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 دمهقم: 1فصل 

 هدف این دستورالعمل

هدف این دستورالعمل تضمین مراقبت هاي انسانی از حیواناتی است که براي اهداف آزمایشگاهی مورد استفاده  )1.1

 قرار می گیرند. اهداف آن عبارتند از:

 ؛محققین و موسسات در بکارگیري حیوانات تاکید بر وظایف -

 ؛تضمین توجه مداوم به رفاه حیوانات -

 ؛اطمینان از موجه بودن بکارگیري حیوانات -

 اجتناب از ایجاد درد و سختی براي حیوانات مورد استفاده در فعالیت هاي آزمایشگاهی؛ -

 به حداقل رساندن تعداد حیوانات مورد استفاده در تحقیقات؛  -

 تکنیک ها جهت جایگزینی استفاده از حیوانات در فعالیت هاي آزمایشگاهی.ارتقاي  -

می کند تا موجه  را ماموربا محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی  اخالقسازمانی این دستورالعمل کمیته  )1.2

اطمینان ، کاهش و پاالیش و از پایبندي به اصول جایگزینی را مورد بررسی قرار دهدبودن بکارگیري حیوان 

 .حاصل کند

 در این دستور العملشده تعاریف اصطالحات استفاده 

، بیمارستان ها، دانشکده هاي پزشکی، دانشکده هاي کشاورزي، شامل دانشگاهها، دانشکده ها  : دانشگاهی موسسه

 .دانشکده هاي پرورش حیوانات اهلی و هر موسسه مشابه دیگر

 منظور از حیوان هر حیوان مهره دار زنده است. : حیوان

موجود در اصول آیین نامه ها و مجري کمیته : کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی 

 حیوانی)اخالق در پژوهشهاي سازمانی کمیته (  .این دستور العمل

 آن.داروهایی جهت بی حس کردن حیوان یا قسمتی از بافت بدن  :داروي بی حس کننده

 .داروهایی جهت کاهش درد داروي ضد درد :
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بر مبناي طرح پیشنهادي مکتوب به کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی طرحی که رسماً توسط   طرح مصوب:

 تصویب رسیده است.

 شیمیایی یا زیستیبیو ارزیابی تاثیرات، واکنش ها و فرآیندهاي جهت وقتی مرگ حیوان  مرگ به عنوان نقطه پایان :

 .اجتناب ناپذیر است

به صورت واکنش هاي  زیستی می شود و استرسبه محرك ایجاد شده که باعث عکس العمل حاد یا مزمن حیوان  درد:

 می شود. کی نشان دادهیاري غیر عادي یا فیزیولوژرفت

 (آزمایش) انجام شده روي حیوان که منجر به درد می شود و شامل فعالیت هایی است که جهت یعنی هر اقدام آزمایش:

فعالیت هایی در تکنیک هایی در سیستم علمی می شود یعنی  ایجادانجام می گیرد و یا  ،ارتقا و یا اثبات دانش ،تولید

مایش محصول و تولید محصوالت جهت نیل به اهداف آزمایشات زمینه اي، طرح هاي محیطی، تحقیق، تشخیص، آز

 زیستی.

 : فرآیند القاي مرگ بی درد.اوتانازي (کشتن از سر ترحم) 

بر اساس آئین  وانین دانشگاه علوم پزشکی تبریز حق هدایت یک برنامه تحقیقاتی مصوب راقفردي که به لحاظ  محقق :

 داشته باشد. ،شگاهیب پروپوزالهاي تحقیقاتی کار با حیوانات آزماییصونامه هاي تنظیم و ت

بازرگانی بکار گرفته می شوند مثل گاو، گوسفند، خوك، مرغ و  و حیواناتی که در کشاورزي : ام/ چهار پایان اهلید

 اسب. و خروس، بز

 نیست. دانشگاهیروي حیوانات انجام میدهد اما موسسه آزمایشاتی هر سازمانی که  : دانشگاهیموسسه غیر 

کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي  درپروژه که جهت رسیدگی  طرح کلی مکتوب : طرح پیشنهادي (پروپوزال)

 طرح می شود.محیوانی 

 مورد استفاده قرار می گیرند.آرام کردن یا اضطراب داورهایی که جهت کاهش  : آرام بخش ها

      ل آنهایی که در مهره داران با زندگی آزاد و مستقل از گونه هاي بومی، غیر بومی و وحشی شام : حیات وحش

 اند. گردیده الحیات وحش استحصمحیط هاي کنترل شده پرورش داده شده اند یا آنهایی که از 
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 : اصول کلی 2 فصل

 به شرح زیر می باشد: ودارد  تجربیکه نیاز به کار است شامل مواردي  اصول) این 1-2

  ؛حیوانات با دیگر روشهااستفاده از جایگزینی 

  ؛تعداد حیوانات بکارگیري شدهکاهش  

 تکنیک هاي مورد استفاده براي کاهش اثر بر حیوانات بهینه سازي. 

  

 دلیل و توجیه 

 که حیوانات را بکار می گیرند باید فقط در مواقع ضروري انجام گیرند: تجربی) فعالیت هاي 2-2

A( در افزایش طول عمر، تسکین درد یا کشف جدید دانش فیزیولوژیکی یا هر دانشی که یا  و به خاطر پیشرفت

  ؛مبارزه با بیماریهاي انسان، حیوان یا گیاهان مفید باشد

B(  قبل مربوط می شود.به منظور آزمودن هر کشف قبلی که محصول پیشرفت هر نوعی از دانش که به پاراگراف 

و سنجیدن ارزش علمی پروژه در  ) پروژه هایی که حیوانات را بکار می گیرند می توانند بعد از تصویب موجه بودن3-2

 .بر رفاه حیوانات انجام گیرند بالقوهبرابر اثرات 

 

 وظایف و مسئولیت ها 

 ) افرادي که حیوانات را براي اهداف آزمایشی بکار می گیرند باید با تکریم و احترام با آنها رفتار نمایند و رفاه آنها را 4-2

 هدایت طرح ها در نظر بگیرند.به عنوان فاکتور اصلی در برنامه ریزي و 

و قوانین مرتبط  العمل) استفاده، مراقبت و بکارگیري حیوانات براي تمام اهداف آزمایشی باید مطابق با این دستور 5-2

 باشد.

 ) محققین مسئولیت نهایی و مستقیم تمام مسائل مرتبط با رفاه حیوانات بکارگیري شده را دارند.6-2

کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی به  یرا براي تمام پروژه هاي حیوان بیهاي مکتو) محققین باید طرح 7-2

، موجه بودن پروژه و تمام جوانب اخالقی و رفاه حیوان مد نظر قرار بدست آمدهارزش دانش  در آنها که  ارائه دهند

 .باشدگرفته 
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 آغاز شوند.کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی نباید تا زمان دریافت مجوز کتبی از  تجربی) فعالیت هاي 8-2

 

 جایگزینی

و در مد نظر قرار گیرند باید تجربی فعالیت هاي  برايبکارگیري حیوانات یا تکمیلی در  ی) تکنیک هاي جایگزین9-2

 صورت امکان به کار گرفته شوند.

 

 کاهش 

 ها باید از لحاظ علمی و آماري معتبر باشند و باید حداقل تعداد حیوانات در آنها بکار گرفته شود. ) طرح10-2

بیشتر هر یک از حیوانات  نباید به قیمت آزار تجربیاي ) اصول کاهش تعداد حیوانات مورد استفاده در فعالیت ه11-2

 انجام گیرد.

 ت می شود نباید در صورت عدم ضرورت تکرار شوند.که شامل بکارگیري حیوانا تجربی) فعالیت هاي 12-2

 

  بهینه سازي

) حیوانات انتخاب شده باید مناسب اهداف تحقیق باشند و ویژگی هاي زیستی آنها مورد توجه قرار گیرد مثل 13-2

 .میکروبیولوژیکی و سالمت عمومیژنتیک و عادات غذایی،  ،رفتار

) فقط در مواردیکه حیوان مورد نظر براي فعالیت خاص تحقیقاتی مورد نیاز در بین حیوانات پرورش داده شده در 14-2

محیط هاي کنترل شده در دسترس نباشد و یا حیوانات موجود مناسب نباشند می توان حیوان مورد نیاز را از 

 .تهیه نمودزیستگاههاي طبیعی حیات وحش 

 بهترین تکنیک هاي علمی موجود را بکار گیرند و در کاري که انجام میدهند کامالً متخصص باشند.) محققین باید 15-2

اگر اجتناب از درد ممکن نباشد باید  .درد و رنج بر حیوان اجتناب شودتحمیل باشند که از  ) طرح ها باید طوري16-2

 مقدار آنها به حداقل رسانده شود.
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راحتی در حیوانات مورد ارزیابی قرار داد و بنابراین محققین باید فرض کنند که  ) درد و رنج را نمی توان به17-2

با توجه به رفاه حال حیوانات، تصمیمات باید بر اساس این فرضیه  .حیوانات درد را همانند انسانها تجربه می کنند

 باشند مگر اینکه دالیلی بر خالف آن وجود داشته باشد.

. درد او تسکین یابدباید فوراً که درپروپوزال پیش بینی نشده است، وجود دارد  یدرد یا رنجدر حیوانی که عالئم ) 18-2

تسکین قرار گیرد. اوتانازي  تحت شرایطحیوان باید بی درنگ  ،فوراً تسکین داد اگر درد حاد و جدي را نتوان

 چنین درد و رنجی باید مقدم به اتمام طرح باشد.

