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 خالصه اجرايي 

 

  مقدمه

و در حقيقت با وجود است دانش بشر داشته  توسعه  در  مهماستفاده از حيوانات آزمايشگاهي در امور علمي نقشي 

هاي جايگزين، استفاده از حيوانات آزمايشگاهي هنوز موضوعي غير قابل كارگيري روشهاي صورت گرفته در بهپيشرفت

هاي حيواني مورد استفاده در امور علمي از سيستم عصبي هرچند امروزه اثبات شده  است كه اغلب گونه .اجتناب است

در  -ن خواست خودبدو- هاي حسي و ادراكي وسيعي دارند، اين حيوانات اي برخوردارند و قابليتبسيار تكامل يافته

آوري نظير درد، ديسترس، اضطراب، نااميدي، اندوه، و افسردگي هاي علمي مجبور به تحمل حاالت رنجبسياري از پروژه

مند نشده و در هرگز از فوايد امور علمي صورت گرفته بهره -به عنوان آزمودني-كه حيوانات مذكور  ضمن اين شوند.مي

كند كه ناتواني ميشوند. اين در حالي است كه انسانيت، عقل و شرع چنين حكم ر كشته مياغلب موارد نيز در پايان كا

محسوب شود.  محدود كردن رفاه  و ايجاد درد و آسيب به اوتواند دليلي براي يك موجود زنده در مطالبه رفاهش نمي

قرار گرفته است و در فرهنگ  حيوانات در مستندات ديني مورد تأكيد حالدر حقيقت از بعد ديني ضرورت رعايت 

اصيل ايراني، مهرباني و رعايت انصاف در تعامل با حيوانات سابقه هزاران ساله دارد. از ديدگاه علمي نيز، دانش امروز بشر 

اثبات نموده كه عدم رعايت اصول اخالقي در كار با حيوانات آزمايشگاهي به طرز چشمگيري موجب مخدوش شدن 

گردد. باعث تحريف حقايق علمي و تضييع منابع مالي، زمان و انرژي نيروي علمي مي درنتيجهو  نتايج بدست آمده شده

هاي اخير موضوع رعايت حقوق و رفاه حيوانات مورد استفاده در امور علمي از المللي نيز در دههاز بعد قوانين بين

راد حقيقي و حقوقي را مستقيماً تحت تأثير قرار اي افاي برخوردار شده است به نحوي كه آينده حرفهالعادهاهميت فوق

  داده و در حقيقت امروزه هيچ فردي نسبت به اين موضوع مصونيت ندارد.

با استفاده از  »مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهي در امور علمي راهنماي« مالحظات پيش گفته با عنايت به

آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش توسط معاونت تحقيقات و فن ليمنابع معتبر بين المللي و نظرات متخصصين داخ

مشمول مفاد  ،هاي زيست پزشكي مشتمل بر استفاده از حيواناتبا توجه به اينكه پژوهشگردد. پزشكي تهيه و ابالغ مي

وردين مصوب فر» پزشكيهاي زيستهاي اخالق در پژوهشوظايف كميته بندي و شرحدستورالعمل تشكيل، سطح«

نامه آن مصوب ، كه طرحمشتمل بر استفاده از حيوانات هاي زيست پزشكيپژوهشاصل آثار و نتايج  ،باشندمي 1393

هاي اداري و حقوقي، فاقد اعتبار و غير نظر از عواقب و ضمانتهاي زيست پزشكي نباشد، صرفكميته اخالق در پژوهش

 .قابل استناد و انتشار خواهد بود

  

 



 

 

 

 

 

هاي انساني و التزام به رعايت قوانين كار با حيوانات حاضر ضمن تأكيد بر حفظ اخالق و مسئوليتي راهنما

باشد. بدين عمل آمده بر روي حيوانات آزمايشگاهي ميهآزمايشگاهي، ناظر بر كسب نتايج موثّق از اقدامات علمي ب

ايشگاهي پرداخته و تا حد امكان از ورود به جزئيات منظور دستورالعمل حاضر به بيان كليات اخالقي كار با حيوانات آزم

روز علمي مراجعه موظّفند به منابع معتبر و به تكنيكياست؛ لذا مخاطبان اين مجموعه در رابطه با جزئيات  كردهپرهيز 

ي تمامهاي آن مطرح شده است، مربوط به حاضر و تمامي ضمائم و ملحقّات و پيوست راهنماي. تمامي آنچه در كنند

، كدهاي راهنما در تهيه اين باشد؛ مگر اينكه استثنائاً در جايي صراحتاً به غير آن اشاره شده باشد. هاي حيوانات ميگونه

قبلي كار با حيوانات آزمايشگاهي در كشور مورد توجه قرار گرفته و ضمن انجام مطالعات تطبيقي و استفاده از منابع 

دانان، المللي، از نظرات تخصصي صاحبنظران علمي و مذهبي، پژوهشگران، حقوقداخلي و خارجي و كدهاي اخالقي بين

  گيري شده است. پزشكي كشور نيز بهرهو متخصصان اخالق

باشند؛ حاضر، تمامي افرادي هستند كه به هر نحو در كار با حيوانات آزمايشگاهي دخيل مي راهنمايمخاطبان 

ي ايشان داشته باشد و چه فاقد چنين منافعي باشد. ايشان بايد مطالب چه اين موضوع منافع مادي يا معنوي برا

 راهنمايحاضر و ساير اسناد مرتبط با آن را مورد استفاده قرار داده و چنانچه در استنباط يا اجراي هر بخش از  راهنماي

تا زمان اعالم نظر كميته  وكنند اي وجود داشت، موظّفند موضوع را از كميته اخالق ذيربط استعالم حاضر شك و شبهه

هرگونه اقدام الزم در جهت حفظ حقوق و رفاه حيوانات و جلوگيري  ،روزاخالق، حسب اصول مندرج در منابع معتبر و به

 راهنمايعمل آورند. در مواردي كه فرد دخيل در كار با حيوانات آزمايشگاهي به هر دليل به هها را باز درد و رنج آن

بايد مقررات مربوطه توسط مجري مسئول به وي تفهيم  ته يا قادر به استفاده از مطالب آن نباشد،حاضر دسترسي نداش

بخش  3حاضر شامل راهنماي آورده شده است.  1حاضر در تصوير  راهنمايشود. مراحل انجام يك پروژه حسب ضوابط 

  ماده است كه به صورت خالصه در ذيل ارائه شده است. 105و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  

  

  

  

  بخش اول: تعاريف

 است.  راهنماماده در برگيرنده معنا و مفهوم اصطالحات به كار رفته در  3اين بخش در 

  

  هاي افراد حقيقي و حقوقيبخش دوم: مسئوليت

اين بخش حاوي اصول اساسي كار با حيوانات آزمايشگاهي است. در اين بخش، ابتدا مقرّرات عمومي مربوط به 

هاي اخالق، ها تبيين شده و سپس مقرّرات ويژه مربوط به مؤسسات، كميتهايشگاهي در پروژهحفظ حقوق حيوانات آزم

كاربران، و نيروهاي مراقبت از حيوانات به فراخور موقعيت افراد حقيقي/حقوقي به تفكيك ارائه گرديده است. در اين 

ها، حفاظت از سالمت پرسنل و جراي پروژه، محل و نحوة اكميته اخالقها، نحوة اخذ مجوز از اصول طراحي پروژهبخش 

حيوانات آزمايشگاهي در طول پروژه، نحوه اطمينان از حفظ رفاه حيوانات، ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به حيوانات و 

 هاي اخالقي در رابطه باها، ساختار استاندارد اماكن نگهداري و كار با حيوانات، نحوة عملكرد سطوح مختلف كميتهپروژه

تفكيك مقرّرات حسب موقعيت افراد  هاي مربوط به حيوانات آزمايشگاهي، و اصول آموزش افراد ارائه شده است.پروژه

صرفاً به منظور تسهيل در دسترسي افراد به مقرّرات ويژه حسب موقعيت خود بوده، ليكن در موارد لزوم هر يك از افراد 

  را نيز مورد توجه و اجرا قرار دهند.     اهنمارهاي بايد مقرّرات ساير بخشحقيقي/حقوقي مي

  

  بخش سوم: اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي

ها مورد بررسي قرار حاضر، مراحل مختلف كار با حيوانات آزمايشگاهي در پروژه راهنمايدر بخش سوم از 

حمل و نقل حيوانات، نگهداري از  گرفته و مقرّرات مربوط به منشاء و نحوة تهيه حيوانات مورد استفاده در مداخالت،

هاي پايان كار با حيوانات تبيين شده است. با عنايت حيوانات، اصول استفاده از حيوانات در مداخالت، و معيارها و روش

حسي در جلوگيري از درد و رنج حيوانات، اين بيهوشي/بيبه ماهيت تهاجمي مداخالت جراحي و نيز حساسيت موضوع 

اند. بايد توجه داشت كه انجام امور طبي در مورد حيوانات ت ويژه در اين بخش مورد بحث قرار گرفتهبه صوردو موضوع 

اي و تخصصي مقاطع دكتري حرفهدستورالعمل يك دانش تخصصي بوده كه در ساختار آموزش عالي كشور در 

حاضر تداخل يا بازنويسي اهنماي ر هاي آموزشي خاص خود را دارد و هدف ازقوانين و سرفصل و دامپزشكي ارائه شده

  اين موضوع نيست و در موارد مقتضي افراد موظّفند به دامپزشك ذيصالح مراجعه نمايند.

 



 

 

 
 
 
 
 
 

  .حاضر دستورالعمل ساختار حسب پروژه كي ياجرا روند. 1 ريتصو
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  تعاريف -بخش اول

بدون در نظر  دياز جمالت آن نبا كي چيو ه رديبه صورت كامل مورد توجه قرار گ ديحاضر با راهنماي مفاد -1 ماده

راهنماي مفاد  ياجرا يالزم برا يهاكيجمالت مرتبط مورد استفاده قرار داده شود. در رابطه با تكن ريگرفتن سا

 مراجعه شود.  يروز علمحاضر الزم است به منابع معتبر و به

 :است رفته كار به ليذ يمعان در حاضر، راهنماي در مندرج يهاواژه -2 ماده

 : عبارت است از: يوانيح ي/آزمودنيشگاهيآزما واناتي/حيشگاهيآزما واني/حواناتي/حوانيح -2-1

 تمامي مهره داران -1

  و باشند؛يم درد حس به قادر كه پستانداران ينيجن اشكال -2

قرار است  يول ستند،يپستانداران كه هرچند در هنگام انجام مداخله قادر به حس درد ن ينيجن اشكال -3

احتمال دارد در  ،هاآن ياجرا شده بر رو يمداخالت قبل ليه زنده بمانند و به دلپس از انجام مداخل

 را تجربه كنند.  داريپا بيآس اي سترس،يكه قادر به حس درد شدند، بتواند درد، رنج، د ندهيآ

 )4و ماهي ده پا3، ماهي مركب 2( شامل براختاپوس1 سرپاوران -4

 ديبا زين يكيژنت راتييتغ دچار واناتيح مورد در ،راهنما نيا در مطروحه اصول يتمام: تبصره
 به ندهيآ در يكيژنت رييتغ دچار واناتيح از استفاده به مربوط ةژيو ةميضم. شود اعمال

 واناتيح با كار در ژهيو يهاتيحساس به تيعنا با كنيل شد، خواهد الحاق حاضر دستورالعمل
 حسب واناتيح نيا به مربوط ژهيو اتمالحظ مذكور، ةميضم الحاق زمان تا است الزم مذكور
 .شود داده قرار نظر مد مربوطه يهانامهطرح در روزبه و معتبر يعلم منابع

2-2- كياز ورود  يناش بيآس اي سترس،يدرد، رنج، د زانيمعادل م :درد نهيكم حد به بدن  يسر سوزن طب

 ني. اباشديم -رديصورت گ يدامپزشك حيحسب اصول صح وانيچنانچه ورود سر سوزن به بدن ح - وانيح

راهنماي كه از نظر  بيآس اي سترس،يدرد، رنج، د زانيم نيكمتر ايدرد،  نهيحد كم ارِيدرد به عنوان مع زانيم

  . شودياست، در نظر گرفته م تيحاضر حائز اهم

 ريسا اي يدرديب ،يهوشيبا استفاده از ب داريپا بيآس اي سترس،ي: رفع كامل درد، رنج، دتبصره
حاضر  راهنماياز مندرجات  يشگاهيآزما وانياستثناء كردن ح يبرا يمالك تواندينم ،هاروش

حاضر راهنماي از اسباب خروج از شمول  وانات،يالقاء مرگ در ح ايباشد. به طور مشابه، كشتن 
 .  ستين
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 يبرا وانيح يروان اي يكيزيف يعيطب يهاييكاهش در توانا يبه معنا :كننده ناتوان ينيبال تيوضع -2-3

 .باشديم ياتيح يعيطب يهاتيداشتن فعال

مقاصد  يبرا وانيح كياز  يتهاجم ريغ اي يهر گونه استفاده تهاجم ي: به معن/مداخالتمداخله -2-4

ناشناخته باشد، و  ايآنها شناخته شده  جيكه ممكن است نتا باشد،يم ياهداف علم گريد اي ،يآموزش ،يپژوهش

از  شتريب ايمعادل  زانيبه م داريپا هايآسيب اي سترسياز درد، رنج، د يوحسط وانيممكن است باعث شود ح

است كه  يارعامدانهياعمال عامدانه و غ ةشامل هم نيرا متحمل شود. مداخله/مداخالت همچن» درد نهيحد كم«

 يكيژنت رييدچار تغ يوانيرده ح كي يو نگهدار جاديا يحت اياز تخم،  وانيح كيآمدن  رونيب اي شيمنجر به زا

 . شوديم

پژوهش، اقدام  رينظ يشده علم فيهدف تعر كياست كه واجد  يبرنامه كار يبه معنا :پروژه -2-5

 اي كيبوده و شامل  يامور علم ريسا اي ك،يولوژيمحصوالت ب ديتول ،يصيتست محصوالت، اقدامات تشخ ،يآموزش

 .باشديچند مداخله م

ممكن  ايبناها است،  ريسا ايها، از ساختمان ي، گروهساختمان سات،يهرگونه تأس يبه معنا :مؤسسه -2-6

داشته باشد.  اريپوشانده نشده است، و ممكن است امكانات س ايباشد كه به طور كامل محصور  ياست شامل مكان

 راهنمايوفق مندرجات - يشگاهيآزما واناتيح يانجام كار بر رو اي يمجوز پرورش، نگهدار يدارا ديمؤسسه با

 كشور را دارا باشد. يجار نيالزم حسب قوان يمجوزها ريسا ،بوده -حاضر

يم يوانيح يهااست كه به امر پرورش گونه يحقوق اي يقيهر فرد حق يبه معنا :دهنده پرورش -2-7

انجام مداخالت  ياز نتاج آنها برا كيهر  ايمذكور  واناتيمراكز از ح ريهدف كه متعاقباً در سا نيبا ا پردازد

 يهرگونه مقاصد علم ياز نتاج آنها برا كيهر  ايمذكور  واناتيح يهااندام ايها ه هر نحو از بافتب اياستفاده شده 

 باشد.  يرانتفاعيخواه غ رد،يصورت گ ياعمال با مقاصد انتفاع نياز ا كيشود؛ خواه هر  يبرداربهره

 هيقش تهاست كه ن -از پرورش دهنده ريغ- يحقوق اي يقيهر شخص حق يبه معنا :كننده هيته -2-8

مذكور ممكن است متعاقباً در مداخالت  واناتيرا بر عهده دارد. ح يشگاهيآزما واناتيكردن و نقل و انتقال ح

اعمال با  نيبه كار گرفته شوند؛ خواه ا يمقاصد علم يبرا شانيهااندام ايها جهت استحصال بافت اياستفاده شده، 

 د. باش يرانتفاعيخواه غ رد،يصورت گ يمقاصد انتفاع
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در مداخله/مداخالت  واناتياستفاده كننده از ح يحقوق اي يقيهر شخص حق يبه معنا /كاربران:كاربر -2-9

 باشد.  يرانتفاعيخواه غ رد،يصورت گ يعمل با مقاصد انتفاع نياست؛ خواه ا

رعايت انجام پروژه، و  ت،يهدا ،يطراح تيمسئول اخالق تهيكم ديكه از د ينيفرد مع :مسئول يمجر -2-10

 تيپروژه، مسئول يدر پروژه را به عهده دارد و با ثبت درخواست مجوز اجرا ياخالق ردها و راهنماهاياستاندا

در فرض  يپروژه چند نفر باشند، حت ياصل اني. هرگاه مجررديپذيم اخالق تهيكمپروژه را در تعامل با  ياجرا

ارائه  ةناممسئول پروژه در طرح يجرآنان به عنوان م انياز م يقينفر شخص حق كي ديحقوق، كماكان با يتساو

پروژه حسب مفاد  ياجرا ياخالق تيمذكور صرفاً مسئول يشود. مجر يو معرف نيمع ،اخالق تهيكمشده به 

 يمجر«نفر به عنوان  كيانتخاب  ،ياصل يچند مجر يدارا يهاحاضر را بر عهده گرفته و در پروژه راهنماي

مگر  د؛ينماينم جاديا ربطيافراد ذ ريو سا انيمجر يو معنو يمادحقوق  رييدر تغ يريتأث چگونهيه» مسئول

 توافق نموده باشند.   يگريخود به نحو د نيدر ب يمستنداً و به صورت قانون شانيچنانچه ا

 يشگاهيآزما واناتيح با رابطه در يعمل و يعلم تبحر يدارا و مسئول دامپزشك: صالحيذ دامپزشك -2-11

 .است شده حيتشر حاضر ايراهنم در يو يهاتيمسئول كه

 ديتول اي ،يصيتست محصوالت، اقدامات تشخ ،يپژوهش، اقدام آموزش شنهاديمتضمن پ سند: نامهطرح -2-12

 ليداده شده با هدف ن بيترت يكيزيو ف ،يفن ،يعلم اتياطالعات و شرح عمل يبوده و حاو كيولوژيمحصوالت ب

 كينامه توسط است. طرح قيمدون و دق يزيربرنامه كي يمعقول، ط يرماديغ اي يماد جهينت ايدستاورد  كيبه 

در آن  »يدر امور علم يشگاهيآزما واناتيمراقبت و استفاده از ح راهنماي «شده و مفاد  دييمعتبر تأ يمرجع علم

 ق،يمطالعه، تحق نامه،انيپا رينظ ينيمندرجات آن، به عناو اينام سند  ريياعمال شده است. تغ قيبه صورت دق

 . ستيحاضر ن راهنمايآنها، از اسباب خروج از شمول  رينظا اي هيشنهاديپروپوزال، پروتكل، پ ،يبررس

 اساس بر كه يرسم مرجع هرگونه اي يتخصص - يعلم تهيكم ،يپژوهش يشورامعتبر:  يعلم مرجع -2-13

 مالحظات ريسا و اجرا، روش اجرا، ضرورت نظر از را هانامهطرح و شده ليتشك هاسازمان و هادانشگاه در مقررات

 .كننديم يبررس يفن و يعلم

) يسازمان تهيكم اي ،يدانشگاه تهيكم ،يملّ تهي(كم ربطيذ ياخالق يهاتهياز كم كي هر: اخالق تهيكم -2-14

در صورت بروز  ايها بوده نامهطرح ياخالق بيو تصو يبررس تيصالح يخود، دارا تيكه حسب موارد صالح

 يهاتهيارجاع شده از كم يهانامهطرح يبه بررس دست،نييپا ياخالق يهاتهياشتراك منافع در كم ايتعارض 

 .  پردازنديم دستنييپا
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 ينامه و مالحظات اخالقطرح بيبر تصو ياخالق مبن تهينظر مساعد كم حِيو صر ياعالم كتب :بيتصو -2-15

 اخالق تهيكم ريدب اي سيرئتوسط  ياكه در قالب نامه باشديم »بيتصو« ةبر واژ حياخالق، با تصر تهيآن در كم

 .شوديطرح ارائه م يبه مجر

 تهيكم ريدب اي سيتوسط رئ يااخالق بوده كه در قالب نامه تهينامه در كمرد طرح يكتب اعالم: رد -2-16

 .شوديم يتلق» نامهرد طرح«نامه، طرح حيصر بيعدم تصو ن،ي. همچنشوديطرح ارائه م يبه مجر اخالق

قرار داده، منجر به  ريكه ممكن است نظر افراد را تحت تأث يمعنو اي يماد طيشرامنافع:  تعارض -2-17

كننده  تيبه موضوع شود. تعارض منافع ممكن است در ارتباط با كاربر، حما انهيسوگرا جهينت اي يريگميتصم

ربوطه در تمام مستندات م ديتعارض منافع با قي. مصادديآ شيپروژه پ ياجزا ريسا اياخالق،  تهيكم ياعضا ،يمال

 گردد.  انيصورت واضح بهب

 ي/شليعضالن يشدگشل ، 9خواب،  8يدرديب،  7يشدگجيگ،  6 يبخشآرام، 5يدهنيتسك اصطالحات -2-18

 حسب آنها يكيتكن اتيجزئ كه دارند يتخصص اصطالحات به نظر حاضر، راهنماي در  11يهوشيب  و،  10يعضالن

 يو به معن نيالت ياحاضر، كلمه راهنمايدر   12يوتانزي يخصصت واژه. باشديم يدامپزشك روزبه و معتبر منابع

درد و  نيو با كمتر ربطيذ ياصول اخالق هيكه حسب كل شودياز مرگ گفته م يبوده و به حالت» مرگ خوب«

از برگردان  ،يالمللنيب يها و در تطابق با متون تخصصبرداشت رياز سا زيشود؛ لذا به جهت پره جاديا سترسيد

 ربطيحاضر، فرد ذ راهنمايمندرج در  يتخصص يهاواژه ريسا فيرابطه با تعار درشده است.  زياژه پرهو نيا

ندارد،  يمتون دسترس نيبه ا ربطيو معتبر مربوطه بوده و چنانچه فرد ذ يموظف به ارجاع به متون تخصص

 . باشديم يموضوع به و ميمسئول پروژه موظف به تفه يمجر

 :شودينم اعمال ريز ردموا در حاضر راهنماي -3 ماده

  باشند؛يكه شامل انجام مداخله/مداخالت نم يدامپرور اقدامات -3-1

  باشند؛يكه شامل انجام مداخله/مداخالت نم ينيبال يدامپزشك اقدامات -3-2

به  داريپا بيآس اي سترس،يموجب بروز درد، رنج، د ،اخالق تهيكم يكه حسب نظر كارشناس ييهاپروژه -3-3

مسئول كماكان موظّف به  يمذكور، مجر يها. در مورد پروژهشونديم» درد نهيمحد ك«كمتر از  زانيم

بر عدم شمول  يمبن اخالق تهيكم حيصر دييبوده و صرفاً پس از تأ اخالق تهيكمپروژه از  يدرخواست مجوز اجرا

 ني. چنشوديحاضر موقتاً معاف مراهنماي نامه مذكور از مفاد حاضر، طرح راهنمايمندرجات  لينامه ذطرح
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. دشواجرا  -قرار گرفته است تيمعاف مورد كه– اخالق تهيكمنامه ارائه شده به مطابق طرح قاًيدق ديبا يانامهطرح

 اخالق تهيكمنامه در مجدد طرح بينامه مذكور مستلزم تصوطرح يدر اجرا رييتغ نيتريجزئ جادياست ا يهيبد

 است.   

