

 .کندیم یریشگیپ یشگاهیآزما کوچک یهاموش یبرا یشکارچ حضور از یناش استرس جادیا از امر نیا ؛آغاز شود یشگاهیآزما
 

 بدزرد و کوچدک وشمد ریدنظ) باشدندمی خدود ادرار در فرومدون ترشح به قادر که یشگاهیآزما واناتیح با کار هنگام در -18

 هداورقده ،حیواندات گوندهایدن شدود. پدس از کدار بدا  داده قرار کنندگانشرکت دست ریز بزرد یکاه کاغذ ورق ،(یشگاهیآزما

به  بیمنجر به آس تواندیدر آن که م واناتیح پنجه رافتادنیگ لیبه دل ،بارمصرفکی سفره از استفاده. شوندو حذف  یآورمعج

 باشدمناسب  هیهوت یدارا ی،کارگاه عمل یبرگزار طیالزم است مح نیهمچن .دگردینم هیتوص شود، لیوسا ختنیر اها یآنپنجه 

 دروژنیده دیپراکسد اید ن،یریجوش شد کردنیاسپر ،ضمناً. شوندحذف  طیاز مح واناتیاسترس و اعالم خطر ح یهافرومونتا 

ها و مونوشدن فرهیتجز موجب تواندیم ،اندکرده کار یشگاهیآزما واناتیح با آنجا در کنندگانشرکت که ییهازیم یروبر  قیرق

 .شوددر محل  واناتیح یبرا یآرامش نسب جادیا
 

 از، هسدتند وانداتیحتمداس و کدار بدا  ندهیزم( در اید)مشدابه فوب یرعادیغ ترسکنندگان دچار شرکت یکه برخیصورتدر -19

 اسدتفاده افراد نیا آموزش یبرا اند،کرده افتیدر ،(دینیبب را یقبل مطالب) نیآسپروماز رینظ، بخشآرام یدارو قبالً که یواناتیح

 ن افدراداید عملکدردبده  یشتریب توجه مدرس و گیرندسرپرست حاضر در محل قرار  نیترتحت نظر باتجربه یافراد چنین. شود

 تدرس کهیصدورتدر ود.شد زیپره جداً اول،در وهله  پرخاشگر ای اریهوش کامالً واناتیح با هاآن میمستق مواجهه از وباشد  داشته

 هداآن مجبدورکردن الزم است از و دارد ازین یاحرفه یشناسروانکار  بهافراد  نیا تیریفروکش نکرد، مد یپس از مدتاین افراد، 

 شود.  یخوددار واناتیبا ح کردنبه تماس و کار
 

، از ن مدواردایدمدرتبط بدا  ریتصاو شینما یحت ای شودیم واناتیح ترشحات ای خون تیرؤ موجب که یاعمال انجاماز  شیپ -20

فراد مذکور ا ای، از فرد بودن پاسخمثبتدرصورت  یا خیر. دارد تیحساس این موضوعبه  یفرد ایشود که آ الؤسکنندگان شرکت

ئدم عالر دچدا کارگداه برگدزاری نِیدرحد ی،چنانچده فدرد نیمچنده .حضور نداشته باشند گاهبخش از کار نیتقاضا شود که در ا

رگداه اسدتراحت از محل کا رونیدر ب تاخواسته شود  اواز  ،شد یرعادیغ مئعال ریسا ای سر در یسبک احساس جه،یسرگ ،یحالیب

 شود.  گزارش یدرمان نمسئوال ایموضوع به پزشک  ،ازینو درصورت شده نظارت چنین افرادی، کند. الزم است بر سالمت 
 

 و وانداتیح ستراحتا یبرا مناسب یزمان ،هاکارگاه نیب دیباالزم است برگزار شود،  یاپیپ یعمل کارگاه جلسه چند چنانچه -21

 .شوداستفاده حیوانات از  گرید یگروهاز  ایه شود داد اختصاص هاآن یعیطب کیولوژیب تیوضع یابیباز
 

 و زردبد مدوش رید)نظ یزشدب وانداتیح بدارهدر ،ییسدو از زیدرا زا استاسترس یموضوع ،واناتیح یبرا کارگاه یبرگزار -22

 در مداوم طوربه وانیهر ح ،گرید یسو از و ردیگیم صورت (وانیحاستراحت زمان ) ییروشنا زمانکارگاه در  یبرگزار ،(کوچک

و حالدت  ضدعف د،یموجدب اسدترس شدد امدر نیدا .کنددیمد تجربده را یگوناگون یندهاایفر و گیردقرار میمختلف  افراددست 

 یدر حدال نیدا و اسدتدور  وانداتیآب و غذا از دسترس ح ،معموالً کارگاه، یبرگزار هنگام نیهمچن .شودیم وانیح یسردرگم

 لیددال از تواندمی ،فوق عوامل. مجموعه کندیم دایپ شیو آب افزا یبه انرژ هاآن ازین وانات،یح دیاسترس شد لیاست که به دل

 حدداقل مددتبه ،بار کی ،هرساعت استالزم  ،اساس نیا بر. دنشو محسوب، پس از شروع کارگاه یمدت ،واناتیح پرخاشگرشدن

 اسحسدا جدادیا یبدرا شدودیمد شدنهادیپ .دقدرار داده شدو هداآن اریدآب و غدذا در اخت ومتوقدف  وانداتیکار بدا ح ،قهیدق پنج

بده خدمده  رامد نیدا و ،شودکنندگان همان گروه واگذار به شرکت گروه هرمورد استفاده  واناتیبه ح یدگیرس ،یریپذتیمسئول

 محول نشود. کارگاه برگزاری محل
 

 از کارگداه مددرس اسدت الزم شدوند،یم وانداتیح در دیشدد سترسید ای رد د بروز موجب که ییهاروش آموزشباره در -23

 نیگزیعنوان جدابده ،(یوتریکدامپ هدایافزارنرم از اسدتفاده ای شنیمیان لم،یف شینما رینظها )کیتکن شینما شرفتهیپ یهاروش

است  شانای ازینکنندگان آموزش داده شود که مورد به شرکت ییهاروشصرفاً  ،رابطه الزم است نیدر انماید. استفاده  ،واناتیح
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  شود.ی مذکور استفاده آموزش روشاز کمتر،  سترسیبا درد و د مشابه روشوجود  صورتو در
 

تماً الزم اسدت ح رد،یصورت گ وانیحیک  یبر رو ،شتریب ای یدر حد درد جراح ،درد با یامداخله است الزم که یموارد در -24

 نیا دینبا اًاساس مناسب، یهوشیبو  ضددرد یدارو نبود صورتدر کند. افتیدر ی،کاف یدردیب همراهبه ،مناسب یهوشیب ،وانیح

 .شود اجرا واناتیح یرو بر یآموزشموضوع در دوره 
 

از بندد، منظدور  نیا)در  رندیقرار گ دردناک اعمال بارها تحت ای ه شودزدسوزن  چندبار واناتیحبه  است مقرر کهیدرصورت -25

 یراهنمای راهنما»دردی مطابق مندرجات ؛ در مورد درد جراحی الزم است بیهوشی و بیستین یجراح در حد دردِ ، دردیدرد

 سداعت مین است الزم حتماً ،(صورت گیرد« جمهوری اسالمی ایران در یدر امور علم یشگاهیآزما واناتیح مراقبت و استفاده از

قابدل  یهادشدنیپ یداروهدا یبرخد ،مثدال عنوانبده ؛باشند کرده افتیدر مناسب دردضدِ یداروحیوانات  نات،یتمر آغاز از شیپ

 mg/kg: یشدگاهیآزما کوچدک مدوش[ یک دوز بوپوندورفین: عبارتند ازی شگاهیآزما کوچکموش موش بزرد و  یاستفاده برا

بده » ]راکیخو mg/kg 0.1 - 0.25 جلدی یازیر  mg/kg 0.01 - 0.05 :یشگاهیآزمابزرد  موش؛ زیر جلدی  0.1 - 0.05

 لات، نیم ساعت قب( روی پوست محل تمرین تزریقEMLAتجاری زایالپی یا  مپریلوکایین )مثال با نا - پماد لیدوکایین «اضافه

 مدوش[ کامملوکسدی . اضافه بر دو مورد فوق الزم است ملوکسیکام یا کتوپروفن نیدز بددین شدرح تجدویز گدردد:از شروع تمرین

)بده جدای  کتدوپروفن «یدا» ]زیدر جلددی mg/kg 1: یشدگاهیآزمابدزرد  موش؛ زیر جلدی mg/kg 5: یشگاهیآزما کوچک

  .]زیر جلدی mg/kg 5: یشگاهیآزمابزرد  موش؛ زیر جلدی mg/kg 5: یشگاهیآزما کوچک موش[ ملوکسیکام(
 

 عمل انجام هربار زا پس که شود داده آموزش کنندگانشرکت به وانات،یح باافراد  گونهی شاز رفتار  یریجلوگ منظوربه -26

 یخوراک یقیوتش دادن رینظ کارهایی ؛انجام دهند حیوان برای دهندهنیتسک یاقدام وان،یح یرو بر زااسترس ای دردناک

حیوان  یدر قفس محل نگهدار کایلوله پل کی ،)مثالً خود برود النه خلبه دا هیچند ثان یبراکه  وانیح بهدادن  اجازه ایکوچک 

ز تخم مرغ ا زیر تکهیک  بوداده، رتذ یاندک ر،یپن زیر تکه کهایی مانند یخوراکیاز  توانیم(. باشد تا بتواند داخل آن برود

 .کرد استفاده حیوان برای تشویقگوشت  یبا کم مرغ پختهاستخوان  یاذره و پزآب
 

 ی،جراحد ناسبم یهوشیب جادیا یبرا ییتنهابه ،«نیالزیزا+  نیکتام» از حاصل یدردیب که شود دیتأک کنندگانشرکت به -27

. شدودیاسدتفاده مد وفوربدهاشتباهاً  هرچند ؛ستین یکاف( یشکم محوطه کردنباز ریماژور )نظ یانجام اعمال جراح یبرا ژهیوهب

 ورت،صد نیدا ریر غمذکور استفاده کرد. د بیهمراه ترک زین دردضد یاز داروها دیبا ،واناتیح نیدر ا حیصح یهوشیب جادیا یبرا

 افزود:  بیترک نیبه ا زیرا ن نیآسپروماز یدارو توانیم یهوشیعمق و طول مدت ب شیافزا یبرا حداقل

 +( یداخدل صدفاق mg/kg 10) نیدالزیزا +( یداخدل صدفاق mg/kg 100 - 80) نیکتدام: یشدگاهیآزما کوچدک مدوش -

 کرد. زیمخلوط و تجو ی،سرنگدر  توانیم را داروها نیا ؛(یصفاق داخلmg/kg 3 ) نیآسپروماز

 +( یداخدل صدفاق  mg/kg 10 - 2) نیدالزیزا +( یداخدل صدفاق mg/kg 50 - 40) نی: کتدامیشدگاهیموش بدزرد آزما -

 کرد. زیمخلوط و تجو ،سرنگ یک در توانیم را داروها نیا ؛(یصفاق داخل mg/kg 1.5 – 0.5) نیآسپروماز
 

 اسدتفاده شدنیمینا و لمیفد از وان، فقطیح حیتشر آموزش یبرا ،یشگاهیآزما واناتیح با کار اصول یمقدمات یهاکارگاه در -28

 یبداالتر یموزشدآ تیدفینه تنها ک ،یآناتوم قیدق یهاشنیمیان ای تیفیبا ک لمیمشاهده ف ،یکارگاه مقدمات کیچرا که در  د؛شو

 است. هیمورد توص یروشنیز  یدارد، بلکه از نظر اخالق یحیتشر وانینسبت به مشاهده بافت ح
 

 ،یشدگاهیآزما وانداتیاصدول کدار بدا ح معمول یهاکارگاه ینسبت به محتوا یتوجه به فراتربودن موضوع آموزش جراح با -29

 در شخصداًکنندگان خودشان هدم اگر شرکت یحت ؛ زیراندارد وجود هاکارگاه نیا در واناتیح یرو بر یجراح انجام یبرا یلزوم

که یصدورت. درسدتینممکدن  کارگداهجلسده  کیو در  دادنبار انجام کیبا  یانجام دهند، آموزش دانش جراح را یجراح کارگاه

 پژوهشدگران گدریبا د یهماهنگ با تواندیاستفاده در پژوهش خود را داشته باشد، م یبرا یجراح یریادگیقصد  یاکنندهشرکت

دعدوت  هاآناز  ای دو کسب تجربه کن یابدحضور  هاآندر پروژه  دهند،یرا انجام م یمشابه یکه در پروژه خودشان جراح مجرب
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 . ندکن ییو او را راهنما حاضر شوند یودر پژوهش  ،وانیح یکار بر رو هیکند تا در مراحل اول
 

 نند.ک نیتمر را سرنگ اب کار ابتدا دیبا وانات،یح به زدندست از شیپ، ندارند قیتزر ایدر کار با سرنگ  ایتجربهکه  یافراد -30

 .درک استفادهتزریق تمرین برای  ابر فشرده ای یکونیلیس ایقطعه از توانیم کار، نیا یبرا
 

 زانیدم نیرکمتد ،دهشدسوزن استفاده سرممکن اندازه  نیترکوچکاز  ،واناتیح یبر رو یریگخونو  قاتیتزر نیتمر یبرا -31

صدول حفدظ . الزم اسدت اشدود گرفته هاآنممکن خون از  زانیم نیکمتر و ودش قیتزر واناتیبه ح «لیاستر»ممکن از محلول 