پزشکی یا پزشکی ج ایجاد کنند و از داروهاي بی حسی در امور دامکنست درد و رنکه مم تجربی) فعالیتهاي 19-2

 متناسب با گونه حیوان و روند اجراي آزمایش انجام گیرند. اید با استفاده از داروهاي بی حسیکنند بمی استفاده 

 ) مدیریت درد باید متناسب با انوع گونه ها، روند انجام کار و شرایط انجام گیرد.20-2

حداقل در کنار داروي  د که داروهاي ضد درد یا آرام بخش) در هر موردي که امکان پذیر باشد توصیه می شو21-2

 پزشکی و یا دامپزشکی که در تحقیق مورد استفاده است بکار برود.

خاص  ناسیدر پروژه هاي حیوانی یا سم ش یا داروي ضد درد ممکن نباشد مثالً ) وقتی استفاده از داروي بی حسی22-2

یا مدلهاي حیوانی بیماري، نقطه پایان این آزمایش باید تا حد امکان زود انجام گیرد تا درد و رنج حیوان پایان 

 کاهش یابد. یا پذیرد

) عوامل دارویی بلوك کننده عصبی عضالنی نباید بدون بیهوشی عمومی مناسب مورد استفاده قرار گیرند مگر در 23-2

در صورتیکه چنین داروهایی بکار گرفته شوند نظارت متناوب و  .آنها از بین رفته است حیواناتی که حس آگاهی

مداوم بر حیوان فلج شده ضروري است تا اطمینان حاصل شود که عمق داروي بیهوشی براي پیشگیري از درد و 

 رنج کافی است.

 اب کنند.) محققین باید تا حد امکان از مرگ به عنوان نقطه پایان آزمایش اجتن24-2

 که بکارگیري حیوانات را شامل می شود باید تا حد امکان مختصر باشد. تجربی) فعالیت هاي 25-2

 .رسیدگی شوند ده وآب و غذا داده ش ، کاناس ،حمل گونه هاست،ایطی که مناسب با آن رتحت ش) حیوانات باید 26-2

گونه ها  يبر اساس نیازهاي بیولوژیکی و رفتارطوریکه باصلی توجه در مراقبت باشد  کانونرفاه حال حیوانات باید 

 صورت پذیرد.
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 : موسسات  3 فصل

 موسسات  مسئولیت

 ) موسساتی که حیوانات را براي اهداف آزمایشگاهی بکار می گیرند باید:1-3

I ( کنترل موسسه و شعب آن باشند مسول تاسیس کنند که مستقیماًکمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی باید. 

دیگر موسسات کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی موسسه می تواند به  ،هر کجا بکارگیري حیوان کم باشد

  ؛دسترسی داشته باشد

II که تمام فعالیت هاي آزمایشگاهی که از  یابداطمینان باید  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) از طریق

 ؛استمطابق با قوانین مرتبط  ،وان استفاده می کنندحی

III آئین برحسن اجراي نیرو و منابع کنند تا  ،را مجهز به امکاناتکمیته هاي سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) تمام

 ذکر خواهد شد عمل کنند؛ 4در فصل  و همانطور کهنظارت نماید نامه 

IVیا امکانات حیوانی  ورفاه حیوان را در موسسه تحت تاثیر قرار دهد مثل ساختار  ست) براي تمام اموري که ممکن

 ؛مناسبی مراجعه کنند کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیاصالح انها به 

v ؛را مورد بررسی قرار دهندکمیته هاي سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) ساالنه عملکرد تمام 

Vi پاسخ دهند تا اطمینان دهند که کمیته هاي سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی پیشنهادات تمام ) به طور موثر به

 ؛حیوانات مناسب با سالمت و رفاه حیوانات باشدو معدوم سازي بکارگیري  ،تجهیزات اسکان، مراقبت

vii پاسخ گو باشند تا اطمینان دهند که تمام جنبه کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) فوراً به پیشنهادات

 ؛مطابق با این دستور العمل می باشد موسسههاي به کارگیري حیوانات براي اهداف آزمایشگاهی در داخل 

viii بر اساس نظرات (AEC ، ؛کارکنانی را که از این دستور العمل تخطی می کنند تادیب کنند 

Ix ؛جزئیات سیاست موسسه در مورد مراقبت و بکارگیري حیوانات آشنا کنند) تمام کارکنان مربوطه را با 

X؛) به کارکنان اطالعات کافی در مورد خطرات بالقوه بیماري در کار با حیوانات داده شود 

XIکارگیري حیوانات در موسسات ایجاد کنند و تبط با ) مکانیسم هایی براي پاسخ گویی به استعالمات یا شکایات مر

 ؛نگرانی خود را بیان کنندموارد اشتغالشان مطمئن شوند که کارکنان بدون احساس خطر 
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xiiکمیته سازمانی  اقداماتو محققینی که از کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ت براي اعضاي ) روند شکای

  ؛آن ناراضی هستند فراهم کنندو تصمیمات  اخالق در پژوهشهاي حیوانی

xiii حیوانات و  دستور العمل هایی براي مراقبت ازکمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) اطمینان دهند که

بی درنگ  ،اورژانسیموارد می کند و این دستورالعمل ها اجرا می شوند و شامل مواردي هستند که  تدوینبکارگیري آنها 

  ؛ورت موثري رسیدگی می شوندتشخیص داده و به ص

xiv و ) اطمینان دهند که تعداد مناسبی از کارمندان براي مراقبت از حیوانات وجود دارد و آنها به دقت اموزش دیده

 ؛دستورالعملها را دریافت کرده اند

xv دارد.) اطمینان دهند که خدمات دامپزشکی مناسبی موجود می باشد و به خدمات تشخیصی دسترسی وجود 
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 کمیته هاي سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی :4 فصل

  :باید شامل قوانینی باشد تاکمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) آئین نامه هاي 1-4

I(  ؛حیوانات نظارت داشته باشدو معدوم سازي ، اسکان، مراقبت، بکارگیري ولید و تکثیر، انتقال ، تتأمین  

II(  ؛به موسسه پیشنهاد نمایددستور العمل براي اطمینان از رعایت استانداردهاي این اقدامات مورد نیاز را  

III(   تغییرات را  ،بررسی و تصویب کندطرح هاي مکتوب مرتبط با بکارگیري حیوانات در فعالیت هاي آزمایشی را

همچنین فقط پروژه هایی را تصویب کنند که وجود حیوان براي آنها ضروري است و  .اعمال کند و یا رد کند

جنبه هاي اخالقی و رفاهی و همچنین ارزش علمی در نظر گرفته  ،مطابق با الزامات این دستور العمل می باشد

  ؛شود

IV( زم را براي درمان بتواند در صورت لزوم طرحهاي مصوب فبلی را بطور رسمی رد صالحیت کند و یا مجوزهاي ال

 ؛یا معدوم سازي حیوان صادر کند

V(  ؛کند ارائهسیاست ها و برنامه هاي موسسات را که بر رفاه حیوان تاثیر گذارند بررسی و پیشنهاداتی  

VI(  ؛پروژه هاي مصوب داشته باشدسامانه ایی براي ثبت 

VII(  این دستور العمل را انجام دهد.براي اجراي وظایف مورد نیاز  سایر 

 

 عضویت

ی داشته باشد که به آن اجازه دهد تا آئین نامه را اجرا کند اعضای بایدکمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی  )4.2

 نفر شامل افراد مجزایی هستند که بر هر دسته ذیل منصوب می شوند: 4این  .نفر باشد 4و حداقل باید شامل 

  ؛: فردي به عنوان جراح دامپزشکی Aدسته 

  ؛در بکارگیري حیوانات در فعالیت هاي آزمایشگاهیارب روزآمد فردي با تج: Bدسته 

  ؛: فردي که به رفاه حیوانات تعهد دارد و در موسسه استخدام نیستCدسته 
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: فردي مستقل که تاکنون فعالیت هاي آزمایشگاهی بکارگیري حیوانات را انجام نداده است در حال حاضر انجام Dدسته 

تحقیقات  هاياز خود موسسه است که مستقل از دپارتمان یشخصت که نه استخدام موسسه است ونه نمیدهند وکسی اس

 پزشکی و علمی باشد.

 ) رئیس موسسه باید مقام ارشد و باالترین رتبه را در موسسه دارا باشد.4.3

موافقت خود را با ائین  باید قبل از انتصاب به طورکتبیکمیته سازمانی اخالق درپژوهشهاي حیوانی ) تمام اعضاي 4.4

 نامه کمیته بیان کنند و تمام الزامات محرمانه موسسه را قبول کنند.

