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 مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهیاجرایی دستورالعمل 
 

اي بنام کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و  دار زنده در مطالعات، کمیته قبل از استفاده ازحیوانات مهره
 .هدد حیوانات، مورد بازبینی قرار می آزمایشگاهی شرایط را از نظر مناسب بودن و لزوم استفاده از

 
 ها دستور العمل

مشورت  باشد،روند تجدید نظر، مطالعه و ارزیابی پروپوزال آشنا به فرد دیگري که ، با پروپوزالارائه شود قبل از  توصیه می -1
 خیر اندازد.أتواند تصویب پروپوزال پژوهشی را به ت گردد که می این امر سبب شناسایی اشتباهات شایعی مینمایید. 

هاي وارده به حیوانات مشورت  درخصوص درد و رنجمجرب وزال پژوهشی خود، با یکی از دامپزشکان قبل از ارائه پروپ -2
 نمایید.

هاي مندرج در آن، نباید مسئولین  کدام از پاسخ باشد؛ یعنی هیچ پروپوزال تکمیل شده، به منزله یک سند مستقل می -3
 گر براي اطالعات خواسته شده ارجاع دهد.ارزیابی را به یک تقاضانامه، مقاله علمی یا هر منبع خارجی دی

کنندگان پروپوزال بویژه در بخش مربوط به توصیف غیرتخصصی، ضروري  استفاده از زبان قابل فهم براي همه بازبینی -4
 است. بقیه متن نیز باید براي یک فرد متخصص خارج از رشته تحصیلی شما قابل فهم باشد.

   : االت غیر مرتبط نیز باید نوشته شودؤاسخ دهید. حتی در مقابل ساالت مطرح شده در فرم ها پسؤبه تمام  -5
 یا غیر مرتبط » بدون پاسخ«      

یک نسخه تایپ شده و امضا شده از پروپوزال، باید به دفتر کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و  -6
 آزمایشگاهی ارائه شود.

 
 خالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهیسازمانی افقط براي استفاده دفتر کمیته 

 پروپوزال تحقیقی : 

 شماره پروپوزال :

 تاریخ ارائه : 

 تاریخ تصویب پروپوزال تحقیقی :

 گروه بندي نوع درد وارده به حیوان (براساس طبقه بندي بند ط) : 

 

 تاریخ تصویب کمیته اخالق : 

 

 

 کدمجوز اخالثی : 

   :در موارد ذیل ، ات آزمایشگاهی استفاده می شود، جهت اخذ مجوز اخالقیدرتحقیقاتی که ازحیوان 
 
 .جراحی  -1
 .ها شکستن استخوان -2
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 .فیزیولوژیکوآماده سازي نور -3
 .مسمومیت در اثر دارو یا اشعه  -4
  .تجمع خون داخلی قلبی یا پري اربیتال -5
 .سوء تغذیه متوسط تا شدید -6
 که باعث تخریب بافتی یا مرگ گردند. مداخالتی -7
 .برادي کینینیا عوامل ایجاد کننده التهاب یا نکروز وسیع مانند اجوان کامل فروند  -8
  .  ساعت 12ا بستن هر حیوانی بیش از یحیوانات به صندلی یا داربستی که به آن عادت داده نشده اند  مقید کردن -9

 .سوزاندن یا انجماد -10
 .شوك الکتریکی منجمله شوك تقویتی -11
 . LDتعیین  -12
  .غزي یا داخل قلبیتلقیح داخل م -13
 .کاربرد تحریکات زیان بار بدون وقفه -14
 .تحمیل شرایط محیطی غیر طبیعی -15
 .آزمونهاي ایجاد درد  -16

 
 ها الزم است: این فرم تکمیل

 
 می باشد) 21الی  3صفحات ( فرم مربوط به پروپوزال مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی 

 
 31صفحه  ( فرم  امضاء( 

 

  ضرورت داشته باشد( هر کدام که  9الی  1ضمائم ( 
 

 به ادرس ذیل مراجعه فرمایید:   9الی  1لطفاً جهت دستیابی به ضمایم 

 https://researchvice.tbzmed.ac.ir/?pageid=149  
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 ت آزمایشگاهیفرم مربوط به پروپوزال مراقبت و استفاده ازحیوانا
 کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی 

 
 محقق (مجري) اصلی: 