 

 يقي و حقوقيهاي افراد حقمسئوليت -بخش دوم

  مقررات عمومي  - 1 قسمت

قبل از تصويب قابل انجام هستند.  اخالق تهيكمشده در  بيتصو ةپروژ كيمداخالت صرفاً در چارچوب  يتمام -1 ماده

-يك پروژه در كميتة اخالقي ذيربط، كاربران مجاز نيستند هيچگونه اقدام مرتبط به كار با حيوانات آزمايشگاهي 

 نمايند. را آغاز -منجمله درخواست تهيه حيوان

ندارد. به منظور  اريعو تمام يبا مطالعات اصل ياز نظر اصول حاكم بر آنها تفاوت لوتيمطالعات پا انجام -1-1

 ميپس از تسل لوتيمربوط به مطالعات پا يهانامهها، الزم است طرحنامهبه طرح يدگياز اطاله رس زيپره

 . رديقرار گ يمورد بررس اخالق هتيكمجلسه  نيدر اول ،اخالق تهيكمپروژه در  يدرخواست بررس

 ريمشترك با سا يهاپروژه اي رانيا ياسالم يمصوبِ خارج از كشور جمهور يهاهر بخش از پروژه چنانچه -1-2

 تهيكمباشد، الزم است پروژه مذكور در  رانيكشور ا داخلدر  واناتياستفاده از ح ازمنديكشورها، به هر نحو ن

  .رديقرار گ بيو تصو يمورد بررس زين رانيا يماسال يدر كشور جمهور ربطيذ اخالق

 ريمشترك با سا يهاپروژه اي رانيا ياسالم يمصوبِ خارج از كشور جمهور يهاهر بخش از پروژه چنانچه -1-3

رونوشت از  كيمسئول موظّف است  يمجر باشد، رانياز كشور ا خارجدر  واناتيكشورها، مستلزم استفاده از ح

 كشوردر  ربطيذ اخالق تهيكمرا به  شودياستفاده م واناتيكه در آنها از ح يي/كشورهاكشور اخالق تهيكممجوز 

 يدر كشور جمهور ربطيذ اخالق تهيكممذكور توسط  رونوشت افتي. عدم دردينما ميتسل رانيا ياسالم يجمهور

 تهيكم ني. همچنباشديم رانيا ياسالم يكشور جمهور دگاهيپروژه مذكور از د يبه منزله رد اخالق ران،يا ياسالم

 ةنامطرح يتام دارد تا در صورت احراز عدم تطابق اخالق ارياخت رانيا ياسالم يدر كشور جمهور ربطيذ اخالق

 .ديمذكور اقدام نما ياخالق يةدييكشور، نسبت به رد تأ يقانون نيهرگونه مواز ايحاضر  راهنمايپروژه با 

خارج از ساختار وزارت بهداشت، درمان و  ينهادها ريسا كه به صورت مشترك با ييهادر پروژه مشاركت -1-4

در وزارت  ربطيذ اخالق تهيكمپروژه در  ياخالق بيمستلزم تصو رند،يگيكشور صورت م يآموزش پزشك

 .باشديم يبهداشت، درمان و آموزش پزشك
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 ييهاروژهدر پ يوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ي/حقوقيقيمشاركت افراد حق هرگونه -1-5

مصداق تخلّف  باشند،يم يدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ربطيذ اخالق تهيكمكه فاقد مجوز 

 . شوديمحسوب م يپژوهش

 مجاز است:  ليصرفاً در موارد ذ يشگاهيآزما واناتياز ح استفاده -2 ماده

  هيپا يهاپژوهش -2-1

در  يعمل يبه كاربردها هيعلوم پا يهاافتهيكه هدف آنها انتقال  ييهاپژوهش اي يكاربرد يهاپژوهش -2-2

 اي يترجمان ،ياسهيمقا يها(پژوهش باشديموجودات زنده م ريسا ايبهداشت و سالمت انسان  شيجهت افزا

 : رياز اهداف ز كي)، با هر يانتقال

 و عوارض و يناهنجار اي ناسالم حالت هرگونه اي يماريدرمان ب اي ص،يتشخ ،يريشگيپ ز،يپره -1

  اهانيگ اي جانوران انسان، در نهاآ آثار

  اهانيگ اي جانوران، انسان، در كيولوژيزيف طيشرا اصالح اي م،يتنظ ص،يتشخ ،يابيارز -2

 ؛يپرورش واناتيح يبرا ديتول طيشرا بهبود و واناتيح رفاه -3

 خوراك ،ييغذا مواد داروها، ساخت و توسعه جهت در- 4 2-3از اهداف بند  كيدر رابطه با هر  پژوهش -2-3

 نيا در واناتيح از استفاده ،يعلم معتبر مستندات حسب كه آن شرط به محصوالت؛ اي مواد گريد و وانات،يح

 باشد؛ يضرور قطعاً رابطه

 اي/و ياثربخش شيآزما اي/و تيفيك شيآزما جهت در 2-3 بند اهداف از كي هر با رابطه در پژوهش -2-4

 مستندات حسب كه آن شرط به محصوالت؛ اي مواد گريد و واناتيح خوراك ،ييغذا مواد وها،دار يمنيا شيآزما

  باشد؛ يضرور قطعاً رابطه نيا در واناتيح از استفاده يعلم معتبر

  وانات؛يح اي هاانسان رفاه اي سالمت جهت در يعيطب ستيز طيمح از حفاظت -2-5

  وانات؛يح يهاگونه از حفاظت هدف با پژوهش -2-6

 كارگاه ،يكارآموز ،يبازآموز ،يعال آموزش ژهيبو عنوان، هر با آموزش جهت واناتيح از استفاده -2-7

 آنها؛ رينظا و ياحرفه يهامهارت بهبود ،يآموزش

 ك؛يولوژيب مواد ديتول جهت واناتيح از استفاده -2-8
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  .يقانون يپزشك يهاپژوهش -2-9

  مجاز شمرده شده، انجام شوند.  يقاخال ةتيكه در مجوز كم يادر محل مؤسسه ديصرفاً با مداخالت يتمام -3 ماده

ماده حاضر  يها را از اجراپروژه يبرخ ،يعلم هاتيتوج يةبر پا اخالق تهيكماست  ممكن -3-1

 ياز اجرا يناش يو علم ،ياخالق ك،يولوژيرابطه توجه به احتمال مخاطرات ب ني. در ادينما يمستثن

 بيتصو صالحِيئول پروژه، مرجع ذمس ياست و عالوه بر مجر يمداخله در محل خارج از مؤسسه ضرور

  دارد. تيرابطه مسئول نيدر ا زينامه نكننده طرح

 ديبا همواره بلكه شود، انجام واناتيح از ينگهدار اي پرورش محل در ستيباينم مداخالت -3-2

 استاندارد فاصله و حائل مداخله، انجام محل با واناتيح از ينگهدار و پرورش محل نيب يكيزيف نظر از

 اي پرورش محل از خارج در پروژه انجام پروژه، ياساس يازهاين علت به كه آن مگر باشد؛ اشتهد وجود

 .شود بيتصو زين ربطيذ ياخالق ةتيكم توسط موضوع نيا و بوده ناممكن قتاًيحق واناتيح از ينگهدار

 به يسازنهيبه و كاهش، ،ينيگزيجا انصاف، ياصل ركن چهار به تيعنا با ديبا پروژه كيمداخالت  يتمام -4 ماده

 :شود يطراح ريز شرح

 در اي وحشت، اضطراب، ،يافسردگ ،يديناام رنج، درد، رينظ نديناخوشا حاالت ادراك به قادر واناتيح: انصاف اصل -1

 و ينگهدار پرورش، در ليدخ افراد از كي هر لذا. باشنديم شيآسا و رفاه رينظ نديخوشا حاالت ادراك به قادر مقابل

 حرمت حفظ مسئول خود فيوظا شرح به بسته و يانسان اخالق و وجدان شرع، حسب يشگاهيماآز واناتيح با كار

 ضوابط حسب ديبا راستا نيا در و بوده معتبر يعلم جينتا به يابيدست نيح در يشگاهيآزما واناتيح رفاه و اتيح

 .دينما عمل يعلم معتبر اصول و ياحرفه اخالق

است. به  تيزنده، در اولو واناتياستفاده از ح يبه جا نيگزيجا يده از روشها: در موارد ممكن، استفاينيگزيجا اصل -2

 ريداشته باشند (نظ يكمتر يكه تكامل عصب واناتياز ح رياز موجودات زنده غ توانيمثالً م هانيگزيعنوان جا

اند، شده زينيوتاقبالً  يكمسائل دامپزش ليكه به دال واناتيانگلها)، اجساد ح ها،اختهيتك  سمها،يكروارگانيم اهان،يگ

 يهاروش  13شهيدرش يتستها وانات،يح سازهيشب ياستفاده از ابزارها ،يو آمار ياضيمحاسبات ر ،ياانهيرا يهاوهيش

در انسان و 16استفاده از دوز ميكرو دارو روش به انجام پژوهش ،15آزمايشگاه روي تراشه (از تراشه)يا  14اندام روي تراشه

 واناتيبه جز استفاده از ح يگريد نيگزيمداخله راهكار جا كيانجام  يمعتبر استفاده كرد. چنانچه برا يروشها ريسا

وجود  ها،يدگيچيپ ها،نهيبه هز تيبا عنا ني. همچنباشديدر مداخله مذكور مجاز نم واناتيوجود دارد، استفاده از ح

چنانچه  ،يشگاهيآزما واناتيح يبر رو قاتيتحق حيصحانجام  يبرا اريبس يازهاينشيمتعدد، و پ نيگزيجا يراهكارها
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 استفاده جز به يگريد يروشها ،)آن رينظا و ييدانشجو يهانامهانيپا ري(نظ يآموزش اي يبه اهداف پژوهش لين يبرا

 واناتيح از استفاده با كار انجام تواندينم يحقوق اي يقيحق فرد چيه باشد، داشته وجود يشگاهيآزما واناتيح از

 .دينما اجبار ربطيذ افراد به را يشگاهيآزما

 مورد واناتيح تعداد كاهش. است تياولو در متعدد، يروشها با مجاز حد تا واناتيح تعداد كاهش: كاهش اصل -3

 نيهمچن نشود؛ رند،يگيم قرار استفاده مورد كه يواناتيح رنج و درد شيافزا باعث كه باشد ينحو به ديبا استفاده

 مورد واناتيح تعداد اگر گريد عبارت به. گردد جينتا يعلم صحت عييتض موجب دينبا واناتيح تعداد از كاستن

 و شيآزما تكرار به منجر اي خود امر نيا و بود نخواهد معنادار آن جينتا و شيآزما باشد، كمتر يخاص حد از شيآزما

 دانش به يگريد خسارات يعلم تيواقع فيتحر اب اي شود،يم يشگاهيآزما واناتيح ترشيب تعداد از استفاده جهينت در

 رينظ ييروشها شوديم هيتوص ها،پروژه در واناتيح تعداد ياصول كاهش يبرا. دينمايم وارد زنده موجودات ريسا و

 يهاطرح ريسا اي ليفاكتور طرح از استفاده ري(نظ پژوهش ساختار مناسب يطراح ،يآمار خاص يهاوهيش از استفاده

 يخطا كاهش ،يشگاهيآزما واناتيح يرو بر شيآزما انجام از شيپ يگرغربال يهاتست يريكارگبه)، يمقتض

 رينظا و مطالعه، نوع حسب وانيح گونه حيصح انتخاب تر،شرفتهيپ يابزارها و ترقيدق يكهايتكن از استفاده با شيآزما

 .رنديگ قرار توجه مورد آنها

 آورند فراهم واناتيح با كار نحوه و يزندگ طيمح يبرا را يبهتر طيشرا تا نندك تالش ديبا محققان: يسازنهيبه اصل -4

 واناتيح با كار يكهايتكن نيبهتر از استفاده. باشد ممكن حداقل در واناتيح رنج و درد زانيم كه ينحو به

 گونه و ركا روش حيصح انتخاب ،يشگاهيآزما واناتيح با كار يعمل و يتئور اصول حيصح آموختن ،يشگاهيآزما

 يهاگونه از است موظّف مسئول يمجر. شود استفاده مورد واناتيح رفاه شيافزا موجب توانديم استفاده مورد وانيح

 يبندرده در ترنييپا واناتيح حاًيترج و دار،يپا بيآس اي يناراحت رنج، درد، تجربه تيظرف حداقل با يوانيح

 است الزم. دينما استفاده -باشد پروژه هدف يوانيح ةگون اي انسان به ميمتع قابل آنها از حاصله جينتاكه  17كيلوژنتيف

 امر نيا كه چرا شود؛ اجتناب پروژه در وانيح با كار انيپا اريمع عنوان به وانيح يخودخودبه مرگ از امكان حد تا

 .گردديم وانيح در مرگ از شيپ دوره طول در ديشد رنج و درد بروز سبب

نوع مداخله مورد  وان،يح ينيبال طيشرا سن، ت،يجنس(وزن)،  جثه گونه، حسب برت انجام مداخال ةويش -5 ماده

فراهم  وانيح ياست حداكثر ممكن رفاه را برا الزمكه  شوديم نييتع گريد يپارامترها ياريو بس انجام ينظر برا

 انتخاب در. شود يطراح روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه يكيتكن اصولآورده و حسب نوع مداخله، بر طبق 

 :دارد تيارجح كند، برآورده مداخالت ريسا از بهتر را ريز طيشرا عيجم كه يامداخله آن مداخله، چند نيب

   وانات؛ياز حداقل تعداد ح استفاده -1
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: چنانچه بتوان يمنابع علم نيو معتبرتر نيدتريپروژه با استناد به جد يمورد نظر برا يوانيگونه ح انتخاب -2

 نيبا كمتر يوانيمسئول موظف به استفاده از گونه ح ياستفاده كرد، مجر واناتيگونه مختلف ح نياز چند

   باشد؛ي) مكيلوژنتيدر رده ف ترنييپا واناتي(مثالً ح داريپا بيآس اي سترسيتجربه درد، رنج، د تيظرف

   دار؛يپا بيآس اي سترسيحداقل درد، رنج، د جاديا -3

و حصول  تيمنجر به موفق اديماده حاضر، به احتمال ز 3تا  1 نين مفاد عناوكه با در نظر گرفت يامداخله -4

  . شوديم يعلم بخشتيرضا جينتا

 شوند،يم وانيح يبرا سترسيد اي درد هرگونه باعث كه ييآنها مخصوصاً ،يآموزش و يپژوهش يتهايفعال -6 ماده

 يهاپروژه انجام تواندينم وانيح رنج و درد مانز بودن كوتاه حال، نيا با. شوند انجام ممكن زمان نيتركوتاه در ديبا

  .دينما هيتوج را ستندين مجاز ياخالق نظر از كه ييهاپروژه اي/و اديز رنج و درد يدارا

 ممكن زمان حداقل در ديبا گريد روش نوع هر و ييدارو ،يكيزيف روش به وانيح كردن ديمق ژهيو طور به -6-1

 كه يموارد در. گردد اجتناب جداً يطوالن مدت به واناتيح يضرور ريغ حبس از است الزم نيهمچن. شود اعمال

 قفس در واناتيح ينگهدار(مثالً  است يضرور كامالً پروژه طيشرا حسب واناتيح يطوالن حبس اي كردن ديمق

 صورت الزم توجه و يبررس ،يرفتار و يروان اختالالت رينظ وانيح زيستي يازهاين رفع جهت ديبا)، سميمتابول

ارائه شده  يكيتكن اصولاستاندارد مطابق  طيمناسب استفاده شده و شرا 18يطيمح يسازيغن يهاروش از رد،يگ

 باتجربه و صالحيذ دامپزشك لهيبوس منظم بطور ديبا يواناتيح نيچن. گردد تيرعاروز معتبر و به يدر منابع علم

 .رديگ انجام آنها تيوضع بودبه مورد در يمقتض اقدام هرگونه و شده يابيارز موضوع نيا در

 واناتيح يشدت مداخالت بعمل آمده بر رو نييتع يراهنما«كه حسب سند  يمورد مداخالت در -7 ماده

رنج  د،يكه منجر به درد شد ياهر نوع مداخله زيو ن رند،يگيقرار م »اديز« يدر دسته با شدت واقع »يشگاهيآزما

الذكر دراز مدت بوده و درد و رنج آنها قابل حاالت فوق روديمچنانچه احتمال  شود،يم ديشد سترسيد ايو/ د،يشد

 دادن نباشد، انجام مداخالت مذكور ممنوع است.  فيتخف

 ياز مداخالت با شدت واقع يرنج ناش اي سترس،يباشد كه درد، د شده شنهاديپ پروژه نامهطرحدر  چنانچه -8 ماده

 تهيكم ،يعلم ايو/ ياخالق لامر با اصو نيا رتير مغاب يمبن اخالق تهيكم صيدر صورت تشخ نشود،درمان » متوسط«

موظّف است به صورت محرمانه  اخالق تهيصورت، كم نيا ري. در غديموظّف است نسبت به رد موضوع اقدام نما اخالق

منافع با پروژه مورد  عارضتكه مستقل از پروژه بوده،  يشگاهيآزما واناتياز دو نفر پژوهشگر مجرّب در كار با ح

موضوع استعالم  يو علم ياخالق يجهت داور باشند،يم اطالعيدر پروژه ب ليافراد دخ تينداشته، و از هو يسبرر

 :دينما
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 از يناش رنج اي سترس،يد درد، درمان« لزوم به الذكرفوق داوران از يكي اي داور دو هر يرأ چنانچه -8-1

 اي سترس،يد درد، درمان« جهت الزم اقدام هرگونه هستند موظّف پروژه/مسئوالن مسئول داشت، داللت »مداخله

نامه مذكور موظّف به رد طرح اخالق تهيصورت كم نيا ريغ رد و آورند بعمل پروژه در را »مداخله از يناش رنج

 خواهد بود. 