کمیته سازمانی باید شامل افراد اضافی نیز باشد تا اطمینان دهند که  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) 4.5

این امر ممکنست شامل فرد مسئول مراقب روزانه از حیوانات در  ،عملکرد خوبی دارد اخالق در پژوهشهاي حیوانی

 باشد. Dو دسته  Cموسسه و در صورت نیاز اعضاي اضافی دسته 

 

 طرح هاي مکتوب 

کمیته تحویل داده شوند تا کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) طرح هاي مکتوب باید با اطالعات کافی به 4.6

را قانع کنند که بکارگیري حیوانات موجه است و مطابق با اصول جایگزینی،  پژوهشهاي حیوانیسازمانی اخالق در 

  :طرح هاي مکتوب باید .می باشدبهینه سازي کاهش و 

i بدهد که اطالعات را به سهولت  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) در قالب فرم ارائه شوند تا این امکان را به

قابل  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیباید به حالتی باشند که توسط تمام اعضاي  ها این طرح .ارزیابی نماید

 درك باشند و تاثیر تمام بخش هاي طرح بر حیوانات بکارگیري شده مشخص باشد.

iiیارهاي ذیل را برآورده کند) هدف از آزمایش را توضیح دهد، و باید یکی از مع: 

a(  به منظور پیشرفت دانش فیزیولوژیکی یا هر دانشی که براي افزایش طول عمر، تسکین درد، مبارزه با بیماري

 ؛انسان، حیوان یا گیاه مفید باشد

b( ؛به منظور بررسی اکتشافات پیشین 

c( د که براي انجام چنین براي صدور حکم یا حکم نهایی توسط قاضی در هر موردي که قاضی قانع شده باش

 ن آزمایش یا تجربه کامالً ضروري باشد.آ ،قضاوتی در یک مورد جنایی
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iii:شامل موارد ذیل باشد ( 

a(  ؛را تعیین کند خطر سالمت براي دیگر حیوانات یا کارکنانهر نوع عامل  

b(  باید پژوهش  محققین مسئول رسیده است و حاوي این مطلب است که محققهمه اظهار نامه اي که به امضاي

 عمل انجام دهد و الزامات قانونی مورد نیاز را رعایت کند.الرا بر اساس این دستور

 

 فرآیند عملیات اجرایی 

باید تضمین کنند که روندهاي عملیاتی منطبق با قوانین این  کمیته هاي سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) 4.7

 ذیل را تحت پوشش قرار دهد. چنین روندهایی باید مطالب .دستور العمل است

i از حداقل یک عضو از هر دسته بر اساس گزارشهایی ) ایجاد روندي براي تصمیم گیري کهD,C,B,A این  .می باشد

کمیته سازمانی فرآیند که تصمیمات با آن گرفته می شود باید نسبت به محققین عادالنه باشد و توسط تمام اعضاي 

  ؛قابل قبول باشد اخالق در پژوهشهاي حیوانی

ii؛) هر موضوع مختص موسسه که به انطباق با این دستور العمل کمک کند 

iii ( براي اجراي احکام صادره آمادگی کامل  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیدرحالتی تنفیذ می شودکه فقط

 داشته باشد.

       که حداقل شامل یک عضو خارجی از ا ایجاد کندباید هیاتی ر کمیته سازمانی اخالق درپژوهشهاي حیوانی) 4.8

نسی رسیدگی می کند را تصویب می کند و به امور اورژا این هیات اصالحات کوچک پروژه .باشد D,Cدسته هاي 

  .بازبینی می شود کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیاما هر تصمیمی توسط این هیات از جانب کل 

  .هاي پیشنهادي را تصویب نمی کند ) این هیات طرح4.9

باید  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیجنبه هاي دیگر عملیات همه گزارشها، شامل تصمیم ها و تمام ) 4.10

 ثبت و ضبط شوند.

سطوح باالتر  و محقق باید به کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیتطبیق بین حل غیر قابل اختالف ) 4.11

 .جهت داوري ارجاع داده شود کمیته اخالق (منطقه اي وکشوري)
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 ارزیابی طرح ها 

        که مطابق با الزامات تمام بخش هاي مرتبط با این  تنها آن فعالیت هاي آزمایشگاهی تصویب می شوند )4.12

 دستور العمل و قانون باشد.

 و توسط رئیس امضا شوند.الق در پژوهشهاي حیوانی بررسی وتصویب شده توسط کمیته سازمانی اخ ) طرح ها باید4.13

 ) تصمیمات براي تصویب طرح ها باید بر اساس نظر جمع گرفته شوند.4.14

 ازتصمیمات آگاهی پیدا کنند. اً) محققین باید کتب4.15

 .) تمام پروژه هاي مصوب باید ثبت شوند4.16

  .گرفته شوندسریع ) تصمیمات باید تا حد امکان 4.17

 شروع شوند. ،نباید قبل از ابالغ تصویب کتبی، بکارگیري حیواناتاز جمله ) فعالیت هاي آزمایشگاهی 4.18

 

 نظارت 

کمیته سازمانی اخالق ) بررسی اسکان و حیطه هاي آزمایشگاهی تمام حیوانات باید به صورت مرتب توسط اعضاي 4.19

 د ثبت شوند.یمناسب مطابق با این دستور العمل بااي هانجام شود و گزارش در پژوهشهاي حیوانی

متضمن می شود که هر فعالیتی در تضاد با این دستور العمل باید  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) 4.20

 این امر به رئیس موسسه ارجاع داده می شود. .فوراً متوقف شود و تصمیم مناسب گرفته شود

  )ماه 6بیش از( یک حیوان مشخصو بکارگیري طوالنی مدت  )سال 2بیش از() طرح هاي مصوب طوالنی مدت 4.21

بازبینی ، ه استتصمیم گیري شد کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیباید در فواصل مناسبی که توسط 

 شوند.
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 گزارش به موسسه 

باید گزارشات را به صورت مکتوب حداقل ساالنه به رئیس موسسه یا  یوانیکمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي ح) 4.22

 به نمایندگانش در موارد ذیل ارائه دهد:

 ؛انواع پروژه هاي مصوبو تعداد  -

 ؛تجهیزات مراقبتی و استفاده ازحیوانات در داخل موسسه -

  ؛ موارد اجرایی و مشکالت موجود -

 .الزامات تعلیم کارکنان -

 

 طرح هایی در بیش از یک موسسه 

در کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي  تصویب ،) وقتی که پروژه ها در بیش از یک موسسه انجام می شوند4.23

کمیته سازمانی به یک  به صورت رسمیموسسه صورت گیرد مگر اینکه این مسئولیت دو باید توسط هر حیوانی

 داده شود.اخالق در پژوهشهاي حیوانی 

کمیته سازمانی اخالق در به  ) وقتی که مسئولیت قبالً به موسسه دیگري داده شده است محقق باید کتبا4.24ً

 در موسسه خودش اعالم کند که تصویب پروژه به جاي دیگري محول شده است. پژوهشهاي حیوانی

 

 

 

 

 

 

 



14    w-0510-08 
 

 محققین : 5 فصل

  اتکلی

و دیگر اعضاي تیم تحقیق که آزمایشات را انجام میدهند باید  همکار) تمام محققین طرح شامل محقق اصلی، محقق 1-5

 ها ي الزم را داشته باشند.مجوز

مطابق با تمام  باید . ولی همه محققینمسئولیت نهایی تمام مسائل مرتبط با رفاه حیوانات را دارند اصلی ) محققین2-5

 الزامات این دستورالعمل رفتار نمایند.

کمیته سازمانی جنبه هاي مراقبت و بکارگیري حیوانات در پروژه هاي مصوب  همه شامل) مسئولیت محققین 3-5

این مسئولیت زمانی شروع می شود که حیوان به طرح خاصی اختصاص  .باشدمی  اخالق در پژوهشهاي حیوانی

 از رده خارج شوند.براي آن پروژه  یامعدوم  می یابد و زمانی خاتمه می یابد که حیوانات

میزان  .محققین مسئول استاندارد سازي مراقبت و بکارگیري حیوانات توسط تمام افراد درگیر در طرح می باشند) 4-5

 نظارت متناسب با سطح صالحیت هر فرد و مسئولیت هاي محوله به آنها می باشد.

ام یا حیوانات د ،) محققین باید در صورت لزوم با دیگر دانشمندان مجرب، دامپزشکان یا متخصصین حیات وحش5-5

 آزمایشگاهی مشورت کنند.

کمیته را به پروپوزالی  ،) محققین باید قبل از شروع هر فعالیت آزمایشگاهی که شامل بکارگیري حیوانات می شود6-5

مطابق با شرایط این دستور العمل و  پروپوزالارائه دهند که نشان دهد این  سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی

  .قوانین مرتبط است

شروع به انجام فعالیت آزمایشگاهی و  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) محققین نباید قبل از تصویب 7-5

 پاي بند باشند. کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیبکارگیري حیوان کنند و باید به تمام الزامات 

 .وجود دارد.دیگر اعضاي مسئول در مواقع ضروري و آنها امکان برقراري ارتباط با ) محققین باید اطمینان دهند که 8-5

عدم وجود  ،ساختار ژنتیکی حیوان .) محققین باید اطمینان دهند که انتخاب گونه ها متناسب با هدف تحقیق باشد9-5

گر فاکتورهاي مرتبط باید مد نظر قرار داده شوند. وقتی بیماري، سالمت حیوان، پیشینه محیطی و غذایی و دی

مدارك که تهیه کننده حیوانات اطمینان دهند محققین باید  ،تعیین حالت بیولوژیکی حیوانات ضروري باشد



15    w-0510-08 
 

حیوانات و گونه ها باید بر مبنایی انتخاب شوند که پروژه هاي  .اده استمناسبی براي تعیین حیوان ارائه د

در این تصمیم گیري تمام جوانب ماهیت بیولوژیکی  .ث کمترین درد و اضطراب و ناراحتی شوندپیشنهادي باع

 حیوانات که شامل خصوصیات رفتاري و پیشرفت شناختی آنها می شود باید مد نظر قرار داده شود.

