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 مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی    

  
 مقدمه:  

كنند پزشكي داشته و مباني اخالقي و تعاليم اديان الهي حكم مي حيوانات نقش بسيار مهمي در ارتقاء علوم

ها انسانهاي مختلف علمي پژوهشي حقوق باشيم، اگرچه ممكن است در زمينه كه به حقوق حيوانات پايبند

رحال هرچه به سمت توسعه بالنده و پايدار ه گاه اعمال ضد اخالقي ديده شود ولي بهنيز رعايت نشده و گه

هاي همراه آن را بايد پذيرفته و رعايت حقوق حيوانات در زمينه پژوهشي هم از داريم ضرورتقدم برمي

 گيرد،ي كه بروي حيوانات صورت ميهايبايست در پژوهشباشد بر اين اساس محققين ميجمله آنها مي

 .اصول اخالقي پژوهش حيوانات را رعايت كنند

 

 نقل و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی:    شرایط حمل و

     قرنطينه حيوان تازه وارد شده، رعايت شود.  -1

      باشد.دايم حيوان فراهم  به محل شرايط حرارت و برودت ، نور و هواي تنفسي از محل خريد حمل تا -2

 وسيله نقليه حمل حيوان، داراي شرايط و مجوز الزم داشته باشد.  -3

 فضا و قفس با گونه حيوان متناسب باشد.  -4

 ها امكان استراحت حيوان را داشته باشند. قفس  -5

 حيوانات در مجاورت حيوانات شكارچي خود قرار نگيرند.  -6

 ها براي مشاهده توسط فرد مراقب مناسب باشد. قفس -7

 حيوان از قفس وجود نداشته باشد. امكان فرار  -8

 شوند از محيط حذف شود. صداهاي اضافي كه باعث آزار حيوان مي  -9

 امكان آسيب و جراحت حيوان در اثر جابجايي وجود نداشته باشد.  -11

 استفاده شود.  تميز كردن محيط واستريل نمودن وسايلازمواد ضد عفوني كننده استاندارد، براي  -11

 تغذيه وآب مصرفي حيوان مناسب باشد.  -12

          بسترو محل استراحت حيوان بصورت منظم تميز گردد. -13

                                                             

 



زايي و امكان آلرژي به نحوي كه بوي آزار دهنده و تهويه وتخليه فضوالت به طور پيوسته انجام شود -14

 وجود نداشته باشد. انتقال بيماري به حيوانات آزمايشگاهي

               ذخاير آب و غذا، روشنايي و رنگ مناسب در محل نگهداري حيوانات بكار گرفته شود.  -15

              دداشته باشد. الشه حيوانات و دفع آنها وجو فضا براي ذخيره سازي اجساد و   -16

 داشته باشد. ها وجودراحت براي پرسنل اداري و تخصصي و تكنسين فضاي كافي و  -17

      كاركنان بايد آموزش كار با حيوانات را ديده باشند. -18

                                   داشته باشد. فضاي كافي براي استراحت مراقبين و ... وجود  -19

 كاركنان بايد اهميت كار پژوهش با حيوانات را فرا گيرند.  -21

                                               شود.سالمت حيوان، توسط فرد تحويل گيرنده كنترل  -21

     از حيوانات بيمار يا داراي شرايط ويژه مثل بارداري وشيردهي استفاده نشود. -22

           شود. زگاري حيوان با محيط و افراد، قبل از پژوهش فراهم فرصت الزم براي سا -23

 قبل از ورود حيوانات، براساس نوع و گونه، شرايط الزم نگهداري فراهم باشد.   -24

    باشد.درفضاي باز، حيوان بايد داراي پناهگاه  در صورت نگهداري  -25

             دما، فراهم شود. ن، رطوبت،در فضاي بسته شرايط الزم از نظر نور، اكسيژ  -26

  باشد.قابل ضد عفوني كردن  هاي ساختماني قابل شستشو وها و ديوار كف و ساير بخشقفس -27

                   شستشو و ضدعفوني كردن فضاي نگهداري به طور پيوسته بايد انجام شود. -28

 براي سالمت حيوانات باشد.فضا و ساختمان نگهداري داراي امكانات الزم  -29

          براي آزمايش و تحقيق مناسب باشد. گونه خاص حيواني انتخاب شده   -31

 حداقل حيوان مورد نياز براي صحت آماري و حقيقي پژوهش مورد استفاده قرار گيرد.  -31

 به هيچ وجه حيوانات در پيش همديگر قرباني نگردند. -32

 هاي جايگزيني بهينه به جاي استفاده از حيوان وجود نداشته باشد.مهامكان استفاده از برنا -33

 و در روش اتالف حيوان پس از تحقيق بكار گرفته شود.   حداقل آزار در مراحل مختلف تحقيق -34

 كار با حيوانات رعايت شود. هاي()گروه دركل مدت مطالعه كدهاي  -35

 .گرددسالمت جامعه نتايج تحقيق بايد منجر به ارتقاء سطح  -36
 

 

 



 پیشنهادات:

گردد كميته نظارات بر مقررات كار با حيوانات آزمايشگاهي متشكل از رياست دانشكده، معاون دانشكده، مدير پيشنهاد مي

گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي، مدير گروه فيزيولوژي جانوري، كارشناس گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي، 

دي تشكيل و حداقل در هر نيمسال يک جلسه برگزار گردد كارشناس گروه فيزيولوژي جانوري و نماينده دانشجويان هر ورو

و براي دانشجويان كارشناسي ارشد چک ليست زير توسط كارشناس آزمايشگاه تهيه و بعد از بررسي توسط كميته نظارت، 

 نتيجه به استاد راهنما ارائه گردد.  