داشت، الزم  اللتد مداخله از يناش رنج اي سترس،يد درد، درمان لزوم عدم« به داور دو هر يرأ چنانچه -8-2

حاصل از پروژه  يقرار دهد تا منافع احتمال يمورد بررس دهيفا-نهيموضوع پروژه را از نظر هز القاخ تهياست كم

رد پروژه  اي بيدر مورد تصو اخالق تهيكم تاًيو نها گردد يابيارز واناتيح يشده برا جاديدر مقابل درد و رنج ا

 يعلم هيتوج اخالق ةتيكم يكه براآن است  ييهاپروژه نيچن بي. از شروط تصودينمايم يريگميمذكور تصم

 يابيقابل دست يروش ضددرد چگونهيوجود داشته باشد كه هدف مداخله مذكور با استفاده از ه ياكنندهقانع

به سالمت  ياديز يبهايپروژه آس نيبرخوردار است كه عدم انجام ا يتيو هدف پروژه از آنچنان اهم باشدينم

 . كنديوارد م واناتيح ايانسانها 

منجمله - ليدل هر به است ممكن حاضر، ماده در مداخالت از يناش رنج اي سترس،يد درد، درمان عدم -8-3

 .باشد شده شنهاديپ -پروژه جينتا با يدرد ضد درمان تداخل به كاربران اعتقاد

وجود  يگريد وانيح ال،ح نيع در و است، شده استفاده/پروژه مداخله چند اي كي در وانيح كي چنانچه -9 ماده

يم يدر پروژه استفاده شود، صرفاً زمان توانديآن انجام نشده است و م يبر رو يامداخله/پروژه چيه كنونتاكه دارد 

 محقق گردد: ريز طيشرا ياستفاده كرد كه تمام ديپروژه جد كينخست مجدداً در  وانياز ح توان

 نييتع يراهنما« سند حسب نخست، وانيح يرو بر يقبل/مداخالت هاپروژه »يواقع شدت« نيشتريب -1

  بوده باشد؛  »متوسط« اي »ميمال« دسته در ،»يشگاهيآزما واناتيح يرو بر آمده بعمل مداخالت شدت

 شده يبازساز كامل طور به نخست وانيح يروان و يجسم سالمت و رفاه يعموم تيوضع كه شود اثبات -2

  است؛

 شدت يدارا است، نظر مورد نخست انويح يرو بر انجام يبرا كه يآت/مداخالت هاپروژه شدت نيشتريب -3

  باشند. » بدون بازگشت« اي »متوسط« ،»ميمال« يواقع

صورت  يو ميو تحت نظر مستق صالحيدامپزشك ذ يهاهينخست، مطابق توص وانيمجدد از ح استفاده -4

  در طول عمرش در نظر گرفته شود.  وانيسالمت ح تيو وضع ينيبال خچهيراه تار نيو در ا رد،يگ

 ياستانداردها با تطابق در ديبا يشگاهيآزما واناتيح با كار در استفاده مورد زاتيتجه و ليوسا ،داروها -10 ماده

 اريبس يعملكرد تيوضع ديبا زاتيتجه و ليوسا. باشد شده تيرعا آنها مصرف خيتار و نموده عمل مؤثر بوده، مرتبط
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 يبرا توانديم آنها عملكرد در اشكال اي بودن مستهلك كه يليوسا مورد در ژهيبو موضوع نيا باشند؛ داشته يخوب

 تياهم از)، كوچك جوندگان يوتانزي مخصوص يهانيوتيگ غهيت بودن كند ري(نظ دينما جاديا رنج و درد وانيح

  .است برخوردار ياديز اريبس

مصرف دخانيات، خوردن، يا آشاميدن در محل پرورش، نگهداري، حمل و نقل، يا استفاده از حيوانات، و  -11 ماده

 اماكني كه ممكن است با حيوانات در ارتباط باشند، ممنوع است. ساير

به نظر  تياهميو ظاهراً ب يجزئ بياگر آس يحت- واناتياز كار با ح يناش بيصورت بروز هرگونه آس در -12 ماده

تحت  ده،يد بيگزارش شده و فرد آس يو يقانون ندهينما ايبه فرد مسئول پروژه  عاًيالزم است موضوع سر -برسد

 رسانده شود.  يمركز درمان نيكتريبه نزد عاًيو در صورت لزوم سر رديقرار گ يپزشك يمقتض يهامراقبت

  

  

  

  

 

 مقررات مربوط به مؤسسات  - 2 قسمت

 

دارند،  تيبه هر نحو فعال يشگاهيآزما واناتيح نهيكاربر كه در زم ايكننده  هيدهنده، تهپرورش مؤسسات -1 ماده

 . ندينما افتيمجوز مربوطه را در بط،ريذ اخالق تهيكمخود از  تيموظّفند حسب نوع فعال

 

است كه  نيكنندگان و كاربران، مشروط بر ا هيدهندگان، تهبه پرورش اخالق تهيمجوز كم ياعطا -1-1

اخذ نموده و در مجموع عملكرد آنها فاقد  صالحيخود را از مراجع ذ تيمربوط به فعال يمجوزها ريسا شانيا

 باشد.  يهرگونه منع قانون

كاربر در تطابق  ايكننده  هيالزم است عملكرد پرورش دهنده، ته ،اخالق تهيكمب مجوز منظور كس به -1-2

دوره  كي يبرا اخالق تهيكمباشد. مجوز  ربطيذ يهااسناد و دستورالعمل ريبا مفاد دستورالعمل حاضر و سا
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 ديحسب صالحد . مدت زمان مذكوررديآن الزم است درخواست مجدد صورت گ ديتمد يمحدود ارائه شده و برا

 ديحاصل نما نانياطم ربطيذ تهيكه كم يبه نحو شود؛يانتخاب م طيشرا عيجم يريو با در نظرگ اخالق تهيكم

 يرييمانده و تغ يدر تمام طول دوره مجوز، در سطح استاندارد باق يشگاهيآزما واناتيكار با ح يكه اصول اخالق

زمان مجوز  نييكه در تع ياز ضوابط ينخواهد شد. برخ ادجيا واناتيرفاه ح ايپروژه  يمطلوب اجرا طيدر شرا

انجام پروژه؛  اي واناتياز ح يعبارت است از: امكانات موجود در محل نگهدار رديمورد مالحظه قرار گ ديبايم

مفاد دستورالعمل حاضر؛ و  تيدر رابطه با رعا ربطيذ يو حقوق يقيافراد عامل؛ سابقه عملكرد افراد حق تيصالح

از  ديسال بوده و در هر حالت نبا 2مسئول. حداكثر مدت مجوز  ينامه مجردت پروژه حسب درخواستطول م

  فراتر باشد. -مسئول ينامه مجرحسب درخواست-طول مدت پروژه 

 ايكننده  هيمؤسسه پرورش دهنده، ته كيعملكرد  ايقابل توجه در ساختار  رييصورت هرگونه تغ در -1-3

است.  يالزام اخالق تهيكماخذ مجوز مجدد از  -داشته باشد واناتيبر رفاه ح ينفم ريكه ممكن است تأث-كاربر 

 اي اخالق تهيكمعملكرد موضوع بند حاضر، ممكن است توسط  ايدر ساختار  رييتغ» قابل توجه بودن«ظنّ به 

موضوع بند  عملكرد ايدر ساختار  رييتغ» قابل توجه بودن ريغ«اثبات  كنيل رد،يصورت گ ربطيذ ينهادها ريسا

  . باشديم ربطيذ اخالق تهيكم اراتياخت ةطيحاضر، صرفاً در ح

انطباق عملكرد مؤسسه  نيمسئول جهت تضم يقيفرد حق ديبا ،اخالق تهيكمارائه شده توسط  مجوز -1-4

ه صرفاً ب ديبا اخالق تهيكم. مجوز ديكاربر را با مفاد دستورالعمل حاضر مشخص نما ايكننده  هيپرورش دهنده، ته

كرده  يخود در پروژه) را ط يهاتي(حسب مسئول يمقتض يو عمل يتئور يآموزش يهااعطا شود كه دوره يفرد

  الزم برخوردار باشد.  يو عمل يعلم يهاتيو از صالح

است). مشخصات  يدار الزاماست (وجود موارد ستاره ازيمورد ن ريز يمؤسسه كاربر، فضاها كيدر  يطور كل به -2 ماده

 :باشد روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه يكيتكن اصول مطابق دياماكن با نيا

  (*) ن؛يريسا از ماريب واناتيح) ونيزوالسي(ا يجداساز محل و يافتيدر واناتيح نهيقرنط محل -1

 (*) وانات؛يح ينگهدار و اسكان محل -2

 به شدن برگردانده از شيپ-است شده استفاده آنها از يقاتيتحق شگاهيآزما در كه يواناتيح از مراقبت محل -3

 (*) ؛ياصل اسكان محل

 معالجه خاص، ييغذا يهارهيج هيته ،يوگرافيراد وان،يح مرگ از بعد يشهايآزما ،يتخصص يشهايآزما محل -4

 ...؛ و يصيتشخ يشگاهيآزما يتستها ،ينيبال

 (*) مداخالت؛ انجام محل -5
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 ؛كيولوژيب عوامل و داروها، بستر، غذا، يساز رهيذخ و افتيدر محل -6

 (*) ون؛يزاسيلياستر و ييگندزدا شستشو، زاتيتجه و ليوسا از استفاده و استقرار محل -7

 مواد موقت ينگهدار و رهيذخ جهت مناسب زريفر اي/و هاالشه يسازرهيذخ جهت گراديسانت درجه -20 زريفر -8

 (*) دفع؛ اي سوزاندن از قبل زائد

 .(*) ؛يخصصت اي يكارمندان ادار ها،نيتكنس ن،يمراقب يبرا يمحل -9

 .شاغل افراد استحمام يبرا يمحل -10

 

امكانات و  ژهيبو- يشگاهيآزما وانيكردن و هر نوع كار با ح ديمق ،يجهت نگهدار ازيمورد ن طيو شرا امكانات -3 ماده

مورد نظر در اماكن  وانيح ةحسب گون ديبا -نقش دارند واناتيح ايو سالمت افراد  يمنيا نيكه در تأم يطيشرا

در محل  ديدارند، نبا ازيامكانات ن نيكه به ا ييهاد. در صورت عدم وجود امكانات مذكور، پروژهمربوطه موجود باش

نبود امكانات الزم رخ داده باشد، فارغ از  ليچنانچه به دل واناتيح ايبه افراد عامل  بيمذكور اجرا شوند. هرگونه آس

  . شوديمحسوب م زين يجزو موارد تخلّفات اخالق ،يقانون تيمسئول يهاجنبه ريسا

هر نوع حيوان، نوع داروها، الزم است تمام اماكني كه در آنها حيوان آزمايشگاهي وجود دارد، حسب نوع خطرات  -4 ماده

و تجهيزات موجود در محل، فهرستي از مخاطرات احتمالي و نحوة پيشگيري و درمان آنها را تهيه نموده و در  وسايل

 ور دارند، قرار دهند. دسترس تمامي افرادي كه در محل مذكور حض

مسئول ذيربط مكاني كه در آن از داروها و تجهيزات بالقوه خطرناك در كار با حيوانات آزمايشگاهي  -4-1

شود، موظّف است امكانات الزم براي تأمين ايمني و امنيت داروها و تجهيزات مذكور را فراهم نموده و استفاده مي

دارد. اين امر بويژه در رابطه با ابزار و مواد مورد استفاده جهت يوتانزي  آنها را از دسترس افراد متفرقه دور نگاه

 حيوانات واجد اهميت بسزايي است.

هاي اوليه استاندارد و ساير امكانات درماني مقتضي حسب الزم است اماكن مذكور واجد جعبه كمك -4-2

ور بايد براي تمامي افراد ذيصالح به هاي اوليه و امكانات درماني مذكنوع مخاطرات احتمالي باشند. جعبه كمك

 راحتي قابل رؤيت و در دسترس باشد.

حسب نوع خطرات احتمالي، ممكن است الزم باشد اماكن مذكور در هنگام فعاليت داراي حداقل يك  -4-3

هاي اوليه و امدادگري را گذرانده است، باشند. امدادگر مذكور، فردي است نفر پزشك و/يا فردي كه دوره كمك

شنا با فنون امدادگري حسب نوع خطرات محتمل در محل مذكور بوده و مجوزهاي قانوني الزم را از مراجع كه آ

 قانوني ذيربط كسب نموده باشد. 

الزم است نزديكترين مراكز درماني مقتضي كه امكانات الزم براي مقابله با خطرات احتمالي را داشته  -4-4

ا به راحتي براي تمامي افراد قابل رؤيت و در دسترس بوده و باشد، شناسايي شده، آدرس و شماره تماس آنه
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وسيله نقليه مناسب براي انتقال مصدومان احتمالي به هر يك از مركز درماني مذكور آماده باشد. مثالً چنانچه در 

ترين شود، الزم است نزديكاي جانوران سمي نگهداري شده يا از داروهاي اپيوئيدي قوي استفاده ميمؤسسه

مراكز درماني كه پادزهر ويژة جانوران موجود در مؤسسه يا آنتاگونيست مناسب اپيوئيدهاي مورد استفاده را در 

شود كه هاي دسترسي به آنها تعيين شده باشد. تأكيد ميترين راهاختيار دارند، از قبل شناسايي شده و سريع

هاي جايگزين نيز از پيش انديشيده نشده و گزينهصرفاً به انتخاب يك مركز درماني يا يك مسير دسترسي اكتفا 

 شده باشند.

 

 در تبحر يدارا و مسئول دامپزشك نفر كي حداقل يدارا ديبايم كاربر و كننده هيته دهنده، پرورش مؤسسه هر -5 ماده

 جزو المقدوريحت و بوده هاپروژه با منافع اشتراك اي تعارض فاقد امكان حد تا كه باشد يشگاهيآزما واناتيح طب

يم ادي »صالحيذ دامپزشك« عنوان به حاضر دستورالعمل در مذكور دامپزشك از. نباشد هاپروژه همكاران اي انيمجر

 :باشد ريز امور انجام به قادر و بوده دسترس در همواره ديبا صالحيذ دامپزشك. شود

  ؛يشگاهيآزما واناتيح يهايماريب درمان و كنترل ص،يتشخ ،يريشگيپ -1

  ؛يشگاهيآزما واناتيح رنج و درد درمان اي ن،يتسك ،يريشگيپ -2

 هيته ،يوانيح يهاپروژه انجام يروشها ارائه مثالً ها؛پروژه حيصح انجام يبرا ازين مورد طيشرا و ملزومات نيتأم -3

 انجام ،يدرديب ،يهوشيب(مانند  يتخصص خدمات ارائه و) يعيطب و يشناسستيز يارهايمع ارائه(مانند  اطالعات

 نمودن يوتانزي و بدحال، واناتيح از ژهيو يمراقبتها ،يجراح عمل از پس يمراقبتها معمول، ياهيجراح

  )؛حيصح اصول حسب واناتيح

  ؛يشگاهيآزما واناتيح با كار و نقل، و حمل ،ينگهدار پرورش، به مربوط يهابرنامه تيريمد و نيتدو -4

 در آمده بعمل يعلم امور و هاپروژه در يشگاهيآزما واناتيح از استفاده به مربوط يدستورالعملها اصالح و هيته -5

 مؤسسه؛

حمل و نقل، و استفاده از  ،ينگهدار پرورش، يالزم برا يو فضاها ساتيتأس يبر احداث و نگهدار تيريمد -6

 ؛يشگاهيآزما واناتيح

 رطوبت، حرارت، درجه كنترلشامل  باشند؛يبا آنجا در ارتباط م واناتيح كه ياماكن يكيزيف طيشرا كنترل -7

 ريسا و،  18طيمح يسازيغن امكانات)، زي(نو مزاحم يصداها زانيم ،ينورده هوا، تيفيك از،ين مورد يفضا

 مذكور؛ يهامحل يكيزيف يهامشخصه

 دييتأ مورد منابع حاضر، دستورالعمل اتيمحتو ،يكشور يهادستورالعمل با مرتبط يهاهيتوص و مشاوره ارائه -8

 ها؛پروژه سالمت و واناتيح رفاه نيتأم در موجود ياستانداردها ريسا و حاضر، دستورالعمل
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 ربط؛يذ افراد به يشگاهيآزما واناتيح با كار و مراقبت يعمل آموزش -9

 ها؛پروژه در يوانيح يمدلها ياجرا و انتخاب -10

 .واناتيح از استفاده با يعلم يهاپروژه تيهدا و يطراح در يهمكار -11

 واناتيح از ينگهدار محل در شاغل/افراد فرد مربوطه، يقانون مراجع از الزم يقانون يمجوزها يةكل اخذ صورت در -6 ماده

 اي ينگهدار با رابطه در الزم امور انجام به و افتهي حضور مؤسسه در يمقتض ساعت هر در و اميا تمام در بتوانند ديبا

 ضمن است الزم ربطيذ نيمسئول. دازندبپر) يمقتض امور ريسا و ،يدرمان اقدامات آب، غذا، عيتوز ري(نظ واناتيح با كار

 آمد و رفت كه ندينما حاصل نانياطم مربوطه، نيقوان هرگونه و مذكور مؤسسه نيقوان ،يكشور نيقوان به كامل توجه

 بوده يقانون منع هرگونه فاقد حاضر، ماده در مذكور يزمانها يط مؤسسه در حضور زين و مؤسسه به مذكور/افراد فرد

  .باشد شده نيتأم رابطه نيا در مذكور/افراد فرد تيامن و يمنيا و

 الزم. باشد داشته حضور ييتنها به واناتيح با كار اي ينگهدار محل در دينبا يفرد چيه امكان حد تا -6-1

 خروج و ورود زمان به نسبت وانات،يح با كار اي نقل، و حمل ،ينگهدار پرورش، محل مسئول يقيحق فرد است

 به افراد تردد ثبت يبرا. باشد داشته يآگاه شيشاپيپ مذكور محل در شانيا حضور ليدل و اماكن نيا به افراد

 .شود استفاده يمقتض يكارها و ساز ريسا اي خروج، و ورود ثبت دفترچه از است الزم مزبور اماكن

 نيدر اول ديشوند، با ينگهدار يگروه اي يبه صورت فرد نكهيمورد استفاده در مداخالت، اعم از ا واناتيح يتمام -7 ماده

 نشانه(واجد  يگذارعالمت كند،يم جاديا را درد ممكن زانيم نيكمتر كه يروش توسط ش،يزمان ممكن پس از زا

  .شوند) فرد به منحصر و يدائم ييشناسا

 اي كننده، هيته دهنده، پرورش توسط واناتيح نكردن يگذارعالمت اي واناتيح عالئم بودن مخدوش -7-1

به  ازي. در صورت نشوديشده و تخلّف محسوب م اخالق يهاتهيكم يامور نظارتدر  اختالل موجب كاربر،

 اخالق تهيكمارائه شده و مجوز  اخالق تهيكمبه  ياكنندهقانع ليالزم است دال وانات،ينكردن ح يگذارعالمت

 يمعرف خالقا تهيكمشده و به  دهيشياند وانيح ييشناسا يبرا يحال همچنان الزم است روش نياخذ شود؛ با ا

خاص  يالگوها ايبدن، رنگ موها  يبا عالئم ظاهر ييشناسا رينظ ييمنظور ممكن است از روشها نيا يگردد. برا

عكس و ...  هيرنگ مخاطات دهان سگها، ته يالگو ريبدن نظ يبر رو ياختصاص يهابدن، مشخصه يرنگ موها

 باشند. ييبدون عالئم شناسا دينبا يشگاهيآزما واناتياز ح كيچياستفاده نمود. در مجموع ه

پرورش دهنده،  كيشود، از  يعالمتگذار نكهيقبل از ا رانسانيغ ماتيپر ايسگ، گربه  كيكه  يزمان -7-2

كه  ياسابقه وان،يح يگذاركننده تا زمان عالمت افتيمنتقل شود، الزم است در يگريكاربر به د ايكننده  هيته

 . ديباشد را حفظ نما وانيح نيوالد تيهو ةمشخص كنند ژهيبه و
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 نباشد، ريپذامكان اساساً واناتيح يفرد يعالمتگذار كه واناتيح از ييهاگونه اي جوندگان مورد در: تبصره
  .رساند ثبت به يگروه صورت به توانيم را الذكرفوق اطالعات

 

 از كي هر يبرا ؤسسه،م به وانيح ورود از پس زمان نياول در ديبا كاربر و كننده هيته دهنده،پرورش مؤسسات -8 ماده

 :كنند ينگهدار و ثبت آنها مورد در را ريز اطالعات و داده ليتشك مجزا خچهيتار پرونده كي واناتيح

 اطالعات تولد، محل)، سال ماه، روز،(ساعت،  تولد خيتار ت،يجنس نژاد، مستعار، نام وان،يح شماره -8-1

 يبهداشت سابقه مختلف، يزمان مقاطع در و تولّد هنگام در وزن)، پدر شماره و مادر شماره از(اعم  وانيح نيوالد

 مرگ خيتار ،يزندگ طول در وانيح ينگهدار يهامحل مشخصات وان،يح يكيژنت شناسنامه)، ي(دامپزشك

 و مرگ؛ محل مرگ، ليدل)، سال ماه، روز،(ساعت، 

 .ريخ اي است افتهي پرورش مداخالت در استفاده يبرا اصوالً وانيح ايآ نكهيا -8-2

ياز آنها م» گروه«هر  يجوندگان)، برا رينباشد (نظ ريپذاساساً امكان وانيهر ح يپرونده برا جادي: چنانچه ارهتبص
به  ديبايرونوشت از پرونده مذكور م كي گر،يبه مكان د وانينمود. در صورت انتقال ح هيته ياپرونده نيچن ديبا

 ه شود. انتقال داد وانيح ديجد كنندهافتيبه در وانيهمراه ح

  :ندينما ثبت را ريز سوابق حداقل موظّفند كاربر و كننده هيته دهنده،پرورش مؤسسات يتمام -9 ماده

پرورش داده شده، به دست آمده، عرضه شده، مورد استفاده در مداخالت، آزاد  واناتيح ةو گون تعداد -9-1

  ؛يدامدار ستميانتقال داده شده به س ،ينگهدار يشده، واگذار شده به افراد برا

  ر؛يخ ايبودند  افتهياستفاده در مداخالت پرورش  يآنها برا ايآ نكهياز جمله ا وانات،يح منشاء -9-2

به هر نحو به افراد خارج از مؤسسه  ايبه دست آمدند، عرضه شدند، آزاد شدند،  واناتيكه ح يخيتار -9-3

 فروخته شدند.  ايواگذار 

 از آنجا به دست آمدند؛  واناتيكه ح يمرجع -9-4

  وانات؛يكننده ح افتيو آدرس در نام -9-5

 دياند، باكه مرده يواناتياند؛ در مورد حكشته شده اياند كه در هر مؤسسه مرده يواناتيح ةو گون تعداد -9-6

 درج گردد.  -چنانچه شناخته شده باشد-علت مرگ 

 .شوند ثبت ديبا شوديم استفاده واناتيح از آنها در كه ييهاپروژه مشخصات كاربر، مؤسسات مورد در -9-7
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شوند و در صورت دستور  يسال نگهدار 5مدت  يحداقل برا ديالذكر با: سوابق فوقبصرهت
  ارائه گردند.  شانيبه ا ربط،يذ اخالق تهيكم
 

و  ،يبهداشت يگواه وانات،ينسبت به ارائه شناسنامه ح وانات،يح ةالزم است در هنگام عرض دهندگانپرورش -10 ماده

 شمارهعبارتند از:  واناتي. حداقل اطالعات الزم در شناسنامه حنديم نمااقدا رندهيگليآنها به تحو يكيشناسنامه ژنت

تولد (ساعت، روز، ماه، سال)، شماره مادر، شماره پدر، و وزن در هنگام تولّد. حداقل  خيتار ت،ينژاد، جنس وانات،يح