 شود. می حیوانات در فعالیت هاي آزمایشگاهی ثبتو پایش ) محققین باید اطمینان دهند که بکارگیري 10-5

 کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیبه ، مراتب را ) محققین باید در زمان اتمام و یا توقف طرح مصوب11-5

 اطالع دهند.

بر رفاه و طرح مصوب رخ میدهد  اجرايغیرقابل پیش بینی را که در طول ناخواسته و) محقق باید فوراً اثرات 12-5

 اطالع دهد. سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیکمیته  اثر می گذارد به حیوانات

 

 طرح ریزي پروژه ها

سواالت ذیل را در مراحل  ،کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) محقق باید عالوه بر اطالعات مورد نیاز 13-5

 پاسخ دهد:پروژه ها طرح ریزي 

i( آیا این پروژه از لحاظ اخالقی و علمی موجه است؟ 

ii(  استفاده از حیوانات می توان به اهداف مورد نظر دست یافت؟آیا بدون 

iii( ؟آیا مناسبترین گونه حیوان انتخاب شده است 

iv(  وجود دارد؟ توانمندآیا امکانات مناسب و کارکنان 

v(  آزمایشگاهی آگاهی داده شده است؟ اقداماتآیا به تمام کارکنان در مورد طرح ها و 

vi(  ،ژنتیکی) ؟تغذیه اي، میکروبیولوژیکی، سالمت عمومی) مناسب می باشدآیا شرایط بیولوژیکی حیوانات 

vii( ،شامل نوع قفس یا جاي اقامت آنها، شلوغی، نور، حرارت، رطوبت ) تهویه، اندازه محل  آیا شرایط محیطی

 اسکان، و ساختارهاي اجتماعی) مناسب است؟

viii( ري حداقل تعداد حیوانات بدست آیا پروژه هاي طراحی شده طوري هستند که بتوان نتایج معتبري را با بکارگی

 آورد؟
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ix( اجتناب از این شرایط ، چه اقداماتی براي کاهش در حیوان شود یا زجرث ایجاد درد باع یاگر فعالیت آزمایش 

 می توان انجام داد؟

x( ؟جام دادچه تدابیري براي نظارت مناسب بر حیوانات می توان ان 

xi( بله، چرا باید مجددا انجام شود؟ی به اجرا درآمده است؟ اگر مشایه آیا تاکنون طرح 

xii( بکارگیري، از بین بردن یا رها کردن حیوانات باید در دست باشد؟به دام افتادنبراي وارد کردن،  يآیا مجوز ، 

 

 اجراي پروژه ها 

(a  کاهش درد و رنج 

و بنابراین محققین باید فرض کنند که تجربه درد و  ،) درد و رنج را نمی توان به سادگی در حیوانات ارزیابی نمود14-5

تصمیم گیري در مورد رفاه حیوانات در فعالیت هاي آزمایشگاهی باید بر  .رنج حیوانات با انسانها مشابه است

 متضاد با این فرضیه وجود داشته باشد. رضیه انجام گیرد مگر اینکه دالیلاساس همین ف

 ش درد و رنج حیوان را پیش بینی کرده و اقدامات مقتضی را انجام دهد مثل : ) محقق باید تمام مراحل کاه15-5

i( ؛انتخاب انسانی ترین روش براي اجراي پروژه  

ii( ؛ر در مراقبت و بکارگیري حیواناترگیاطمینان از مهارت هاي فنی و صالحیت همه افراد د  

iii(  ؛می شوند از لحاظ درد و رنج نظارتبه طور مناسبی اطمینان از اینکه حیوانات  

iv( ؛عکس العمل سریع جهت کاهش درد و رنج حیوان  

v( ؛، ضددرد، و آرام بخش مناسب با گونه هاي حیوانات و اهداف علمیاستفاده از داروهاي بی حسی  

vi( ؛ اجراي پروژه در کوتاهترین زمان 

vii( بکارگیري روشهاي مناسب کشتن حیوان. 

 

دردها و آرام بخش هاي متداول و موضعی باید متناسب با گونه حیوانی باشد و  ، ضدیحس ) بکارگیري داروهاي بی16-5

 باید حداقل هم راستاي بکارگیري آنها در پزشکی و دامپزشکی رایج باشد.
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ی انجام داروهاي بی حستجویز شود باید همراه با  ) فعالیت هاي آزمایشگاهی که باعث ایجاد درد در حیوانات می5 -17

 شوند.

 ،قبل از شروع طرح .درد و تنش را گاهی می توان با روشهاي غیر دارویی نیز به حداقل رساند یا متوقف کرد) 18-5

در طول انجام پروژه و بعد  .حیوانات باید با محیط انجام طرح و روند آن و افراد رسیدگی کننده به آن آشنا شوند

 انجام شود. حیوانافزایش سالمت و رفاه  ،اقدامات مناسب جهت کاهش درد ،آن از

 آرامش فوري او را تامین کند. و ) نظارت بر حیوانات باید همواره از درد او بکاهد19-5

حیوانات عالئم درد و رنج شدید را در خود نشان دهند باید سریعاً ، ) اگر علیرغم نکات احتیاطی ذکر شده در باال 20-5

تسکین چنین درد و رنجی باید بر ادامه یا اتمام پروژه ارجح  .انها تسکین یابد یا بدون تاخیر کشته شوند ددر

 باشد.

 

b ( رنج  یاعالئم درد 

مختص آن گونه مطلع باشد و رنج از عالئم درد  ،) محققین باید به رفتار عادي گونه حیوانی انتخاب شده آگاه باشند21-5

 و بر وجود این عالئم در حیوانات نظارت داشته باشد.

این تغییرات اغلب  .رفتاري نرمال آن ها مشخص شودباید تحت نظارت قرار بگیرند تا تغییر در الگوي  ) حیوانات22-5

 ،آشامیدن ،خوردن ،ارزیابی این تغییرات باید در خوابیدن .اولین عالئم وجود درد و رنج در حیوانات می باشد

 تولید مثل یا رفتارهاي اجتماعی حیوان باشد. ،نظافت ، یادگیري

این عالئم شامل یک یا چند مورد از  .حیوانات باید متناسب با عالئم بالینی درد و رنج تحت نظارت قرار بگیرند)23-5

حالت یا ، رفتار غیر عادي یا تهاجمی (برخی گونه ها ممکنست بی جهت مطیع و رام شوند) :موارد زیر می باشد

غیر عادي، کاهش سریع ي اشتها ،ناپایدار قی ملکرد تنفسی یا قلبی عروحرکات غیرعادي، صداهاي غیر عادي، ع

کاهش وزن بدن، توقف  :شاملعالئم درد پایدار  در وزن بدن، تغییر دماي بدن، استفراغ، ادرار و مدفوع غیر عادي.

 ، اختالل در تولید مثل حیوان و کاهش مقاومت در برابر بیماري می باشد.رشد
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c(مکرر از حیوانات در فعالیت هاي آزمایشگاهی استفاده  

در بیش از یک طرح بکار گرفته شوند. کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) حیوانات نباید بدون تصویب 24-5

ولی بکارگیري مجدد و صحیح حیوانات تعداد کلی حیوانات استفاده شده در طرح را کاهش میدهد، منجر به طرح 

 تحمل درد توسط سایر حیوانات را کاهش می دهد یا پیشگیري می کند.هتر می شود، ب یآزمایشگاه

 کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ،) در زمان تصویب طرحی که شامل به کارگیري مجدد حیوانات است25-5

  :باید توجیه شود که

I( یا  ؛اد درد و رنج در حیوان نمی شودجهیچکدام از طرح ها باعث ای 

II( در اندکی  یا درد اندك یا تنش بیولوژیکی ي نمی شودا طرح هاي بعدي باعث ایجاد هیچ دردیرح دوم ط

حیوانات می شود (مثالً تغییر رژیم غذایی، گرفتن یک نمونه خون و انجام مراحل بعدي آزمایش بر روي آن، 

و اینکه حیوانات قبل از اجراي طرح هاي بیشتر بهبودي  )عملکرد ثبت اطالعات به روش غیر تهاجمی و مکرر

 کامل یافته اند.

 

d ( طول مدت فعالیت هاي آزمایشی 

  .) فعالیت هاي آزمایشگاهی خصوصاً اقداماتی که درد و رنج را به همراه دارند باید حتی المقدور مختصر باشند26-5

باید براي بکارگیري طوالنی مدت حیوانات  حیوانیکمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي مصوبات اخذ تأییدیه 

در شرایط آزمایشگاهی چیزي که یا اینکه و بوده ادامه فعالیت باید بر اساس سالمت ظاهري حیوان  .الزامی است

 حیوان وجود نداشته باشد. در ،مغایر با انجام آزمایش تجربی باشد

 

(e  حیوانات  مقید سازيبکارگیري و 

باید صرفاً توسط افرادي بکار گرفته شوند که آموزش دیده اند و در روشهاي کاهش درد و آسیب حیوان ) حیوانات 27-5

 صالحیت دارند.
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کننده مقید وسایل  .است يه حیوان و امنیت بکارگیرنده ضرورگاهی اوقات براي رفا مقید کننده) بکارگیري وسایل 28-5

ف تحقیق بکار گرفته شوند و متناسب اهداتحقق  جهت مورد نیازدوره وتاهترین براي کممکن باید تا کمترین حد 

 د.نبا حیوان باش

حیوان کمک می کنند اما ممکنست مدت زمان  مقید سازيکننده به پروسه  داروهاي آرام بخش و بی حس )29-5

ارت واقع روند بهبودي حیوانات باید تحت نظ ،وقتی این داروها بکار گرفته می شوند .بهبودي را طوالنی کنند

 شود.