 (فقط اعضاي هیات علمی )
 :تلفن همراه                       :تلفن محل کار                 :دانشکده                  :دپارتمان (گروه)

 ) : E-mailآدرس پست الکترونیکی ( 
 

 عنوان پروپوزال: 
 ( تمام منابع مالی پیش بینی شده را اعالم فرمایید)   :دشو مین میأمنابع مالی این پروژه از کجا ت

 
هایی که  جمله موارد مغایر با حیات (یعنی جراحیازر روي حیوان پیش بینی شده است؟ آیا در پروپوزال شما انجام جراحی ب

             □خیر                 □بله                                شوند؟ منجر به مرگ حیوان می
 را تکمیل کنید. 1لطفاً ضمیمه  ،اگر پاسخ مثبت است

 
     □خیر           □بله     داري یک مجموعه پرورش حیوانات است؟  آیا پروپوزال شامل نگه

 را تکمیل کنید 2لطفاً ضمیمه  ،اگر پاسخ مثبت است
 

هاي حیوانی از منابعی غیر از حیواناتی که در این پروپوزال درخواست شده است  بردارنده هر گونه بافت درآیا پروپوزال 
   باشد؟ می

 □خیر            □بله 
 را تکمیل کنید. 3لطفاً ضمیمه  ،اگر پاسخ مثبت است

 
 نید؟ک می آیا استفاده از مواد تاریخ مصرف گذشته در جراحی مغایرت با حیات را پیش بینی

 □خیر           □بله 
را تکمیل کرده و شرح استفاده مورد نظر را در پروپوزال ذکر نمایید. ( بخش  4لطفاً ضمیمه  ،اگر پاسخ مثبت است

 هـ اقدامات عملی)
 

 ؟دقیقه صورت پذیرد 15آیا در طی اجراي این پروپوزال ممکن است ممانعت از هوشیاري حیوانات به مدت بیش از 
 □خیر           □بله 

 (بخش هـ اقدامات عملی) علت و ضرورت آن را بیان نمایید. ،اگر پاسخ مثبت است
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 آیا این پروپوزال در بردارنده محدودیت آب و غذا براي حیوانات می باشد؟
 □خیر           □بله 

(بخش هـ  .نمایید اگر پاسخ مثبت است، لطفاً علت و ضرورت برقراري محدودیت آب و غذا براي حیوانات را بیان
 اقدامات عملی)

 
  باشد؟ می ،،سسات دیگري انجام شودؤآیا این پروپوزال دربردارنده تحقیق مشترکی که در آن هرگونه مطالعات حیوانی در م

 □خیر                   □بله 
 :لطفاً اطالعات ذیل را از موسسات سهیم تهیه و الصاق نمایید ،اگر پاسخ مثبت است

 
کار با حیوانات آزمایشگاهی (در  رعایت کدهاي اخالقی استفاده ازحیوانات مبنی بر سسات مراقبت وؤیه ازکمیته مییدأ)ت1(

 صورت وجود)
 ) یک نسخه از پروپوزال 2(
 ) شماره بیمه خدمات بهداشتی عمومی موسسه (در صورت وجود)3(
 
 

  باشد؟ و یا عوامل عفونی مینوترکیب  DNAاز  in vivoآیا این پروپوزال در بردارنده استفاده 
 □خیر                   □بله 

 سسات ذیربطؤهاي واگیرمرکز بهداشت استان ویا سایر م ییدیه ازگروه کنترل بیماريأاگرپاسخ مثبت است، ت 
براي انجام  مایشگاهی آزمحوریت مطالعات حیوانی و  ییدیه کمیته سازمانی اخالق باأقبل ازدریافت ت بایست می

 یشاتی که در آن از چنین عواملی استفاده می شود تهیه شده باشد.آزما
 

 از مواد رادیواکتیو می باشد؟ in vivoآیا این پروپوزال در بردارنده استفاده 
 □خیر                   □بله 

درآن  ییدیه براي انجام چنین آزمایشاتی که مواد رادیواکتیوأبایست قبل ازدریافت ت اگرپاسخ مثبت است، می 
یید اخذ شده باشد یک أسسات ذیربط تؤیا سایر م گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان شود، از می استفاده

 باید به کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی ارائه گردد. یهییدأنسخه ازدرخواست وت
 

