
  
 چك ليست آار با حيوانات آزمايشگاهي

 وزارت بهداشتحيوانات ابالغي براساس آدهاي راهنماي آار با
 

 آه به حقوق حيوانات آنند مباني اخالقي و تعاليم  اديان الهي حكم ميو پزشكي داشته  حيوانات نقش بسيار مهمي در ارتقاء علوم :مقدمه
مختلف علمي پژوهشي حقوق انسانها نيز رعايت نشده و گهگاه اعمال ضد اخالقي ديده شود ولي هاي   اگرچه ممكن است در زمينه،پايبندباشيم

داريم ضرورتهاي همراه آن را بايد پذيرفته و رعايت حقوق حيوانات در زمينه  بهرحال هرچه به سمت توسعه بالنده و پايدار قدم برمي
 بايست در پژوهشهايي که بروي حيوانات صورت مي گيرد ،اصول اخالقي  بر اين اساس محققين می باشد پژوهشي هم از جمله آنها مي

در اين خصوص چک ليست کار با حيوانات آزمايشگاهی  برای هر يک از طرحهای مرتبط مي بايست . پژوهش حيوانات را رعايت کنند
 .تکميل و همراه پروپوزال طرح ارايه گردد

  
  :عنوان پژوهش 

  :يوانات آزمايشگاهی  ح و نگهداریحمل ونقل شرايط 
  
     خير بلی   .    قفس ها امكان استراحت حيوان را دارند -
     خير بلی   . اند حيوانات در مجاورت حيوانات شكارچي خود قرار نگرفته -
     خير بلی     . باشد  ميقفس مناسب براي مشاهده توسط فرد مراقب-
     خير بلی     . نداردامكان فرار از قفس وجود  -
     خير بلی  .    امكان آسيب و جراحت حيوان در اثر جابجايي وجود ندارد -
     خير بلی     گيرد تغذيه مناسب حيوان صورت مي -
     خير بلی      شرايط تنظيم حرارت و برودت ،نور و هواي تنفسي تا حمل به محل  دايم حيوان فراهم ميباشد-
     خير بلی   . باشد وسيله نقليه حمل حيوان داراي شرايط و مجوز الزم براي محل حيوان مي -
                  خير بلی   فضا و قفس مناسب  با گونه حيوان وجود دارد    -

                خير بلی       نباشد وجود دارد و انتقال بيماري تهويه وتخليه فضوالت بنحويكه بوي آزار دهنده وامكان آلرژيزايي
                         خير بلی      روشنايي و رنگ مناسب در محل نگهداري حيوانات بكار رفته است ، ذخاير آب و غذا-
               خير بلی      الشه حيوانات و دفع آنها وجود دارد فضا براي ذخيره سازي اجساد و  -
              خير بلی    جود دارد ل اداري و تخصصي و تكنيسين ها وفضاي آافي وراحت براي پرسن -
                 خير بلی       وجود دارد... ت مراقبين و راي استراحفضاي آافي ب -
                   خير بلی       شود      نده آنترل مي  سالمت حيوان توسط فرد تحويل گير-
             خير  بلی   درداري وشيردهي استفاده نميشواز حيوانات بيمار يا داراي شرايط ويژه مثل با-
                      خير بلی       شود  ميز پژوهش فراهم فرصت الزم براي سازگاري حيوان با محيط و افراد قبل ا-
           خير بلی هداري وجود داشته است        قبل از ورود حيوانات، براساس نوع و گونه شرايط الزم نگ-
               خير    بلی   باشد  ز حيوان داراي پناهگاه مي در صورت نگهداري  درفضاي با-
               خير بلی    .باشد  در فضاي بسته شرايط الزم از نظر نور ، اآسيژن، رطوبت ،دما ، فراهم مي -
                   خير    بلی باشد هاي ساختماني قابل شستشو وضد عفوني مي اير بخشها و ديوار آف و س  قفس-

              خير  بلی      شود  انجام ميشستشو و ضدعفوني آردن فضاي نگهداري-   
        خير     بلی    باشد فضا و ساختمان نگهداري داراي امكانات الزم براي سالمت حيوانات مي-

          
  : شرايط اجراي پژوهش هاي حيواني 

       
        خير   بلی      براي آزمايش مناسب با تحقيق انتخاب شده است ؟حيواني گونه خاص  -
                  خير    بلی       حداقل حيوان مورد نياز براي صحت آماري و حقيقي پژوهش استفاده شده است؟-
         خير       بلی     هاي جايگزيني بهينه بجاي استفاده از حيوان وجود نداشته است ؟ مهامكان استفاده از برنا-
         خير     بلی       ؟حداقل آزار در مراحل مختلف تحقيق   و در روش اتالف حيوان پس از تحقيق بكار رفته است-
                 خير    بلی       ت ؟درپروپوزالهاي پژوهشي  آدهاي آار با حيوانات رعايت شده اس- 
                         خير   بلی       حيوانات رعايت شده است ؟ آار بادرآل مدت مطالعه آدهاي  - 
                         خير    بلی         ؟گردد جامعه مينتايج تحقيق منجر به ارتقاء سالمت -
  
  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی مجری طرح                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      

 :  امضا                                                                                                                                      

 به نام خداوند  مهربان