     حیوانات افزایش مقید سازي هاي طوالنی مدت حیوانات باید اجتناب شود. وقتی طول دوره  مقید سازي) از 30-5

نیازهاي بیولوژیکی آنها باید مورد توجه واقع شود که شامل نیازهاي رفتاري آنها می باشد و باید مرتبا  ،می یابد

در  .شرایطی که در طرح مشارکت ندارند تحت نظارت قرار بگیرند دیگر افراد واجد توسط یک دامپزشک یا

 را تغییر داد.مقید سازي روش باید حیوان را نباید نگه داشت و یا  ،صورتیکه اثرات بیماري مشاهده شود

 

 تکمیل پروژه ها 

خود  به زیستگاه طبیعی د) حیوانات باید به محض اتمام پروژه فوراً به شرایط عادي خود برگردند و اگر مساعد باش31-5

  .و یا کشته شوندبرگردانده 

محققین عملی باید بافت هاي حیوانات کشته شده را با دیگر محققین به اشتراك هر جا که امکان پذیر باشد، ) 32-5

 .بگذارند

  

 ( اتانازي)کشتن حیوانات 

قابل  ،در این روند ها از درد اجتناب می شود .روند انسانی باید بکار گرفته شود ،) وقتی کشتن حیوان ضروري است33-5

همچنین این روند باید  .اعتماد هستند و تا زمان فرا رسیدن مرگ هوشیاري بدون درد و سریعاً از بین میرود

 مطابق با اهداف علمی باشد.

فردي واجد شرایط  یدر بکارگیري این روش و یا تحت نظارت و سرپرست توانمند) این روند باید صرفاً توسط افراد 34-5

 ابزارهاي مناسب باید به آسانی در دسترس باشد. .انجام گیرد
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مرگ حصول اطمینان و باید تا زمان  .) حیوانات باید در محیطی تمیز و آرام و دور از سایر حیوانات کشته شوند35-5

 جسد نباید معدوم گردد.کامل حیوان 

در صورت امکان تحت مراقبت قرار گیرند و یا در غیر اینصورت یوانات کشته شده نیز باید وابسته به ح) نوزادان 36-5

  کشته شوند.

آن پس از انجام آزمایش باید به گونه معدوم سازي متد  ،مورد استفاده قرار گیرند تخم هاي لقاح یافته ) وقتی که 37-5

 اي باشد که از مرگ جنین حاصله اطمینان بیابند.

 

 کالبد شکافی 

 زمانی که حیوانات بطور غیره منتظره میمیرند باید کالبد شکافی شوند.) 38-5

 

 مالحظات سایر 

. دستور العمل تجربه مناسب صورت بگیرد، آموزش دیده و با باید توسط افراد صالحیت دار و جراحیبیهوشی ) 39-5

 باید تحت نظارت مستقیم و مداوم این افراد باشد. یا روشهاي بیهوشیجراحی 

 

 جراحی 

باید نظارت مناسبی بر  .یا بی حسی موضعی مناسب صورت بگیرد عمومیجراحی باید تحت بیهوشی هاي اعمال ) 40-5

 قلبی عروقی و ریوي صورت بگیرد.عمق بیهوشی و اثرات جانبی آن مثل هیپوترمی، مشکالت 

ها باید متناسب با گونه حیوانی و مناسب با اهداف  داروهاي بیهوشی، ضد دردها و آرام بخش نتخاب و بکارگیري) ا41-5

 تحقیق باشد.

 .حیوان باید بین دو عمل به سالمت عمومی مطلوبی برسد ،عمل جراحی انجام پذیردیک ) وقتی قرار است بیش از 42-5

کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي به  هر تالشی باید در جهت کاهش تعداد عمل هاي جراحی صورت گیرد و

 در مورد نیاز به بیش از یک عمل اطالع رسانی شود. حیوانی
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بی هوش بماند چه با ادامه مداخله  باید براي کل دوره ،وقتی قرار نیست حیوان بعد از جراحی به هوش بیاید) 43-5

  .عمومی و چه با ایجاد مرگ مغزيبکارگیري بیهوشی 

اعمال جراحی باید مطابق با استانداردهاي قابل قبول در اعمال انسانی و  ،است حیوان به هوش بیاید ) وقتی قرار44-5

داروهاي ضد درد و آرام بخش ها باید در مواقع نیاز به کار گرفته شوند و بکارگیري آنها باید  .دامپزشکی باشد

 برابر با اعمال پزشکی و دامپزشکی رایج باشد.

 

 مراقبت هاي بعد از جراحی 

غذا و آب و توجه کافی باید به گرما، بهداشت، دریافت  .) آسایش حیوان باید در دوران بعد از جراحی ارتقا یابد45-5

بعد از عمل و رنج در کاهش درد  دردها و داروهاي آرام بخش دضاستفاده از  .کنترل عفونت حیوان صورت پذیرد

 ،باید توجه شود که حیوانات به هوش آمده با حرکات نامتعادل به خود صدمه نرسانند .ممکن است مورد نیاز باشد

  .کشته نشودقرار نگرفته و یا حمله اذیت و توسط حیوانات دیگر مورد  و شرایط طوري باشد که حیوان

  شد.ان بادسترس همه افراد درگیر در مراقبت بعد از عمل حیوثبت و در ) گزارشات بالینی مناسبی باید 46-5

باید . درمان و مراقبت بعد از عمل از حیوانات صورت می گیرد ،) محققین باید اطمینان دهند که نظارت مناسب47-5

 اطمینان دهند که به شرایط حیوانات کامالً آگاهی دارند.

 شود.نسی تشریح د و روشهاي برخورد با شرایط اورژا) وظایف تمام کارکنان باید به روشنی تعریف شو48-5

شدیدي دارد که به سرعت تسکین نمی یابد باید بدون تاخیر  و رنج درد، ) اگر مشاهده شود که حیوانی بعد از عمل49-5

 (اتانازي) شود. کشته

هر مشکلی باید سریعاً مورد رسیدگی  .) نظارت منظم بر زخم هاي جراحی براي بررسی روند بهبودي ضروري است50-5

 شود.واقع 
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 ابزارهاي کاشت شده 

نظارت و نمونه گیري در آنها صورت گیرد که ابزار  ی) توجه ماهرانه و تخصصی باید بعد ازعمل در مراقبت از حیوانات51-5

نظارت منظم براي تعیین عالئم درد یا عفونت ضروري است تا سریع  .یا فیستولی ایجاد شده استو شده کاشت 

 .بهبود یابد

  

 فلج عصبی عضالنی 

عوامل دارویی عصبی عضالنی نباید بدون داروي بیهوشی عمومی کافی یا روشهاي جراحی مناسب که حس ) 52-5

مورد قبول عدم تحرك حیوان تنها با عامل دارویی عصبی عضالنی  .هوشیاري را از بین میبرد بکار گرفته شوند

دقت خاصی باید اعمال گردد که  ،بکار میروند بیهوشیل دارویی همراه با یک داروي وقتی این عوام .نمی باشد

از آنجایی که  .کافی باشد حاصل شده استبراي آن آزمایش که بیهوشی رقراري و تداوم سطح خاصی از ب

اندام نمی تواند مورد استفاده قرار مشخصاتی از قبیل: تنفس، رفلکسهاي قرنیه ایی و عضالت فلکسور پس کشیدن 

ته بر متغیرهاي فیزیولوژیکی مثل ضربان قلب، فشارخون، اندازه مردمک چشم و موج نظارت متناسب و پیوسگیرد 

براي اطمینان از عدم تداخل داروهاي بکار رفته  .نگاري مغز به همراه تاثیر بر این محرك هاي حسی ضروري است

 .در روند مداخله با این نظارت توجه الزم مبذول گردد
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 حیوانات  : تهیه و نگهداري 6 فصل

   یا  العمل) حیوانات باید از محل پرورش حیوانات تهیه شوند و امکاناتی فراهم شود که هم راستاي این دستور1-6

 باشند.دیگر دستور العمل هاي مرتبط 

 

 حیوانات تهیه شده از دیگر کشورها

کمیته ) الزاماتی در رابطه با واردات، استحصال، بکارگیري و انتقال حیوانات وجود دارد. محققین وظیفه دارند با 2-6

مشورت کنند تا از هماهنگی این امور اطمینان  مسئولین ادارات مربوطهو  سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی

 حاصل کنند. 