 باشد؟ سموم یا موتاژن ها می ،سینوژن هاازکار in vivoآیا این پروپوزال در بردارنده استفاده 
 □خیر                   □بله 

ییدیه براي انجام چنین آزمایشاتی، از دفتر ایمنی و بهداشت أبایست قبل از دریافت ت می ،اگر پاسخ مثبت است 
ییدیه أیک نسخه از درخواست و ت .ییدیه اخذ شده باشدؤسسات ذیربط تؤمحیط مرکز بهداشت استان یا سایر م

 باید به دفتر کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعه حیوانی و آزمایشگاهی ارائه گردد.
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 اند استفاده شود؟  آیا در این پروپوزال قرار است از حیواناتی که قبالً در پروژه دیگري بکار گرفته شده
 □خیر                   □بله 

پروتکل وي در کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی  نام محقق و شماره ثبت ،اگر پاسخ مثبت است
 و آزمایشگاهی را ذکر نمایید.

 
 

 نام محقق اصلی:                                                                            امضاء
 
 

 ش بینی شده در پروپوزال آگاه باشد.دردي پی هوشی و بی بازبینی توسط یک کارشناس که به لحاظ تخصصی از روند بی
هاي وارده به حیوانات، مورد بازبینی قرار دهد.  یک کارشناس می بایست پروپوزال شما را قبل از ارائه آن، از نظر درد و یا رنج

ایشگاهی قبل از ارائه پروپوزال باید یک نماینده آشنا با جزئیات پروپوزال از طرف شما با یک کارشناس تخصصی حیوانات آزم
 مالقات نماید.

 
 ...امضاي کارشناس تخصصی ..............................................      تاریخ : .............................................
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 کارکنان 
محققین  شامل:د، (تماس دارنیا محیط آزمایشگاه  اطالعات مربوط به بخش کارکنان را براي هر یک از افرادي که با حیوانات

 تکمیل نمایید. ) ...........و.... ها، فلوها و اعضاي هیات علمی بازدید کننده ها، دانشجویان، رزیدنت اصلی، تکنیسین
ولیت دارد هر گونه تغییري در کارکنان را به دفتر کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و ئمحقق مس

 آزمایشگاهی اعالم نماید.
براي مقابله با عوارض پیش آمده، در تمامی اوقات در دسترس باشد.  است. پروپوزال نام برده شده که در قل باید یک نفرحدا

صورت همزمان غیر قابل دسترسی هستند (جلسات، تعطیلی ها و غیره) هماهنگی قبلی با بخش مسئول ه اگر همه کارکنان ب
 یط اورژانسی پیش آمده براي حیوانات مربوط به این پروپوزال باید انجام گیرد.حیوانات آزمایشگاهی، به منظور مواجهه با شرا

چه کسی بعنوان فرد مسئول تماس اولیه در نظر گرفته می شود (بعبارت دیگر در صورت لزوم در ابتدا باید با چه کسی تماس 
 گرفته شود؟)

 
 ..................................              نام :   
 

 ..................................           وان : عن
 

 ..................................   :   تلفن همراه
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 الف) اطالعات و مشخصات کارکنان 
کنند یک فرم جداگانه تکمیل گردد (فرم، به تعداد  براي هر یک از افرادي که با حیوانات تماس دارند و با این پروپوزال کار می

 رد نیاز تکثیر شود.)مو
 پست الکترونیکی آدرس

 E-mail 

 تلفن
 همراه

 تلفن
 محل کار

دپارتمان/ 
 گروه

میزان 
 تخصیالت

 نام سمت 

       

 و یا مدارك آموزشی معادل آن را دارد؟ست آیا این فرد، دوره قوانین و مقررات اجباري مربوط به مراقبت و استفاده از حیوانات را گذرانده ا
 □ خیر         □  بله

 این فرد کارهاي زیر را در این پروتکل انجام خواهد داد (تمام مواردي که در این پروتکل انجام می شود را عالمت بزنید):
 مواد تزریقی          □              co2 □      جدا کردن سر      □جابجایی مهره گردنی         □مرگ آسان:          

 سایر موارد (لطفا شرح دهید) □                       
 منطقه اي (موضعی) □استنشاقی                     □تزریقی                        □بیهوشی:            