. به عنوان ديشاره نماا واناتيعدم وجود عوامل پاتوژن خاص در ح ايبه وجود  ديبايم واناتيح يبهداشت اطالعات

 نيبودن و همچن 20غير همخون اي 19همخونالزم است  وانات،يح يكيژنت تيحداقل اطالعات مربوط به وضع

  شده باشد.  ارائه وانيخاص ح يكيژنت يهايژگيو

 است موظّف وانيح دهندهپرورش ،يپرورش واناتيح در نامطلوب تيخصوص هرگونه مشاهده صورت در -10-1

  .دهد صورت يمقتض اقدام مشكل رفع جهت و نموده اقدام موضوع يابيعلت به نسبت

 اي واناتيح انتقال مسئول فرد به صرفاً را شده عرضه واناتيح است موظّف دهندهپرورش مؤسسه -10-2

 .دينما ليتحو كننده،هيته مؤسسه اي ،يو يقانون ندهينما

فراهم آورده  واناتيح يممكن رفاه را برا زانيم نيشتريب ديبا واناتياز ح يپرورش و نگهدار د،يمحل تول طيشرا -11 ماده

 .باشد روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه اصول مطابقو 

 يوتانزيكه  يواناتيح يامكان به اشتراك گذاردن اعضاء و بافتها ديبا يشگاهيآزما واناتياستفاده از ح اماكن -12 ماده

مورد استفاده كاسته شده و از كشته شدن  واناتيحاز تعداد  لهينوسي. بدندينما جاديكاربران ا نيرا در ب شونديم

 ييهامشاركت پروژه ني. همچنديآيبعمل م يريآنها جلوگ يصرفاً به منظور استحصال اعضاء و بافتها واناتيح هودهيب

 يساز و كار علم يو مال يانرژ ،يدر منابع زمان ييجوموجب صرفه ند،ينماياستفاده م كساني يوانيمدل ح كيكه از 

 شيكننده از پافراد به اشتراك گذارنده و مصرف يمعنو ايو/ يماد يتهايرابطه الزم است مالك ني. در اشوديور مكش

 . رديبه صورت مكتوب مورد توافق قرار گ

 تيساوب در ياصفحه اختصاص به توانيم مورد نيا در يرساناطالع يبرا: تبصره
 استفاده گريد يمقتض روش هر اي يادار ونيساتوما ستميس از اي نموده اقدام/دانشگاه مؤسسه
 .نمود
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 هاي اخالقمقرّرات مربوط به كميته  - 3 قسمت

 يرو بر كه ييهاپروژه يتمام بيتصو و يبررس مرجع حاضر، دستورالعمل بيتصو خيتار از -١ ��د�

 ،يملّ يهاتهي(كم يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يهاتهيكم از عبارت شود،يم انجام يشگاهيآزما وانيح

 و يبندسطح ل،يتشك دستورالعمل« مفاد تابع كار روال و اعضاء ساختار، ثيح از كه بوده) يسازمان و ينشگاهدا

)» اخالق يسازمان و يدانشگاه ،يملّ يهاتهي(كم يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يهاتهيكم فيوظا شرح

  .باشنديم 1393 نيفرورد مصوب

 يبررس يبرا »مشاور« عنوان به ليذ افراد از كي هر از كاناالميحت است موظف ربطيذ اخالق تهيكم -1-1

 واناتيح با كار سابقه يدارا دامپزشك: آورد بعمل دعوت يشگاهيآزما واناتيح به مربوط يهانامهطرح

 كشور؛ در واناتيح از تيحما يرسم ينهادها ندهينما ؛يولوژيدمياپ و ياتيح آمار متخصص ؛يشگاهيآزما

مند كه عالقهجامعه  ندهيبه عنوان نما 21متخصص ريغ عضو ؛يشگاهيآزما واناتيح با كار قهساب يدارا پژوهشگران

 التيدر دوران تحص ،يدانشگاه التيبوده و در صورت دارا بودن تحص تواناياز ح تيحما نهيو فعال در زم

 نداده باشد.انجام  يپژوهش اي ياقدام آموزش يشگاهيآزما واناتيح يپس از آن هرگز بر رو اي يدانشگاه

 نظر توانيم ،نبودند جلسه در يحضور شركت به قادر قبل، بند در مندرج اعضاء از كي هر كه يصورت در -1-2

 نيا يبرا .شد ايجو) رهيغ و نمابر نامه، ل،يميا ري(نظ استناد قابل يارتباط ليوسا از استفاده با را شانيا يمشورت

 افتيدر شانيا يمشورت نظر مقرر موعد در شده، داده قرار اورمش فرد ارياخت در يمقتض اطالعات است الزم منظور

 .شود داده قرار جلسه در حاضر افراد هيكل ارياخت در و

 يهاپژوهش در اخالق يملّ تهيكم توسط مناسب يزمان فواصل در حاضر دستورالعمل است الزم -1-3

 .رديگ قرار يروزرسانبه و يبازنگر مورد يپزشكستيز

 نيمدرس ريسا تيترب يرا به عنوان مدرس ارشد برا ينيمدرس صالحيافراد ذ نيب اخالق، از يمل تهيكم -1-4

فراهم  شانيا يمناسب را برا يانتخاب نموده و امكانات آموزش يشگاهيآزما واناتيآموزش كار با ح يهادوره

 خواهد نمود.  

مورد  وانينوع ح«و » نامهطرح كيحاصل از  يواقع بيشدت و آس زانيم«حسب  »صالحيذ اخالق تهيكم« -٢ ��د�

 :شوديم نييتع ري، به شرح ز»استفاده

 ياخالق بيتصو و يبررس تيصالح يدارا »يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يدانشگاه تهيكم« -الف
 شامل يشگاهيآزما واناتيح به مربوط يهانامه طرح اي »ديشد« قالب در شده يبنددسته موضوعات با يهانامهطرح
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 ريسا اي رانيا ياسالم يجمهور ستيز طيمح حفاظت سازمان(توسط  شده اعالم خطر معرض در يهاگونه ها،ماتيپر
 راتييتغ انواع ريسا و آتناك ،كيژنترانس واناتيح ري(نظ افتهي يكيژنت رييتغ واناتيح اي)، ربطيذ يقانون مراجع

 توسط الذكر،فوق يهانامهطرح خصوص در يدانشگاه ةتيكم ميتصم به يدگيرس و اعتراض قبول. باشديم) يكيژنت
  .است يقطع موارد نيا در يمل ةتيكم يرأ و رديگيم صورت »يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يمل تهيكم«
 

 با يهانامهطرح ياخالق بيتصو و يبررس تيصالح »يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يسازمان تهيكم« -ب
 تهيكم«. است دارا را »متوسط« اي ،»ميالم« ،»بازگشت بدون« يهادسته از يكي در شده يبنددسته موضوعات

 يهاگونه يرو بر اجرا يبرا مزبور يهانامهطرح يبررس تيصالح »يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يسازمان
 طيمح حفاظت سازمان(توسط  شده اعالم خطر معرض در يهاگونه اي هاماتيپر جز به يشگاهيآزما واناتيح مختلف

 واناتيح ري(نظ افتهي يكيژنت رييتغ واناتيح اي)، ربطيذ يقانون مراجع ريسا اي رانيا ياسالم يجمهور تسيز
 در يسازمان ةتيكم ميتصم به يدگيرس و اعتراض قبول. دارد را)، يكيژنت راتييتغ انواع ريسا و آتناك ك،يژنترانس

 و رديگيم صورت »يپزشكستيز يهاپژوهش رد اخالق يدانشگاه تهيكم« توسط الذكرفوق يهانامهطرح خصوص
  .است يقطع موارد نيا در يدانشگاه ةتيكم يرأ
، داراي هاي ذاتي خودپزشكي عالوه بر صالحيتهاي زيستكميته دانشگاهي اخالق در پژوهش -٣ ��د�

  باشد:مي هاي مربوط به حيوانات آزمايشگاهيپروژهدر رابطه با  هاي افزوده ذيلصالحيت

هايي كه در آنها از حيوانات آزمايشگاهي استفاده در محل ي براي انجام بازرسي سرزدهتعيين بازرسين -3-1

شود. بازرسين مذكور موظّف هستند شرايط نگهداري و استفاده از حيوانات را بررسي نموده و ميزان تطابق آن مي

بي بازرسين را طي كميته اخالق، گزارشات كتبا مندرجات دستورالعمل حاضر را به كميته گزارش نمايند. 

هر گونه تغييرات، تسهيالت و امكانات الزم جهت بهبود  نمايد.اي بررسي نموده و نظر خود را اعالم ميجلسه

شرايط بايد توسط اعضاي كميته مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات مقتضي براي به اجرا در آوردن آنها صورت 

 پذيرد؛

هر روشي كه بتواند توان دانشگاه مربوطه را براي اجراي دستورالعمل  بر ارائه پيشنهاد به كميته ملّي مبني -3-2

 حاضر ارتقاء دهد؛

، تعداد داراي آزمودني حيوانيهاي ارزيابي شده پروژهتهيه گزارش ساالنه مبني بر تعداد و مجموع بودجه  -3-3

، جهت ارائه گزارش »شديد«بندي شده در قالب دسته هاي دستهحيوانات استفاده شده و گونه آنها، و تعداد پروژه

 ؛به كميته ملّي

هاي داراي تحت پوشش در رابطه با پروژه هاي سازمانيآوري خالصه گزارش ساالنه فعاليت كميتهجمع -3-4

 آزمودني حيواني جهت ارائه به كميته ملّي.
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 يدارا خود، يذات يهاتيصالح بر عالوه يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يسازمان تهيكم -٤ ��د�

 :باشديم يشگاهيآزما واناتيح به مربوط يهاپروژه با رابطه در ليذ افزوده ياهتيصالح

صالحيت مدرسين (. هاي آموزشي مربوط به كار با حيوانات آزمايشگاهيبرنامه ريزي و اجراي دوره -4-1

 )ذيربط مورد تأييد قرار گيرد كميته اخالقهاي آموزشي مذكور الزم است از طرف مرجع علمي معتبر و دوره

اطمينان از اينكه تمامي كاركنان دخيل در كار با حيوانات حسب نوع كاربري خود به اطالعات مربوط به  -4-2

مربوطه دسترسي داشته باشند. و اطمينان از اينكه تمامي كاركنان دخيل در كار با حيوانات  كار با گونة حيواني

باشند و تا زماني كه مي داوم تحت تعليمطور مهستند، و به  واجد صالحيت عملي، اندازه كافي آموزش ديدهبه 

 كنند؛تر عمل ميصالحيت الزم را از خود نشان دهند، تحت نظارت ساير افراد باتجربه

  در اماكن ذيربط؛ كار با حيواناتو  وضعيت نگهداري، رفاه حيواناتبر  نظارت -4-3

، تعداد راي آزمودني حيوانيهاي ارزيابي شده داتهيه گزارش ساالنه مبني بر تعداد و مجموع بودجه پروژه -4-4

بدون «هاي بندي شده در قالب هر يك از دستههاي دستهحيوانات استفاده شده و گونه آنها، و تعداد پروژه

 ؛پزشكيهاي زيستكميته دانشگاهي اخالق در پژوهشجهت ارائه گزارش به ، »متوسط«، يا »ماليم«، »بازگشت

 ياجرا يبرا را مربوطه سازمان توان بتواند كه يروش هر بر ينمب يدانشگاه يهاتهيكم به شنهاديپ ارائه -4-5

 .دهد ارتقاء حاضر دستورالعمل

مفاد دستورالعمل حاضر نظارت داشته باشند. مالك  يموظّف هستند بر صحت اجرا ياخالق يهاتهيكم -٥ ��د�

صادره از جانب  يهابخشنامه ايها دستورالعمل حاضر و هرگونه دستورالعمل ربط،يذ ياخالق يهاتهيعملكرد كم

 اخالق تهيكمموضوع از  ديبايوجود داشت، م ياچنانچه در هر مورد شك و شبهه باالدست خواهد بود. اخالق تهيكم

 باالدست استعالم شود.

 مرجع به وقت اسرع در را موضوع است موظّف تهيكم نيا ،اخالق تهيكم توسط پروژه »رد« صورت در -5-1

 .دينما منعكس پروژه يمال اعتبار/گان كنندهنيتأم زين و نامهطرح كننده بيتصو معتبر يعلم

اخالق در  يهاتهيكم فيو شرح وظا يبندسطح ل،يدستورالعمل تشك«از  35 ةبه ماد عطف -
 ��د�

به عدم  تيبا عنا، 1393 نيمصوب فرورد» اخالق) يو سازمان يدانشگاه ،يملّ يهاتهي(كم يپزشكستيز يهاپژوهش

هر فرد  نجايدر ا ،يشگاهيآزما واناتيمشتمل بر استفاده از ح يهادر پروژه »يزمودنآ«از جانب  يامكان دادخواه

 ايهرگونه نقص  ،ياز جانب جامعه اخالق يندگيبه نما اي يبه وكالت از جانب آزمودن توانديم يحقوق ايو/ يقيحق
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نامه گزارش كننده طرح بيتصو اخالق تهيكم سيموضوع دستورالعمل حاضر را به رئ يهادر پروژه ياشكال احتمال

به مقام  يدگيمراتب را جهت رس ايرا صورت داده و/ يمتعاقباً موظّف است اقدامات مقتض زين تهيكم ني. ادينما

 يدگيدستورالعمل رس«مشمول مفاد  نيمرتكب ايتخلّف، مرتكب  قيدر صورت احراز مصاد .ديمنعكس نما دارتيصالح

 .رنديگيقرار م »يپزشكعلوم  قاتيدر تحق يبه تخلّفات پژوهش

كه در پروژه به  يدر پروژه، حسب نقش واناتيافراد مرتبط با ح يتمام يو عملكرد ياخالق تيصالح -6-1

 برسد.  اخالق تهيكم دييبه تأ ديعهده دارند، با

شده در دستورالعمل حاضر  نييبا الزامات تع كاربر، اي كننده هيته، پرورش دهندهمؤسسه  چنانچه -6-2

 واناتيكار با ح يمسجل شود كه به هر نحو از اصول اخالق اخالق تهيكم يبرا اي، اشدانطباق نداشته ب

، شده است يتخطّ -پروژه، نوشتن و انتشار گزارش، و ... انيولو پس از پا-در هر مرحله از پروژه  يشگاهيآزما

موضوع را به  ات،وانيرفاه ح تيآن بر وضع ريعدم انطباق و شدت تأث زانيحسب م موظّف است اخالق تهيكم

لغو  اي قيعلبه ت اينموده،  دستور اصالح عملكرد افراد را صادر اي، تذكّر داده ربطيذبه افراد  يكتب اي يصورت شفاه

موضوع را در اسرع متعاقب تعليق يا لغو مجوز اخالقي پروژه، كميته اخالق موظّف است . دياقدام نمامجوز پروژه 

 مالي پروژه منعكس نمايد. كننده/گان اعتباروقت به تأمين

 نانيو اطم ديمربوطه را مشخص نما / ديبا اخالق تهيكممربوطه،  يلغو مجوز/مجوزها اي قياز تعل شيپ: تبصره

مستقر در  واناتيلغو شود، رفاه ح ايدر آمده  قيالذكر به حالت تعلفوق يحاصل كند كه چنانچه مجوز/مجوزها

 قرار نخواهد گرفت. ريتأث مؤسسه مذكور به صورت نامطلوب تحت

 حسب ديبايم يشگاهيآزما واناتيح يرو بر آمده بعمل مداخالت از حاصل جينتا انتشار -6-3

  .رديگ صورت »يپزشك علوم يپژوهش آثار انتشار در اخالق يكشور يراهنما« ژهيبو مربوطه، يهادستورالعمل

ياستراتژ اي يمناسب علم يهاروش -هركجا ممكن بود -حاصل كند كه  نانياطم ديبا اخالق تهيكم -٧ ��د�

زنده، مورد استفاده قرار  واناتيح يمداخالت بر رو يزنده ندارند، به جا واناتيبه استفاده از ح يازيكه ن شيآزما يها

 . رنديگ

 دي، كاربران با 22مواد تيسم نييتع يتستها مورد در عيوس يهاشرفتيپ به تيعنا با اختصاصاً: تبصره
كاهش، و  ،ينيگزيكه با هدف جا-گونه تستها  نيانجام ا يروشها نيدتريتا حد امكان از جد

مربوطه استفاده كنند. چنانچه  يهادر پروژه -اندارائه شده يشگاهيآزما واناتيكار با ح يسازنهيبه
 ،اخالق تهيكمپژوهشگر موظّف است در برابر  باشد،يمذكور ممكن نم يروشها نيدترياستفاده از جد

در استفاده از روش مذكور را شرح  يناتوان ليمذكور نشان داده و دل ياز وجود روشها خود را يآگاه
 ياقدامات الزم جهت برطرف ساختن موانع موجود در استفاده از روشها ديبايم اخالق تهيكمدهد. 
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را تا حد امكان به انجام برساند. چنانچه انجام اصالحات مذكور در كوتاه مدت ممكن نباشد،  نينو
نامه رد طرح اي بينامه ارائه شده، نسبت به تصوطرح دهيفا -نهيهز يابيبه ارز تيبا عنا اخالق تهيكم

  .دينماياقدام م
 

كه موجب اختالل در - واناتيحداقل تعداد ممكن از ححاصل كند كه  نانياطم ديبايم اخالق تهيكم -٨ ��د�

  . رديها مورد استفاده قرار گدر پروژه -گرددياهداف پروژه نم

ارزشمند پروژه بوده و الزم  يهااز داده يبخش واناتيح ريتعداد مرگ و مها، از پژوهش ياريبس در -8-1

 منعكس گردد.  قيتحق جيدر نتا ناًياست ع

پروژه رخ داده باشد و بر اساس پروتكل  يدر اجرا يكياشكال تكن ليبه دل ريكه مرگ و م يموارد در -8-2

 قيدق حيبا توض واناتيتعداد ح شيالزم است درخواست افزاه باشد، وجود داشت وانيح ينيگزيبه جا ازين قيتحق

پروژه  يمذكور، توسط مجر كياصالح تكن يبرا يشنهاديو روش پ ر،يوممنجر به وقوع مرگ يكياشكال تكن

مسئول  يمجر .رديقرار گ يمورد بررس اخالق تهيكمدر اسرع وقت توسط  واناتيتعداد ح شيشده و افزا ليتكم

 . باشديامر م نيمجاز به ا ،اخالق تهيكمتوسط  واناتيتعداد ح شيافزا بيصورت تصوصرفاً در 

پرورش،  طيشرا يسازنهيحاصل كند كه اقدامات مناسب جهت به نانياطم ديبا اخالق تهيكم -٩ ��د�

به حداقل  ايكه اقدامات مذكور موجب حذف  يصورت گرفته، به نحو واناتيحمل و نقل، و استفاده از ح ،ينگهدار

  . شوديم واناتيح يبرا داريپا بيآس اي سترسياندن درد، رنج، درس

به اجرا گذاردن  يكار الزم، و دانش الزم برا يرويحاصل كند كه امكانات، ن نانياطم ديبا اخالق تهيكم -١٠ ��د�

 اخالق تهيكمصورت  نيا ريمؤسسه خاص وجود دارد. در غ كيپروژه خاص در  كيمفاد دستورالعمل حاضر در مورد 

 . باشدينامه مبه رد طرح موظّف

 مقررات مربوط به كاربران  - 4 قسمت

 در هم و پروژه موضوع در هم است الزم ،يشگاهيآزما وانيح يرو بر پروژه كي دهندهارائه اي مسئول يمجر -1 ماده

 اي سؤال بتواند تا بوده، برخوردار الزم تخصص و تبحر اشراف، از يشگاهيآزما واناتيح با كار يمتدولوژ با رابطه

 تخصص و تبحر از يو چنانچه. نديبرگز آن آزمون يبرا را يحيصح روش و نموده نيتدو را نينو و حيصح ياهيفرض

 از است موظّف نباشد، برخوردار يشگاهيآزما وانيح يرو بر پروژه يمتدولوژ از بخش هر حيصح يطراح جهت يكاف

 به عمالً مداخله، ياجرا و يطراح در را شانيا نظرات و نموده استفاده خود پروژه در تيصالح واجد نيمتخصص ريسا



 

    

   

        د��ر وز�د��ر وز�د��ر وز�د��ر وز�

 

 وزش پزشكيستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آم-خيابان سيماي ايران-بين فالمك جنوبي و زرافشان-شهرك قدس (غرب)-نشاني پستي: تهران�

  http://behdasht.gov.irنشاني صفحه اينترنتي:     88364111نمابر:     81452981- 81452146تلفنهاي تماس: �

 جاديمحسوب نشود. ا يكاربوده، دوباره يفاقد نمونه مشابه قبل ديبايمطروحه م هيفرض اي سؤال. بگذارد اجرا مورد

باشد، قابل قبول  اهميت باو  داريو آثار معن يچنانچه فاقد وجاهت علم يقبل يهاپروژه يدر متدولوژ يجزئ راتييتغ

در مقابل  ديبايپروژه م دهيفا زاني. مرديپذيمعتبر صورت م يمستندات علم هيبر پا ي. اثبات وجاهت علمباشدينم

 يكه برا يبيدرد و رنج و آس زيمحققان و ن يزمان هيمورد استفاده و سرما يمنابع انسان ،يارز ،يالير يهانهيهز

 ،يشود. به طور كل يداور اخالق تهيكمتوسط  هادهيو فا هانهيهز نيشده، تناسب ب يابيارز ديآيبه بار م واناتيح

در رفع  ايبشر اضافه نموده و/ يبه دانش فعل يانكته ق،يتحق انيباشد كه در پا يابه گونه ديمطروحه با هيفرض ايسؤال 