 هبد لیراسدتریغ محدول زیتجدو کده ییهدابیآسد و شدود داده آموزش کنندگانشرکتبه  ،یقیمحلول استوک تزر «یتیلیاستر»

 .دگرد یادآوری شانیبه ا ،آوردیم وارد واناتیح
 

 توسدطایدد باین موضوع ، باشدو ضعف شده  یحالیدچار ب ،قیتزر و یریگخون ،متعدد یدستکار لیبه دل یوانیح چنانچه -32

 قدرارمراقبدت  تتحباید  وانیحاین  همچنین .دشو یریجلوگ آن یبر رو کار ادامه از سرعتبه وشده داده  صیها تشخسرپرست

 کنندگان آموزش داده شود.به شرکت زین ،دهیدبیآس وانیحباره پژوهشگر در یریپذتیمسئول لهیوسنیبدتا  ردیگ
 

 نیدا وقطدره خدون(  کیددر حد کمتدر از  ی)حتشده آغشته به خون  ای یزخم ی،شگاهیبدن جوندگان آزما سطحچنانچه  -33

 داده قدرار یگروهد یهداقفس در وجدهچیهبه ،باشدندبه محافظت از خدود ن قادر ی،هوشیب ای یبخشآرامضعف،  لیبه دل واناتیح

 یدا وارد کنند دیشد بیآسبه آنان  اریهوش واناتیحسایر  است ممکن ها،آنو ضعف  واناتیح نیخون ا یبو لیدل هزیرا ب ،نشوند

 .ندخورها را بآن یحت
 

 ثبت برگه»م است ابتدا الزکنند،  زیتجو واناتیو به حکرده را محاسبه  ییکنندگان دوز داروشرکتکه مقرر است یصورتدر -34

ان تجدویز شدده حیواین را مالحظه کرده و داروهای قبلی که به مذکور مربوط به حیوان ( 1فرم شماره ) «یعمل کارگاه عملکرد

که  پس در صورتی. سشود یریجلوگ وانیح یمرد احتمال یک دارو و دوز ادیازداست را در نظر بگیرند تا از تداخالت دارویی یا 

 نحدوهرس کارگاه مد ای سرپرست بایددارو  زیتجو از شیپ حتماً هنوز تجربه کافی در مورد محاسبه دوز دارو ندارد،کننده شرکت

 ثبت برگه» در یقیزرت ماده مقدار و نوع ق،یتزر از پس بالفاصله. دشو قیتزر وانیبه ح دارو آنگاهو  ندک بررسیرا ایشان  محاسبه

مدرد  ایدز دو ادیدازد و گدریدگدان هکننددشرکت توسط دارومجدد  زیاز تجو تا ودش ( ثبت1شماره فرم ) «یعمل کارگاه عملکرد

 .شود یریجلوگ وانیح این یاحتمال
 

 واناتیح از کیره به یزیتجو ریکنندگان آموزش داده و با ثبت مقادشرکتبه  باید زیتجو روشمجاز هر  یهاحداکثر حجم -35

حیوانات به  یزیتجومواد  «حجم» افزایشباره و چند زیاز تجو ،«(شماره یک ریتصو)مطابق  یعمل کارگاه عملکرد ثبت هبرگ»در 

 .گردد یریجلوگتواند باعث درد و رنج آنها شود، که می
 

بماندد تدا  یباق بیآس بدون باید عضو هر کنندهیکشزه یدهایور از یکی که شود دقت، واناتیح یهارد یهنگام کار بر رو -36

 اعالم کنندگانشرکت به موش، دم یدهایور یرو بر کار هنگام ،مثال عنوانبه ؛شود یریجلوگ عضوآن به  یرسانخوناز اختالل 

 سدمت یدم دیوراز  و کنند هاستفاد را( راست سمت دیور و یخلف دیور :عنوان مثالبه) مذکور دیور سه از دیور دو فقط که شود

کنندگان گدروه شدرکت شوند، استفاده یعمل کارگاه یمجزا گروه دو یبرا ،واناتیح است مقرر کهیصورتدر .ندنکن استفاده چپ

 سمت راست دم استفاده کنند.  دیوراز  ،کنندگان گروه دومشرکتدم و  یخلف دیاز ور مثالً ،اول
 

 یبدرا فقدط مدرا نیدا و شدود زیدپره حدامکانتا ،آن ادیز درد لیدل به ،(Intradermal) «یجلد داخل» قاتیتزر انجام از -37

 یرجلددیز قیدتزر منظدور ،نجدایا در کده شدود)توجده  دارندد ازیدن آن یریادگید بده قطعداً کده ردیدگ صدورت یافدراد آموزش

«Subcutaneous/SC » نیست). 
 

هنگدام  درسدرنگ  بده یبرگشت عیهرگونه ما دیدنشود که درصورت  دیکأتکنندگان شرکتبه  ی،صفاق داخل زیهنگام تجو -38

 انجدام یکدار گدرید ،حیدوان آن یرو بدر و ادهد قدرار جداگانه یقفس در را وانیح و نندک زیپره انجام آناز  ون،یراسیانجام آسپ
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و  دیشدد اریباعدث بدروز درد بسد توانددیم ی،ااشتباه داخل روده قیتزر که یشگاهیآزما کوچک موش بارهدر ژهیو طوربه ؛ندهند

 شود. وانیح یمرد آن
 

 کدامالً کده ینوایدح بدارهدر فقط عمل نیا که شود دیکأت کنندگانشرکت به ی،قلب داخل زیتجو و قلب از یریگخون بارهدر -39

 . شود زییوتان دیبا ،آوردنهوشبه بدوناین اقدام، حیوان  از پس و شود انجامباید  دارد، یکاف یدردیب و است هوشیب
 

 ،حتمداً کده شدود دیدکأت کنندگانبه شرکت ی،شگاهیچشم موش کوچک آزما یاخلف حدقه نوسیاز س یریگخون هنگام -40

چشم  کاز یط شود که فق دیکأت شانیبه ا نیهمچن .کنند استفاده( نیتتراکائ قطره ری)نظ یچشم ضددرد از و هوشیرا ب وانیح

 .دشویم نایبنا وانیح چشم تجربه،کمعمل توسط افراد  نیانجام ا نیح ،ادیز احتمال به چراکه رفته شود؛گ خون دیبا وانیح
 

 افتنیدانیپا از شیپد کده ردیدگ صدورت ینحوبده ی،زمدان یزیربرنامهکارگاه،  یبرا واناتیکردن حهوشیببه  ازیدرصورت ن -41

 ،کارگداه انیداپدر  دیدنبا ،هدوشیب وانید. حباشد نهیس جناغ یرو بر دنیخواب به قادر ویابد  کاهش وانیح یهوشیب عمق کارگاه،

 رها شود. یکاف یهابدون مراقبت
 

 ییجاهجابد، بددن یاصدل یهدارد)مدثالً قطدع  زندده وانیح یرو بر واناتیح یکیزیف یوتانزیخشن  یهاروشآموزش  از -42 

 نیق قدوانطدابم کده شدود یادآورید کنندگانشدرکت به. شود اجتنابجداً  ،(هاآن رینظا و سر قطع نخاع، قطع ،یگردن یهامهره

 .ندکناجتناب  یوتانزی یکیزیف یهاروشالزم است تاحدامکان از انجام  وانات،یح با کار یاخالق
 

مخصدوص  یهاکننددهدیمقاز  شودیم شنهادیپ ی،شگاهیآزما یهاخرگوش یبرا یپراسترس کارگاه عمل طیتوجه به مح با -43 

زده وحشدت کمدر و لگدن خرگدوشِ یشکسدتگ ریدنظ ی،از بروز حوادث احتمال لهیوسنیبدخرگوش تاحدامکان استفاده نشود تا 

 ایحولدهرگدوش در خ دنیچیروش پ ای( دینیرا بب یبخش )مطالب قبلآرام یدارو زیاز تجو توانمی ،آن یبه جا .گردد یریجلوگ

 .کرد استفاده( وانیح کردنچیپقنداقبزرد )اصطالحاً 

 

 ینیت پاسدخ بدالاحتمدال تفداو ،حدالنیباا ؛انددشده هیته معتبر منابع اساسبر  ،راهنما نیا در شدهارائه ییدارو یدوزها :توجه

 یرو بدر شددهانجدام یاقددامات قبلد ،یطدیاثرات مح ک،یژنت ه،یتفاوت سو ریمتعدد )نظ لیدوزها به دال نیمختلف به ا واناتیح

ال نرم یدوزها ی،اهشگیآزما واناتیالزم است هر مرکز ح ،اساس نیا بر. دارد وجودها( آن ریو نظا یانهیزم یهایماریب وانات،یح

 دست آورد. ه ب واناتیح ینیاثرات بال یدوزها و بررس ونیتراسیخود را با ت یمصرف یداروها

 

 

 

 

 

 
 

 

 «یشگاهیآزما واناتیح با کار اصول» کارگاه یبرا یشنهادیپ یهاسرفصل :1شماره  جدول
 

 اول روز

 مدرس  یسخنران عنوان ساعت خیتار
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 «یشگاهیآزما واناتیح با کار اصول»ی کارگاه عملبخش رگه ثبت عملکرد ب: 1شماره فرم 
 

 : وانیفرد مسئول ح یو نام خانوادگ نام

 : وزن : وانینام ح ای شماره : وانیح گونه

 : وانی( حمشخصهعالمت  ای) شماره

....
..

 
ه 

نب
ش

...
....

.../
...

....
/..

...
 

  - کارگاه هیافتتاح 8:45 تا 8:30

  یگاهشیآزما واناتیاستفاده از ح بر ناظر یالمللنیب نیقوان و یعلم ،یاخالق الزامات 9:15 تا 8:45

  یشگاهیآزما واناتیاستفاده از ح نیگزیجا یهاروش 9:45 تا 9:15

  یشگاهیآزما واناتیح مختلف یهاهیسو و هاگونه یهایژگیو با ییآشنا 10:30 تا 9:45

 آزاد بحث و استراحت 11 تا 10:30

  واناتیحز ا یاماکن نگهدار یو استانداردها یشگاهیآزما واناتیاز ح یپرورش و نگهدار اصول 12:15 تا 11

  انسان و واناتیح مشترک یهایماریب یبرخ یبررس و یشگاهیآزما واناتیح با کار در یمنیا 13 تا 12:15

 اراهنو  نماز 14:30 تا 13

 یعمل بخش

 ( 1 گروه)

 19 تا 14:30

 ؛تیجنس صیتشخیی و جاجابه دکردن،یمق وانات،یح با ییآشنا -

 ی؛بردارنمونه و مواد زیتجو دارو، دوزمحاسبه  یهاروش -

 16:30تا16 ساعت حدود استراحت -

 ی.هوشیب تیریمد و وانیح کردنهوشیب ،یدردیب/یهوشیب یبا داروها ییآشنا -

 

  
 

 
 

 روز دوم

 مدرس یسخنران عنوان ساعت خیتار

شنبه ...../......./..........
...... 

  مواد زیتجو و یبردارنمونه اصول 9:30 تا 8:30

  یشگاهیآزما واناتیدرد و رنج در ح صیتشخ یهاروش 10:30 تا 9:30

  و بحث آزاد استراحت 11 تا 10:30

  یشگاهیآزما واناتیح یهوشیب و یدردیب یمبان 12:15 تا 11

  یشگاهیآزما واناتیح با کار انیپا یهاروش و ارهایمع 13 تا 12:15

  اراهنو  نماز 14:30 تا 13

 یعمل بخش

 (2 گروه)

 19 تا 14:30

 ؛تیجنس صیتشخ یی وجاجابه دکردن،یمق وانات،یح با ییآشنا -

 ی؛بردارنمونه و مواد زیتجو دارو، دوزمحاسبه  یهاروش -

 ؛16:30تا16حدود ساعت  ،استراحت -

 یهوشیب تیریمد و وانیح کردنهوشیب ،یدردیب/یهوشیب یبا داروها ییآشنا -
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 شدهانجام اقدامات

 تیجنس نییتع یگذارعالمت دکردن،یمق وان،یح با ییآشنا

 شیخانه عالمت زده شود. ب کی ،قیتزر بارهر ی)برا قاتیتزر دفعات 

 (.ردیصورت نگ قیها تزراز تعداد خانه

 5 4 3 2 1 یرجلدیز قیتزر

 5 4 3 2 1 یصفاق قیتزر

 5 4 3 2 1 یریگخون/یدیور قیتزر

 X X X 2 1 ( قیتزر دو)حداکثر  یعضالن قیتزر

 

 وانیح ایبر شدهارائه یزهایتجو

 زیتجو روش زیتجو حجم دوز دارو

    

    

    

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سومپیوست 
 

 

 

 واناتیح با مرتبط یپژوهش یهاطرح یبررس درخواست فرم
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 پژوهش در اخالق یهاکارگروه/هاتهیکم در یشگاهیآزما
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 واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما»مفاد  ،حاضر فرم لیتکم از شیپ شودیم درخواست محترم پژوهشگران از

مصوب  «یشگاهیآزما واناتیح یرو بر مداخالت شدت نییتع یاخالق یراهنما» و «یعلم امور در یشگاهیآزما

 بر راحاضر فرم  وکرده مطالعه  را( http://ethics.research.ac.ir نی درافتیدست) یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 . ندیفرما لیاسناد تکم نیدر ا شدهارائه فیو تعار حاتیتوض اساس