 

 انتقال حیوانات 

آنها  د نگه دارندها، و تغییراتی در محیط و افرجابجایی، سر صدا ،خاطر دربند بودن آنهاات به ) حمل و نقل حیوان3-6

 .می شود پریشانیباعث ایجاد 

بستگی دارد به سالمت حیوان، حالت و خوي او، گونه، سن ، جنس ، تعداد دفعات انتقال و  پریشانی) میزان این 4-6

مخصوصاً حداکثر  ،، شرایط محیطیروش انتقالمدت و ن، ا بودن حیواروابط اجتماعی آنها، طول مدت بی آب و غذ

 .بستگی دارد. دماي بدن و مراقبت در طول سفرو حداقل 

 ) شرایط و طول مدت حمل و نقل باید طوري باشد که سالمت و رفاه حیوان تحت تاثیر قرار نگیرد.5-6

پیشگیري یا کاهش اثرات این منابع در شناسایی شوند و اقدامات انجام گرفته براي پریشانی باید ) منابع بالقوه 6-6

 یوانات مشخص شوند.ح

باید براي حیوان مناسب بستر  ،نابجا شوندو مانع مداخالت  باشندیز حمل حیوانات باید غیر قابل گر محفظه هاي) 7-6

 محافظت شود. وایی شدیدآب و هناگهانی و تغییرات  هیا باشد و حیوان باید از حرکاتم

 ) در شرایط لزوم آب و غذا باید فراهم شود. 8-6
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(انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی ) باشد و انتقال داخلی دام باید  IATA) انتقال هوایی باید مطابق با قوانین 9-6

 مطابق با دستورالعمل هاي مرتبط باشد.

حیوانات توسط گرفتن  حیوانات باید اطمینان دهند که روند تحویلو دریافت کنندگان تأمین کنندگان ) تمامی 10-6

 شخص مسئولی صورت گرفته و رضایت بخش است.

 

 ید به مکان هاي نگه داري انات جدورود حیو

باید توسط فردي واجد شرایط قرنطینه و  ،دیدي به محل نگه داري حیوانات وارد می شوند) وقتی حیوانات ج6 -11

و در صورت نیاز درمان انجام پذیرد و مناسب بودن آنها براي طرح  دهسالمت انها باید ارزیابی ش .وارسی شوند

شرایط و کارکنان  ،به امکاناتفراهم شود تا یوان زمان کافی براي حهاي پیشنهادي مورد بررسی قرار بگیرد. 

 محیط جدید خو بگیرد.

خشی عادت نمی کنند نباید نگه داشته شوند و هر چه سریعتر ) حیواناتی که به محیط جدید خود به طور رضایت ب12-6

 اقدامات چاره ساز مناسبی انجام پذیرد.

 

 نگه داري و تولید  مراکزمراقبت از حیوانات در 

 ، باشند.، حیاط یا جاي محصوري که حیوانات در آنجا نگه داشته می شوندمراکز باید داراي ساختمان) 13-6

و ایجاد  و تجهیز  ،به خوبی طراحی مراکزکه  یابندکمیته هاي اخالق حیوانی و موسسات باید اطمینان  ،) محققین6 -14

تا به استانداردهاي باالیی از مراقبت حیوانی دست  و نیروي انسانی مناسب براي آنها تأمین گردیده شدهنگهداري 

 رعایت گردد. پیدا کرده و الزمات علمی

نگه داري شده و طرح هاي انجام یافته دارد. شرایط کلی و  بستگی به نوع حیوان کزمرایریت ) طراحی و مد15-6

باید مجوز نگه داري و سرویس دهی مناسب را بدهد و در راستاي نگه داري حیوانات در شرایط  مراکزمدیریت 

 خوب باشد.
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 بازرومحل هاي نگهداري 

مهیا کند، حیوانات را از شکار کافی براي حیوان پناهگاه آب و  ،) این محل ها باید در راستاي نیاز گونه ها باشد16-6

 محافظت کند و نیازهاي خاص گونه هاي دیگر را برآورده کند. شدن

 

 اسکان در محل سرپوشیده 

امکاناتی جهت تحرك  .انجام شده باشنددر حال اجرا حیوانات و طرح هاي  سازگار با نیازهاي) ساختمانها باید 17-6

 ارتباط گروهی براي برخی گونه هاي حیوانی بسیار مهم هستند.ازادانه و 

 تأمیننگه داري حیوانات، در طی باید طوري طراحی و ساخته شوند تا براي کنترل عوامل محیطی ) ساختمانها 18-6

 کنند.، مانع حضور جانوران موذي شوند و آلودگی را محدود بتواند ورود افراد و دیگر حیوانات ،آب و بستر ،غذا

ها باید از مصالح بادوام ساخته شوند سطوح دیوارها و  .به خوبی صورت بگیردباید تعمیر ساختمان ها نگه داري و ) 19-6

 تا به آسانی تمیز شده و ضد عفونی شوند.

ها که بطورموثري از حضور حشرات موذي در آن ) ساختمانها باید تمیز و مرتب نگه داشته شوند و طوري اداره شوند20-6

 جلوگیري گردد.

 ) باید انبارهاي کافی براي ذخیره غذا و تجهیزات وجود داشته باشد.21-6

ورانت ها و آفت کش ها محیط حیوانات را آلوده می کنند و انتخاب این ینده ها، ضدعفونی کننده ها، دنود) شو22-6

 باید با مشورت محققین انجام پذیرد. مواد

 سبی براي زهکشی وجود داشته باشد.انات منا) باید شبکه آبی مشبک و امک23-6

) دستور العمل هاي کافی براي پیش بینی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در خصوص از کار افتادگی سیستم هاي 24-6

 تامین نور، گرمایش و سرمایش وجود داشته باشد.

 ) باید در خصوص ورود افراد غیر مجاز تدابیري اندیشیده شود.25-6
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 فاکتورهاي محیطی 

کمیته تامین شوند مگر اینکه حیوانات باشد براي آنها محیطی که متناسب با نیازهاي زیستی و رفتاري  ) شرایط26-6

 براي اهداف طرح طور دیگري تصویب کند. سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی

 با سالمت و رفاه حیوانات باشد.، نور و سر و صدا باید محدود باشد و متناسب ، دما، رطوبتتهویه ) 27-6

سیتسم هاي تهویه باید به  .و بوي محیط ضروري است ،کنترل دما، رطوبت ،) تهویه مناسب براي آسایش حیوانات 28-6

 شکل یکنواختی هوا را پخش کنند و مبادله هوا صورت گیرد.

 .یوانات و کارمندان سازگار باشد) بوهاي سمی مخصوصاً آمونیاك باید در حدي باشد که با سالمت و آسایش ح29-6

، تراکم جمعیت هم در داخل قفس ها و قراردادن قفسه ها و کانتینرها کافی بودن سیستم تهویه، طراحی، ساخت

بستر همگی بر میزان گازهاي سمی تاثیر می گذارند.  دفعات تعویضو هم در داخل اتاق، اثر بخشی تمیز کاري و 

 واقع شود. جهو اثرات بالقوه تمیزي بر حیوانات مورد توباید تعادل بین نیاز به تمیزي 

را ) این فاکتورهاي محیطی به صورت بالقوه بر رفاه حال حیوانات تاثیر می گذارد و نتایج فعالیت هاي آزمایشگاهی 30-6

 وند.از پیش مطلع شحیوانات شرایط محیطی تغییرات برنامه ریزي شده از محققین باید  .دهد تحت تاثیر قرار می

 

 غذا و آب 

مقدار غذا باید کافی  .و کافی دریافت کنند غیر آلوده ،) حیوانات باید بر اساس نیازهاي گونه اي خود غذاي مناسب31-6

و حاوي مواد مناسبی براي رشد حیوانات نابالغ یا وزن نرمال حیوانات بالغ و نیازهاي حاملگی یا شیردهی  بوده

 روند مگغذاهاي خورده نشده فاسد شونده باید فورا از بین بر .حیوان باشد. باید به ترکیب و توزیع غذا توجه شود

 بر خالف نیازهاي گونه هاي حیوانات باشد. اینکه 

 ، سالم، تازه و غیر آلوده باشد.باید به طور مداوم در دسترس بوده) آب 32-6

را  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) تغییرات این نیازها به عنوان بخشی از طرح تحقیق باید مجوز 33-6

 کند.دریافت 
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 و محیط هاي ضروري حیوانات  محفظهآغل ،قفس، 

و  ،آغل، قفس .کنند هطراحی و مدیریت شود تا نیازهاي خاص گونه ها را برآورد) اقامتگاه حیوانات باید طوري 34-6

فاکتورهاي ذیل باید مدنظر  .کانتینرهاي حیوانات باید بر اساس آسایش و رفاه حیوانات طراحی و ساخته شوند

 :  قرار گیرند

i( زادانه، خواب، خلوت و نیازهاي رفتاري مختص به گونه ها شامل وجود و طراحی فضا براي حرکت و فعالیت آ

  ؛ تماس با دیگر گونه هاي مشابه

ii(  با هدف تحقیق مثالً در  متناسب با گونه هاي حیوانی و در صورت نیازمتناسب تهیه مکان انفرادي براي حیوانات

 ؛ طول بهبودي و به هوش آمدن از جراحی یا جمع آوري نمونه ها

iii( چرخه هاي روز و شب مناسب و محافظت از صدا و یت هوامثل نور، دما، کیف : نیازهاي محیطی مختص گونه ها ،

  ؛ لرزش هاي زیادي

iv( ؛نیاز به دسترسی آسان به غذا و آب  

v(  ؛تمیز محفظهنیاز به آغل ، قفس و  

vi( ؛از گسترش آفات و بیماریها حفاظت 

vii( ؛ الزامات پروژه  

viii(  بر حیواناتآسان نیاز به نظارت. 