 : پایان نامهعنوان 

 شماره دانشجويي:                        تاريخ ورود به حيوانخانه:                                :دانشجونام و نام خانوادگي 

 □خير   □قفس ها امكان استراحت حيوان را دارند؟     بلي  -

 □خير   □ اند ؟ بليحيوانات در مجاورت حيوانات شكارچي خود قرار نگرفته -

 □خير   □باشد؟    بلي  قفس مناسب براي مشاهده توسط فرد مراقب مي -

 □خير   □امكان فرار از قفس وجود ندارد؟  بلي  -

 □خير   □امكان آسيب و جراحت حيوان در اثر جابجايي وجود ندارد؟  بلي  -

 □خير   □گيرد؟    بلي تغذيه مناسب حيوان صورت مي -

 □خير   □باشد ؟    بلي نور و هواي تنفسي تا حمل به محل دايم حيوان فراهم ميشرايط تنظيم حرارت و برودت ، -

 □خير   □باشد؟        بلي وسيله نقليه حمل حيوان داراي شرايط و مجوز الزم براي محل حيوان مي -

                                                                                        □خير    □فضا و قفس مناسب با گونه حيوان وجود دارد ؟      بلي  -

 □بلي  انتقال بيماري  نباشد وجود دارد؟زايي و امكان آلرژي كه بوي آزار دهنده و نحويه تخليه فضوالت ب تهويه و -

                      □خير 

                                  □خير    □ناسب در محل نگهداري حيوانات بكار رفته است؟      بلي ذخاير آب و غذا، روشنايي و رنگ م -

                                                        □خير    □فضا براي ذخيره سازي اجساد و  الشه حيوانات و دفع آنها وجود دارد ؟   بلي  -



                                                               □خير    □فضاي كافي وراحت براي پرسنل اداري و تخصصي و تكنيسين ها وجود دارد ؟   بلي  -

                                                                                  □خير    □فضاي كافي براي استراحت مراقبين و ... وجود دارد ؟     بلي  -

                                                             □خير    □شود ؟  بلي سالمت حيوان توسط فرد تحويل گيرنده كنترل مي -

                                             □خير    □از حيوانات بيمار يا داراي شرايط ويژه مثل بارداري وشيردهي استفاده نميشود؟ بلي   -

                           □خير    □شود ؟ بلي فرصت الزم براي سازگاري حيوان با محيط و افراد قبل از پژوهش فراهم مي -

                       □خير    □ قبل از ورود حيوانات، براساس نوع و گونه شرايط الزم نگهداري وجود داشته است ؟   بلي -

                                                  □خير    □باشد ؟   بلي در صورت نگهداري درفضاي باز حيوان داراي پناهگاه مي -

                 □خير    □باشد؟ بلي در فضاي بسته شرايط الزم از نظر نور ، اكسيژن، رطوبت ،دما ، فراهم مي -

                                              □خير     □باشد؟    بلي هاي ساختماني قابل شستشو وضد عفوني ميا و ديوار كف و ساير بخشهقفس -

                                                           □خير    □شود ؟  بلي شستشو و ضدعفوني كردن فضاي نگهداري انجام مي -

                                                                □خير    □باشد؟ بلي فضا و ساختمان نگهداري داراي امكانات الزم براي سالمت حيوانات مي -

          □خير      □گونه خاص حيواني براي آزمايش مناسب با تحقيق انتخاب شده است ؟ بلي  -

           □خير       □حداقل حيوان مورد نياز براي صحت آماري و حقيقي پژوهش استفاده شده است؟   بلي   -

                         □خير        □هاي جايگزيني بهينه بجاي استفاده از حيوان وجود نداشته است ؟   بليامكان استفاده از برنامه -

                        □خير  □ يق ودرروش اتالف حيوان پس از تحقيق بكار رفته است؟  بليحداقل آزار درمراحل مختلف تحق -

                                                                    □خير     □كار با حيوانات رعايت شده است ؟    بلي   هاي( )گروههاي پژوهشي كدهاي  درپروپوزال -

                                                                    □خير    □طالعه كدهاي كار با حيوانات رعايت شده است ؟    بلي  دركل مدت م -

                                                               □خير    □گردد ؟      بلي   نتايج تحقيق منجر به ارتقاء سالمت جامعه مي -

 نام و نام خانوادگي:

 تاريخ و امضا :