 نیا ریشود. در غ تهنیز نوش« منفی»پاسخ  ،است، حتماً «یمنف» ،سؤاالت از هرکدام به شما پاسخ کهیصورتدر یحت ،لطفاً* 

به شما  ،جددم تکمیل ینشده و فرم برا دهیکه سؤال مذکور د بر این است ،پژوهش در اخالقکارگروه /تهیکمفرض  ،صورت

 اخالق گردد. کارگروه/تهیکمتواند موجب اتالف وقت برای شما و د که این امر میشومی گرداندهباز

 

 یپژوهش طرح شناسنامه: 1 شماره جدول
 (: ی)فارس پژوهش عنوان

 (: یسی)انگل پژوهش عنوان

 □ لوتیپا □یاصل: پژوهش نوع

  ....شماره:  وستیپ : بیتصو خیتار : 1یعلم یشورا مصوبهشماره  

 )ماه(:  مطالعه مدت طرح:  انیپا یبیتقر خیتار : یشروع طرح پژوهش یبیتقر خیتار

 □ یقاتیتحق طرح □ییدانشجو نامهانیپا: طرح نوع : واناتیح یبر رو مطالعه انجام مکان

 مورد مطالعه:  واناتیح تعداد : واناتیاز ح ینگهدار مکان

 یرو بر یپژوهش مداخالت یظاهر شدت

 شدت نییتع یاخالق یراهنما براساس) واناتیح

  (:مداخالت

 بر یپژوهش مداخالت یواقع شدت

 یراهنما براساس) واناتیح یرو

 (:مداخالت شدت نییتع یاخالق

استفاده مورد  یوانیح( ی)ها گونهانواع 

 : در پروژه

 بودجه ددرص است الزم دارد، وجود بودجه نیمأتمنبع  کیاز  شیب کهیصورت)در شود؟یم نیمأتچگونه  پژوهش بودجه

 (: نوشته شود مجزا صورتبه ،توسط هر نهاد شدهنیمأت

 . . . . .  .: . . . درصد . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 . . . . .  .: . . . درصد . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 . . . . .  .: . . . درصد . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 

 : درخواست فرم ارسال خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 1طرح مسئول یمجر مشخصات: 2 شماره جدول

                                                           
 کندیمارسال  ،)Review Peer( همتا یداور یپژوهش را برا نامهطرحاست که  ییشورا ،یقاتیتحقمرکز /گروه یپژوهش یشورا رینظ ،یعلم یشورا .1

 .کندیمرد اعالم  ، الزم به اصالح، یابیتصورا  طرح وکرده  یعلم بحث آن، درباره یاجلسه در ،تاًینها و

http://ethics.research.ac.ir/


 

 

 

 

  

 

 ایران اسالمی جمهوری ی درعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما

68 

 : یعلم رتبه  :یخانوادگ نام و نام

 : یلیمدرک تحص نیآخر  :یلیتحص رشته

 : گروه : یقاتیمرکز تحق/دانشکده محل خدمت:  دانشگاه

 : تلفن : یمل کد

 : (یالزام) یرکاریغ ساعات در یاضطرار تماس تلفن

  :لیمیا

ر پژوهش اخالق د یزارتو کارگروه دییأت موردو  معتبر اخالق تهیکم/کارگروهرا از  یشگاهیآزما واناتیپژوهش، مجوز کار با ح یمجر ایآ

 □ریخ □بله است؟ کرده افتیدر یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ..... شماره وستیپ. دیکن وستیرونوشت مجوز را پ ،مثبت است، لطفاً ،پاسخ سؤال فوق کهیدرصورت -

 ،قاخال تهیکم/کارگروهه ب ،حاضر فرم همراه و لی( را تکمب وستیپنمونه فرم درخواست مجوز ) کی ،لطفاً است، یمنف پاسخ کهیصورتدر -

 . دیکنارسال 

 یگر متقاضا ،)مثالً  دکنی ذکر است،حاضر  یدر طرح پژوهش یشگاهیآزما واناتیبا روش کار با ح مرتبط کهخود را  یقبل اتیتجرب ،لطفاً

 ن،وایحر این د یجراح بارهدر را خود اتیتجرب است الزم ،حفره شکمی موش بزرد آزمایشگاهی هستید یجراحمشتمل بر  یطرح پژوهش

 (. بنویسید

 شدهینیبشیپ اخالتمد انجام یبرا یکاف تجربهطرح  یمجر ،حاضر یپژوهش طرح در یشگاهیآزما واناتیح با کار یهاروشاز  کیکدام در

  ؟کند افتیرا در یلیتکم یهاو الزم است آموزش را ندارد

محل آموزش، مشخصات فرد  لی)از قب شدهینیبشیپ آموزش اتیجزئ : روش

 (: آن رینظا و دهندهآموزش

محل آموزش، مشخصات فرد  لی)از قب شدهینیبشیپ آموزش اتیجزئ : روش

 : آن( رینظا و دهندهآموزش

 
 طرح همکاران/(ی)علم انیمجر ریسا مشخصات: 3 شماره جدول

 . دییفرما لیتکم و یکپ را 3 شماره جدول طرح، همکاران/انیمجر ریسا تعداد به لطفاً

 : یعلم رتبه  :یخانوادگ نام و نام

 : یلیمدرک تحص نیآخر  :یلیتحص رشته

 و گروه:  یقاتیمرکز تحق/دانشکده محل خدمت:  دانشگاه

 در مطالعه:  شدهمحول فهیوظ همکار(: /ی)مجر تیمسئول

  :لیمیا : تلفن

ت بهداشت، ر پژوهش وزارداخالق  یوزارت کارگروه دأییت موردو  معتبر اخالق تهیکم/کارگروهرا از  یشگاهیآزما واناتیمجوز کار با ح ایآ

 □ریخ □بله د؟یادهکر افتیدر ،یدرمان و آموزش پزشک

                                                                                                                                                                                      
 و استانداردها تیرعا و پروژه انجام ت،یهدا ،یطراح تیمسئول ،اخالق در پژوهش تهیکم/کارگروه دید از کهاست  نیمع یفردمجری مسئول طرح،  .1

. ردیپذیماخالق  تهیکم/کارگروه با تعامل در را آن یاجرا تیمسئول پروژه، یاجرا مجوز درخواست ثبت با و دارد عهده به را پروژه در یاخالق یراهنماها

 پروژه، مسئول یمجر عنوانبه آنان، انیم از یقیحق شخص نفر کی دیبا کماکان حقوق، یتساو فرض بر یحت باشند، نفر چند پروژه یاصل انیمجر هرگاه

 را حاضر یراهنما مفاد براساس پروژه، یاجرا یاخالق تیمسئول فقط مذکور، یمجر. شود یمعرف و تعیین ،اخالق تهیکم/کارگروه به شدهارائه نامهطرح در

 یمعنو و یماد حقوق رییتغ در یریتأث گونهچیه ،«مسئول یمجر» عنوانبه نفر کی انتخاب ،یاصل یمجر چند یدارا یهاپروژه در و دارد عهده بر

 .باشند کرده توافق ،یگرید نحوبه خود، نیب در ،یقانونو  مستند صورتبه شانیا نکهیا مگر کند؛ینم جادیا ربطیذ افراد ریسا و انیمجر
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  ...شماره وستیپ. دکنی وستیرونوشت مجوز را پ لطفاً است، مثبت فوق سؤال پاسخ کهیصورتدر -

 . دنیکرسال ا اخالق تهیکم/کارگروهبه  ،حاضر فرم همراه و لینمونه فرم درخواست مجوز را تکم کی ،لطفاً ،است یمنف پاسخ کهیصورتدر -

ر طول دگر الزم است ا ،)مثالً کنید ذکر است،حاضر  یدر طرح پژوهش شمابه  شدهمحولبا وظائف  مرتبط کهخود را  یقبل اتیتجرب ،لطفاً

 (. دکنی انیب وانیح نیا گاواژ بارهخود را در اتیلطفاً تجرب د،یاقدام کن یشگاهیبه گاواژ موش بزرد آزما ،پروژه

 زایات مورد نبطه با موضوعرا در را ریجدول ز لطفاً ،ندارید تجربه کافی ،حاضر یرح پژوهششما در طبه  شدهمحول وظائفباره در کهیدرصورت

 : دکنی لیآموزش تکم یبرا

محل آموزش، مشخصات فرد  مانند:) شدهینیبشیپ آموزش اتیجزئ : کیتکن

 : (آن رینظا و دهندهآموزش

محل آموزش، مشخصات فرد  مانند:) شدهینیبشیپ آموزش اتیجزئ : کیتکن

 : (آن رینظا و دهندهآموزش

 
  1یدر مواقع اضطراربرای تماس مسئول  فرد: مشخصات 4 شماره جدول

 : (یالزام) همراه تلفن  :یخانوادگ نام و نام

 ثابت:  تلفن  :لیمیا

 (: یالزام) یرکاریغ ساعات در یاضطرار تماس تلفن

 □خیر □ بلهاطالع داده شده است؟  ربطیذ یبه واحد نگهبان یاضطرار تماس شماره ایآ

 □خیر □ بلهاطالع داده شده است؟  یشگاهیآزما واناتیح مرکز نمسئوالبه  یاضطرار تماس شماره ایآ

 
 وجود( صورت)در مطالعه در لیدخ افراد ریسا مشخصات: 5 شماره جدول

 لیمیا همراه تلفن شماره یانوادگخ نام و نام تیمسئول

    یشگاهیآزما واناتیح مرکزکارشناس  ای 2دامپزشک

    واناتیح از مراقبت نیتکنس

    :ریسا

 
 یپژوهش طرح یاجرا روش حیتوض: 6 شماره جدول

که بر  یرابطه، اقدامات نی. در ادییارائه فرما A4 صفحه کی حددر  ،یرتخصصیغ و ساده زبان به را خود یپژوهش طرح یاجرا روش ،لطفاً

 یبه نحو دیاجرا با روشباشد.  واناتیروش کار با ح بر ،مطالب یاصل تمرکز وشود داده  حیتوض دقتبا دیبا ،شودیانجام م واناتیح یرو

                                                           
 است ازین ،آن رینظا و یسوزآتش برق، قطع قفس، از واناتیح آزادشدن وانات،یح ینگهدار محل یهوا هیتهو یهاستمیس ازکارافتادن رینظ یطیشرا در .1

 .شد خواهد حاصل حاضر، فرم اطالعات قیطر ازتماس،  نیا .شود گرفته یفور تماس پژوهش میت یاعضا از یکی با

 وزارت پژوهش در اخالق یوزارت کارگروه دییتأ مورد و دهید آموزش فرد کی منظور. یشگاهیآزما واناتیح با کار و ینگهدار ر،یتکث مراکز یفن مسئول.2 

 امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما» در آن طیشرا که است صالحیذ دامپزشک حاً،یترج و یپزشک آموزش و درمان بهداشت،

. کند کسب را الزم یهاآموزش دیبا مرتبط، التیتحص یدارا یفرد ندارد، وجود دامپزشک یریکارگ به امکان که یموارد در. است شده آورده «یعلم

 است مرتبط ینگهدار طیشرا و «یکیزیف محل» با که یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و ینگهدار ر،یتکث با رابطه در یاخالق و یفن یها تیمسئول همه

 .است یفن مسئول یعهده بر ،(پژوهشگران به مربوط خاص تیمسؤول جز به)
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 قیتحق یبتوانند با روش اجرا ،اخالق تهیکم/کارگروهمختلف  یاعضا ق،یدر موضوع تحق ژهیبه داشتن تخصص و ازیبدون ن که توصیف شود

 بازگردانده یمجر به ،اصالح یبراباشند،  A4 صفحه کی از شیباتی که روش کار با حیوانات را با دقت بیان نکرده یا فی)توص آشنا شوند

 (.شد خواهد

 
 نیگزیجا یهاروش یابی: ارز7 شماره جدول

 □ریخ □بله د؟یادهکر یبررس حاضررا در مطالعه  1«مطلق نیگزیجا یهاروش» از استفاده امکان ایآ

از  کیکدداماسدت، « بلده» ،فدوق سدؤال بده شما پاسخ کهیصورتدر

 یرا بررسدد نیگزیجددا یهدداروشاطالعددات مربددوط بدده  یهدداگدداهیپا

  د؟یاکرده

 

امکدان  چرااست،  «ریخ» گفتهشیپاسخ شما به سؤال پ کهیصورتدر

 را میسّدرپدژوهش  نیددر ا وانداتیح نیگزیجدا یهااستفاده از روش

 ؟ دانیدنمی

 شود؟یم استفاده پژوهش نیا مختلف یهابخش در 2نسبی نیگزیجا( ی)هاروش آیا

 

 

 پژوهش نهیهز -دهیفا یابیارز: 8 شماره جدول

 پژوهش انجام ضرورت و یاحتمال دیفوا : 8 -1شماره  جدول
 واناتیح یپژوهش حاضر، قبالً بر رو 3مشابه یامطالعه ایآ

 انجام شده است؟ 

 را پژوهش کی پاسخ، بودنبله درصورت □ریخ □بله

  ... شماره وستیپ. دیکن وستیپ ،نمونه عنوانبه

 عهمطال مرحله بهمشابه پژوهش حاضر، قبالً  یامطالعه ایآ

  ؟است دهیرس ینیبال ییکارآزما ای یانسان

 را پژوهش کی پاسخ، بودنبله درصورت □ریخ □بله

  ... شماره وستیپ. دیکن وستیپ ،نمونه عنوانبه

 شتریب مطالعات به ازین و ینیبالشیپ مرحله درمجدد  مطالعه انجام یبرا مستدلی هیتوجاست،  بلهاز سؤاالت فوق،  کیهر پاسخ کهیدرصورت