  

 : باید محفظه هاغل ها ، قفس ها و ) آ35-6

i( ؛از مصالح بادوام و غیر قابل نفوذ ساخته شود  

ii( ؛تمیز نگه داشته شود  

iii(  ؛خوب نگه داري شود 

iv(  شوند که امکان گریز نداشته باشد؛طوري ساخته 

v( ییرات آب و هوایی مصون نگه دارد؛حیوان را از تغ 

vi( ؛به حیوان آسیب نرساند 
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vii(  ؛شود به اندازه کافی بزرگ باشند تا رفاه حیوان در آنها تضمین 

viii( .سازگار با نیارهاي رفتاري حیوانات باشد 

 

باید مطابق با شرایط محیطی و اجتماعی گونه  محفظه هاحیوانات در داخل قفس ها، آغل ها یا تراکم جمعیت ) 36-6

شرایط  ،هاي حیوانی باشد. وقتی حیوانی که به صورت اجتماعی زندگی می کند الزم باشد که انفرادي زیست کند

حیوانات را باید تا حد امکان سریعاً از این شرایط  .باید طوري مدیریت شود که اثرات این جدایی به حداقل برسد

 خارج کرد.

هنگام ضرورت قابل استریل  ،و راحت، دنج ، امن و غیر سمی باشد بوده) بستر حیوانات باید مناسب با گونه حیوانی 37-6

باشد. باید مصالح آشیانه سازي در جایی مناسب در اختیار حیوانات باردار و مناسب اهداف علمی خاص  بوده

 قرارداده شود.

و  کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی) تغییرات برنامه ریزي شده این شرایط باید از قبل به اطالع 38-6

 هاي آزمایشی تاثیر می گذارند. شود زیرا این تغییرات بر رفاه حال حیوانات و بر نتایج فعالیتامده محققین رس

 

 مدیریت کارکنان و فرد مسئول 

و صالحیت مراقبت از تجربه گرفتن امکانات باید با نظارت فردي با امکانات نگه داري ) تهیه حیوانات، پرورش آنها و 39-6

 حیوان یا دامپزشک صورت پذیرد.

حیوانات و نظارت بر کار دیگر کارکنان را داشته باشد و باید ) فرد مسئول بایذ مسئولیت مدیریت روزانه مراقبت از 40-6

  .به عنوان رابطی بین محقق و کارکنان آزمایشگاه باشد

        ) فرد مسئول باید اطمینان دهد که نظارت معتبري بر رفاه حال همه حیوانات توسط دیگر کارکنان صورت41-6

بعد از اینکه  .و بیماري گونه هاي حیوانی آگاهی داشته باشند پریشانی ،و کارکنان باید به عالئم درد ،می گیرد

  .مسنولیت اول محقق اطمینان از نظارت کافی بر رفاه حیوان است ،حیوانات به طرح مصوب اختصاص داده شوند

    ان) فرد مسئول باید اطمینان دهد که حیوانات بیمار یا مصدوم که براي طرح مصوب انتخاب نشده اند فوراً درم42-6

 نیز روشن شود.مرده اند  غیر منتظرهشوند و علت مرگ حیواناتی که به طور می 
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بهداشت فردي را با  ،) فرد مسئول باید اطمینان دهد که کارکنان لباسهاي محافظتی مناسبی پوشیده اند43-6

ن حیوانات رعایت ، آشامیدن و سیگار کشیدن را در مناطق اسکا، منع خوردناستانداردهاي باال رعایت می کنند

سایر بیماریهاي خصوصاً واکسن هاي کزار و  مورد نیاز را انجام داده اند می کنند و تمام واکسیناسیون هاي

  .مشترك

 کارکنان 

کار با حیوانات  .) مهمترین عامل در رعایت استانداردهاي مراقبت حیوان وجود کارکنان متعهد و آموزش دیده است44-6

اینکه کارکنان چگونه می توانند بر رفاه حیوان تاثیر بگذارند و اقدامات  .باید به خوبی به کارکنان تعلیم داده شود

 آنها چگونه می تواند بر نتیجه فعالیت هاي علمی اثر گذار باشد.

 ) موسسات باید آموزش رسمی علم و تکنولوژي حیوانات را ارتقا بخشند.45-6

تغییرات را در  ،) افراد استخدام شده در بخش مراقبت از حیوانات باید آموزش ببینند که چگونه در مراحل اولیه46-6

 ظاهر و عملکرد حیوانات تشخیص دهند. ،رفتار

زم در مورد وظایف خود و سیاست ات خواهند بود باید آموزش هاي ال) به افراد جدیدي که مسئول مراقبت از حیوان47-6

 ه داده شود.هاي موسس

اري هاي مهم مشترك انسان و دام در حیوانات آگاهی داشته باشند و از پروسه هاي مراقبتی و م) کارکنان باید از بی48-6

بررسی سالمت منظم کارکنانی که مسئول مراقبت از حیوانات هستند هم در جهت  .احتیاهاي الزم مطلع گردند

 توصیه می شود.منافع کارکنان و هم حیوانات 

 

 دور انداختن الشه حیوانات 

قوانین مناسبی براي دور انداختن سریع و بهداشتی الشه حیوانات  ،) باید مطابق با دستور العمل هاي کشور و دولت49-6

 وضع گردد.
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 مالحظاتی براي پروژه هاي اختصاصی :  7 فصل

 مدلهاي حیوانی بیماري 

انسانی تا حدودي تکیه بر این واقعیت دارد که تا چه اندازه ) اعتبار علمی مدلهاي حیوانی از بیماري هاي 7 -1

 وضعیت آن حیوان به بیماري انسانی شباهت داشته باشد. بنابراین دردهاي همراه با بیماري هاي انسانی ممکن

خاصی باید در انتخاب گونه مناسب حیوانی صورت گیرد و  مالحظاتست در حیوانات هم وجود داشته باشد. ا

کمیته سازمانی اخالق در مسئولیت تضمین کاهش درد و رنج حیوان را بپذیرد و اطمینان دهد که  محقق باید

غیر قانونی و  ،مرگ طوالنی و پردرد و رنج .از اثرات بالقوه بیماري بر حیوانات مطلع می گرددپژوهشهاي حیوانی 

وقتی مرگ به عنوان نقطه پایان در طرح ها غیر قابل  .غیر اخالقی تلقی می شود و باید از آن اجتناب شود

باید تدابیري اندیشیده شود که از درد و رنج حیوان جلوگیري شود و   ،اجتناب است و هیچ چاره اي وجود ندارد

 .ه به حداقل رسانده شودتعداد حیوانات کشته شد

 

 تغییر و اصالح رفتار حیوان 

د تغییر رفتار در حیوان یا برانگیختن حیوان براي اینکه کار خاصی را انجام ) روندهاي بکارگیري شده براي ایجا2-7

اما  ،تقویت مثبت می باشد ،روش توجیهی براي القاي رفتار .دهد بستگی به ایجاد انگیزه در آن حیوان دارد

 این استرس .ممکن است همین القاي رفتار خود متضمن وارد کردن یک استرس بیولوژیک به حیوان باشد

حسی نباید بکار محرکهاي اجتماعی و محیط  ،،غذاآب  از . محرومیت شدیدباید تا حد امکان مالیم باشد

و باید  براي انسان زجر آورنباشندیا دردناك باید به آنهایی محدود شوند که  مضرمحرك هاي  .گرفته شود

 روش هایی که شامل استرسبا می توانند  رفتار ها معموالً .براي مدت زمان محدودي بکار گرفته شوند

 قابل تحمل براي گونه ها.تشنگی در حد  نمی شوند اصالح گردد ، مثل فیزیولوژیکی

 

 

 



31    w-0510-08 
 

 طرح هاي سم شناسی 

) تحقیق درباره ایمنی مواد بکار رفته در آزمایشات یا مواد سمی که به طور طبیعی در محیط وجود دارند براي 3-7

افراد هم خانه یا محیط هاي زندگی آنها فقط باید توسط افرادي که آزمایش روي موجودات انسانی، حیوانی، 

باید مورد  ،اگر آزمایشات غیر حیوانی مناسبی موجود باشد ه اند انجام شود.دبه طور مناسبی آموزش دی

بدن موجود زنده) باید به عنوان تست غربالگري اولیه  (خارج از in vitroاستفاده قرار گیرد به ویژه ، روشهاي 

 در صورت امکان بکار گرفته شوند.

) نقطه پایان چنین طرح هایی باید آنقدر سریع باشد که در راستاي ارزیابی موثق سمی بودن باشد و از هر گونه 4-7

 درد و تنشی اجتناب شود.

) محققین نباید به فعالیت هاي آزمایشگاهی اجازه دهند که به سمت و سوق مرگ دردناك و طوالنی مدت 5-7

نقطه پایان  چغیر قابل اجتناب باشد و هی ،نات پیش بروند. وقتی مرگ به عنوان نقطه پایان در طرح هاحیوا

و  نمایدآن آزمایش باید طوري طراحی شود که از درد و رنج حیوان جلوگیري  ،نباشدقابل اجرا آزمایشگاهی 

 منجر به مرگ حداقل تعداد حیوانات شود .