 از سالمت جامعه مؤثر باشد. يمشكل

تقاضانامه «شده  ليرم تكماست ف مسئول موظّف يمجر ،اخالق تهيكمپروژه در  يدرخواست بررس جهت -2 ماده

 ميمربوطه تسل اخالق تهيكمرا به  »يدر امور علم يشگاهيآزما واناتيو استفاده از ح يمجوز نگهدار افتيجهت در

 .دينما

شدن پروژه  بياخالق، پس از تصو يهاتهيدر كم يشگاهيآزما واناتيح يهاپروژه ياخالق يبررس -2-1

 . رديگيمعتبر، صورت م يتوسط مرجع علم

موظّف است شماره مجوز انجام پروژه كه توسط  جيپروژه، فرد مسئول انتشار نتا كي جيانتشار نتا گامهن -2-2

 .نديصادر كننده مجوز را همراه گزارش پروژه، ارائه نما اخالق تهيكمصادر شده است و نام  اخالق تهيكم

 يراهنما«سند نامه را حسب طرح كي -ينه ظاهر و– يشدت واقع زانيمسئول موظّف است م يمجر -3 ماده

تقاضانامه جهت «نموده و موضوع را در  نييتع »يشگاهيآزما واناتيح يشدت مداخالت بعمل آمده بر رو نييتع

 . ديمنعكس نما »يدر امور علم يشگاهيآزما واناتيو استفاده از ح يمجوز نگهدار افتيدر

 واناتيمسائل مربوط به رفاه ح يتمام و حاضر دستورالعمل ياجرادر رابطه با  تيمسئول زانيم نيباالتر -4 ماده

نامه مسئول پروژه است كه طرح يدر هر پروژه، مربوط به مجر يشگاهيآزما واناتيو اخالق كار با ح يشگاهيآزما

الذكر حال، موضوع فوق نيآن را بر عهده گرفته است. با ا ياجرا تيارائه داده و مسئول اخالق تهيكمپروژه را به 

افراد حسب نوع عملكرد خود در رابطه  يدر پروژه نشده، بلكه تمام ليافراد دخ ريسا از تيموجب ساقط شدن مسئول

 شيپاست  موظّفمسئول پروژه  ي. مجرباشنديم تيمسئول ياخالق در كار با آنها دارا تيو رعا واناتيبا حفظ رفاه ح

 . دينما ميتفه شانيبه ا در پروژه را مشخص نموده و ليهر فرد دخ يهاتياز آغاز پروژه، شرح وظائف و مسئول

 :است موظّف پروژه مسئول يمجر پروژه، ياجرا نيح در -5 ماده
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 ليتحم وانيح به است ممكن مداخله نيح در كه يرضروريغ داريپا بيآس اي سترسيد رنج، درد، هرگونه -1

 .دينما متوقف عاًيسر را شود،

 تهيكمكه توسط  يميهر تصم ايمربوطه،  اخالق تهيكمحاصل كند كه پروژه در تطابق با مجوز  نانياطم -2

حاصل كند كه در موارد عدم تطابق، اقدامات  نانياطم زيو ن رسد؛ياتخاذ شده است، به انجام م ربطيذ اخالق

 . گردديآنها ثبت م جيجهت اصالح امور در اسرع وقت صورت گرفته و نتا يمقتض

 كي در يشگاهيآزما واناتيح با كار در ليدخ افراد يتمام كه دينما حاصل نانياطم است موظّف مسئول يمجر -6 ماده

 معتبر، يآموزش يهادوره كردن يط با وانات،يح با رابطه در ياقدام هرگونه انجام از قبل)، انيدانشجو ژهي(بو پروژه

مذكور  يهاالزم را اخذ كرده باشند. دوره يهاي/گواهيگواه و نموده، افتيدر را مناسب يعمل و يتئور آموزش

 كار در يعمل و يعلم و ياخالق يعال يتهايصالح واجد مربوطه ني/مدرسمدرس و شده ثبت يمبه صورت رس ديبايم

 ريز شرح به حاضر، ماده وفق افراد يعمل و يتئور آموزش يضرور رئوس يبرخ. باشند يشگاهيآزما واناتيح با

 :باشنديم

  حاضر؛ دستورالعمل مفّاد با ييآشنا -1

  ؛يشگاهيآزما واناتيح با كار در اخالق -2

 با كار در يفرد يمنيا و بهداشت حفظ اصول و يشگاهيآزما واناتيح و انسان مشترك يهايماريب -3

 وانات؛يح

 ها؛ مداخالت و پروژه يطراح -4

  وانات؛يح يرو بر مداخالت انجام -5

  وانات؛يح ديص اي پرورش، ر،يتكث -6

  وانات؛يح نقل و حمل -7

  اي وانات؛يح از مراقبت -8

   وانات؛يح كشتن -9

يوجه نم چيبه ه وانات،يح يبودن برخ استفادهيب ايزان بودن، مسن بودن، در دسترس بودن، ار صرف -6-1

 كامل تيصالح مالك مدرك، كسب صرف ضمناًبا آنها باشد.  دهيندكار كردن افراد آموزش يبرا يهيتوج تواند

 تا است زمال دهنديم انجام اول دفعات يبرا افراد كه ييهاكيتكن مورد در و ستين يكيتكن هر انجام يبرا افراد

 افراد ريسا ميمستق نظر ريز و يهمكار با را هاكيتكن نيا برسد اثبات به آنها يعمل يهاتيصالح كه يزمان

 .دهند انجام ترباتجربه
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 وانات،يكار با ح يبا متدولوژ ييعالوه بر آشنا دهند،يها را انجام ممداخالت و پروژه يكه طراح يافراد -6-2

 يفرد ياز همكار ايدارا باشند  زيمرتبط با پروژه را ن يعلم يهارشته ريوط به سامرب ياطالعات و آموزشها ديبا

 هيتوص صالحيرابطه مشورت با دامپزشك ذ ني. در انديمذكور باشد استفاده نما ياطالعات و آموزشها يكه دارا

 . گردديم

 مورد كه است يآموزش يهادوره ،يشگاهيآزما واناتيح با كار در ليدخ افراد آموزش با رابطه در اريمع -6-3

 يپزشكستيز يهاپژوهش در اخالق يملّ تهيكم مصوب يهاسرفصل طبق و بوده ربطيذ اخالق تهيكم دييتأ

 .شونديم برگزار

 خيتار يوفق ماده حاضر دارا يآموزش يهاصادره مربوط به دوره يهايمدارك و گواه نكهيتوجه به ا با -6-4

صورت  نيا ريدر غ ند،ياقدام نما يوعد مقرر نسبت به گذراندن دوره بازآموزالزم است افراد در م باشند،يانقضاء م

 . باشديمورد نظر در ماده حاضر م يانقضاء آن گذشته باشد، فاقد ارزش قانون خيكه تار يمدرك

مجري مسئول موظّف است اطمينان حاصل نمايد كه تمام افراد مشغول به كار با حيوانات در پروژه، در مورد  -7 ماده

ها بين حيوان و انسان،  هاي جلوگيري از انتقال اين بيمارييهاي مشترك (زئونوزها) حيوان مورد نگهداري، روشبيمار

هاي مقابله با خطرات ناشي از نوع خطر هر حيوان (چنگ زدن، گاز گرفتن، نيش زدن، لگد زدن و غيره)، و روش

  تفاده قرار دهند.حيوانات، آموزش ديده و قادر هستند در حفاظت از خود مورد اس

 يهار و كزار يهاواكسن ژهي(بو الزم يهاونيناسيواكس يةكل ديبا واناتيح با كار به مشغول افراد تمام -7-1

 برنامه طبق است الزم كننديم كار واناتيح با كه يافراد سالمت ضمناً. باشند نموده افتيدر را) يمقتض موارد در

 اي وان،يح توسط فرد شدن گرفته گاز اي فرد، بدن به آلوده سوزن شدن وارد صورت در. شود يابيارز منظم يزمان

 خطر كه يگريد مورد هرگونه اي كند، ديتهد را واناتيح سالمت است ممكن كه فرد در خطرناك يماريب بروز

 يمقتض اقدامات و شده يبررس عاًيسر فرد يسالمت است الزم دارد، يپ در را انسان و واناتيح نيب يماريب انتقال

 .رديگ صورت افراد با مرتبط واناتيح سالمت حفظ زين و افراد سالمت حفظ كرديرو با

 كنندهبيتصو اخالق تهيكمپروژه را به  انينسخه از گزارش پا كيپروژه،  انيمسئول موظّف است در پا يمجر -8 ماده

 .دينما مينامه پروژه تسلطرح

 مقررات مربوط به نيروهاي مراقبت از حيوانات  - 5 قسمت

 :ديبا واناتيح از مراقبت يروهاين -1 ماده
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 يگاه و يعيطب يرفتارها برابر در و باشند صبور واناتيح با كار زمان در. باشند داشته ياخالق يريپذ تيمسئول -1

 انجام به حيصح اصول حسب را واناتيح كردن ديمق. ندهند بروز خود از تند العملعكس واناتيح دهنده آزار

  .رسانند

داشته  يپروژه آگاه تيو موفق وانيو نقش خود در حفظ سالمت ح تياهم زيموضوع پروژه، و ن تيبه اهم نسبت -2

 واناتيو پرورش ح يمراكز نگهدار ريبا سا يشگاهيآزما واناتياز ح يباشند. الزم است تفاوت كار در مركز نگهدار

 آموزش داده شود.  يبه خوب شانيا يبرا يشگاهيآزما واناتيخاص كار با ح طيو شرا

كار موظّفند تا زماني كه طي كرده باشند. افراد تازهاخالق  تهيكمهاي مصوب حسب سرفصلهاي الزم را آموزش -3

  تر فعاليت نمايند.هاي آنها عمالً به اثبات برسد، تحت نظارت افراد با تجربهصالحيت

 ضعف، ،يماريب درد، عالئم ژهيو طور به و بشناسند را خود مراقبت تحت وانيح ةگون يرفتار يهانشانه -4

 يسالمت و كرده يسركش واناتيح به منظم طور به. دهند صيتشخ را گريكدي با واناتيح يناسازگار اي ،يردگافس

 ،يعيطب ريغ مورد هرگونه مشاهده صورت در هستند موظّف واناتيح از مراقبت يروهاين. ندينما كنترل را آنها

  .دهند اطالع ربطيذ افراد ريسا اي مسئول يمجر به عاًيسر را موضوع

آگاه باشند و به آنها عمل كنند.  واناتيدر كار با ح يمنيو ا يشامل مسائل بهداشت واناتيكار با ح يمنينكات ا زا -5

) استفاده زيمحافظ (دستكش، سربند، ماسك، پوشش كفش، روپوش تم يهااز پوشش واناتيح هاياتاقمثالً در 

قابل حذف را در صورت  ريغ يهاده و پوششبار مصرف را حذف كر كي يهاپوشش ،اتاقكنند و پس از خروج از 

دستان خود را  وانات،يح ي. در هنگام ورود و خروج از محل نگهدارنديشستشو نما زيو ن يآلوده شدن، ضدعفون

 . نديبشو

 

 اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي  -بخش سوم

  منشاء حيوانات مورد استفاده در مداخالت  - 1 قسمت

  برسد.  اخالق تهيكم بيبه تصو ديدر هر پروژه با وانيح هيته منشاء -1 ماده

استفاده در مداخالت  يممكن است در مداخالت استفاده شوند كه اصوالً برا يتنها در صورت يوانيح يهاگونه -2 ماده

امر  نيكه ا شونديم ياديز ارياز اسارت متحمل استرس و رنج بس پس(ولگرد)  يآزادز واناتيحباشند.  افتهيپرورش 

 يهاپروژه جيموجب مخدوش شدن نتا توانديم يبوده و هم از نظر علم زيبرانگلشچا يموضوع يهم از نظر اخالق

امر  نينامعلوم بوده كه ا يآزادز واناتيح يكيژنت اي يشود. ضمناً سابقه بهداشت واناتيح نيا يبعمل آمده بر رو
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معتبر  ريغ جيها، به حصول نتاهدر داد يپراكندگ شيبا افزا ايافراد شده  يبرا يمنجر به بروز معضالت بهداشت توانديم

 ها منتج گردد.  در پروژه

 يوحش تنها در موارد اتيشده از ح ديص واناتيح اي ،ياهل يهاگونه يِو انواع وحش يآزادز واناتيح از -2-1

مطالعات  يبرا يضرور ازيبرسد كه ن جهينت نيبه ا اخالق تهيكمممكن است در مداخالت استفاده نمود كه 

مذكور در مطالعات  واناتيبه استفاده از ح يضرور ازين ايمذكور وجود داشته،  واناتيو رفاه ح مربوط به بهداشت

وجود داشته باشد.  واناتيح ايها مطالعات مربوط به سالمت انسان اي يستيز طيمح يجد يدهايمربوط به تهد

انواع  اي يآزادز واناتيفاده از حوجود داشته باشد كه مطالعات مذكور، فقط با است يعلم هيتوج قتاًيالزم است حق

به  تيعنا باحال،  نياست. با ا ريپذوحش امكان اتيشده از ح ديص واناتيح اي ،ياهل يهاگونه يِوحش

 سگها، ژهيمذكور (بو واناتيح يبر رو يو آموزش ينسبت به انجام امور پژوهش يالمللنيب ديشد يهاتيحساس

 را هاپروژه نيا انتشار از يناش ياحتمال سوء عواقب ديبايم كاربران و ياخالق يهاتهيكم ، 23ها ماتيپر و ها،گربه

دهند قرار نظر مد. 

 اخالق تهيكمممكن است در مداخالت استفاده نمود كه  ياز انسان  تنها در موارد ريغ يهاماتيپر از -2-2

 طيشرا اي يناتوان كيرمان د اي صيتشخ ،يريشگياجتناب، پ كرديبرسد كه مداخالت مذكور با رو جهينت نيبه ا

 هيتوج قتاًيو حق رديگي) صورت مماتيهمان گونه از پر واناتيح ايانسان ( اتيح يبرا زيبالقوه مخاطره آم ينيبال

ينم يابي، قابل دستهاماتيبجز پر گريد يهامداخالت با استفاده از گونه نيوجود داشته باشد كه هدف ا يعلم

 .باشد

 يهاپژوهش در دينبا ران،يا ياسالم يجمهور ستيز طيمح حفاظت سازمان تيحما تحت هاماتيپر -2-3

در مداخالت استفاده شود، مگر  دينبا 25هومينيده خانواده ، 24وارآدم يمونهايم از. رنديگ قرار استفاده مورد هيپا

 ةت از گونحفاظ يمداخله خاص برا كيبرسد كه انجام  جهينت نيشواهد متقن به ا يةبر پا اخالق تهيكمآنكه 

ناتوان  اي اتيكننده ح ديتهد ينيبال تيوضع كي رمنتظرهيغ وعيكنترل ش يبرا ايبوده  يوار، اساسآدم يمونهايم

نتوان با استفاده از  قتاًيشرط كه اهداف مداخله را حق نياست. در موارد مذكور و به ا يكننده انسانها، اساساً ضرور

به  توانديم اخالق تهيكمبدست آورد،  نيگزيجا يبا استفاده از روشها ايوار آدم يمونهايبه جز م گريد يهاگونه

از  يكيرا كه واجد  يوار در مداخالتآدم يمونهاياستفاده مشروط از م يو موقّت، مجوز اخالق يصورت استثنائ

 يهاتيساسبه ح تي. با عناديصادر نما باشد،ينم »هيپا يهاپژوهش«اهداف مندرج در ماده حاضر بوده و شامل 

و كاربران  ياخالق يهاتهيمذكور، كم واناتيح يبر رو يو آموزش ينسبت به انجام امور پژوهش يالمللنيب ديشد

 ها را مد نظر قرار دهند.پروژه نياز انتشار ا يناش يعواقب سوء احتمال ديبايم
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 يهورجم ستيز طيمح حفاظت سازماندر معرض خطر مشخص شده توسط  يوانيح يهاگونه از -2-4

در  توانيم يصورت در تنهاهاي قانوني وجود دارد، و تمام انواع حيواناتي كه در مورد آنها حساسيت رانيا ياسالم

كسب  ربطيرابطه از هرگونه مراجع ذ نيالزم در ا يقانون يمجوزها يها/مداخالت استفاده نمود كه اوالً تمامپروژه

 ،يريشگياجتناب، پ كرديبرسد كه پروژه/مداخالت مذكور با رو جهينت نيبه ا اخالق تهيكم اًيشده باشد و ثان

در  ةهمان گون واناتيح ايانسان ( اتيح يبرا زيبالقوه مخاطره آم ينيبال طيشرا اي يناتوان كيدرمان  اي صيتشخ

مداخالت با استفاده از  نيوجود داشته باشد كه هدف ا يعلم هيتوج قتاًيو حق رديگيمعرض خطر) صورت م

به جز  ينيگزيجا يروش پژوهش چيو ه باشدينم يابيقابل دست -مذكور ةبجز گون- واناتيح گريد يهانهگو

 يپژوهش امور انجام به نسبت يالمللنيب ديشد يهاتيحساس به تيعنا بامذكور وجود ندارد.  واناتياستفاده از ح

 نيا انتشار از يناش ياحتمال سوء عواقب ديبايم كاربران و ياخالق يهاتهيكم مذكور، واناتيح يرو بر يآموزش و

 .دهند قرار نظر مد را هاپروژه

دهنده داراي مجوز تهيه هاي آزمايشگاهي استاندارد بايد از يك تهيه كننده داراي مجوز و/يا يك پرورشگونه -3 ماده

دهنده يا پرورش شود. در صورت مشاهده هرگونه خصوصيت نامطلوب در حيوان، دريافت كننده حيوان بايد آن را به

  كننده حيوان اطالع دهد.تهيه

 كه رديگ صورت ييروشها از استفاده با و تجربه با افراد توسط صرفاً ديبا وحش اتيح از واناتيح انداختن دام به -4 ماده

 .شود واناتيح يبرا داريپا بيآس اي سترسيد رنج، درد، ممكن زانيم نيكمتر بروز موجب

مجروح  وانيمشخص شد كه ح وان،يح كيپس از به دام انداختن  ايدر زمان به دام انداختن  چنانچه -4-1

 يشده و هر اقدام مقتض نهيمعا صالحيتوسط دامپزشك ذ ديباينامطلوب است، م اشيسالمت تيوضع ايشده، 

ممكن  اخالق تهيكمكامالً معتبر،  هي. در صورت وجود توجرديصورت گ وانيجهت به حداقل رساندن درد و رنج ح

 بند حاضر قائل شود.  يدر مورد اجرا يئاتاست استثنا

 ممنوع است.  يردهيمثل و در دوران ش ديدر فصل تول واناتيدام انداختن ح به -4-2

 نظر، مورد شگاهيآزما اي دائم ينگهدار محل به دنيرس و آنها حمل تا واناتيح انداختن دام به زمان از -4-3

 .شوند يدارنگه خود گونه به مربوط مناسب طيشرا در واناتيح است الزم

 حمل و نقل حيوانات  - 2 قسمت
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 برسد. اخالق تهيكم دييبه تأ ديدر هر پروژه با واناتيحمل و نقل ح نحوه -1 ماده

 يروز باشد و حداكثر رفاه ممكن برامعتبر و به يارائه شده در منابع علم اصولمطابق  ديبا وانيو نقل ح حمل -2 ماده

 يوتانزي يآموزش اي يپژوهش ليه مقصد، به دالب دنيپس از رس واناتيمقرر است ح نكهيرا فراهم آورد. ا واناتيح

 و آزاردهنده آنها باشد.  ياصول ريحمل و نقل غ يبرا يليدل توانديعنوان نم چيه بهشوند، 

 يگواه و شده يبررس صالحيذ دامپزشك توسط ليذ موارد است الزم وانات،يح نقل و حمل مجوز صدور يبرا -3 ماده

 :شود

 حمل و نقل؛  يمورد نظر برا واناتي/حوانيح سالمت -1

 در شده ارائه يكيتكن اصول حسب واناتي/حوانيح حمل يبرا خودرو بودن مناسب -2

 روز؛به و معتبر يعلم منابع

 ييهوا حمل موارد در. واناتي/حوانيح حمل اصول با رابطه در راننده بودن دهيد آموزش -3

 نقل، و حمل قرارداد طرف شركت كه شود حاصل نانياطم است الزم ييايدر اي

 .است دارا را واناتي/حوانيح ياصول و حيصح نقل و حمل امكانات و تيحصال

 

با عنوان  يكه از و شوديدر پروژه صادر م لياز افراد دخ يكيبه نام  واناتيحمل و نقل ح مجوز -3-1

الزم در مورد حمل  يالزم است آموزشها واناتي. فرد مسئول انتقال حشودينام برده م »واناتيمسئول انتقال ح«

شده را صرفاً به فرد  يداريخر واناتيدهنده موظّف است حرا گذرانده باشد. مؤسسه پرورش واناتينقل حو 

 ندهي. در صورت انتخاب نمادينما ليتحو كنندههيمؤسسه ته اي ،يو يقانون ندهينما اي واناتيمسئول انتقال ح

را به  واناتيبا اصول حمل و نقل ح الزم در رابطه يالزم است آموزشها واناتيفرد مسئول انتقال ح ،يقانون

 . ديخود ارائه نما يقانون ندهينما

 سفر نيح در واناتيح نقل و حمل فيوظا يبرخ است ممكن نكهيا از فارغ واناتيح انتقال مسئول فرد -3-2

 ،يسازمانده ميمستق تيمسئول باشد، شده سپرده يحقوق اي يقيحق افراد ريسا به يجانب يهاتوافق صورت به