 ؟بنویسید. واناتیح یرو بر

 . دیسیبنو ن،یشیپ یهاپژوهش با سهیمقا در را حاضر پژوهش( یها)ینوآور لطفاً ،یقبل مشابه باً یتقر یهاپژوهش وجود درصورت

 واناتیح ،هاانسان یبرا لعهمطا نیا جینتا با مرتبط یعلم شرفتیپ از حاصل یاحتمال دیفوا :)مثالً ؟ستیچ پژوهش نیا انجام یاحتمال دیفوا

 (ستیز طیمح ای

 □ریخ □بله است؟ یدانشگاه ای یامنطقه ،یدر سطح کشور شدهاعالم یپژوهشهای تیاولو ، ازقیتحق موضوع ایآ

 : دیکن لیرا تکم ریموارد ز ،سؤال فوق، لطفاً پاسخ بودنبله درصورت

  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .یپژوهش تیاولو عنوان

 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یپژوهش تیاولو کنندهنییتع نهاد ای مرجع نام

                                                           
ها های آناز حیوانات یا حتی سلولها برای دستیابی به نتایج علمی معتبر، به هیچ نحو هایی است که در آنگزین مطلق، روشهای جایمنظور از روش .1

 شود. استفاده نمی
موجب هایی که هایی از پژوهش، نیاز به استفاده از حیوانات را از بین برده یا روشدر بخشهایی است که های جایگزین نسبی، روشمنظور از روش .2

 دهند.حیوانات را به بهترین نحو ممکن ارتقا  می کاهش تعداد کل حیوانات مورد نیاز شده یا اینکه شرایط نگهداری و استفاده از

با پژوهش حاضر شباهت داشته باشدند. بدا توجده بده  ییهابخشاست که ممکن است در  یقبل یهاپژوهش هر گونه نجا،یدر ا «مشابه مطالعه» از منظور.3 

پدژوهش  یبدرا یاز نظدر اخالقد یرادیدا بدالقوه طوربه موضوع نیالذا  ،باشندمی نیشیپ یهاپژوهشتداوم  ،بشر حاضر حال یهاپژوهش همه باًیتقر نکهیا

 .دیفزایبشر ن یبه دانش فعل ارزشو با دیجد یاطالعات ،باشد که انجام آن یمشابه پژوهش قبل چنانآن ،حاضر پژوهش آنکه مگر ؛کندینم جادیا
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 واناتیح رفاه بر پژوهش یهانهیهز :8 -2 شماره جدول
 . دیده شیجدول را افزا یهافیردلطفاً تعداد  ،لزوم درصورت

مانند: )آن از موعد  شیپ یوتانزی به ازین ای وانیح مرد وان،یح رفاه در نقص بروز موجب است ممکن که را یاحتمال اتفاقاتهمه  فهرست

 صورتبه را یماریب و دمر بروز احتمال زانیم حداکثر ،لطفاً. دیسیبنو( شود، معمول زمان از شیپپژوهش  انیپا وان،یحبدون درد  کشتن

 . دیکن مرقوم ،مورد هردر  «درصد»

 فیرد

 

 عوامل

 رفاه دکنندهیتهد

 واناتیح شیآسا و

 یپژوهش طرح در

 یمنف امدیپ

 پذیرینیبشیپ

 وانیح یبرا

از  یریشگیپ اقدامات

 دکنندهیتهد عوامل

 واناتیح شیآسا و رفاه

 درصد

 احتمال

 یابتال

 به وانیح

 خطر نیا

 درصد

 احتمال

 به ،مرگ

 بروز لیدل

 مورد نیا

 درصد

 احتمال

 یوتانزی

به  ،وانیح

 بروز لیدل

 مورد نیا

 مثال

 ،کیستمیس عفونت
 یقرارده لیبه دل
 کاتترمدت  یطوالن

 در رد

 ،ییاشتهایب تب،
 ،یعموم ضعف
 مرد یگاه

 یکهایتکناز  استفاده
در  ی،جراح کیآسپت

 کاتتر؛ یهنگام قرارده
 کاتتر ازاستفاده 

 از استفاده بارمصرف؛کی
 یالکسیپروف کیوتیبیآنت

 از درصد10
 واناتیح
 مطالعه مورد

 درصد1
 واناتیح
 مطالعه مورد

 از کمتر
 درصد1

 مورد واناتیح
 مطالعه

1       

2       

ر اده دمورد استف واناتیکل ح یمرد برا ای یماریبه ب یابتال یدرصد احتمال حداکثر

 یطرح پژوهش

 مرد درصد کل ابتال درصد کل

  

 
 پژوهش در لیدخ افراد یمنیا و یسالمت: 9 شماره جدول

 . دیده شیجدول را افزا یهافیلطفاً تعداد رد ،لزوم درصورت

  ..... (:مرتبط با سطح ایمنی زیستی وستیپ اساس بر 4تا1)حسب اعداد  یشنهادیپ یطرح پژوهش ازیمورد ن 1یستیز یمنیا سطح

 □ریخ □بله الذکر را دارد؟فوق یستیز یمنیا سطح با متناسب امکانات پژوهش، انجام یبرا نظر مورد محل ایآ

 ریخ/یبل استفاده مورد خطرناک مواد
 ،است «یبل»پاسخ  اگر

 .دیده حیتوض را خطرات

 حفاظت یبرا الزم یمحافظت اقدامات

 .دیده حیتوض را واناتیح و کارکنان

 :مثال
 قانونی  کنترلی تحت داروها 

 یبل

 نیبوپرنورف ن،یکتام یداروها
 در استفاده مورد لیفنتان و

 ادآوریاعت اریبس ،پژوهش
کشنده  دنتوانیو م بوده

 یباشند. خطر دسترس
مصرف بیش  خطر ،رمجازیغ

 با اتاق در و دارقفل صندوق در ،مذکور یداروها
 یدسترس از تا شوندیم ینگهدار دارقفل در
 مسئول فرد فاً،صر. دشو یریجلوگها آن به آسان
 میمستق نظارت تحت که یافراد ای یپژوهش طرح

 رنددا یدسترس داروهااین  به ،کنندیم عمل یو
 شدهکنترل یدارو ثبت دفتر درها آن مصرف و

                                                           
1cility Biosafety LevelAnimal Fa.   
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 . دشویم درج . ییدارواز حد 
 خطرناک عوامل

 ( یکیزیف/ییایمیش/کیولوژی)ب
   

    کسیا اشعه ای هازوتوپیوایراد

    زاها سرطان ای هاتراتوژن

    قانونی شدهکنترل یداروها

    (: دیببر)نام  ریسا

 
 و تعداد(  هی)گونه، سو ازیمورد ن واناتی: مشخصات ح10 شماره جدول

 . دیده شیجدول را افزا یهافیلطفاً تعداد رد ،لزوم درصورت

 گونه یعلم نام گونه متداول نام فیرد
 مورد هیسو

 استفاده
 جنس

 محل
 هیته

 نیشتریب
 مدت
 ینگهدار

 تعداد

 Rattus یشگاهیآزما بزرد موش مثال
norvegicus wistar نر 

 مرکز نام
 و ریتکث

 پرورش
 10 ماه 2

1        

2        

 :ازین مورد واناتیح کل تعداد

 : دیسیمورد نظر را بنو یوانیحانتخاب گونه  لیدل ،لطفاً

 نداشتن حیترج»ود: نوشته ش ،صورت نیا ریغ در) دیسیبنو را مذکور هیانتخاب سو لیدل ،لطفاً مشخص، هیسو از استفاده لزوم درصورت
 (: «هیسو

 : دیسیپژوهش خود را بنو یبرا ازیمورد ن واناتیتعداد کل ح محاسبهروش  ،لطفاً

 واناتیح یهاگروه بیترک :10 -1 شماره جدول
 .دیده شیجدول را افزا یهافیردلطفاً تعداد  ،لزوم درصورت

 فیرد
  گروه نوع

 کنترل ،منفی )کنترل
 ...(و ماریت ،مثبت

 واناتیح تعداد ماریت وانیح هیسو و گونه

 XYZ 4 ی تمثیلیاز دارو mg/kg 5 دوز ستاریو بزرد موش ماریت گروه مثال
1     
2     

 گروه هر یبرا ازین وردم واناتیح تعدادروش محاسبه  ،لطفاً است، متفاوت هم با شما پژوهش مختلف یهاگروه واناتیح تعداد کهیدرصورت
 «(: عدم تفاوت»نوشته شود:  ،صورت نیا ریغ در) دیسیبنو را
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 پژوهش استفاده شده است؟  نیدر ا واناتیتعداد ح 1قبول قابل کاهش یبرا ییهاروشچه  از
د در تعدا ریچشمگ یهشموجب کا تواندیم ،هاپژوهش یدر برخ ،(«لیفاکتور»طرح  ،خاص )مثالً یآمار یهااستفاده از طرح :مثال عنوانبه)
ز ار استفاده اردی نظیحتی مو –های حاصل از حیوانات گردد ؛ یا اینکه هر عاملی که موجب کاهش پراکندگی دادهشود ازیمورد ن واناتیح

 (. تواند باعث کاهش تعداد حیوانات مورد نیاز شودمی ،در محل نگهداری حیوانات صداهواکش بدون 

 
 

( یوانیح مطالعات یآمار مسائل در تجربه)واجد  یستیز آمار متخصص با گروه هر در واناتیح تعداد و واناتیح کل تعداد محاسبه یبرا ایآ
 □ریخ □بله است؟ شده مشورت
 : دنیکوارد  یستیمتخصص آمار ز فرد بارهدررا  ریاطالعات ز ،است، لطفاً« بله» ،فوق سؤال به شما پاسخ کهیدرصورت

 تلفن:  شماره : یلیمدرک تحص نیآخر : و نام خانوادگی نام

 
 یرتهاجمیغ ای یرجراحیغ اقدامات: 11 شماره جدول

 . دیده شیجدول را افزا یهافیلطفاً تعداد رد ،لزوم درصورت

 فهرست. دکنیص مشخ ریجدول ز در را( یبردارنمونه اقدامات جزبه) واناتیح یرو بر آمدهعملبه یرجراحیغ اقدامات تمامی ،لطفاً

 . استموجود  ،مربوطه وستیپ در ی،رتهاجمیغ ای یرجراحیغ اقدامات از ییهامثال

 فیرد
 یرجراحیغ اقدام

 یرتهاجمیغ ای

 یاحتمال یمنف یامدهایپ

 مذکور اقدام

 کاهش یبرا رانهیشگیپ یهاروش

 مذکور اقدام یمنف یامدهایپ
 انجام مسئول

 یصفاق زیتجو مثال
ممکن  رتندبه ؛اندک یناراحت

 اشتباهبه یزیاست مواد تجو
 شوند. زیداخل احشا تجو

 ،ونیراسیآسپ ؛ماهر فرد توسط مداخله انجام
 وانیح یسالمت بر نظارت ؛زیاز تجو شیپ

که در اثر  یواناتیح یوتانزی ؛زیتجو پس
و  اندشده دیدچار درد شد ،نادرست زیتجو

 .ندارند درمان امکان

 یخانوادگ نام و نام

1     

2     

 
  یو تهاجم یجراح اقدامات: 12 شماره جدول

  (است موجود اه وستیپسایر  در یتهاجم و یجراح اقدامات از ییهامثال)فهرست 
 . دیده شیجدول را افزا یهافیلطفاً تعداد رد لزوم، درصورت

 کامل طوربه هاروش تایجزئ است الزم نه،یزم نیا در) دیده شرح را واناتیح یرو بر آمدهعملبه یتهاجم ای یجراح همه اقدامات لطفاً،

  .دیکن لیتکم را ریز جدول سپس ؛(شودذکر 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

 فیرد
 ای یجراح اقدام

 یتهاجم

 یبرا یمنف امدیپ

 وانیح

 کاهش یبرا یمحافظت و رانهیشگیپ یهاروش

 یمنف یامدهایپ

 انجام مسئول

 مداخله

                                                           
 بیمنابع و آس رفتنموجب هدر ،نامعتبر یهاداده دیتول با چراکه شود؛ یتلق یراخالقیغ یممکن است اقدام زین واناتیح تعداد حد از شیب کاهش .1

 . شداستفاده شده، خواهد  واناتیبه همان تعداد اندک ح دهیفایب
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 مثال
 تمام پوست یوپسیب

 ضخامت
 یخانوادگ نام و نام .دردمداخله توسط فرد ماهر، استفاده از ضدِ انجام درد

1     

2     

 
 یدردیب و یهوشیب: 13 شماره جدول

 . دیده شیرا افزا ولجد یهافیلطفاً تعداد رد ،لزوم درصورت

 □ریخ □بله شود؟یم استفاده( NMBA) 1یعضالنیعصبکننده از عامل مسدود ،پژوهش نیا در ایآ

 وانیح یهوشیبر ب یجراح/یهوشیب متخصص نفر کی وان،یح یهوشیبه سؤال فوق، الزم است در زمان ب« بله» پاسخ درصورت

 : دکنیوارد  یجراح/یهوشیب متخصص باره اینرا در ریاطالعات ز ،لطفاً. باشد داشته نظارت

 تماس:  اطالعات : و نام خانوادگی نام

 ذکررا  روش اتیجزئ است الزم ،نهیزم نیا در. دیده حیتوض را واناتیح یرو بر نظر مورد یدردیب /یهوشیب یاجرا روش لطفاً

 ز،یتجو محل ارو،د حجم دارو، غلظت دارو، دوز است الزم وانات،یح به یهوشیب یدارو قیتزر درصورت :مثال عنوانبه .دکنی

 : دیکن لیتکم را ریز جداول سپس .هیدد حیتوضرا  زهایتجو نیب فاصلهو  زیتجو دفعات

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

 . . . . . . . . . . 