طرح باید طوري طراحی شود که منجر به مرگ حداقل تعداد  ،پایان ضروري باشد) وقتی مرگ به عنوان نقطه 6-7

 نماید.شود و از رنج حیوان جلوگیري  حیوانات

 

 حیوانات و اقدامات تجربی خطرناك براي انسان 

رادیواکتیوتیه، ، روس، باکتري، قارچ، انگل، تشعشاتاز منابعی بوجود آیند که شامل ویممکن است ) خطرات 7-7

 .بیهوشی و آسیب هاي فیزیکی هستند ، گازهاينوترکیب DNAها، سرطان زاها،  آلرژن، اد خورنده، سمیمو

در صورت  .این خطرات باید تا حد امکان به تمام کارکنان توضیح داده شود یی) تمام تاثیرات بالقوه بیماري زا8-7

 .انجام شود ات الزمآزمایشبر روي کارکنان در طول طرح و بعد از آن باید  ،قبل از طرحنیاز ، 

ن و ضد مناسبی براي مهار، از بین برد اقداماتکه قانع گردد باید کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی ) 9-7

 .عفونی کردن انجام شده است
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داشته ) حیواناتی که ارگانیسم هاي عفونی در مورد آنها بکار رفته است باید در محل هاي قرنطینه مناسب نگه 10-7

 .و سایر حیوانات از خطر مصون بمانند شوند تا افراد

 عوامل خطرناك باید مطابق با الزامات طرح هاي سم شناسی باشد. هبکار گیرند ) نقطه پایانی طرح هاي11-7

 باشد. "مورد بدترین "، امنیتی و احتیاطی شامل عوامل خطرناك باید مناسب شرایط ) برنامه هاي اورژانسی12-7

 

 رفاه و سالمت حیوان درباره تحقیق 

داشته شاید نیاز به طراحی پروژه هایی  ،ارتقاي سالمت و رفاه حیواناتراههاي  ) محققین در زمان طرح ریزي13-7

 تکرار، بیماري و استرس محیطی را فیزیکی فعالیتباشند که مشکالتی مثل آسیب، شوك، اختالل غذایی، 

وقتی انجام چنین طرح هایی الزم  تکرار می گردد.ت درد و رنج حیوان نیز کند. بنابراین متعاقب این مشکال

 : هد کهمحقق باید اطمینان د ،باشد

i(     ؛هدف اصلی این طرح بهبود رفاه و سالمت حیوان است  

ii(    ؛دار جایگزینی روشهاي دیگر غیر ممکن است مثل بکارگیري حیوانات مشکل  

iii(  و  ؛رنج حیوان انجام شده استتمام اقدامات ممکن براي کاهش درد و 

iv(  باشد.نقطه پایانی طرح ها مطابق با الزامات طرح هاي سم شناسی 

 دستکاریهاي تجربی مواد ژنتیکی حیوانی 

م سل) یا جنین یکی حیوانی و یا سلولهاي زایا (ژر) تمامی طرح هاي تحقیقاتی که داراي فرآیند دستکاري مواد ژنت14-7

بیگانه به داخل سلولهاي  DNAمی باشد و همچنین تمامی طرح هاي تحقیقاتی که به طریقی با وارد کردن 

کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي باید براي تصویب به  ،می باشنددرگیر پستانداران و یا بدن کامل یک حیوان 

باید مطمئن شود که درخصوص در پژوهشهاي حیوانی  کمیته سازمانی اخالقو بنابراین  .شوند ارائهحیوانی 

        ظروف و محل هاي نگهداري ضایعات دورریز و همچنین فرآیند پاك سازي آنها به طور قانون مندي اقدام

 می گردد.
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ر ست رفاه حیوان یا نسل هاي بعدي وي را بالقوه به طرز نامطلوبی متاثا ) دستکاري مواد ژنتیکی حیوانات ممکن15-7

یوانات می گذارند و یا ح تندرستیته شده که این تغییرات بر محققین باید عوارض ناخواسته بالقوه شناخ .سازد

کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي بالقوه ناشی از این دستکاري هاي مواد ژنتیکی حیوانی را به  خطرات زیستی

 اطالع دهند. حیوانی

قرار گرفته است باید براي کشف عوارض جانبی  تجربیستکاري هاي ژنتیکی تحت د، ) وضعیت بالینی حیوانی که16-7

کمیته سازمانی اخالق در محققین باید چنین عوارضی را به  .باشد غیر معمول یا غیر قابل پیش بینی تحت نظر

 گزارش کنند. پژوهشهاي حیوانی

 القاي تجربی نئوپالزي:

، داخل جلدي و پهلو باید در . محل هاي زیر پوستیدقت مشخص شود) محل پیوند تومورها (نئوپالزي) باید به 17-7

  .پا، مغز و چشم نباید انتخاب شوند کف .صورت امکان انتخاب شوند

) محققین باید به طور دقیق بر عالئم درد و رنج حیوان مخصوصاً تغییرات ناگهانی در وزن بدن او نظارت داشته 18-7

  .باشند

یا قبل از  ،رخ دهد قابل پیش بینی اواینکه مرگ  انجام شده است باید قبل از وي) حیوانی که کاشت تومور در 19-7

بزرگ شود که باعث ایجاد زخم یا ایجاد محدودیت حدي یا قبل از اینکه تومور به  ،شوددچار الغري مفرد اینکه 

 .، کشته شوددر رفتار عادي حیوان شودشدید 

آسیت به آن  محقق باید مطمئن شود که حجم مایع ریدوما،بد کننده آسیت شامل هید تومورهاي ایجار) در مو20-7

همچنین حجم تومورهاي توپر و شدت الغري مفرط ناشی  .اع آشکار شکم حیوان شودحدي نیست که باعث اتس

 از تومور به حدي نرسد که براي حیوان زجر آور باشد.

 .نقطه پایان تا حد امکان باید سریع انجام گیرد و سازگار با ارزیابی معتبر درمان باشد ،نی) در پروژه هاي تومور درما21-7

مرگ به خاطر تومور نباید به عنوان نقطه پایان آزمایشگاهی انتخاب  .تغییرات وزنی باید به دقت بررسی شوند

 شود.
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 آسیب هاي سیستم عصبی مرکزي 

در سالمت  CNSساختار و عملکرد نشان دادن  براي وربه وفم عصبی مرکزي تشیمیایی یا تشریحی سیسضایعات ) 22-7

، اختالل تالل یا نقص عضو، از بین رفتن حس حرارت یا دردمنجر به اخ وقتی آسیب .و بیماري استفاده شده اند

مراقبت  .این پروژه ها توجه خاصی را می طلبند ،آگاهی حیوان از محیط اطراف یا اختالل در اشتهاي او می شود

 کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیو ممکن است الزم باشد خاص از حیوان، اسکان او و دیگر امکانات 

در تصویب چنین پروژه هایی مسئولیت مهمی دارد تا از وجود امکانات کافی اطمینان حاصل کند و شرایط 

 حیوانات را به دقت بررسی کند.

 

 منع آب یا غذا 

نباید اثرات مضر ممتدي روي حیوان  ،آب یا غذا براي حیوان هستند یا محدودیت شدید هایی که شامل منع) طرح 23-7

در محدوده  ، ثبت شود وداشته باشند. در این طرح ها، تعادل مایعات یا وزن بدن حیوان باید تحت نظارت باشد

 حفظ گردد. کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیقابل قبول براي 

 

 آزمایشات جنینی

وزاد را براي بقا در آینده نا ) وقتیکه اقدام آزمایشی یا جراحی بر روي جنین انجام می شود بطوریکه توانایی ن24-7

مل می سازد و یا اینکه زندگی بدون درد یا زجر براي نوزاد بعید می باشد باید اصل اتانازي قبل از تولد یا محت

 اینکه آن درد یا زجر کامالً قابل درمان باشد . بالفاصله پس از آن اجرا شود مگر

ه در نظر بگیرند داروهاي بی حسی و ضد درد را همانند حیوانات بالغ از همان گونبه ) محققین باید نیازهاي جنین 25-7

 خاصی مغایر با این موضوع در دست داشته باشند. مگر اینکه مدارك

 شود.جنین توجهات خاصی باید به بیهوشی  ،) در طول جراحی حیوان مادر26-7

) تخم ها باید قبل از اینکه حیوان از آن بیرون بیاید از بین بروند مگر اینکه فرآیند از تخم بیرون آمدن جزو الزامات 27-7

 باید مقدمات الزم براي از تخم در آمدن را تصویب کند. کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی .طرح باشد
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 یق در مور مکانیسم هاي درد و رهایی از آن تحق

 : ، محققین باید) در پروژه هایی که حیوانات بیهوش نشده تحت محرك هایی قرار می گیرند که ایجاد درد می کند28-7

i( کند که انسان را هم آزار نمیدهد؛ اطمینان دهند که این محرك ها درد را تا سطحی محدود می 

ii( یاز براي پروژه را متحمل می شوند؛ واقل درد مورد ناطمینان دهند که حیوانات حد 

iii( یا از بکارگیري محرك هاي  ،یا از داروهاي ضد درد استفاده کنند ،درمان را براي تسکین درد انجام دهند

 تکراري و دردناك اجتناب کنند.

 

 پروژه هایی که از حیات وحش استفاده می کنند:

           شده در این دستور العمل اخالقی به طور همسانی براي حیوانات وحشی و درنده هم اعمال یین ) اصول تب29-7

ت شرایط رفاهی مربوط به هر الزاماً باید از رعای کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانیمی گردد و بنابراین 

 خاص جانوري آگاه گردد.گونه 

 

 کنند:پروژه هایی که از دام استفاده می 

              ) اصول تببین شده در این دستور العمل اخالقی به طور همسانی براي احشام و حیوانات اهلی هم اعمال30-7

الزاماً باید از رعایت شرایط رفاهی مربوط به هر کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهاي حیوانی می گردد و بنابراین 

 گونه خاصی جانوري آگاه گردد.