 هاي پس از عمل  مراقبت □جراحی       □آماده سازي                  □     جراحی آسپتیک منجر به بقا (فقط جوندگان):
 هاي پس از عمل مراقبت □جراحی       □آماده سازي                  □):    منجر به بقا (سایر پستانداران جراحی استریل 

 (تمام گونه هاي مورد استفاده را ذکر نمایید)اقدامات عملی شایع : 
 تماس با حیوان و یا بستن حیوان 

 تزریقات : 
 ...............................)                     ...............SQزیر جلدي ( 

 )                  ..............................................IMداخل عضالنی ( 
 .............................................         )           IPداخل صفاقی ( 

 .......................)                      .......................IVداخل ورید ( 
 سایر انواع تزریق  (شرح دهید)      ..............................................

 سایر اقدامات عملی: (اقدامات عملی و نوع گونه ها را شرح دهید)

یید چه کسی مسنول آموزش وي اگر این فرد، تجربیات اختصاصی در مورد اقدامات ذکر شده را در خالصه آموزش خود ندارد، مشخص نما
 خواهد بود:

ام تکمیل آموزش باید براي تهیه مدارك با دفتر کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی تماس گهن توجه : مربی
 بگیرد.
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 ب) اطالعات حیوانات 
 .ر کنیدبطور جداگانه پ (STRAIN )و یا نژاد ) (SPECIES فرم زیر را براي هر گونه

 تعداد کل تقاضا شده : ....................................                 گونه : ...................................................

 نژاد یا تیره: .........................................
 گین آمار روزانه :ماده                              میان    □نر       □جنس:  

 سن یا وزن: ...............................................   میانگین مدت اسکان: 
 : ............................................................ منبع ترجیحی (اگر موجود است)

 ...................: ...... لطفاً هر گونه نیازمندي محیطی را شرح دهید( قفس، غذا، غیره)
(اگر بیش از یک  .الزم است، این حیوانات از دپارتمان مرجع حیوانات آزمایشگاهی منتقل شوند لطفا اطالعات زیر را تهیه نمایید اگر

 .مکان موجود است بطور جداگانه ذکر کنید)
 :  غیره) طول مدت (دقایق،                                : مکان (شماره ساختمان و اتاق)

 ........................فهرست اقداماتی که باید در آنجا انجام گیرد: ......
. 

 ....گونه: .......................................................               تعداد کل تقاضا شده: .............................
 ...................نژاد یا تیره: .........................

 ماده                    میانگین آمار روزانه :   □نر                □جنس :   
 سن یا وزن: ............................ میانگین مدت اسکان 

 ......................: ................................... منبع ترجیحی (اکر موجود است)
 

 : ............................... ه نیازمندي محیطی را شرح دهید (قفس، غذا، غیره)لطفا هر گون
(اگر بیش از یک .این حیوانات از دپارتمان مرجع حیوانات آزمایشگاهی منتقل شوند لطفا اطالعات زیر را تهیه نماییدالزم است،  اگر

 .مکان موجود است بطور جداگانه ذکر کنید)
 :طول مدت (دقایق، غیره ) :                               ان و اتاق) مکان (شماره ساختم

 .............................فهرست اقداماتی که باید در آنجا انجام گیرد: 
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 ج) توصیف غیر تخصصی (توضیح پروپوزال به زبان ساده)

 
 ارائه متوسط دبیرستانی قابل فهم باشد دانش آموزراي یک پیشنهادي را به شکلی که ب هاي مایشزآ ازایی  خالصهدر پروپوزال 

 هرگونه اصطالح تکنیکی یا علمی باید تعریف گردد. این توصیف حداقل باید پاسخگوي سواالت زیر باشد: .نمایید
 اهداف تحقیق کدامند؟ )1
 چرا این اهداف حائز اهمیت هستند؟ )2
 آزمایشات پیشنهادي کدامند؟ )3
 ه رسیدن به این اهداف کمک می نمایند؟آزمایشات پیشنهادي چگونه ب )4

 
 :د) اطالعاتی که از رویکرد تجربی حمایت می نمایند

 
 .) دورنماي علمی و دالیل منطقی براي آزمایشات پیشنهادي را شرح دهید1
 اي براي علوم پزشکی ممکن است حاصل گردد؟ ) از این مطالعه چه فایده یا کمک بالقوه2
 .هاي غیر حیوانی بدست آیند دالیل خود را ارائه نمایید توانند با استفاده از جایگزین عات مورد نظر نمی) در مورد اینکه چرا اطال3

داشته  در برسازي کامپیوتري و هر مدل بالقوه غیر حیوانی دیگر را  شبیه ،in vitroروش هاي  ،بایست استفاده از انسان پاسخ می
 باشد.