  یهوشیب شیپ یداروها: 13 -1 جدول

 یهوشیب یداروها و( هاآن ریو نظا کینرژیکولیآنت دهنده،نیبخش، تسک)آرام

 فیرد
 گونه

 وانیح

 کیژنر نام

 دارو
 دوز

 روش

 زیتجو

 مدت

 یهوشیب

 ممکن

 یبرا

 یجراح

 دفعات

 تکرار

 زیتجو

 ماده نوع

 بخش،آرام)

 دهنده،نیتسک

 ،یهوشیب

 کینرژیکولیآنت

 ( هاآن رینظا ای

 مسئول

 انجام

 مثال
 بزرد موش

 یشگاهیآزما

 و نیکتام

 نیالزیزا

90 mg/kg 

 10و  نیکتام

mg/kg 
 نیالزیزا

 داخل

 یصفاق
 بار کی قهیدق 30

: نیکتام -

 کنندههوشیب

 یانفکاک
 

: نیالزیزا -

 2 -آلفا ستیآگون

 کیآدرنرژ

 نام و نام

 یخانوادگ

                                                           
1gentAlocking BNeuromuscular  . 
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1         

2         

 
 یجراح نیح دردضدِ( و رانهیشگیپ یدردی)ب یاز شروع جراح شیپ دردضدِ یداروها: 13 -2 جدول

 وانیح گونه فیرد
 کیژنر نام

 دارو
 دوز

 روش

 زیتجو

 زمان مدت

 یدردیب

 مؤثر

 دفعات

 تکرار

 زیتجو

 ییدارو دسته
 مسئول

 انجام

 مثال
 بزرد موش

 یشگاهیآزما

 نیدوکائیل

 درصد2
3 

mg/kg 

 در زیتجو

 مورد محل

 یبرا نظر

 برش

 بار کی قهیدق 10
 کنندهحسیب

 یموضع

 نام و نام

 یخانوادگ

1         

2         

 □ریخ □بله است؟ یقادر به مهار کامل درد جراح و ردداتناسب  یدرد جراح زانیبا م ،داروها یدردضدِقدرت  ایآ

 : دیده شرح را یناکاف یدردضدِ برنامه انتخاب لیدل است، «ریخ» فوق سؤال به شما پاسخ کهیدرصورت

 یجراح از پس دوره یبرا دردضدِ یداروها: 13 -3 جدول

 وانیح گونه فیرد
 کیژنر نام

 دارو/ماده
 دوز

 روش

 زیتجو

 زمان مدت

 یدردیب

 مؤثر

 دفعات

 تکرار

 زیتجو

 ییدارو دسته
 مسئول

 انجام

 مثال
 بزرد موش

 یشگاهیآزما
 کتوپروفن

7 

mg/kg 
 مرتبه دو ساعت 24 یرجلدیز

 التهابضدِ

 یدیراستروئیغ

(NSAIDs ) 

 نام و نام

 یخانوادگ

1         

2         

 □ریخ □بله است؟ یقادر به مهار کامل درد پس از جراح و ردداتناسب  یدرد پس از جراح زانیبا م ،داروها یدردضدِقدرت  ایآ

 : دیرا شرح ده یناکاف یدردضدِانتخاب برنامه  لیاست، دل «ریخ» ،فوق سؤال به شما پاسخ کهیدرصورت

 

 (یقیرتزریغ ای یقی)تزر شدنیزیتجو یداروها ایمواد  ری: سا14 شماره جدول

 اند. ذکر نشده 13شماره که در جدول  
 . دیده شیجدول را افزا یهافیلطفاً تعداد رد ،لزوم درصورت

 دفعات فواصل روش حداکثر دوز دسته کیژنر نام گونه فیرد
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 حجم ییدارو دارو/ماده وانیح

 1زیتجو

 یزمان زیتجو

 زیتجو

 تکرار

 زیتجو

 5 کیوتیبیآنت نیانروفلوکساس خرگوش مثال
mg/kg 

0.15 
 یرجلدیز تریلیلیم

12 
 ساعت

 دفعه 6

1         

2         

 
 ها( آن ری)خون، بافت، ادرار و نظا ازین مورد یهانمونه: 15 شماره جدول

 . دیده شیجدول را افزا یهافیلطفاً تعداد رد ،لزوم درصورت

 فیرد
 نوع

 نمونه
 وانیح هیسو/گونه

 نمونه مقدار

 یبرداشت

 دفعات کل

 یبردارنمونه

 یزمان فواصل

 یبردارنمونه
 یریگنمونه محل

 خون مثال
 کوچک موش
 یشگاهیآزما

C57BL/6J 

 روز 14 3 تریلیلیم 0.06
 سمت یجانب دیور

 دم راست

1       

2       

 
 واناتیح ونقلحمل و ینگهدار طیشرا: 16 شماره جدول

 . کنید لیمداگانه تکججدول  ی،وانیهر گونه ح یبرا و یرا کپ ریلطفًا جدول ز شود،یاستفاده م واناتیمختف ح یهاکه از گونهیدرصورت

 .... :وانیح گونه

   :)لوکس( 2طیمح نور زانیم  (: مرکز ای ساختمان)نام  ینگهدار محل

  :(بلی)دس طیمح مزاحم یصدا زانیم  :(یگروه ای ی)انفراد ینگهدار نوع

   :قفس هر در واناتیح تعداد حداکثر  :(گرادی)سانت ینگهدار اتاق یدما

   :ها در هر اتاقتعداد قفس حداکثر   :)درصد( اتاق ینسب رطوبت

 : ارتفاع : عرض : طول :(متری)سانت وانیح ینگهدار یفضا ای قفس ابعاد

 . دکنی ذکر ،شودیم اجرا واناتیح یبرا که را 3یطیمح یسازیغن یهاروش ،لطفاً

                                                           

میدزان حجدم  ،و براسداس آن بگیریددترین حیوان مورد استفاده در پروژه را در نظدر وزن سنگینمتوسط  می توانید حداکثر حجم تجویز محاسبهبرای  .1 

که از نظر اخالقی، حجم تجویز برای هرگونه حیوانی و هر روش تزریدق )زیرجلددی، عضدالنی و نظدایر آن( دارای  توجه داشته باشید .کنیددارو را محاسبه 

تجداوز « حداکثر مجداز»در هر حالت نباید از مقدار  حداکثر حجم تجویزمقاالت مربوطه قابل دسترس است.  است که از کتب و« حداکثر مجاز»یک مقدار 

 کند. 
 از همکاری کارشناس بهداشت محیط بهره برد. ،لاهنصب بر روی تلفن همراه یا در حالت ایدقابل افزارهای توان از نرممی صداگیری میزان نور یا برای اندازه .2
 ،شوندصورت گروهی نگهداری میهایی که بهحتی آن، حیوانات همهزندگی  محیطیعنی  )Environmental enrichment( سازی محیطیغنی .3

سازی محیط برای پیشگیری از بروز اختالل در سالمت جسمی و رفتاری های غنیخالی و ساده باشد؛ بلکه حتمًا الزم است از روش یمحیط ،نباید صرفاً

 دارای تکامل بیشتر سیستم عصبیی که حیوانات بارهویژه درهب ،این امر .استفاده شود ،ویژه پیشگیری از رفتارهای استرئوتایپی ناشی از اساراتهب، حیوانات
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 . دکنیرا مشخص  آنروش  لطفاً وانات،یح ونقلبه حمل ازین درصورت

 □ یکشت □ مایهواپ □دار سرپوش وانت □ واناتیمخصوص حمل ح یسوار □ یشخص یسوار

 :)نام ببرید( ریسا □ ونیکام □ قطار

 □ریخ □بله است؟ یبه کسب مجوز قانون ازین ،واناتیح حمل یبرا ایآ

 دارد؟  واناتیح ماندنزنده ایبر سالمت  ینامطلوب آثارمورد استفاده چه  ونقلحمل روش

 شده است؟  ینیبشیپ یچه اقدامات ،ونقلروش حمل نامطلوب آثاررفع  یبرا

 
 واناتیح با کار انیپا: 17 شماره جدول

 یتممکن است ح یطیادر چه شر و؟ شودیم قلمداد افتهیانیپا پژوهش یطیشرا چه در گر،ید عبارتبه ست؟یچ واناتیکار با ح انیپا ضوابط

 شود؟  نظر ِصرفحیوان با  کاراز ادامه  ،وانیح میوخ تیوضع مثالً ، یاخالق مسائل به بنا پژوهش، افتنینانیپابا وجود 

 □ریخ □بله ؟(یوتانزی) شوندیبه روش بدون رنج کشته م ،پژوهش انیدر پا واناتیح ایآ

 : واناتیمرد ح دییو تأ یوتانزیفرد مسئول و نام خانوادگی  نام

 : واناتیمرد ح دییمورد استفاده در پژوهش و روش تأ یوتانزیدر رابطه با روش  یوتانزیمسئول  فرد تجربه

 . دیسیبنو را شوندینم یوتانزی که یواناتیح سرنوشت ،لطفاً  ،شوندینم یوتانزی ،پژوهش انیدر پا ،واناتیح کهیصورتدر

 به اشتراک ،یلمع امور در استفاده یبرا ،نامدرس ایپژوهشگران  ریبا سا ،شدهیوتانزی واناتیح یهابافت ایآ

  شود؟یگذاشته م

 □ریخ □بله

 . دیسیبنو را آن لیدل ،هابافت نگذاشتن اشتراکبه درصورت

 . دیده شیجدول را افزا یهافیردلطفاً تعداد  ،لزوم درصورت. دیسیبنو ریز جدول در را آن روش اتیجزئ ،لطفاً وانات،یح یوتانزی درصورت

 فیرد
 گونه

 وانیح

( ی)هادارو /لهیوس

 یوتانزی

صورت به ،داروها ی)اسام 

 ذکر شوند(.  «کیژنر»

مورد  یدوز دارو ای لهیوس از استفاده وهیش اتیجزئ

 یوتانزی یبرا ازین
 یوتانزیانجام  محل

 مثال
 موش
 کوچک

 یشگاهیآزما

 وپنتالیت یدارو از استفاده
 میسد

 وپنتالیت محلول تریلیلیم هر در گرمیلیم 60 غلظت
 رمگ 100 هر یازا به گرمیلیم 20 دوز با و هیتهرا  میسد

 . شودیم زیتجو یصفاقداخل صورتبه ،وانیح بدن وزن

 و ییکالبدگشا اتاق
 یدور از محل نگهداربه

  واناتیح ریسا

1     

2     

 . دیسیرا بنو وانیحاز حذف الشه  شیو پ یوتانزیپس از انجام  واناتیمرد ح دییتأ روش

 اشدب داشته ییزدایآلودگبه  ازیاست که ن یطیمح ستیز ای کیولوژیب خطرات دارای ،شدهکشته واناتیح الشه ایآ

  ؟خطرناک( یهاکروبیمآلوده به  یهاالشه ،)مثالً

 □ریخ □بله

 ها به چه صورت است؟ دفع الشه روش

 

: نمایمیم تعهد طرح، یاخالق مسئول یمجر عنوانبهاینجانب   
 

                                                                                                                                                                                      

تأثیری بسزا بر حال، عینِباشند و دربسیار اندک قابل اجرا می سازی محیطی، با صرف هزینههای غنیاغلب روش واجد اهمیت بسیار زیاد است. هستند،

 .کیفیت علمی/اخالقی پژوهش خواهند داشت
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 آغاز نخواهد شد.  ،پژوهشدر  اخالق تهیکم/کارگروهبدون اخذ کد از حتی درخواست تهیه حیوانات،  ،مطالعههیچ بخشی از . 1

 یقاخال یراهنما» و «یعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما»مفاد  تیبا رعا ،پژوهش مراحل . همه2

و مقررات  هانامهنییآ ریو سا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک «یشگاهیآزما واناتیح یرو بر مداخالت شدت نییتع

 انجام خواهد شد.  ربطیذ

با ه کالزم است  ،پژوهش از یامرحله هر در ،آندر  لیافراد دخ ای یطرح پژوهش یروش اجرا نامه،طرحدر  رییتغ . هر گونه3

 کنندهبیتصو خالقا تهیکم/کارگروهبه اطالع ، «یشگاهیآزما واناتیحهای مربوط به نامهطرح در رییتغ درخواستفرم » لیتکم

  نماید. افتیو مجوز دررسیده  نامهطرح

خواهد  نامهطرح کنندهبیصوت اخالق تهیکم/کارگروهاطالع  به ،مطالعهانصراف از انجام  ایتوقف مطالعه  ایمطالعه  انیپا زمان. 4

 . دیرس

 مقدار زا شیب واناتیح زییوتان ای/تعداد مرد  شیافزا لیبه دل :)مثآلً مطالعه مورد واناتیح تعداد شیافزا به ازین درصورت. 5

 دییأت درصورت و دیرس خواهد نامهطرح کنندهبیتصو اخالق تهیکم/کارگروهموضوع به اطالع  ،(پروپوزال نیا در شدهینیبشیپ

 . یافت خواهد افزایش واناتیح تعداد ،ربطیکارگروه ذ/تهیکم

 ،تیصالح یدارا دفر توسط الشه ،نشدهینیبشیپ یوتانزیبه  ازین ای واناتیح رمنتظرهیغ مرد مورد نینخست وقوع درصورت. 6

 یزم براال داتیتمه ،زمانهمتا علت مرد مشخص گردد.  شودیارجاع م یدامپزشک یصیبه مرکز تشخ ایشده  ییکالبدگشا

 . دیآیم عمله ب واناتیح ریاز بروز مرد در سا یریجلوگ

 ،ط مسئول پروژههستند، توس لیدخ ،پژوهش ندیفرا در که یافرادهمه پژوهشگران و  یحادثه برا ایعارضه  هرگونه وقوع. 7

 . شودانجام میها آن برای یمقتض یهادرمان و یریگیو پشده ثبت 

 هستند.  یشگاهیآزما اناتویکار با ح یالزم برا یهادانش و مهارت یدارا ،یشگاهیآزما واناتیح با کار در لیدخ افراد. همه 8

 ،استل مسئو القاخ تهیکم/کارگروهمورد استفاده در مقابل  واناتیرفاه ح شیمسئول طرح، در رابطه با پا یمجر هرچند. 9

 . دشوینم واناتیرفاه ح حفظ برای ،طرح همکاران ای انیمجر ریسااز  تیموضوع موجب سلب مسئول نیالیکن 

 یرحضوریغ ای یحضور توانندیم کارگروه/تهیکماین  ندگانینما اخالق، تهیکم/کارگروهدر  نامهطرح بیاز تصو پس. 10

 درخواست مستندات( بر انجام مطالعه نظارت داشته باشند.  صورتبه)

ذکر شده  آندر  ،دارند یهمکار یپژوهش طرح در که یافرادهمه نام  وشته داصحت  ،فرم نیا در شدهارائه اطالعات. همه 11

  است.
 