 .است دارعهده را سفر رساندن اتمام به و انجام

 الزم ،بالعكس اي كشور داخل به خارج از و كشور، از منطقه هر نيب واناتيح نقل و حمل با رابطه در -3-3

كشور در مورد  يجار نيكشور؛ قوان يدامپزشك سازمان وقت نيقوان رينظ يكشور مقررات و نيقوان يةكل است

 يالمللنيمقصد، واسط، و مبدأ در حمل و نقل ب يكشورها يجار نياناستانها؛ قو نيب واناتيحمل و نقل ح

 سازمان نيقوان وانات؛يح ييهوا حمل مورد در 26يالملل نيب ييهوا حمل ونقل وقت انجمن نيقوان وانات؛يح

 .رديگ قرار توجه مورد مربوطه نيقوان ريسا و كشور؛ ستيز طيمح حفاظت
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 دارند.  افتيخود را در تيفعال ةطيآموزش متناسب با ح وانات،ينقل حدر حمل و  ليافراد دخ ياست تمام الزم -4 ماده

 يفراهم نموده و استانداردها واناتيح يمناسب را برا هيتهوو  ييدما طيشرا ديبا وانات،يحمل ح هينقل لهيوس -5 ماده

 نقل و لحم يبرا الزم يقانون يمجوزها هرگونه ورا داشته  رهيو غ يالزم از نظر احتمال تصادف، آتش سوز يمنيا

 ينگهدار محل طيشرا مشابه امكان حد تا ديبا نقل و حمل طول در واناتيح از ينگهدار طيشرا. باشد دارا را واناتيح

 .باشد مبداء مؤسسه در واناتيح از

 د،يشد يتكانها ناآشنا، يصداها. شود واناتيح يبرا يديشد سترسيد بروزباعث  توانديو نقل م حمل -5-1

 27 حركت يماريب به كه يواناتيح مورد در ژهي(بو حركت از يناش ةجيسرگ ،يقبل گروه از وانيح شدن جدا

. شود واناتيح شدن حال بد مجموعاً و ترس ،ينگران ش،يتشو اضطراب، موجب تواننديم تماماً)، هستند مستعد

 آغاز از شيپ واناتيح ينگهدار محل محفظه يدما و طيشرا با واناتيح يسازگار يبرا يكاف زمان اختصاص لذا

 مناسب يةتهو و حركت، طول در واناتيح ينگهدار محل محفظه بودن مناسب و يراحت وانات،يح نقل و حمل

 .است يضرور يامر محفظه

داشته باشد.  وانيباشد كه حداقل اثر را بر سالمت و رفاه ح يابه گونه ديو مدت حمل و نقل با طيشرا  -5-2

زمان سفر (از ورود  وانات،يو رنج ح سترسيهت كاهش هرگونه دشود كه ج يزيرطرح يبه نحو ديحركت با ريمس

گردد.  يريجلوگ ريبه محفظه حمل و نقل تا خروج از محفظه مذكور) در حداقل خود بوده و از بروز تأخ واناتيح

مطلوب و مناسب  طيرا در شرا وانيح ديبا وانات،يحمل و نقلِ ح نياز آغاز حمل و در ح شيبه طور خالصه پ

لرزش  اي اديز يسر و صدا ،يتوجه داشت كه در طول سفر از بروز حركت ناگهان ديه گونه خود قرار داد. بامربوط ب

فراهم  وانيباشد كه امكان استراحت ح يبه شكل ديبا واني. محفظه حمل حديبعمل آ يريتا حد امكان جلوگ

اگر  يحت- شونديمحسوب م ناتوايح نيكه به طور معمول شكار ا يواناتيبا ح يشكارچ واناتيشود. مجاورت ح

 نينمود. همچن زيجداً از آن پره ديو با شود،يم واناتياسترس در ح جاديباعث ا -مجزا باشند يهادر قفس

 وانيتوسط فرد مراقب فراهم باشد و ح وانيح ميشده باشند كه امكان مشاهده دا يطراح يطور ديها بامحفظه

متناسب با  ديها باتوسط قطعات محفظه مجروح نشود. محفظه هيلنق لهيوس يدر اثر حركات تند و ناگهان

از محفظه وجود نداشته باشد.  وانيشده باشند و امكان فرار ح يمورد نظر طراح وانيح ةگون يهايژگيو

 حمل يهامحفظه نقل، و حمل نيح در. باشند شده محكم خود يجا در مخصوص يهاتسمه با ديبا هامحفظه

 خواب و استراحت يبرا مناسب امكانات ديبا. باشد منيا نقل و حمل در ليدخ افراد و واناتيح يابر ديبا واناتيح

 زيپره جداً) هوا كوران ژهي(بو ييهوا و آب اديز راتييتغ و هينقل لهيوس يناگهان حركات از و باشد موجود وانيح

 اي افتهي كاهش هاسميكروارگانيم خروج و ورود كه شود يطراح ينحو به ديبا حمل ةمحفظ لزوم، صورت در. شود
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 تيوضع آنكه بدون واناتيح يبصر يبازرس كه رديگ صورت ينحو به ديبا امر نيا. گردد مسدود كامالً

 .باشد سريم شود، رييتغ دستخوش آنها كيولوژيكروبيم

 و واناتيح سن و رشد تيوضع بهبسته - واناتيح مناسب هيوتغذ آب است الزم نقل و حمل نيح در -5-3

 غذا و الزم يهاتوقف ديبا يطوالن يرهايمس در. باشد واناتيح ارياخت در مناسب شكل به -آنها معمول يزهااين

 .گردد انجام گونه ياهيتغذ عادت و گونه به بسته وانيح به يده

، تك سميان، سگ، گربه و ساير هادر رابطه با حيوانات داراي سطوح باالي تكامل ذهني نظير پريمات -5-4

رواني) حيوانات در -راي سطوح باالي تكامل ذهني، الزم است موضوع روانشناسي (اختالالت رفتاريحيوانات دا

 طول حمل نقل مورد توجه و اقدام مقتضي قرار گيرد. 

 

هاي ناشي از استرس حمل و بويژه بيماري–هاي پاتولوژيك حيوانات در طول حمل و نقل العملبا توجه به عكس -6 ماده

الزم است قبل و بعد از حمل، حيوان توسط  -حيوانات به سرگيجه ناشي از حركت نقل و نيز استعداد برخي

 دامپزشك ذيصالح معاينه و در صورت لزوم اقدامات مناسب پيشگيري يا درماني در مورد حيوان انجام گيرد. 

 

اي الزم را هكند موظّف است قبل از ارسال شدن حيوانات، آمادگياي كه حيوانات را دريافت ميفرد يا مؤسسه -7 ماده

قرنطينه، محل اسكان، آب، غذا،  اتاقسازي ايجاد نموده باشد. از آن جمله الزم است كسب مجوزهاي الزم، آماده

پرسنل نگهداري كننده، شرايط دمايي و رطوبت، و ساير موارد مربوط به استانداردهاي محل نگهداري از حيوانات 

 مورد توجه قرار گيرد. 

 

بالفاصله پس از رسيدن حيوانات به مقصد، از آنها در مداخالت استفاده نمود؛ تحت هيچ شرايطي نبايد  -7-1

 اصول، مطابق  28بلكه الزم است زمان مناسب براي سازگار شدن حيوانات با افراد و شرايط جديد محيطي

  .رديگ قرار نظر مد روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه يكيتكن

هاي وارده در طول ه مقصد بيمار به نظر نرسند، به دليل استرسحتي اگر حيوانات پس از رسيدن ب -7-2

بسته به -سفر، ضعيف شدن سيستم ايمني و استعداد اين حيوانات به بروز بيماري، الزم است حتماً تا چند روز 

قرنطينه شده و از تماس با ساير حيوانات در محل جديد يا حتي تماس با مواد و وسايلي كه با اين  -شرايط

توان به عنوان بخشي از زمان الزم براي سازگار انات در تماس بوده، دور باشند. مدت زمان قرنطينه را ميحيو

شدن حيوانات با شرايط جديد، در نظر گرفت. در طول دوره قرنطينه ممكن است حسب شرايط، نياز به اجراي 

م ايمني، اقدامات درماني پيشگيرانه و تنظيمات ويژه دما، رطوبت، نور، آب، خوراك، داروهاي تقويت كننده سيست

 ساير اقدامات مقتضي وجود داشته باشد. 
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 مراقبت از حيوانات  - 3 قسمت

  برسد.  اخالق تهيكم دييبه تأ ديدر هر پروژه با واناتيمراقبت از ح ةنحو -1 ماده

 در طراحي محل مراقبت از حيوانات آزمايشگاهي بايستي نيازهاي گونة حيوان آزمايشگاهي مورد نظر، احتياجات -2 ماده

 يبه نحو ديبا واناتيمحل مراقبت از ح در بهترين حالت، اندركار مد نظر قرار داده شود.پروژه، و راحتي افراد دست

 زين واناتيح گريد يهاجهت اسكان گونه يآت ياحتمال يكاربر رييامكانات مناسب جهت تغ يشود كه دارا يطراح

كه در صورت خورده شدن توسط حيوان سمي -سب هاي منا. به طور مختصر، در اين محل بايد از رنگباشد

هاي ساختماني بايد قابل شستشو و قابل ضد ها، ديوارها، كف، سقف و ساير بخشاستفاده شود؛ قفس - نيستند

ايمن و از مواد بادوام ساخته شوند. مصالح ساختماني مصرفي بايد ضد رطوبت، مقاوم در برابر بوده، عفوني كردن 

شكاف باشند و شرايط بهداشتي مناطق مراقبت از حيوانات را فراهم نمايند. سطوح بايد مقاومت  آتش و بدون درز و

ها و ساير عوامل تماسي پاشهاي با فشار باال، شعلهبااليي در برابر اثرات عوامل پاك كننده، خراش دهنده، اسپري

 اتاقكش، اتصاالت برق، دربهاي هاي زهجزئيات مربوط به ساختار راهروها، خطوط لوله آب، لوله؛ داشته باشند

كشي، ديوارها، سقفها، محلهاي اتصال قسمتهاي مختلف هاي خارجي، سطوح كف، سيستم زهحيوانات، پنجره

هاي رو كار، مجاري داكت، لباس و امكانات مورد كشيها، لولهگيرها، حفاظهاي حائل، ضربهساختمان با هم، نرده

 و معتبر يعلم منابع در شده ارائهير امكانات و تأسيسات بايد تماماً مطابق با استانداردهاي استفاده توسط افراد، و سا

 . باشد روزبه

 انيدر داخل محل و اطراف آن جر يباشد كه عبور و مرور محدود ييجا دربايد محل مراقبت از حيوانات مي -3 ماده

در  واناتيوارد مربوط به محل مراقبت از حم ريها، فضوالت و ساقفس وانات،يح ييجاجابه نيداشته باشد؛ همچن

منظور استفاده  نيا يپر تردد اماكن برا يبه حداقل ممكن برسد و از قسمتها يستيو آسانسورها با يعموم يراهروها

به محل مراقبت از حيوانات بايد اكيداً جلوگيري شود. پرسنل و تجهيزات  -بويژه كودكان–از ورود افراد متفرقه نشود. 

هايي كه داراي حيواناتي با وضعيت ميكروبي متفاوت هستند يست بدون انجام اعمال ضدعفوني مقتضي بين محلبانمي

بعد از حمل مواد  (نظير محل مراقبت از حيوانات سالم، محل مراقبت از حيوانات بيمار، و قرنطينه)، جابه جا شوند.

 محل عبور و مرور در نظر گرفته شود.  كثيف بايد تمهيدات مناسبي براي تميز كردن و بهداشتي ساختن

مكرر  يدسترس ازمنديكه ن ييهااتاقالزم است  واناتيكاهش عبور و مرور در محل مراقبت از ح يبرا -3-1

هاي مراقبت از حيوان بايستي از محل اتاققرار داده شوند.  يبه درب ورود كيتوسط افراد هستند در مناطق نزد

 انجام مداخالت مجزا باشند. 

 انجام. باشد صالحيذ دامپزشك نظر تحت مداوم صورت به ديبايم مراقبت محل در وانيح سالمت تيوضع -4 ماده

 ،يوانيح گونه حسب است الزم هايماريب از يريشگيپ يبرا الزم اقدامات اي/و دارو هرگونه زيتجو و ونيناسيواكس
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 ،يپزشك علوم يهاپژوهش رد اخالق ربطيذ يهاتهيكم يهابخشنامه كشور، يدامپزشك سازمان وقت دستورات

 .رديگ صورت يقانون و معتبر مراجع و منابع ريسا و منطقه، در عيشا يهايماريب ،يالمللنيب و يمل ياستانداردها

هاي توانند نتايج فعاليتعوامل محيطي نقش بسيار مهمي در تعيين وضعيت بيولوژيك حيوانات داشته و مي -5 ماده

رفاه ممكن را  نيشتريب ديبا واناتيمحل مراقبت از ح طيشرا لذارار دهند. علمي را به نحو چشمگيري تحت تأثير ق

است  ريپذحاصل از مداخالت تا آنجا كه امكان جيكند كه نتا جاديرا ا نانياطم نيا ديفراهم آورده و با واناتيح يبرا

 .باشد روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه يكيتكن اصولمطابق  ديمذكور با طيباشند. شرا حيو صح نانيقابل اطم

صرفاً  ديشده است. نبا يمنظور طراح نيا يشوند كه اختصاصاً برا ينگهدار ييهامحل در ديبا واناتيح -5-1

 تهيكم صيكه طبق تشخ يگردند. در موارد ينگهدار شگاهيدر آزما واناتينبود امكانات، ح ايكار  يراحت ليبه دل

مشخصات ذكر شده جهت محل مراقبت از  يتمام ديشوند، با يگهدارن شگاهيدر آزما واناتيالزم است ح اخالق

اجتناب از بروز خطرات  زيو ن واناتيالزم به منظور حفظ رفاه ح داتيفراهم شده و تمه زيمحل ن نيدر ا وانات،يح

 در نظر گرفته شود. واناتيح ايافراد  يبرا ياحتمال

مانند - واناتيكار با ح اي يترك نگهدارمش يهاخود به محل ياصل يكه از محل نگهدار يواناتيح -5-2

در تماس با افراد مختلف  اي شونديبرده م -مشترك ينواح ريو سا يربرداريتصو اتاق ،يجراح اتاق ها،شگاهيآزما

اول برگردند؛ مگر  ينگهدار اتاقمجدداً به  دينبا -يآموزش يهادر برنامه وانياستفاده از ح رينظ- رنديگيقرار م

 آنكه:

آمده  ياصل يدر محل نگهدار كسانيگروه  كيمحل مشترك، از  به شده داده انتقال واناتيح تمام -1

در ارتباط است، در فواصل انتقال  وانيداخل آن كه با ح زاتيمشترك و تجه يمحل نگهدار ايباشند؛ 

 شوند.  يمختلف، ضدعفون يهاگروه واناتيح

 دنيپوش دستها، حيصح يشستشو رينظ كيتآسپ اصول افراد وانات،يح نيا با افراد تماس صورت در -2

 .ندينما تيرعا ديجد وانيح ورود از شيپ را ديجد كاله و د،يجد گان د،يجد ماسك د،يجد دستكش

 محل به يكروبيم عوامل اي هايآلودگ انتقال موجب ،ياصل ينگهدار محل به وانيح مجدد بازگشت -3

 .شدبا نداشته يتداخل پروژه اهداف با و نشده ياصل ينگهدار

منجمله -شيوة نگهداري حيوانات (انفرادي يا چندتايي) بايد با دقت بسيار زياد انتخاب شود و عوامل بسياري  -6 ماده

هاي رفتاري هر حيوان خاص، الزامات پروژه، وضعيت سالمت حيوان، امكانات موجود اي حيوان، ويژگينيازهاي گونه

 در نظر گرفته شوند. -نات و نتايج پروژهدر محل نگهداري، و ساير عوامل تأثيرگذار بر رفاه حيوا
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نگهداري شوند؛ مگر اينكه  رنج مي برند، نبايد به اين گونه تنهايي (انفرادي)  ي كه از نگهداريحيوانات -6-1

گونه، آميز با ساير حيوانات هماي حيوان، رفتارهاي خشونتبه دليل شرايط فيزيوپاتولوژيك يا وضعيت طبي زمينه

و با عنايت به اصول دامپزشكي نگهداري انفرادي اجتناب ناپذير بوده و ضمناً نگهداري انفرادي يا الزامات پروژه، 

رسيده باشد. در چنين حالتي مدت زمان جداسازي حيوانات از گروه بايد به حداقل  كميته اخالقحيوان به تأييد 

شود، بايد حداقل ي نگاه داشته ميهاي حيوانات، چنانچه حيواني به تنهايممكن كاهش يابد. در مورد اكثر گونه

بتواند حيوانات هم گونه خود را ببيند يا آنكه صداي آنها را بشنود يا اينكه از طريق بويايي حضور آنها را در 

اي هاي بين گونهنزديكي خود احساس كند و در مجموع حتماً وابستگي بين حيوانات يك گونه و وابستگي

شود كه محل نگهداري انفرادي حيوانات نبايد صرفاً يك اً به طور ويژه تأكيد ميحيوانات در نظر گرفته شود. ضمن

متناسب با گونة حيواني مذكور،   18سازي محيطيِمحيط ساده و خالي باشد، بلكه الزم است با انجام اقدامات غني

و ...)   29استرئوتايپيآور نگهداري انفرادي حيوانات در محيط ساده (نظير رفتارهاي از بروز عوارض بسيار رنج

  جلوگيري نمود. 

در صورت نگهداري گروهي حيوانات الزم است با در نظرگيري تمهيدات مناسب، از درگير شدن  -6-2

يابي جلوگيري شود. تعداد حيوانات در محل نگهداري بايد حيوانات بويژه در مواردي نظير قلمرو، غذا، و جفت

و شرايط محيطي و اجتماعي  باشد روزبه و معتبر يعلم نابعم در شده ارائهحسب ضوابط و استانداردهاي 

مخصوص گونة حيوان حفظ شود. براي جلوگيري از بروز استرس و رفتارهاي پرخاشگري در گروه، بايد تا حد 

ها اجتناب نمود. برخي تغييراتي بندي حيوانات و نيز سلسه مراتب قدرت درون گروهامكان از ايجاد تغيير در گروه

ها شده و متعاقباً منجر به نزاع بندي حيوانات يا سلسه مراتب قدرت درون گروهتواند موجب تغيير در گروهكه مي

شوند، عبارتند از: افزودن حيوان جديد به يك گروه تثبيت شده، حذف يك حيوان از يك گروه حيوانات مي

تثبيت شده و بازگرداندن مجدد آن به  تثبيت شده، بيرون بردن يك حيوان براي مدت نسبتاً طوالني از يك گروه

همين گروه، افزودن حيوان با جنس مخالف به يك گروه، و بسياري موارد مشابه ديگر كه ساختارهاي زندگي 

زند. چنانچه انجام اين اقدامات قطعاً الزم باشد، الزم است براي پيشگيري از وقوع گروهي حيوانات را بر هم مي

  اد هرگونه تغيير با دامپزشك ذيصالح مشورت نمود. عوارض نامطلوب پيش از ايج

تر باشد تا در صورت هايي براي حيوانات ضعيفمحل نگهداري گروهي حيوانات بايد داراي پناهگاه -6-3

تر بتوانند از خود محافظت نمايند. عالوه بر فضايي براي استراحت، حيوانات به فضاي تهاجم حيوانات قوي

چنانچه فضاي كافي در محل نگهداري از حيوانات براي آزاد زاد بودن نياز دارند. اي نيز جهت حركت و آثانويه

توان فضاي اندك موجود را با حصاري محدود نموده و حيوانات را به بودن تمام حيوانات وجود نداشته باشد، مي

 صورت چرخشي در اين فضا قرار داد.
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جي و يك به يك از گروه خارج شده (مثالً در مواردي كه حيوانات موجود در يك گروه به صورت تدري -6-4

گردند)، الزم است پيش از خارج كردن حيوان ماقبل آخر، تمهيدات مناسب جهت جلوگيري از تنها يوتانزي مي

شدن حيوان آخر در نظر گرفته شود. اين امر بويژه در مورد حيوانات باالتر در رده فيلوژنتيك حائز اهميت بسيار 

 العاده شديدي براي حيوان شود.تواند موجب بروز ديسترس فوقدن ناگهاني حيوان ميزيادي بوده و تنها ش

نبايد صرفاً يك  -شوندحتي آنهايي كه به صورت گروهي نگهداري مي–محيط زندگي تمام حيوانات  -6-5

در سازي محيط براي پيشگيري از بروز اختالل محيط خالي و ساده باشد؛ بلكه حتماً الزم است از روشهاي غني

و ايجاد انگيزه  -بويژه پيشگيري از رفتارهاي استرئوتايپي ناشي از اسارات-سالمت جسمي و رفتاري حيوانات 

اين امر بويژه در مورد حيوانات داراي تكامل بيشتر سيستم ماني در حيوانات استفاده شود؛ حيات و اميد به زنده

هاي غريزي حيوان نظير استراحت، ن انجام فعاليتهمچنين الزم است امكا عصبي واجد اهميت بسيار زياد است.