بایست  پاسخ می .بایست مورد استفاده قرار گیرند دالیل خود را ارائه نمایید ی انتخاب شده میهاي حیوان ) در مورد اینکه چرا گونه4
تر در مقیاس رده بندي را در نظر داشته باشد. حیوانات باالتر در مقیاس رده بندي نیز اگر نشان دهنده  هاي پست استفاده از گونه

 تري باشند باید مد نظر قرار گیرند. مدل مناسب
شرح دهید این تعداد  ایشات پیشنهادي را فهرست نمایید. براي هر آزمایش، تعداد حیوانات در هر گروه را متذکر گردیده و) آزم5

تا تعداد مورد نیاز از نظر  ت گذشته باشدابهتر است تعیین تعداد بر اساس یک آنالیز نمایی و یا تجربی .چگونه تعیین شده است
شوند باید با تعداد کل خواسته شده در بخش ب همخوانی  هایی که در اینجا فهرست می هوهمه گرتعداد کل  .دار باشد آماري معنی
 داشته باشد.

 
 هـ ) اقدامات عملی 

 شرح دهید. ،تمام اقدامات تجربی را که حیوانات در ان شرکت دارند
الع داشته باشد که براي طضروري است ابایست به تفضیل شرح داده شود. براي کمیته  هر نوع عمل بالقوه در مورد یک حیوان می

ارائه یک دیاگرام وقایع نیز اغلب  ،بدین منظور .هر حیوان به ترتیب چه رویدادهایی رخ می دهد ( از شروع آزمایش تا مرگ آسان)
 تواند جزئیات اقدامات جراحی را در فرم مداخله جراحی درج نماید. مفید است. محقق می

 
 

 و) داده ها 
 هاي عملی مطرح شده در پروتکل مرتبط گردند؟ توانند به پرسش شوند و چگونه می از آزمایشات فوق حاصل می چه اطالعاتی



10    w-0510-09 

 

 
 

 ز) مرگ آسان 
اگر  .تجویز هر نوع دارویی که باید مصرف گردد شرح دهید روشهاي مرگ آسان مورد استفاده در حیوان را به همراه مقدار و  روش

چگونگی حصول  .نمی باشد جدا کردن سر وغیره ،بازکردن توراکس ،ت فیزیکی مغایر با حیاتروش مرگ آسان جزو انواع اختالال
 را شرح دهید.معدوم کردن الشه اطمینان از مرگ قبل از 

 
 ح) راهنماها

الصاق  هاي مناسب را عالمت زده و برگه امضاهاي مربوطه را اگر پروتکل شما در برگیرنده هر کدام از اقدامات عملی زیر است خانه
 نمایید.

 : راهنماي تولید آنتی بادي هاي پلی کلونال و مونوکلونال در جوندگان و خرگوش 4ضمیمه  □
 : راهنماي استفاده از جوندگان در نئوپالزي تجربی و تولید آسیت 5ضمیمه  □
 : راهنماي مرگ به عنوان نقطه انتها (پایان)6ضمیمه  □
 بیهوش یا فلج شده  : راهنماي استفاده از حیوانات7ضمیمه  □
 : راهنماي استفاده از مواد تاریخ مصرف گذشته پزشکی 8ضمیمه  □
 

 ط) سطح درد و یا رنج وارده 
 متن زیر می بایست توسط محقق مطالعه و امضا شود.

است که  یکی ازمسئولیت هاي مهم کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی تعیین درجه درد و یا رنجی
تسکین یا به حداقل  ،این کمیته بررسی روش یا روش هایی است که براي جلوگیري به حیوانات وارد می گردد. مسئولیت دیگر
 .رساندن آن درد و یا رنج صورت می گیرند

 
 نماید: قانون بهزیستی حیوانات، یک اقدام دردناك را این گونه تعریف می 
سان، درد یا رنج (در حد بیش از خفیف یا لحطه اي) ایجاد نماید (یعنی درد به هراقدامی که از نظرمنطقی براي ان"

 "حدي باشد که در اثر تزریقات یا سایر اقدامات ایجاد می شود) را اقدام دردناك گویند.
 