 . موافقم فوق موارد با حاضر، یپژوهش طرح یاخالق مسئول یمجر عنوانبه ،نجانبیا

 : امضا :خیتار :یخانوادگ نام و نام

 لیا تکمر لیذ یهافیردفرم حاضر،  یموافقت با مفاد فوق و محتوا صورتدر ی،همکاران طرح پژوهش ای انیمجر ریسا ،لطفاً

 . دیده شیافزا را جدول یهافیرد تعداد لطفاً ،لزوم صورت. درندیفرما

 امضا : خیتار  :یخانوادگ نام و نام
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 رماچهپیوست 
 

 

 

 

 یشگاهیآزما واناتیح نامهطرح در رییتغ درخواست فرم

 (در پژوهش اخالق تهیکم/کارگروه مصوب)طرح نامه 
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 وانااتیح از اساتفاده و مراقبات یراهنماا» مفداد ،حاضدر فدرم لیدتکم از شیپ شودیم درخواست محترم پژوهشگران از

مصدوب  «یشاگاهیآزما وانااتیح یرو بار مداخالت شدت نییتع یاخالق یراهنما» و «یعلم امور در یشگاهیآزما

نمایندد.  لیاسناد تکم نیدر ا شدهارائه فیو تعار حاتیتوض اساس بر رافرم  ورا مطالعه  یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 وانااتیح یرو بار ماداخالت شادت نیایتع یاخالق یراهنما»توصیف انواع تغییرات )جزئی، عمده، و اساسی( در سند 

 ارائه شده است.  «یشگاهیآزما

. اسدتمدذکور  اخالق تهیکم/کارگروهو موافقت  مجدد یبررس ازمندین ،اخالق تهیکم/کارگروه مصوب نامهطرح در رییتغ هر گونه

)در صدورت  در انتهای فرم حاضدر آورده شدده اسدت« اساسی»و « عمده»، «جزئی»های مربوط به انواع تغییرات تعاریف و مثال

نامه مصدوب، فدرم رحطدر « اساسی» تغییرات ایجاد به نیاز صورت درپرینت نکرده و در کامپیوتر مطالعه فرمایید(. آنها را امکان 

زم اسدت در یک طرحنامه مصوب، موجب لغو مجوز طرحنامه مصوب شدده و ال «اساسی» تغییرات ایجادحاضر را تکمیل نکنید. 

 مسدئول یرمجد اسدت الزم« عمدده»و « جزئی»با ایجاد تغییرات  رابطه در .طرح پژوهشی از نو برای کمیته اخالق تعریف شود

 : دکنارسال  اخالق تهیکم/کارگروه رایو ب هیته را ذیل ستنداتم ،یقاتیتحق طرح

 )فرم حاضر(  «اخالق تهیکم/کارگروه مصوب نامهطرح در رییتغ جادیا درخواست» فرم .1

 در یشددگاهیآزما واندداتیح بددا مددرتبط یپژوهشدد یهدداطرح یبررسدد درخواسددت فددرم»مددورد نظددر در مددتن  راتییددتغ انجددام. 2

 کدهینحوبه اسدت؛مصوب شده  اخالق تهیکم/کارگروهکه قبالً توسط  «یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یهاکارگروه/تهیکم

 باشند.  مشخص ،شدهتیالیها ای Track-Change صورتبه ،مذکور متن در دیجد راتییتغ

 

 یپژوهش طرح شناسنامه: 1 شماره جدول
  :مورد نظر راتییتغ نوع

   □عمده رییتغ □یجزئ رییتغ 

 تهیکم/کارگروهدر  یاصل نامهطرح مصوبه شماره

 :اخالق

 :اخالق تهیکم/کارگروهدر  یاصل نامهطرح بیتصو خیتار

 (:ی)فارس پژوهش عنوان

 (:یسی)انگل پژوهش عنوان

 :یاصل نامهطرح مسئول یمجر یخانوادگ نام و نام

 :راتییتغ اعمال آغاز یبرا نظر مورد خیتار

 
 مورد نظر  راتیی: فهرست تغ2 شماره جدول

 .دیده شیافزا را جدول یهافیردتوانید می ازین درصورت. دیسیبنو علت ذکر با را خود نظر مورد راتییتغ لطفاً

 فیرد
 رییتغ محل جدول شماره

 یاصل نامهطرح در
 رییتغ علت نظر مورد رییتغ

 9 شماره جدول  مثال

از  استفاده

به  ،نر یهاخرگوش

 ماده یجا

 در و ارددندر و مداده تفداوت  یهاخرگوش نیب نیریآسپ آثار
پدژوهش را  ازیدمورد ن یاثر ضدانعقاد ،است قادر نر خرگوش

 فراهم آورد.

1    
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2    

 
 «(3Rs)اصول  یسازنهیبه و کاهش ،ینیگزیجا» اصل سه بر راتییتغ اثر: 3 شماره جدول

 .دییمرقوم فرما یرتخصصیغ و ساده زبان بهرا  شدهموارد خواسته ،لطفاً

 داشت؟ اهدخو حاضردر پروژه  ،واناتیح «نیگزیجا یهاروش»استفاده از  یریپذبر امکان یچه اثر ،نظر مورد راتییتغ

  داشت؟ خواهد استفاده مورد «واناتیح تعداد» بر یاثر چه ،نظر مورد راتییتغ

  داشت؟ خواهد واناتیح با کار یهاروش «یسازنهیبه» امکان بر یاثر چه ،نظر مورد راتییتغ

 
  (است «عمده راتییتغ» وجز ،مورد نظر راتییتغ کهیدرصورتتغییرات عمده ): 4 شماره جدول

 .دیسیبنو یرتخصصیغ و ساده زبان بهرا  شدهموارد خواسته ،لطفاً

 خواهد داشت؟ واناتیبر رفاه ح یچه اثر ،نظر مورد راتییتغ

  داشت؟ خواهد پژوهش اهداف بر یاثر چه ،نظر مورد راتییتغ

 سهیمقا ،واناتیح رفاه رب آن نامطلوب آثار با را پژوهش نیا انجام از یناش یاحتمال دیفوا ،یشنهادیپ راتییتغ درنظرگرفتن ضمن

 .کنید

 

 
  .مکنیم دییتأ را فرماین حاضر، صحت مندرجات  یطرح پژوهش یمسئول اخالق یمجر عنوانبه ،نجانبیا

 

 : امضا :خیتار :یخانوادگ نام و نام
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 های مربوط به انواع تغییراتتعاریف و مثال
 

تغییرات ( 3مده؛ ع ( تغییرات2جزئی؛  ( تغییرات1شوند:  می تقسیم نوع سه به مصوب، نامه طرح در یک شده ایجاد تغییرات

 «یشگاهیآزما واناتینامه حدر طرح رییدرخواست تغ»در فرم  مسئول مجری نظر الزم است توسط مورد اساسی. نوع تغییرات

 د. خواهد بو ور مالکدر صورت عدم موافقت کارگروه/کمیته اخالق با نوع تغییر اظهاری، نظر کارگروه/کمیته مذک اظهار شود.
 

 ذکر به الزم. نشود حیوان برای اضافه رنج یا درد ایجاد باعث که است تغییراتی جزئی، تغییرات از منظور جزئی: تغییرات

که در  حیوانات شده برای زیادی درد و رنج بروز موجب نهایتاً است ممکن «جزئی تغییر چندین» انجام مواقع برخی در که است

 انجام که ردیموا در همچنین .گیردمی قرار «عمده» تغییرات دسته در مذکور پژوهش در آمده عمل به تغییر این موارد،

یا  «عمده» یراتتغی دسته در مذکور طرح در آمده عمل به تغییرات باشد، نظر مورد طرح یک در عمده و جزئی تغییر چندین

 از: عبارتند جزئی تغییرات های گیرند. برخی نمونه می قرار« اساسی»

ژوهش. این پ از بخشی رود( در)که به جای استفاده از حیوانات آزمایشگاهی به کار می جایگزین روش از تصمیم به استفاده -

 موضوع نیاز به تصویب کمیته اخالق ندارد، لیکن الزم است به اطالع کمیته رسانده شود.

 طرح یواناتح کل تعداد درصد 10 مساوی یا به میزان کمتر مصوب نامه حیوانات طرح تعداد در اندک افزایش یا کاهش -

 در شده اضافه حیوانات کلی تعداد مجموع گیرد، می صورت دفعات به حیوانات تعداد افزایش که مواردی در. مصوب نامه

 باشد. می مد نظر متعدد دفعات

 پژوهش. برخی همکاران یا حذف اضافه -

ستفاده امورد  برای حیوانات متفاوت به شرطی که این امر موجب بروز عوارض نامطلوب استفاده از حیوانات با جنسیت -

تواند منجر به یه و منشود. به عنوان  مثال احتمال ناسازگاری خرگوشهای نر با یکدیگر بسیار بیش از خرگوشهای ماده بود

 محسوب می گردد.« عمده»مرد و میر باالیی در بین حیوانات شود؛ در چنین مواردی تغییر از نوع 

  .نشود تفادهاس مورد حیوانات رفاه در اختالل جدید موجب سویه از استفاده آنکه شرط حیوانات؛ به سویه در تغییر -

o ید پ حیوان جدهای فنوتییابد و الزم است ویژگیاین امر بویژه در مورد حیوانات دچار تغییر ژنتیکی اهمیت بسزایی می

وع تغییر اساس ن گردد و بر ایندر شرایط پژوهش مد نظر قرار داده شده و نتیجه این موضوع بر رفاه حیوان بررسی 

 )جزئی یا عمده( مشخص شود. 

o شود.بندی میدسته« اساسی»حیوانات جزو تغییرات  «گونه» تغییر که شود توجه 

 نگهداری. محل در تغییر -

 دفعات به دارینگه مدت طول در تغییر که صورتی در. باشد هفته 4 مساوی یا کمتر چنانچه نگهداری مدت طول در تغییر -

 باشد.منظور می نگهداری مدت طول میزان افزایش مجموع شود، انجام مکرر

ا یجام پژوهش ور اننامه اولیه به منظتغییر در داروها یا روشهایی که جزو تیمار پژوهش محسوب نمی شوند، لیکن در طرح -

بتواند  نداشته یا واناتبر رفاه حیحفظ رفاه حیوانات مورد استفاده لحاظ شده بودند؛ به نحوی که تغییر مزبور اثر نامطلوب 

کن پژوهشگر اکنون نامه اولیه تصویب شده بود، لیدر طرح Aموجب افزایش رفاه حیوانات شود. مثالً استفاده از ضد درد 

 ده کند. استفا Aدارد، به جای داروی  Aکه قویتر بوده و عوارض جانبی کمتری نسبت به  Bقصد دارد از ضد درد 

o ام روش و ارو یا انججویز دامل تغییر در نوع، مقدار، فواصل زمانی تجویز دارو یا انجام روش، طول دوره تتغییرات مزبور ش

 باشد.نظایر آنها می

 یا برداری نمونه عاتدف افزایش موجب که باشد نحوی به تغییر چنانچه برداری؛ نمونه های زمان با رابطه در جزئی تغییرات -

 افزایش یا اریبرد نمونه دفعات افزایش موجب که باشد نحوی به نشود. در صورتی که تغییر برداری نمونه حجم افزایش

 خواهد بود.« عمده»شود، تغییر از نوع  برداری نمونه حجم
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 جراحی غیر اقدامات دفعات کاهش یا تهاجم کمتر، با اقدامات انجام به منجر نحوی که به جراحی غیر اقدامات در تغییر -

 شود.