هاي جستجوگرانه (بسته به گونه حيوان)، تيمار كردن بدن خود و تماس اجتماعي با ساير حيوانات انجام فعاليت

سازي شرايط محيطي حسب اصول ارائه سازي محيط و ساير اقدامات بهينهروشهاي غني گونه تأمين گردد.هم

  شود.روز تعيين مير و بهشده در منابع معتب

شود و بايد مطابق حيوانات در هر قفس حسب گونة حيوان تعيين مي يا تراكم اتاقها در تراكم قفس -6-6

ها امكان استراحت حيوان را داشته باشند و ؛ قفسباشد روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه يكيتكن اصول

جود داشته باشد؛ حيوانات در مجاورت ديداري، شنيداري، يا ها توسط فرد مراقب وامكان مشاهده داخل قفس

به محل نگهداري حيوانات جلوگيري  -بويژه حشرات-از ورود هرگونه جانور بوياييِ حيوانات شكارچي قرار نگيرند؛ 

 مطرح يشكارچ و شكار عنوان به و باشند داشته قرار مجزا يهاقفس در واناتيح هرچندشود. توجه شود كه 

 يناسازگار اي  30يستيز يمنيا نظر از است ممكن مكان كي در واناتيح مختلف يهاگونه ينگهدار كنيل د،نباشن

آرام و حساس به صدا)،  يهاپر سروصدا در مجاور گونه واناتي(مثالً ح گريكديها در مجاورت گونه يبرخ

 ساز شود. مشكل

 يزشهايدر هنگام وقوع ر واناتياستقرار ح يبرا يباز، الزم است سرپناه يدرفضا واناتيح يصورت نگهدار در -7 ماده

بسته،  يدر فضا واناتيح يباشد؛ در صورت نگهدار ايباز مه ينامطلوب فضا طيشرا ريباد، كوران، آفتاب و سا ،يجو

 يكننده، دما يپرسنل نگهدار يمساحت الزم برا ،يوانيح ةهر گون يبرا ازيمناسب از نظر مساحت مورد ن طيشرا

حسب  يتنفس يهوا تيفيك و پنجره وجود به ازين عدم اي ازين ،يشدت نور، مدت نورده ط،يمحرطوبت  ط،يمح

يم واناتيح آزار باعث كه) زي(نو ياضاف يصداها. شود فراهمروز معتبر و به يارائه شده در منابع علم يكيتكنضوابط 

 يصداها از استفاده با است الزم اتوانيح يهاگونه از يبرخ مورد در حال نيع در. شود حذف طيمح از ديبا شوند
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 به لهينوسيبد و نموده يريجلوگ طيمح در مطلق سكوت حالت جاديا از آن رينظا و ويراد يصدا رينظ موزون

  .است يضرور روزبه و معتبر يعلم منابع به رجوع رابطه نيا در. كرد اقدام طيمح يسازيغن

 مانيزا بتوانند واناتيح ريسا آزار از دور به آن در كه يمناسب يانفراد انهيآش ديبا آبستن واناتيح يبرا -7-1

 .كرد فراهم كنند، ينگهدار را خود نوزادان و كرده

نامه پروژه نيازمند آن باشد كه حيوان در شرايط محيطي غيرطبيعي نگهداري شود، اين چنانچه طرح -7-2

پذيري يد زمان كافي براي تطبيقرسيده و پيش از شروع آزمايش با كميته اخالقامر الزم است قبالً به تأييد 

 آرام حيوان با اين شرايط در نظر گرفته شود.آرام

براي از بين بردن بوي آمونياك يا ساير بوهاي زائد محيط، الزم است منابع توليد بوهاي مذكور از بين  -7-3

  ها استفاده شود.وكنندهبرده شده و/يا از تهويه مناسب استفاده گردد؛ در اين موارد هرگز نبايد از بوبرها يا خوشب

كننده نتايج پروژه، الزم است در طول دوره پژوهش تا حد امكان براي كاهش عوامل مخدوش -7-4

هاي نور، دما، هاي محل نگهداري حيوانات و تراكم حيوانات در محل مذكور بدون تغيير باشد. تفاوتويژگي

داري بر نتايج تواند تأثيرات ناخواسته معنيجريان هوا و ساير پارامترهاي محيطي در بين قفسهاي مختلف مي

هاي آماري (نظير تخصيص تصادفي حيوانات به آزمايش داشته باشد. همچنين الزم است با استفاده از روش

هاي مقتضي، ها در محل نگهداري از حيوانات) و ساير روشها و/يا تخصيص تصادفي محل قرارگيري قفسقفس

ها در جهات مختلف بر روي قفسه يا حد امكان تعديل شوند. روش چرخش قفس كننده محيطي تااثرات مخدوش

 شود. هاي حيوانات توصيه نميها در محل به دليل بروز استرس در بسياري از گونهجا كردن مداوم قفسجابه

در صورت بروز تغيير ناگهاني در شرايط محل نگهداري از حيوانات، الزم است تا زمان تطبيق مجدد  -7-5

 انات با شرايط محيطي از هرگونه اقدام پژوهشي بر روي حيوانات مذكور خودداري شود.حيو

بسته به  يدنيآب آشام يكاف ريو ذخا رديقرار گ وانيدر دسترس ح دياستاندارد با يسالم و با دما يدنيآشام آب -8 ماده

 موجود باشد.  واناتيح يهمواره در مؤسسه محل نگهدار واناتيتعداد ح

حاصل نمود. مثالً ممكن  نانيبه آب اطم واناتيكامل ح ياست نسبت به دسترس الزم ژهيطور و به -8-1

آب نبوده تا  دنيقادر به نوش وانيح -هالوله ايبا وجود آب در محفظه -يآبخور ستمينازل س يخراب لياست به دل

 ايفس، هر ق يخورآب در محفظه آب ماندهيتلف شود. لذا كنترل روزانه حجم باق يتشنگ ليكه به دل يحد

به آب  وانيح ياز دسترس نانيجهت اطم يمقتض يروشها ريسا اي ك،ياتومات يخورآب ستميكنترل نازل س

 باشد.   واناتياز ح يروزانه مركز نگهدار يهاجزو برنامه ديبايم
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 را مناسب تيفيك با آب از يكاف حجم كه شود استفاده و يطراح ينحو به ديبا ،يآبرسان يستمهايس -8-2

 يستمهايس از چنانچه. شود نصب واناتيح ينگهدار محل در يآبخور ظروف يكاف تعداد به ديبا. آورد فراهم

 گسترش اي ينشت آب، قطع رينظ ياحتمال حوادث بروز از يريجلوگ يبرا شود،يم استفاده كياتومات يآبخور

 هشدار يهاستميس به و گرفته صورت الزم راتيتعم شده، يبررس منظم طور به آنها عملكرد است الزم عفونتها،

 تجمع از ستيبايم شود،يم استفاده كدستي كف با يقفسها از چنانچه. شوند مجهز يآبرسان در نقص وجود

 .نمود يريجلوگ قفس، در آب ياحتمال

 يبه نحو ديبا يآبخور زاتياست؛ لذا لوازم و تجه هاسميكروارگانيم يبرا يكه آب ناقل توجه به اين با -8-3

 يضدعفون ايو/ يمشخص پاكساز يزمان يهارا به حداقل برساند و در صورت لزوم در بازه يگباشد كه خطر آلود

 ياختصاص داتي) الزم است تمهيمنيا ستمينقص س يهامدل ري(نظ ژهيو طيشرا يدارا واناتيشود. در مورد ح

  . رديصورت گ يدني) در مورد فراهم نمودن آب آشامونيزاسيلياستر ري(نظ

 ياريبس و كلر زانيم ته،يدياس دما، برابر در خزندگان و ستانيدوز ها،يماه مختلف يهاگونه مقاومت -8-4

 مخازن و هاوميآكوار آب نيتأم منابع نيبنابرا. است متفاوت اريبس گريكدي با آب، در موجود گريد ييايميش مواد

 .شود ميتنظ مربوطه، ةگون تحمل ةمحدود و ازين حسب ديبا واناتيح نيا ينگهدار

 تعداد بهبسته - غذا يكاف ريذخا و رديگ قرار واناتيح دسترس در يكاف زانيم به ديبا مناسب و سالم ييغذا مواد -9 ماده

 موجود باشد.  اتوانيح ينگهدار محل مؤسسه در همواره -واناتيح

 يازهاين رشد، تيوضع سن، جنس،،  31يبدن تيوضع جثّه، گونه، حسب وانيح كي هيتغذ ونيفرموالس -9-1

 كيپاتولوژ اي خاص حاالت به مربوط يازهاين...)،  و يرواريش ،يآبستن مثل، ديتول(رشد،  كيولوژيزيف معمول

 يحسب نوع مداخالت بعمل آمده بر رو اي ،)زايماريب يروندها ريسا و عفونت درد، تب، وجود رينظ( وانيح

 در شده ارائه يكيتكن اصولمطابق  ديبا هيتغذ وني. فرموالسشوديم نييالقاء عفونت، و ...) تع ،ي(جراح واناتيح

 يازهاين كه باشد ياگونه به ديبا وانيح به غذا ةعرض نحوه و محتوا شكل،. شود مينظت روزبه و معتبر يعلم منابع

 رهيج. شود داده زين غذا يجستجو فرصت وانيح به ديبا هاگونه يبرخ در. دينما برآورده را او يرفتار و ييغذا

 وانيح به يغذاده و يسازآماده د،يتول خام، مواد انتخاب در. باشد يآلودگ فاقد و طعمخوش ستيبايم وانيح

 غذا. شود كاسته مواد، نيا يكيولوژيكروبيم و يكيزيف ،ييايميش يهايآلودگ زانيم از امكان حد تا ستيبايم

 خيتار و آن تايمحتو محصول، يهايژگيو مورد در يروشن اطالعات يحاو كه شود پر ييهابسته در ستيبايم

 يخوراك مواد. باشد شده درج غذا بسته يرو و مشخص دكنندهيتول توسط ديبا انقضاء خيتار. باشد آن ديتول
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 زين را آنها يرفتار يازهاين يبرخ يطرف از و باشديم واناتيح يهاگونه يبرخ ييغذا ةريج از يمهم بخش يخشب

 .دسازيم برآورده

 يريجلوگ آن بيتخر و فساد ،يازآلودگ كه باشد ياگونهبه ديبا ذاغ رهيذخ و نقل، و حمل ،يبندبسته -9-2

 يموذ جانوران و حشرات مقابل در و بوده كيتار و خنك خشك، ديبا واناتيح يغذا ينگهدار اماكن. ديآ بعمل

 سردخانه، در ستيبايم يماه و گوشت ها،وهيم نباتات، جات،يسبز رينظ يشدن فاسد يغذاها. شود محافظت

 به ستيبايم غذا عيتوز و هيته ظروف ريسا اي آبشخورها ه،يتغذ يهامحفظه تمام. شوند ينگهدار زريفر اي خچالي

 آغشته احتمال اي مرطوب يغذا از استفاده صورت در. گردند يضدعفون لزوم صورت در و شده زيتم منظم طور

 طيشرا يدارا واناتيح مورد در. است يامالز شده، ذكر يهامحل روزانه يپاكساز ادرار، اي مدفوع آب، به غذا شدن

 فراهم مورد در) ونيزاسيلياستر ري(نظ ياختصاص داتيتمه است الزم) يمنيا ستميس نقص يهامدل ري(نظ ژهيو

  .رديگ صورت واناتيح يغذا نمودن

 يمنظور الزم است محل غذاخور نيا يداشته و برا يبه غذا دسترس ستيبايم واناتياز ح كي هر -9-3

به غذا  يابيجهت دست واناتيح نياز بروز رقابت و نزاع ب ياديتا حد ز ،يكاف يفضا هيباشد. تعب يكاف يفضا يدارا

  . كاهديم

 نيكه كمتر رديقرار گ يبه نحو ديبا واناتيح يدر محل نگهدار ساتيتأس ريو سا هيتهو ،يشيگرما يهاستميس -10 ماده

 اي واناتياز ح يبه ورود به محل نگهدار ازيآنها ن يو نگهدار راتيتعم يكند و برا جاديا واناتيح يمزاحمت را برا

 نباشد.  يستيز يمنيمخاطرات ا يدارا يهامحل

بايد متناسب با نيازهاي گونة حيواني بوده و الزم است واجد محلي براي بستر محل نگهداري از حيوانات مي -11 ماده

مدفوع بوده و به نحوي باشد كه فرآيند  استراحت حيوانات باشد. بستر مورد استفاده بايد جاذب رطوبت، بوي ادرار و

نظير -اي اي باشد كه حيوان قادر به انجام رفتارهاي ويژه گونهپاكسازي محل را تسهيل نمايد. بستر بايد به گونه

اي به منظور بوده و محلي راحت و امن جهت استراحت حيوان و ساخت آشيانه -جستجوي غذا، كندن بستر و نقب زدن

ن، فراهم آورد. استفاده از يك نوع ماده خاص، قادر به برآوردن تمام موارد مذكور نخواهد بود، بلكه الزم توليد مثل حيوا

است تركيبي از مواد مناسب براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد. چنين موادي بايد خشك، جاذب رطوبت، فاقد 

ن موذي يا ساير اشكال آلودگي باشد. مشتقات چوب كه با گرد و غبار، غير سمي و عاري از هرگونه عوامل عفوني، جانورا

يا داراي سموم طبيعي هستند و همچنين محصوالتي كه از تركيبات واقعي  اندآوري يا پوشش شدهمواد شيميايي عمل

آنها اطالعي در دست نيست، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. كف محل نگهداري بايد يكپارچه، راحت و مناسب براي 

 ستراحت تمامي حيوانات باشد. محل خواب حيوان بايد خشك و تميز نگاه داشته شود.ا
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مطابق  يستيبا يكردن محل نگهدار يو بهداشت يپاكساز نيها، همچنو حذف زباله رهيذخ ،يآورجمع اتيعمل -12 ماده

نده استاندارد و بدون كن يمواد ضد عفون ازمورد نظر انجام شود.  وانيح ةمربوطه و با در نظر گرفتن گون ياستانداردها

 رينظ ييايميش مواد ،يپاكساز نديفرآ انيپا دراستفاده شود؛  لينمودن وسا ليو استر طيكردن مح زيتم يبو برا

 كه يسطوح يرو از كامل طور به يستيبا هاكننده يضدعفون و هاحالل ها،كننده پاك كننده، مرطوب مواد ها،صابون

 مواد نيا ماندهيباق با واناتيح تماس معتبر، ةسازند اظهار طبق كه آن مگر وند؛ش زدوده هستند، وانيح با تماس در

 .باشد شده عنوان خطريب

اي باشد كه موجب ايجاد ديسترس در حيوانات نشود. در مورد پاكسازي محل نگهداري بايد به گونه -12-1

در هنگام پاكسازي محيط هاي خاص از زندگي حيوانات، نبايد كل بستر حيوان هاي خاص يا دورهبرخي گونه

  32نگهداري حيوان آوري شود، بلكه الزم است ضمن باقي گذاردن مقداري از بستر، شرايط بويايي محيطجمع

  همچنان حفظ گردد. 

 ستيز طيمح حفاظت سازمان يهادستورالعمل مطابق ،هاآوري، ذخيره و حذف زبالهدر رابطه با جمع -12-2

ضوابط  ريو سا »وابسته يپسماندها و يپزشك يپسماندها يياجرا تيريدم يروشها و ضوابط« سند منجمله كشور

 اقدام شود. ربطيذ يقانون

 وعيش ،يشيسرما اي يشيگرما يهاستمياختالل در س ،يسوزمثالً قطع برق، قطع آب، آتش يموارد اضطرار جهت -13 ماده

و در كل اختالل در  ،ينگهدار از محل واناتيفرار ح ،يريدر اثر درگ واناتيح يدگيدبيآس ردار،يواگ يهايماريب

مناسب صورت گرفته باشد  يهاينيبشيپ ديبا -التيتعط اميدر ا ژهيبو–  واناتياز ح يمناسب نگهدار طيهرگونه شرا

 در مركز موجود باشد.  ربطيدر دسترس افراد ذ ياضطرار طيو موضوع به صورت مكتوب و در قالب پروتكل شرا

 استفاده از حيوانات در مداخالت  - 4 قسمت

  برسد. اخالق تهيكم دييبه تأ ديدر هر پروژه با واناتيمداخالت و روش استفاده از ح نوع -1 ماده

 يبررس پروژه شروع از شيپ را سترسيد و درد كاهش اي اجتناب يبرا ممكن داتيتمه تمام موظّفند پژوهشگران -2 ماده

 :از عبارتند داتيتمه نيا از يبرخ. رنديگ كار به پروژه طول در و كرده

  .پروژه ياجرا يبرا روش نيترمدتكوتاه و ن،يتريتهاجمكم ن،يتريانسان انتخاب -1

 ليدخ واناتيح با كار در كه يافراد همه تيصالح و ،يكيتكن مهارت الزم، يهاآموزش از نانياطم -2

 .هستند
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 آنها با مقابله يبرا مناسب يروشها نييتع و پروژه مداخالت از حاصل سترسيد و درد زانيم نيتخم -3

  .پروژه شروع از شيپ

 پروژه و پس از آن.  ياجرا نيدر ح سترسيد ايكشف شواهد درد  يبرا واناتيمنظم ح يابيو ارز يبررس -4

در طول پروژه به  وانيح تيكه وضع يطيجهت شرا وانيح يخاتمه دادن كار بر رو يارهايمع نييتع -5

باشد كه نتواند  ياهبه گون وانيح تيوضع اينباشد  افتني نيقادر به تسك گريكه د شودينامناسب م يحد

 يخاتمه دادن كار بر رو يارهايالزم است مع نهيزم نيشود. در ا يمعتبر علم جيمنجر به حصول نتا

 ارائه نامهطرح در و شده نييتع روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه يكيتكن اصولمطابق  وانيح

  .گردد

 .حاضر راهنماي مندرجات وفق وانيح يرو بر كار دادن خاتمه روش نييتع -6

كننده همراه با قانع يعلم هيتوج ديكه مفاد ماده حاضر با اهداف مداخله ناسازگار است، با يموارد در -2-1

به  وانيح يدرديمحرز شود كه ب ياخالق ةتيكم يارائه شود و برا اخالق تهيكمبه  يدرديب اي يهوشيپروتكل ب

 .شوديمطمئن كنترل م يروش

 داتيتمه است الزم شود، درد دچار يحسي/بيهوشيب خاتمه از پس است ممكن كه يوانيح مورد در -2-2

مناسب كاهش درد اعمال شود.  يروشها ريسا اي ،يپس از جراح يضد درد داتيو تمه »33رانهيشگيپ يدرد ضد«

در مجموع به محض آنكه هدف مداخله به دست آمد، الزم است حداكثر اقدامات ممكن جهت به حداقل رساندن 

  . رديانجام گ واناتينج حدرد و ر

 و هستند مؤثر واناتيح كردن آرام يبرا صرفاً آورهاخواب اي  35هادهندهنيتسك،  34بخشآرام يداروها -2-3

 تيخاص شوند، استفاده ييتنها به چنانچه زين 2-آلفا يهاستيآگون. باشنديم يضددرد تيخاص فاقد عموماً

 استفاده. باشدينم قبول مورد درد كاهش يبرا ،ييتنها به داروها نيا از استفاده لذا. ندارند يتوجه قابل يضددرد

 يدارو ضمناً. باشديم واناتيح يهاگونه يبرخ در توجه قابل يدرد ضد خواص فاقد ،ييتنها به نيكتام يدارو از

. دارد يفيضع يياحشا يدرديب اي بوده يياحشا يدرديب تيخاص فاقد واناتيح از ياريبس در ،ييتنها به نيكتام

 .است ينامه الزامدر طرح يروز دامپزشكمعتبر و به يمنابع علم به ارجاع ،يدامپزشك يداروها از استفاده مورد در

كه درد به عنوان  ييهاپروژه ايدرد  يهامشتمل بر تست يهادر مورد پروژه ياخالق يهايدگيچيبه پ تيعنا با -3 ماده

به طور خالصه الزم  كني. لرديگيقرار نم يورالعمل حاضر مورد بررسموضوع در دست نيآنها وجود دارد، ا نفكيجزء ال

شود كه مدت و شدت  فيپروژه تعر يبرا »يانيپا ةنقط« ،يو علم يها حسب ضوابط اخالقدست از پروژه نياست در ا

ض و به مح دينما -باشد ربطيذ اخالق تهيكم دييمورد تأ كه–خاص  يرا محدود به مقدار وانيادراك درد در ح
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دست از  نياقدام شود. در رابطه با ا وانيكار با ح انينامه، نسبت به پامورد انتظار ذكر شده در طرح جيحصول نتا

  است. ينامه الزامروز در طرحمعتبر و به يمندرج در منابع علم يها، ارجاع به اصول اخالقپروژه

 باشند، تجربه فاقد نهيزم نيا در كه يافراد يبرا واناتيح يهاگونه از ياريبس در سترسيد اي رنج درد، صيتشخ -4 ماده

 در شبهه و شك هرگونه وجود صورت در. نمود مشورت صالحيذ دامپزشك با ديبايم مورد نيا در لذا. است دشوار

 مضمون نيبد شود؛ عمل  »36سميآنتروپومورف« اصل حسب است الزم ند،يفرآ كي سترسيد اي يدردناك زانيم نييتع

 درد بروز موجب زين واناتيح در شود،يم سترسيد اي درد بروز موجب انسان در كه يعمل ونههرگ شوديم فرض« كه

 اي درد وجود مورد در هم باز چنانچه. »گردد ثابت موضوع نيا عكس متقن ليدال با كه آن مگر گردد؛يم سترسيد و

 و درد برابر در وانيح از تحفاظ نفع به كه رديگ صورت يجهت در اقدام ديبا داشت، وجود نظر اختالف سترسيد

 .باشد ياحتمال سترسِيد

 روزبه مراجع حسب ديبايم يشگاهيآزما واناتيح جهت استفاده مورد يداروها دوز و ز،يتجو روش نوع، -5 ماده

 در اطالعات نبود صورت در. شود انتخاب روزبه و معتبر منابع ريسا اي روز،به و معتبر مقاالت ،يدامپزشك يفارماكولوژ

 محاسبه زنده، موجودات مختلف يهاگونه نيب ييدارو دوز ميتعم يعلم اصول حسب دارو دوز است الزم جع،مر متون