 ت):هایی از آن می باشند (توجه: فهرست زیر، کامل نیس اقدامات دردناك و یا رنج آور قابل توجه: موارد زیر، نمونه
 جراحی  -1
 ها  شکستن استخوان -2
 آماده سازي نوروفیزیولوژیک  -3
 مسمومیت در اثر دارو یا اشعه  -4
 تجمع خون داخلی قلبی یا پري اربیتال  -5
 سوء تغذیه متوسط تا شدید  -6
 مداخالتی که باعث تخریب بافتی یا مرگ گردند. -7
 ادي کینینعوامل ایجاد کننده التهاب یا نکروز وسیع مانند اجوان کامل فروند یا بر -8
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    ساعت 12مقید کردن حیوانات به صندلی یا داربستی که به آن عادت داده نشده اند یا بستن هر حیوانی بیش از  -9
 سوزاندن یا انجماد  -10
 شوك الکتریکی منجمله شوك تقویتی  -11
 LDتعیین  -12
 تلقیح داخل مغزي یا داخل قلبی  -13
 کاربرد تحریکات زیان بار بدون وقفه  -14
 یر طبیعی تحمیل شرایط محیطی غ -15
 آزمونهاي ایجاد درد -16

 
 نشانگرهاي رفتاري درد

 توجه : در بین حیوانات تفاوت هاي بین گونه اي و فردي قابل توجهی در پاسخ به درد وجود دارد .
 گاز گرفتن یا مقاومت در مقابل دست زدن به حیوان ( در حیوانات عادت داده شده) -
 سفت کردن ناحیه دردناك  -
 صدا در آوردن  -
 به فلج شدن  تمارض -
 نگاه کردن ، لیس زدن، جویدن یا بو کردن ناحیه دردناك  -
 بی میلی به تحمل وزن، سستی -
 بی میلی به حرکت کردن یا بلند شدن  -
 رفتار لتارژیک  -
 الگوي تنفسی غیر طبیعی  -
 افزایش بزاق  -
 بی اشتهایی  -
 لرزیدن -
 اتخاذ وضعیت هاي غیرطبیعی -
 رفتار توام با نگرانی -

 
 

   اي مداخله تغذیه
. گردد می تعریف، اي، بصورت میزانی از سوء تغذیه که به طور قابل مالحظه در فیزیولوژي حیوان تداخل نماید تغذیه مداخله

ساعت براي پستانداران)، بعنوان استرس تغذیه اي قابل توجه در نظر گرفته 48ساعت ( 24 حیوانات، گرسنگی تا حد بیشتر در
 تواند از اي می تغذیه استرس .)جوندگانحیوانات داراي میزان متابولیسم باال (مثل  یوانات یادر مورد نوزادان ح شود مگر نمی

هر  .از سطح توصیه شده است، ایجاد گردد یا بیشتر طریق گرسنگی یا تغذیه با رژیمی که یک یا چند ماده مغذي آن کمتر
 ح داده شود.ریزي شده باید در بخش اقدامات عملی، شر تغذیه اي طرح مداخلهگونه 

 
 ام . العات فوق را مطالعه و درك نمودهاط .……………  اینجانب 
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 نام و امضاي محقق اصلی :                                               تاریخ: 
 
 

 این پروپوزال را تعیین نمایید:شدت درد ایجاد شده در 
 

هاي متفاوت قرار  الزم است در گروه ،هاي متفاوت از حیوانات تفادهعلت اسه فقط هنگامی بیش از یک مورد را تعیین کنید که ب
صورتی که بقیه حیوانات قبل از  در ")C("مثالً برخی حیوانات فقط به منظور تهیه بافت با مرگ آسان مواجه شوند .داده شوند

 قرار بگیرند. ")D("مرگ آسان تحت عمل جراحی
 از یک تزریق باشد. : درد و یا رنج وارده در حد کمتر Cگروه  □
 ها تخفیف داده شده باشد. هوش کننده درد و یا رنجی که بطور کامل توسط مسکن ها و یا بی : Dگروه  □
 ها تخفیف داده نشده باشد. هوش کننده : درد و یا رنجی که بطور کامل توسط مسکن ها و یا بی Eگروه  □