 به نامه رحط مهلت تمدید درخواست چنانچه. ماه سه مساوی یا کمتر میزان به مصوب نامه طرح مهلت تمدید درخواست -

 شده است. تمدید مدت طول مجموع اینجا در منظور شود، انجام مکرر دفعات
 

 مطالعه طول در اتحیوان رنج یا ناراحتی، درد میزان افزایش باعث است ممکن که است تغییراتی از عبارت عمده: تغییرات

 مذکور طرح در دهآم عمل به تغییرات باشد، می نظر مورد طرح یک در عمده و جزئی تغییر چندین انجام که مواردی شود. در

 از: عبارتند عمده تغییرات های برخی نمونه .گیرند می قرار «اساسی»یا « عمده» تغییرات دسته در

 پروژه. مسئول مجری در تغییر -

ایشگاهی به روشی است که به جای استفاده از حیوانات آزم« روش جایگزین»پژوهش )منظور از  از جایگزین روش حذف -

 رود(.کار می

 .شود استفاده وردم حیوانات رفاه در اختالل بروز موجب جدید حیوان سویه از استفاده چنانچه حیوانات؛ سویه در تغییر -

 حیوانات تعداد رصدد 10 از بیش یافته افزایش حیوانات تعداد موعمج که نحوی به استفاده، مورد حیوانات تعداد در تغییر -

 .باشد مصوب نامهطرح

o دفعات در دهش اضافه حیوانات کلی تعداد مجموع گیرد، می صورت دفعات به حیوانات تعداد افزایش که مواردی در 

 باشد. می مد نظر متعدد

نامه مصوب فاوت از آنچه در طرحکه تیمار مت -حیوانات به نحوی که منجر به تعریف گروه جدید  هایگروه تعداد در تغییر -

 را دریافت می کند.  -ارائه شده بود

o نامه رحطشود. مثالً در محسوب می« تغییر عمده»نامه مصوب بود، چنانچه تیمار جدید همچنان از نوع تیمارهای طرح

نامه تغیر طرح وجود داشت و در« گروه کنترل منفی»، و «کتوپروفن تزریقی»، «استامینوفن خوراکی»مصوب سه گروه 

د درد اروهای ضدوجود دارد. هر سه داروی مذکور از نوع « مورفین تزریقی»یافته، درخواست افزایش یک گروه جدید 

 شود.محسوب می« عمده»شوند و تغییر از نوع بندی میطبقه

o نامه مصوب نبود، تغییر اساسی محسوب می گردد. رهای طرحچنانچه تیمار جدید از نوع تیما 

 جراحی. اقدامات در تغییر -

 جراحی. غیر یا جراحی جدید اقدام یک کردن اضافه -

 مصوب. نامه طرح قبلی در اقدام یک جای به غیرجراحی یا جراحی جدید اقدام یک کردن جایگزین -

 .باشند تهاجمی قبلی اقدامات از بیش جدید اقدامات که نحوی به جراحی، غیر اقدامات در تغییر -

 پژوهش. در حیوانات و افراد به مربوط ایمنی و سالمتی مخاطرات پژوهش یا افزایش زیستی ایمنی سطح در تغییر -

 شیبیهو داروی وره تجویزتجویز، یا طول د زمانی مقدار، فواصل در تغییر یا درد؛ ضد داروی  یا بیهوشی داروی نوع در تغییر -

 درد. ضد داروی یا

نامه اولیه به منظور حذف یا تغییرات عمده در داروها یا روشهایی که جزو تیمار پژوهش محسوب نمی شوند، لیکن در طرح -

انجام پژوهش یا حفظ رفاه حیوانات مورد استفاده لحاظ شده بودند؛ به نحوی که حذف یا تغییر مزبور ممکن است موجب 

ساعت یک بار و مطابق  8نامه مصوب به صورت هر در طرح Aبیوتیک استفاده از آنتیکاهش رفاه حیوانات شود. مثالً 

، اکنون پژوهشگر قصد دارد فواصل زمانی تجویز Aبیوتیک رفرنس تصویب شده بود، لیکن به دلیل گران شدن آنتی

اثر مذکور کاهش یافته یا بی بیوتیکساعت یک بار تغییر دهد و بدین ترتیب ممکن است اثر آنتی 12را به  Aبیوتیک آنتی

 جدا قفس در مدت دو روز به جراحی از شود. یا مثالً در پژوهش اصلی روش کار به این صورت بود که حیوانات پس
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 پژوهشگر وقت و نداشتن قفس کافی کمبود دلیل اکنون به لیکن شدند؛می بازگردانده اصلی قفس به سپس و شده نگهداری

 .بازگرداند اصلی قفس به جراحی از پس بالفاصله را حیوانات و ادهد تغییر را روش دارد قصد

o م روش و رو یا انجاویز داتغییرات عمده شامل تغییر در نوع، مقدار، فواصل زمانی تجویز دارو یا انجام روش، طول دوره تج

 باشد.نظایر آنها می

 یا برداری نمونه عاتدف افزایش موجب که باشد نحوی به تغییر برداری، چنانچه نمونه های زمان با رابطه در عمده تغییرات -

 .گردد می محسوب عمده تغییرات جزوه شود، برداری نمونه حجم افزایش

 شود، انجام رمکر دفعات به نامه طرح مهلت تمدید درخواست ماه. چنانچه سه از بیش میزان به نامه طرح مهلت تمدید -

 شده است. تمدید مدت طول مجموع اینجا در منظور

درخواست  هک صورتی در. باشد هفته 4 از بیشتر درخواستی مهلت مجموع چنانچه نگهداری حیوانات مدت طول در تغییر -

ایش یافته در افز نگهداری مدت طول مجموع جا این در منظور شود، انجام مکرر دفعات به نگهداری مدت طول در تغییر

 .باشد دفعات متعدد درخواست می

 حیوانات. یوتانزی روش در تغییر هرگونه -
 

یا  ماهیت اخالقی احتمال دارد باعث ایجاد تغییر کلی در که است تغییراتی اساسی، تغییرات از منظور اساسی: تغییرات

تغییر  ز اساسعلمی پژوهش شده و زوایای اخالقی پژوهش جدید با آنچه قباًل توسط کمیته تصویب شده بود، ممکن است ا

 از: عبارتند اساسی تغییرات های یابد. برخی نمونه

ر یک ن یا تغیید حیواتواند شامل استفاده از گونه جدیتغییر، افزایش، یا کاهش گونه)های( حیوانات مورد استفاده که می -

و اکنون  ده بودشنامه مصوب، استفاده از موش بزرد آزمایشگاهی تصویب گونه قبلی با گونه جدید باشد. مثالً در طرح

 نیز به مطالعه مطرح شده است. « خرگوش»گونه حیوان  درخواست افزودن

یمار ررسی اثر تبنامه مصوب، هدف پژوهش به این صورت که ماهیت تیمار عوض شود. مثاًل در طرح اصلی تیمار در تغییر -

تامین وی»ه ار بوع تیمنشود که بدون تغییر در سایر ابعاد پژوهش صرفًا استامینوفن بر حیوانات بوده و اکنون درخواست می

C » .تغییر یابد 

o  نه،نمو عنوان هبندی میگردد. بطبقه« عمده»چنانچه تیمار جدید از نوع تیمار قبلی باشد، این تغییر در زمره تغییرات 

 ضد هایدارو از نوع دارو به اینکه هر دو توجه با شود، داده تغییر مورفین داروی به استامینوفن اگر داروی فوق مثال در

 .شودنمی محسوب «اساسی»تغییر  باشند، اینمی درد
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 وانااتیح از اساتفاده و مراقبات یراهنماا» مفداد ،حاضدر فدرم لیدتکم از شیپد شدودیمد درخواست محترم نامدرس از

مصدوب  «یشاگاهیآزما وانااتیح یرو بار مداخالت شدت نییتع یاخالق یراهنما» و «یعلم امور در یشگاهیآزما

 اسداس بدر رافدرم  ومطالعده  را (http://ethics.research.ac.ir در یافتنیسدتد) یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 یهدادوره در یشدگاهیآزما واناتیح از استفاده یاخالق یبررسفرایند . نمایند لیتکم ،اسناد نیا در شدهارائه فیو تعار حاتیتوض

 نشان داده شده است. « 1نمودار شماره »ی در آموزش

 ،صدورت نیا ریغدر درج شود. منفی نیز پاسخ  ،حتماً است، «یمنف» سؤاالت از کدامپاسخ شما به هر کهیصورتدر یحت ،لطفاً* 

ه شدما بد ،مجددد یبررسد یبدرا فدرم ونشدده  دهیمذکور د سؤال بدین مفهوم است که کارگروه/تهیکمعدم پاسخ به سؤال برای 

 .خواهد شد گرداندهباز

 

 نیگزیجا یهاروش یابی: ارز1 شماره جدول
زنده و  واناتیاز ح هاستفاد مندازینکه بطوریوجود دارد  نیگزیجا یهاروش ،یآموزش اقداماتهمه  یبرا باًیتقر ،حاضر حال در

 واناتیحه استفاده از . لطفًا چنانچه هنوز بشوندیاستفاده م زین ایدن یعلم مراکز نیمعتبرتر دراین روش ها  بوده ونسالم 

 :دکنیآن را ذکر  لیدل نیاز دارید، یدوره آموزش نیدر ا یشگاهیآزما

 

 
 یآموزش دوره شناسنامه: 2 شماره جدول

 (: ی)فارس یآموزش دوره عنوان

 □ مدتکوتاه دوره  □کارگاه  □ ی: کالس درسیآموزش دوره نوع

  شود؟یم ارئه یدوره درخواست بررس نیا یاست که برا بارنینخست ایآ (:ی درسیهاکالس مربوط به) یعمل واحد تعداد

 □ریخ □بله

 :ایدکرده افتیدررا  اخالق تهیکم/کارگروه مصوبهدوره  نیا یبرگزار یکه قبالً برایصورتدر

 :(«رییعدم تغ» :نوشته شود ،ًلطفا ر،یی)درصورت عدم تغ یبا دوره قبل یدوره فعل راتییتغ. 1

 :(اخالق تهیکم/کارگروه مصوب) یقبل دوره نام. 2

 :یقبل اخالق کد. 3

 :(برگزار شده است ای کهدوره نیآخر) انیدانشجو یاز نظرسنج شدهکسب ازیامت مجموع. 4

 دوره )روز(:  طول شروع دوره:  یبیتقر خیتار

 :واناتیاز ح ینگهدار مکان : دوره یبرگزار مکان

 : درخواست فرم ارسال خیتار

 
 1دوره مسئول مدرس مشخصات: 3 شماره جدول

                                                           
 یاخالق یراهنماها و استانداردها تیرعا و پروژه انجام ت،یهدا ،یطراح تیمسئول ،اخالق تهیکم/کارگروه دید از کهاست  نیمع یفرد، مدرس مسئول .1

 یاصل مدرسان هرگاه. ردیپذیماخالق  تهیکم/کارگروه با تعامل در را آن یاجرا تیمسئول پروژه، یاجرا زمجو درخواست ثبت با و دارد عهده به را آن در

 شدهارائه درخواست در پروژه «مسئول مدرس» عنوانبه ،آنان انیم از یقیحق شخص نفر کی دیبا کماکان حقوق، یتساو فرض در یحت باشند، نفر چند

 در .دارد عهده بر را حاضر یراهنما مفاد براساس ،پروژه یاجرا یاخالق تیمسئول صرفاً  مدرس نیا. شود یمعرف و تعیین ،اخالق تهیکم/کارگروه به

 افراد ریسا و مدرسان یمعنو و یماد حقوق رییتغ در یریتأث گونهچیه «مسئول مدرس» عنوانبه نفر کی انتخاب ،یاصل مدرس چند یدارا یهاپروژه

 .باشند کرده توافق گر،ید ینحوبه ،خود نیب در ،یقانون صورتبه و مستنداً ،شانیا نکهیا مگر کند؛ینم جادیا ربطیذ

http://ethics.research.ac.ir/
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 : یعلم رتبه  :یخانوادگ نام و نام

 : یلیمدرک تحص نیآخر  :یلیتحص رشته

 : گروه : یقاتیمرکز تحق/دانشکده محل خدمت:  دانشگاه

 (:یالزام) یرکاریغ ساعات در یاضطرار تماس تلفن : تلفن

  :لیمیا

 یزارتو کارگروه دییأت موردو  معتبر اخالق تهیکم/کارگروهرا از  «یشگاهیآزما واناتیمجوز کار با ح» ،دوره یمدرس اصل ایآ

 □ریخ □بله است؟ کرده افتیدر یاخالق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ....  شماره وستیپ. دیکن وستیمثبت است، لطفاً رونوشت مجوز را پ فوق، سؤال پاسخ کهیصورترد -

 قاخال تهیکم/کارگروهه ب حاضر، فرم همراهبه  و لینمونه فرم درخواست مجوز را تکم کی لطفاً است، یمنف پاسخ کهیدرصورت -

  نمایید.ارسال 

ر با کارگاه کا سیدرت ی)چنانچه متقاض دکنیذکر  ،حاضر یآموزش دوره در سیتدر موضوعات دربارهخود را  یقبل اتیتجرب ،لطفاً

ها و رگاهکادر  موضوع سیو تدر یشگاهیآزما واناتیکار با حباره خود در اتیالزم است تجرب ،دیهست یشگاهیآزما واناتیح

 (. بنویسیدرا درس  یهاکالس

)می توانید به تعداد  دکنیم استفادهدیگر  نامدرس یطرح از همکار یمجر ،حاضر دوره در سیتدر موضوعاتاز  کیکدام در

  ؟ردیف ها اضافه نمایید(

 :مدرس کامل نام : موضوع

 مدرس:  تخصص

 :مدرس کامل نام : موضوع

 :مدرس تخصص

 
 کنندیم کار واناتیح با که دوره همکاران و یعلم نامدرس ریمشخصات سا: 4 شماره جدول

 . دییفرما لیتکم و یکپ را 4 شماره جدول دوره، همکاران/نامدرس ریسا تعداد به ،لطفاً

 : یعلم رتبه  :یخانوادگ نام و نام

 : یلیمدرک تحص نیآخر  :یلیتحص رشته

 و گروه:  یقاتیمرکز تحق/دانشکده محل خدمت:  دانشگاه

 در طول دوره:  شدهمحول فهیوظ (: همکار ای)مدرس  تیمسئول

  :لیمیا : تلفن

وهش وزارت اخالق در پژ یوزارت کارگروه دأییت موردو  معتبر اخالق تهیکم/کارگروهرا از  یشگاهیآزما واناتیمجوز کار با ح ایآ

 □ریخ □بله د؟یاکرده افتیدر یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

  .... شماره وستی. پنمایید وستیرونوشت مجوز را پ ،مثبت است، لطفاً ،که پاسخ سؤال فوقیصورتدر -

 اخالق تهیمک/کارگروه به ،همراه فرم حاضربه و  لینمونه فرم درخواست مجوز را تکم کی ،است، لطفاً یکه پاسخ منفیصورتدر -

  .کنیدارسال 

زم است اگر ال ،مثالً) کنیدذکر  ،استحاضر یآموزشدر دوره  شما به شدهمحول وظائفمرتبط با  کهخود را  یقبل اتیتجرب ،لطفاً

 (. نویسیدب وانیح نیا گاواژ بارهخود را در اتیلطفاً تجرب د،یاقدام کن یشگاهیبه گاواژ موش بزرد آزما ،در طول دوره

 
 (افراد ریو سا کنندگانبرگزار کنندگان،در دوره )شرکت لیافراد دخ یمنیو ا یسالمت :5 شماره جدول
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 . دیده شیجدول را افزا یهافیردلطفاً تعداد  ،لزوم درصورت

 مربوط به ایمنی زیستی( وستیپ اساس بر 4تا1 اعداد)حسب  یشنهادیپدوره  ازیمورد ن 1یستیز یمنیا سطح

 □ریخ □بله الذکر را دارد؟فوق یستیز یمنیا سطح با متناسب امکانات س،یتدر یبرا نظر مورد محل ایآ

 ریخ/یبل یاحتمال خطرناک موارد

 «یبل»پاسخ  اگر

 را خطرات ،است

 .دیده حیتوض

 کارکنان حفاظت یبرا ازین مورد یمحافظت اقدامات

 .دیده حیتوض را واناتیح و

 : مثال
 کیولوژیب خطرناک عوامل

 یبل

 شدنگازگرفته
توسط  کنندگانشرکت

و  یشگاهیآزما یهاموش
 یهایماریابتال به ب
 انسان و حیوانمشترک 

 آموزش ؛کننده معتبردیسالم از تول واناتیح هیته -
با  یو کارکردن اصول حیکردن صحدیمق یهاروش

و  یاز گازگرفتگ یریشگیآموزش نحوه پ ؛واناتیح
رخ  گازگرفتگی چنانچه )یگرفتگگازموارد  تیریمد

 تیریمد یامکانات الزم برا کردنفراهم ؛(دهد
روز  چهل یط یگازگرفتگ دموار یریگیو پ یگازگرفتگ

 به پزشک حتماً دارتب یماریب بروز صورتتا در ،ندهیآ
 .کنندرا ذکر  یموضوع گازگرفتگ ومراجعه 

خطرناک  عوامل

 ( یکیزیف/ییایمیش/کیولوژی)ب
   

    کسیا اشعه ای هازوتوپیوایراد

    زاهاسرطان ای هاتراتوژن

     شدهکنترل یداروها

    (: دیببر)نام  ریسا

 
 دوره یاخالق ازی: امت6 شماره جدول

 کنید.قسمت درج  نیشده را در اکسب یینها ازیامتبا استفاده از فایل راهنما،  ،لطفاً

 ازیامت مرحله

  واناتیح هیته

  ینگهدار و انتقال

  کار یبرا یسازآماده

  واناتیح یرو بر کار

  واناتیح با کار انیپا

  ازاتیامت مجموع

 

 : نمایمیم تعهد دوره، یاخالق مسئولمدرس  عنوانبه
 

 یهدادر پژوهش اخدالق تدهیکم/کارگروهاخذ کد از  پیش از ،)حتی ثبت درخواست تهیه حیوانات( مذکور دورههیچ بخش از . 1

                                                           
1. Animal Facility Biosafety Level  



 

 

 

 

  

 

 ایران اسالمی جمهوری ی درعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما

89 

 آغاز نخواهد شد.  ،یپزشکستیز

 یراهنمدا» و «یلمدع امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبت یراهنما»مفاد  تیبا رعا ،دوره یبرگزار مراحل. همه 2

و  هدانامدهنیدیآ ریو سدا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک «یشگاهیآزما واناتیح یرو بر مداخالت شدت نییتع یاخالق

 انجام خواهد شد.  ربطیذمقررات 

فدرم  لیاست با تکم الزم ،کار از یامرحله هر در ،آندر  لیافراد دخ ایدوره  یدر درخواست حاضر، روش اجرا رییتغ . هر گونه3

ع ، بده اطدال«اخدالق در پدژوهش( تدهی)طدرح نامده مصدوب کارگروه/کم یشدگاهیآزما وانداتینامه حدر طرح رییدرخواست تغ»

 . دکن افتیمجوز در و درسب دوره کنندهبیتصو اخالق تهیکم/کارگروه

 از مقددار شیبد ،واناتیح یوتانزی ای/تعداد مرد  شیافزا لیبه دل ،مثآلً) استفاده مورد واناتیح تعداد شیافزا به ازین درصورت. 4

 دییدتأ رتصدوو در رسدیده دوره کنندهبیتصدو اخدالق تدهیکم/کارگروهموضدوع بده اطدالع  ،(درخواسدت نیا در شدهینیبشیپ

 . یافت خواهدافزایش  واناتیح تعداد ،ربطیکارگروه ذ/تهیکم

توسدط مددرس  ،هستند لیدخ دوره یبرگزار ندیفرا در که یافراد ریسا و کنندگانشرکت یبرا حادثه ای عارضه هرگونه وقوع. 5

  شود.انجام می هاآنبرای  یمقتض یهاو درمان یریگیپثبت و  ،مسئول دوره

ایدن کدار بدا  یالزم بدرا یهداداندش و مهارت یدارا ،در هنگام تدریس دوره یشگاهیآزما واناتیح با کار در لیدخ افراد . همه6

  باشند.می واناتیح

 ،اسدتسدئول م اخدالق تدهیکم/کارگروهمورد استفاده در مقابدل  واناتیرفاه ح شیمدرس مسئول دوره، در رابطه با پا هرچند. 7

 . دشوینمهمکاران طرح  ای نامدرس ریسااز  تیموضوع موجب سلب مسئول نیا لیکن

 یرحضدوریغ اید یحضدور تواننددیم کارگروه/تدهیکمایدن  نددگانینما اخدالق، تهیکم/کارگروهدر  حاضر دوره بیتصو از پس. 8

 اشته باشند. کنندگان، بر انجام دوره نظارت ددوره توسط شرکت یفرم نظارت اخالق لیتکمبا درخواست مستندات( و  صورتبه)

کر ذ آندر  ،ارندد یهمکار دورهبرگزاری این که در  یافراد یتماماسامی و  شتهداصحت  ،فرم نیا در شدهارائه اطالعات . همه9

 شده است.

  

 . موافقم فوق موارد با حاضر، دوره یاخالق مسئول مدرس عنوانبه ،نجانبیا

 : امضا :خیتار :یخانوادگ نام و نام

. ندیفرما لیتکم را لیذ یهافیرد حاضر، فرم یمحتوا و فوق مفاد با موافقت صورت در دوره همکاران ای نیمدرس ریسا لطفاً

 . دیده شیافزا را جدول یهافیرد تعداد لطفاً لزوم صورت در

 :امضا : خیتار  :یخانوادگ نام و نام

 :امضا : خیتار  :یخانوادگ نام و نام
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یآموزش یهادوره در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده یاخالق یبررسفرایند : 1مودار شماره ن  
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 یشگاهیآزما واناتیمجوز کار با ح درخواست فرم
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 مشارکت داشته و همکار ای یمجر عنوانبه ،اخالق تهیکم/کارگروهمصوب  یشگاهیآزما واناتیح یهانامهکه در طرح یافرادهمه 

مجدوز  ینقش دارندد، الزم اسدت دارا یشگاهیآزما واناتیاستفاده از ح ای یپرورش، نگهدار ر،یدر تکث هرنحوکه به یافراد یتمام

 متعدددپدروژه هدای  در توانیم ،آن از استفاده با و است سال پنج ،مذکور مجوز اعتبار مدت. باشند یشگاهیآزما واناتیح با کار

 . داشت تیفعال

 وانااتیح از اساتفاده و مراقبات یراهنماا»مفداد  ،حاضدر فدرم لیدتکم از شیپ شودیم درخواست محترم پژوهشگران از

 مصدوب «یشاگاهیآزما وانااتیح یرو بار مداخالت شدت نییتع یاخالق یراهنما» و «یعلم امور در یشگاهیآزما

 ،اسدناد نیدا در شدهارائه فیو تعار حاتیتوض اساس بر را حاضر فرم و نموده را مطالعه یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  نمایند. لیتکم

 

 شود.  لیتکم ربطیذ اخالق تهیکم/کارگروهتوسط فقط  قسمت نیا

 . یآموزشبه گذراندن دوره  ازیبدون ن رشیپذ □

که  یزمان تا ،بافراد مجر میتحت نظارت مستق فقط واناتیح از استفاده به مجاز) یآموزشبه شرط گذراندن دوره  رشیپذ □

 گذرانده شود(.  یآموزش دوره

 : خیتار : امضا مسئول:  یخانوادگو نام نام

 
 یمتقاض مشخصات: 1 شماره جدول

 . دشو لیجداگانه تکم فرم ، یکنفر هر یبرا است الزم. نشود یکپ جدول لطفاً

 (: یشغل/یلی)تحص یفعل تیوضع : یو نام خانوادگ نام

 : یلیمدرک تحص نیآخر : یلیتحص رشته

 : لیمحل خدمت/تحص یفعل یقاتیمرکز تحق/دانشکده

 : لیمیا : تلفن

 شرکت ی،شگاهیزماآ واناتیح با کار به مربوط دانشگاه دأییت مورد یآموزش دوره ای یآموزش کارگاه در ریاخ سال دو یط ایآ

  د؟یاکرده

 □ ریخ □( دکنی وستیتقاضانامه پ نیمدرک مربوطه را به ا لطفاً) بله

 است:  «ریخ»پاسخ شما به سؤال فوق  کهیصورتدر

  د؟یاهکردنام ثبت «یآت» یآموزش دوره ای کارگاه کدامدر و  یخیچه تاربرای  -

  د؟یکنیمکار  یشگاهیآزما واناتیبا ح ینظارت چه فرد تحتمربوطه،  یآموزش دوره ای کارگاه در شرکت زمان تا -

 □ ریخ □بله  د؟یاداشته تیفعال یشگاهیآزما واناتیحمرتبط با  قاتیتحق در ،گذشته در ای حاضر حال در ایآ

 است:  «بله» فوق سؤال به شما پاسخ کهیدرصورت

 : دیاداشته تیفعال آن در که)مراکز(  یمرکز نام -

 : یشگاهیآزما واناتیکار با ح یکل زمانمدت -

و  یاحجر ،یهوشیب گاواژ، قات،یرتز دکردن،یمق ،ینگهدار ر،یتکث رینظ) دیدار مهارتها آن در که مرتبط با حیوانات، هایروش -

 ها(: آن رینظا

 : دیاکرده کارها آن با که یوانیح هایگونه -
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 □ ریخ □بله  د؟یاداشته واناتیح با یبدرفتارسابقه  ،ریاخ سال پنج در ایآ

 : دیده حیبه سؤال فوق، لطفًا آن را توض« بله» پاسخدادن  صورت در

 

 
 : یشگاهیآزما واناتیح با کار مجوز افتیدر یمتقاض عنوانبه اینجانب

 

 در یشگاهیآزما توانایح از استفاده و مراقبت یراهنما» که دهمیم یگواه و کنمیم دییتأ را حاضر فرم مندرجات صحت. 1

 آموزش و رماند بهداشت، وزارتمصوب  «یشگاهیآزما واناتیح یرو بر مداخالت شدت نییتع یاخالق یراهنما» و «یعلم امور

 . دارم کامل یاهآگ آن مندرجات از و کرده مطالعه را (http://ethics.research.ac.ir در: یافتنیدست) یپزشک
 

مربوط  یاخالق یارهایعمبه شرط التزام کامل به  وبوده  صدور خیتار از سال پنج مدت به ،حاضر مجوز اعتبار که هستم مطلع. 2

 ستدرخوا برای ،آن یانقضا از شیپ است الزم ،مجوزاین  استمرار یبرا. است یشگاهیآزما واناتیو استفاده از ح یبه نگهدار

  نمایم. اقدام مجوز دیتجد

 
 : یو نام خانوادگ نام : امضا : خیتار

 

 . ددهی ارائه ربطیذ اخالق تهیکم/کارگروه به را فرم شدهلیتکم نسخه لطفاً