ها و یا مسکن، ارائه نماید. ممکن است از محقق درخواست  کننده هوش محقق اصلی باید دالیل منطقی براي نیاز به قطع بی
شود که در یک جلسه براي بحث در مورد تحقیق پیشنهادي با کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیواناتی و 

 آزمایشگاهی نیز شرکت نماید.
 باشد: نیاز به ارائه موارد زیر می Eیا  Dبراي پروتکل هاي نوع 

ی دال بر اینکه جایگزین هاي عملی براي اقدامات یبایست منابع و شرح روش ها : محقق اصلی می ها اي جایگزینجستجو بر
باشند را تهیه نماید. این شرح روش ها و منابع حداقل باید حاوي جستجوي پایگاه داده ها  دردناك یا رنج آور در دسترس نمی

 با تمام اجزاي مشخص شده زیر باشند:
 

 ده (هاي ) جستجو شده :پایگاه دا
 

 تاریخی که جستجو انجام شده: 
 

 دوره زمانی که جستجو انجام شده: 
 

 واژه هاي کلیدي و یا استراتژي جستجوي انجام شده: 
 

واع غیر حیوانی و هر روش یا تکنیکی که بتواند منجر به کاهش استفاده از حیوانات یا جایگزین کردن مدل هاي حیوانی با ان
هاي تجربی در جهت کاهش درد و رنج وارده گردد باید مورد توجه قرار گرفته و توجیهی براي مناسب نبودن  کنیکیا اصالح ت

 آنها ارائه گردد.
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 امضاها
  :نماید که یید میأمحقق اصلی با امضاي متن زیر ت

 طبق قوانین و مقررات زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ،حیوانات در این مطالعه -1
حرفه اي،  بهداشت : مجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز شامل واحدهاي زیر هاي دستورالعملالف)  

 .هاي واگیر گیري و مبارزه با بیماري گروه پیشبهداشت محیط، 
 هاي مدیریت حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز.  دستورالعملب)   
 الق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی.کدهاي اخالقی مصوب کمیته سازمانی اخج)  

 درد و رنج وارده به حیوانات تا حد قابل اجتناب براي انجام تحقیقات واجد ارزش علمی محدود خواهد شد. -2
موقع که اندیکاسیون  حداقل رساندن درد و یا رنج وارده هر بخش به منظور به هوش کننده و آرام داروهاي مسکن، بی -3

 ویز خواهند شد.داشته باشند تج
 اند. ها براي اقدامات دردناك و یا رنج آور مد نظر قرار داده شده تمام انواع جایگزین -4
 باشند. براي مطالعه پیشنهادي میگزینه ترین  مناسب ،تعداد حیوانات و اقدامات مورد استفاده ،ها گونه -5
 باشد. کاري غیر ضروري مطالعات پیشین نمی تحقیق پیشنهادي، دوباره -6
جانب اطالع دارم که مرگ آسان یک حیوان دچار درد ویا رنج باید تحت نظر یک دامپزشک دپارتمان مرجع حیوانات این -7

هاي الزم و منطقی  مرگ آسان تمام تالشاجراي قبل از عامل  آزمایشگاهی (مدیرحیوان خانه) انجام پذیرد به طوري که
 را در جهت اهداف زیر بعمل آورد: 

 هاي مربوط به نقطه انتها (پایان ) که در پروتکل مورد نظر پذیرفته شده است.پیگیري تمام راهنما  1-7
 تماس با محقق اصلی جهت هماهنگی  2-7

 آموزش هاي الزم را خواهند دید. ،تمام افراد درگیر در این پروژه قبل از شروع هر نوع کاري با حیوانات -8
 
 

 یخ : امضاي محقق اصلی :                                   تار
 

 امضاي رئیس دپارتمان:                                تاریخ : 
 
قابل پیگیري  سال اعتبار دارد و توسط کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی 3ییدیه به مدت أت

بازبینی کامل پروتکل  ،ساله 3ه بعد از اعتبار براي ادامه یک پروژ .بازبینی ساالنه انجام خواهد شد ،است در دوره اعتبار تاییدیه
 ضروري است.

 
 امضاي رئیس کمیته سازمانی اخالق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی:     

 تاریخ تایید:            
    

 :فعال امضاي داور اخالقی گرفته شود) (امضاي دامپزشک یا مدیر مسئول حیوان خانه 
       تاریخ تایید:        