 است الزم رابطه نيا در. شود استفاده واناتيح جهت دارو، مناسب عملكرد و يمنيا از نانياطم از پس و شده

 توجه مورد ييدارو ونيكاسيكانتراند موارد زين و وانات،يح خاص يهاگونه در داروها يبرخ از استفاده يهاتيممنوع

  .رديگ قرار

 حجم ،واناتيح مختلف يهاگونه در بدن قيتزر قابل ينواح و استفاده قابل عروق ،قيتزر يروشها با رابطه در -6 ماده

الزم است حسب منابع معتبر و  ق،يمختلف تزر يهامورد استفاده در روش يهامجاز سرسوزن زيو سا قيتزر مجاز

 روز اقدام شود. به

 داًياك درد، ادراك به قادر وانيح هر و اريهوش واناتيح در قلب از يريخونگ اي يقلب داخل قيتزر -6-1

 .شود استفاده نيگزيجا يروشها از ديبا واناتيح نيا از يريخونگ اي قيتزر جهت. است ممنوع

 ع،ي. نوع مارديروز صورت گمعتبر و به يارائه شده در منابع علم يكيتكن اصول مطابق ديبا واناتيح يدرمانعيما -7 ماده

 انتخاب شود. يحسب اصول دامپزشك ديبا يدرمانعيما مترهاياپار ريو سا ع،يما يدما ق،يسرعت تزر ق،يروش تزر

 در دينبا -در او القاء شده باشد يبه روش علم يماريب نكهيشده، نه ا ماريخود بكه خودبه- ماريب وانيح از -8 ماده

 حسب و گرفته قرار يدامپزشك نهيمعا مورد ،»ماريب« كي عنوان به صرفاً ديبا يوانيح نيچن. نمود استفاده مداخالت

 ديتأك. شود يريگميتصم او مورد در نظر، مورد روژهپ در واناتيح با كار انيپا اصول مطابق اي شده درمان اي طيشرا
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 ليدل است الزم وان،يح نيا يوتانزي اي مرگ صورت در. شود رها خود حال به دينبا يماريب وانيح چيه كه گردديم

 اي ابتال از يريشگيپ اي/و درمان جهت الزم اقدامات و رديگ قرار يبررس مورد يوتانزي به منجر يانهيزم عارضه اي مرگ

  .رديپذ صورت گريد واناتيح ريم و مرگ

 يبرا يو اخالق يعلم هيخود هدف مداخله باشد و توج وان،يح يخودخودبه يِماريكه ب يموارد در -8-1

موضوع را به صورت  توانديم اخالق تهيكمو متقن وجود داشته باشد،  يكاف ليدال يةمذكور بر پا ةانجام مداخل

خاص استثناء قائل شود،  ةمداخل كيماده حاضر را در مورد  ياجرا د،يكرده و در صورت صالحد يبررس يمورد

 يشده و تالش برا يبررس يمذكور توسط پژوهشگر(ان) مسئول به خوب وانيح يماريبه شرط آنكه ابعاد مختلف ب

 نيبد »يعلم هيتوج. «رديصورت گ وان،يبه ح داريپا بيو هرگونه آس سترسيبه حداقل رساندن درد، رنج، د

است و  يواناتيح نياستفاده از چن ازمنديمداخله، ن تيكه ماه ديحاصل نما نانياطم اخالق تهيكماست كه  يمعن

 ريپذمذكور امكان طيشرا يدارا وانيمذكور فقط با استفاده از ح ةوجود داشته باشد كه مداخل يموثّق يعلم ليدال

 يام آن منجر به عوارض عمده در حفظ سالمتبرخوردار است كه عدم انج يتياست و انجام پروژه از آنچنان اهم

 .شوديم واناتيح ريسا ايبشر 

 اخالق تهيكم نكهيدر مداخالت استفاده شود؛ مگر ا دينبا يردهيش اي يمثل آبستن ژهيو طيشرا يدارا واناتيح از -9 ماده

وجود داشته  يقموثّ يعلم هياست و توج يواناتيح نياستفاده از چن ازمنديمداخله ن تيكه ماه ديحاصل نما نانياطم

است و  ريپذ) امكانيردهيش اي ي(مثالً آبستن ژهيو طيشرا يدارا واناتيمذكور فقط با استفاده از ح ةباشد كه مداخل

 ايبشر  يبرخوردار است كه عدم انجام آن منجر به اختالل عمده در حفظ سالمت يتيانجام پروژه از آنچنان اهم

 . شوديم واناتيح

 نوزادان به رنج و درد كه شود حاصل نانياطم ديبا حاضر، ماده موضوع واناتيح از ادهاستف صورت در: تبصره
 آبستن واناتيح نيجن. شودينم وارد آبستن واناتيح نيجن اي) نوزاد هيتغذ يبرا ريش كمبود(مثالً  ردهيش وانيح

  :باشديم ريز موارد شامل حاضر ماده موضوع
 

 .باشنديم درد سح به قادر كه پستانداران ينيجن اشكال -1

مقرّر است پس از  كنيل ستند،يقادر به حس درد ن شيپستانداران كه هرچند در هنگام آزما ينيجن اشكال -2

كه قادر به حس  ندهيآنها، احتمال دارد در آ يمداخالت اجرا شده بر رو ليزنده بمانند و به دل شيانجام آزما

 حاصل از مداخالت مذكور را تجربه كنند.  ارديپا بيآس اي سترس،يدرد شدند، بتوانند درد، رنج، د

 .باشنديم وابسته خود مادر به انحاء از ينحو به اتيح ادامه يبرا كه ينوزاد اي ينيجن اشكال هرگونه -3
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نشده،  هوشيكه ب يوانيح يبر رو ،يدرد مشابه درد جراح يمداخالت دارا ريسا ايزنده،  حيتشر ،يانجام جراح  -10 ماده

ممنوع است. ماده  داًيشده، اك يدرد در او مخف يظاهر ميصرفاً عال ايورد او اعمال نشده، كامل در م يدرديب ايو/

 .باشدينم ريپذاستثناء يطيشرا چيحاضر تحت ه

 فورم،يكورار عوامل تمام و ،وميآتراكور ،وميوكرون ،وميپانكرون ،نيكول لينيسوكس ازصورت استفاده  در -10-1

 اي كننده فلج تيخاص يدارا اي ،يعضالن -يعصب مسدودكننده يدارو اي عامل نوع هر اي م،يپتاس ديكلر ،نيكوتين

شدن عالئم  دهيب پوشكه به هر نحو موج يهر نوع عامل اي ،يقو بخشآرام يداروها اي عضالت، كننده شل

مسئول و  يمجر د،ينمايم جاديا يدگيچيپ وانيح يهوشيسطح ب تيريدر امر مد ايشده  وانيدرد در ح يعموم

در  وانيكه ح نديحاصل نما نانيموظّفند اطم وانيكار با ح ايو/ يهوشيب ايو/ يدر امر جراح ربطيافراد ذ ريسا

 از آنها در كه ييهاپروژه با رابطه در. باشديكامل برخوردار م يدرديمزبور از ب يداروها اياستفاده از عوامل  نيح

 استفاده عضالت كننده شل اي كننده فلج تيخاص يدارا اي ،يعضالن -يعصب مسدودكننده يداروها اي عوامل

 پروتكل به نسبت را يدامپزشك يهوشي/بيجراح متخصص يمشورت نظر است موظّف مسئول يمجر شود،يم

 .دينما اخذ هپروژ يهوشيب

 تا يحسي/بيهوشيب دفعات تعداد ديبا لذا. شوديم محسوب وانيح يبرا استرس كي يحسي/بيهوشيب مورد هر -11 ماده

 استفاده مورد يدارو زانيم و نوع به بسته يزمان بازه كي در يحسي/بيهوشيب مجاز دفعات تعداد. باشد كم امكان حد

 و) آنها رينظا و پروژه طول در وانيح به وارده يهابيآس زانيم ،يآبستن تيوضع جنس،(سن،  وانيح طيشرا و

 .شوديم نييتع گريد يپارامترها ياريبس

 حسب ديبا مذكور پروتكل انتخاب و بوده فرد به منحصر مداخله هر يبرا يحسي/بيهوشيب پروتكل -11-1

 .باشد روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائه يكيتكن اصول و يعلم ضوابط

حسب ضوابط ارائه شده در منابع  ريمنسجم راجع به موارد ز يزيربرنامه كيالزم است  يم جراحاز انجا شيپ -12 ماده

  : رديروز صورت گمعتبر و به يعلم

 ؛يشگاهيآزما واناتيح از ينگهدار محل در وانيح بودن موجود از نانياطم -

 ؛يجراح يبرا مناسب واناتيح انتخاب -

  عمل؛ از شيپ وانيح يسالمت يابيارز -

   ؛يو پس از عمل جرّاح نيح ش،يوردن امكانات الزم جهت مراحل پآ فراهم -

  الزم؛ ليوسا ريسا و يجرّاح زاتيتجه ابزار، نمودن لياستر و تدارك -
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  ؛يجرّاح انجام يبرا ازين مورد افراد تعداد نييتع -

  ؛يجرّاح يبرا وانيح نمودن آماده -

  س؛اورژان مواقع در اي و يجرّاح از بعد وانيح تيريمد ةويش نييتع -

  ؛يجرّاح و يهوشيب روند مكتوب پروتكل هيته -

  عمل؛ از پس و نيح ش،يپ عيوقا ثبت -

 ساعات به حاًيترج وانيح عمل از بعد ينگهدار ةدور كه ينحو به يجراح اتمام و آغاز زمان نييتع -

 .نشود موكول هفته آخر يروزها اي يكار وقت از خارج

  روز باشد. معتبر و به يمطرح در منابع علم يدهامطابق استاندار ديبا يمحل انجام جراح يهايژگيو -13 ماده

 ةگون رينظ متعدد ضوابط حسب ديبا) يجراح از شيپ ي(ناشتا يجراح از شيپ آب اي غذا از استفاده منع لزوم -14 ماده

 در مطرح ضوابط ريسا و ؛يجراح از پس و نيح ش،يپ استفاده مورد يداروها نوع ؛يجراح نوع وان؛يح سن وان؛يح

 دنينوش منع موارد ياريبس در است ذكر به الزم. گردد اجرا لزوم صورت در و شده يابيارز روزبه و معتبر يعلم منابع

 .ندارد يضرورت يجراح از شيپ قهيدق 30-60 حدود تا آب

پس از عمل الزم است با دامپزشك  ايعمل،  نياز عمل، ح شيپ يهاكيوتيبيرابطه با لزوم استفاده از آنت در -15 ماده

الزم است  ،يدر جراح هاكيوتيبيانتخاب آنت يعالوه بر اصول كل ك،يوتيبيدر مورد انتخاب آنت مشورت شود. صالحيذ

 . رديمد نظر قرار گ هاكيوتيبيآنت يبه برخ واناتيح ياگونه يهاتيحساس

 يهاكيتكن انجام در را خود ييتوانا و موجود امكانات ،يجراح ياجرا از شيپ ديبا يجراح مسئول/افراد فرد -16 ماده

 انجام ييتوانا به نسبت كه ندينما اقدام يجراح به يصورت در صرفاً و نموده يابيارز موجود امكانات حسب ياحجرّ

 يجراح موضع يولوژيزيف و يآناتوم به نسبت يجراح از شيپ است الزم شانيا. باشند داشته نانياطم آن حيصح

 بر يجراح نيتمر رابطه نيا در. ندينما انتخاب را يجراح موضع به افتيره نيبهتر و نموده كسب را الزم اطالعات

 .شوديم هيتوص اند،شده يوتانزي گريد ليدال به اي اندمرده قبالً كه يواناتيح ةالش يرو

ممكن تهاجم استفاده شود، حداقل  زانيم نيبا كمتر يهاكياز تكن ديبا يمداخالت تهاجم ريو سا يجراح در -17 ماده

در معرض قرار  يِتمام بافتها رد،يبه نحو مناسب صورت گ يخونبند د،يمل آبه ع يبافت يبافتها و تروما يدستكار

مرده تا حد  يمانده، فضا يدر بافت باق ياجسام خارج زانيم نيگرفته (اكسپوز شده) مرطوب نگاه داشته شده، كمتر

 . ابدي انيپا ديزمان ممكن با نيتربرده شود، و مداخله در كوتاه نيامكان از ب
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 محل در حاضر افراد ؛يجراح محل با رابطه در كيآسپت طيشرا تيرعا و كيآسپت يكهايتكن ياجرا -17-1

 مداخالت هرگونه اي يجراح انجام يبرا ،يجراح مورد وانيح و استفاده؛ مورد ليوسا و زاتيتجه ؛يجراح

  .است يالزام) جوندگان جمله(از  واناتيح يهاگونه تمام يرو بر يتهاجم

 گرفته نظر در هايدگيبر بستن هنگام در يبافت حيصح مجاورت ديبا ،برشها اي هاصهينق بستن جهت -17-2

 يخارج اجسام زانيم حداقل و ده،يگرد اجتناب جداً هيبخ محل در ازين حد از شيب كشش يروين جاديا از شده،

 ،ندارند را خود پوست يرو بر هيبخ نخ تحمل كه يوانيح يهاگونه مورد در. شود گذاشته يجا به وانيح بدن در

 بستن ضمن كه ممكن روش نيبهتر و نموده مشورت صالحيذ دامپزشك با پروژه يطراح هنگام در است الزم

 انتخاب شود.  شود،ينم واناتيدر ح 37يخودآزار يرفتارها بروز موجب بافت منيا

 به حال خود رها شود.  ،يهوشيب نيدر ح اي يپس از عمل جراح دينبا يوانيح چيه -18 ماده

 يبدن تيوضع حفظ در او ييتوانا و وانيح آمدن هوش به زمان تا وانات،يح ياهگونه از ياريبس در -18-1

از  يريجلوگ يتحت نظر بوده و برا وانيآب، الزم است ح دنينوش ييو توانا  38جناغ يرو بر نشسته اي ستادهيا

 شود.  يبه طور موقّت نگهدار يقفس انفراد كيحتماً در  ديبا وانات،يح ريتوسط سا دنيد بيآس

 يارائه شده در منابع علم يكيتكن اصولمطابق  ديبا هوشيب وانِياز ح يبستر محل نگهدار يهايگژيو -18-2

نموده و موجب بروز  جاديا يهوشياز ب وانيبرگشت ح يرا برا يمساعد طيكه شرا يروز باشد به نحومعتبر و به

جهت مراقبت از  ز،يبه با ذرات رمشا يبسترها اياستفاده از بستر خاك اره  ژهينشود؛ به طور و وانيبه ح بيآس

 ممنوع است.  هوشيجوندگان ب

قادر  يو به راحت ستديخود با يپا يكامالً به هوش آمده و رو وانيكه ح يتا زمان يهوشيآغاز ب ةلحظ از -18-3

جداً مورد توجه قرار گرفته و اقدامات  ديبا وانيمناسب بدن ح يآب باشد، حفظ دما دنيبه خوردن غذا و آشام

. ردي) صورت گيپرترميبدن (ه يدما شياز افزا يريشگيپ اي) يپوترميبدن (ه ياز افت دما يريشگيپ ياالزم بر

از  يريشگينمود. پ زيپره ديسرد با يفلز يزهايم يبر رو وانيح مياز قرار دادن مستق ژهيبو نهيزم نيدر ا

است، واجد  اديبدن آنها ز كه نسبت سطح به حجم يواناتيح ايجثه كوچك واناتيدر مورد ح ژهيبو يپوترميه

 . باشديم ييبسزا تياهم

نمود. به  يريجلوگ هوشيب واناتي) در حيسميپوگلياز بروز افت قند خون (ه ياست به نحو مقتض الزم -18-4

و به  »يپس از اعمال جراح واناتيح يةتغذ« يِحسب اصول دامپزشك ديشده با يجراح وانيح يةتغذ يطور كل
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) يقيتزر-يخوراك اي ،يقيدستگاه گوارش، تزر يگذاربه روش لوله يدهان، خوراكاز راه  ي(خوراك يمقتض يروش

 . رديصورت گ

 دي) بايجراح يكاوري(ر يپس از جراح يها) و مراقبتيهوشيب يكاوري(ر يهوشيپس از ب يهامراقبت -18-5

در  يات مقتضو اتخاذ اقدام يابيمراقبتها شامل ارز نيشود. ا وانيباشد كه باعث كاهش درد و رنج ح يبه نحو

 روز باشد: معتبر و به يارائه شده در منابع علم يكيتكن اصول مطابق ديآنها با ياجرا ةويبوده و ش ريموارد ز

 وان؛يح به يرسانژنياكس زانيم و تنفس تيوضع و تعداد -

 سترس؛يد ايدرد  وجود، قلبضربان  تيو وضع تعداد -

 بدن؛ يدما تيوضع -

  ؛يمخاط يغشاها رنگ -

  ؛يجرّاح از يناش يبهايآس و برشها اميتال روند تيوضع -

  وان؛يح بدن و طيمح يزگيپاك زانيم -

  وان؛يح بدن بودن خشك -

  ه؛يبخ خط يختگيگس احتمال -

 ؛يجراح موضع از چرك خروج اي ليتشك احتمال -

  ؛يجراح موضع در معمول حد از شيب التهاب احتمال -

  )؛ونيدراسي(ه بدن آب زانيم و آب مصرف زانيم -

 خون؛ قند زانيم -

  غذا؛ اخذ زانيم -

  مدفوع؛ و ادرار زانيم -

  ؛يجرّاح از قبل شده يريگاندازه وزن با يجرّاح از بعد بدن وزن سهيمقا -

 ؛يجرّاح از قبل يبدن تيوضع با يجرّاح از بعد  31يبدن تيوضع سهيمقا -

 )؛رديگ صورت بانداژ دينبا واناتيح يهاگونه يبرخ مورد(در  بانداژ تيوضع -

  وان؛يح در يخودآزار بروز احتمال -

  ؛يبعد از جراح  39يبازتوان يكهايتكن ياجرا لزوم -

 بعمل آمده. يجراح/عمليهوشيب نوع و وانيح ةگون حسب يمقتض موارد ريسا -
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 پايان كار با حيوانات  - 5 قسمت

  برسد.  اخالق تهيكم دييبه تأ ديدر هر پروژه با واناتيكار با ح انيو روش پا ضوابط -1 ماده

 واناتيح ليدليو الزم است تا حد امكان از كشتن ب ستين وانيوم كشتن حالزاماً به مفه وانيكار با ح انيپا -2 ماده

آنها فراهم  يقابل اجتناب را برا ريموجبات درد و رنج غ دينبا واناتيحال زنده نگاه داشتن ح نياجتناب نمود. با ا

 گريد يه در بخشهااست ك يها مشروط به ضوابطمداخالت/پروژه ريدر سا واناتياستفاده مجدد از ح نيآورد. همچن

اتخاذ شود. فرد  صالحيتوسط فرد ذ ديبا وانيكشتن ح ايبه زنده نگه داشتن  مياند. تصمحاضر بحث شده راهنماي

 يو اخالق يداشته و نسبت به اصول علم يآگاه واناتيوارده به ح يبهايمداخله و آس تينسبت به ماه ديبا صالحيذ

 حاًيمرتبط با پروژه (كه ترج صالحِيفرد ممكن است دامپزشك ذ نيباشد. ااشراف داشته  يشگاهيآزما واناتيكار با ح

 الذكر باشد. واجد مشخصات فوق صالحيهر فرد ذ ايمنافع نداشته باشد)  ايبا پروژه تعارض 

 :كه شد خواهد يتلق افتهيانيپا يزمان »مداخله« كي -3 ماده

  ايآن مداخله در نظر گرفته نشده باشد؛  يبرا يشتريب مشاهدات -1

معتبر  جيمنتج به حصول نتا تواندينم گريمذكور د وانيحكم كند كه استفاده از ح نگونهيا وانيح طيشرا يابيرزا -2

 وانيبه مرگ) ح كيدوره احتضار (نزد ايشده باشد،  اديآنقدر ز وانيدرد و رنج ح زانيم نكهيا ايشود؛  يعلم

در  يمعتبر شده و اختالل يعلم جيحصول نتاموجب  وانيشده باشد كه هرچند زنده نگه داشتن ح يآنقدر طوالن

 يبوده و راه يقانون اي ،ياخالق ،يشرع ،يبر خالف اصول انسان وانيزنده نگه داشتن ح كنينكند، ل جاديپروژه ا

 يِخوداز مرگ خودبه ديدرد و رنج وجود نداشته باشد. تا آنجا كه ممكن است با نيكاهش ا اي ام،يالت يبرا زين

يزودهنگام و انسان بخشانيپا يهاآن از روش يمداخله اجتناب شود و به جا كي يانينقطه پابه عنوان  وانيح

وارده به صورت  ةدر اثر رنج و عارض وانيمفهوم كه آنقدر زمان تلف نشود كه ح نياستفاده گردد؛ بد يتر

  دچار احتضار و مرگ شود.  يخودخودبه

 يبرا و بماند يباق داريپا بيآس اي سترس،يد رنج، درد، ديشد ايدر حاالت متوسط  وانياحتمال دارد ح چنانچه -4 ماده

 يوتانزي حاضر راهنماي مندرجات وفق و يانسان روش به وانيح است الزم باشد، نداشته وجود يدرمان حاالت، نيا

 ممكن يهاروش ريسا از صالحيذ دامپزشك نظر تحت و ريز موارد تحقق شرط به توانيم صورت نيا ريغ در. شود

 ةگون آن مناسب ستگاهيز به وانيح فرستادن اي وان،يح ينگهدار جهت مندعالقه افراد به واناتيح يواگذار ثالًم

 :كرد استفاده يوانيح ةگون آن مناسب يپرورش ستميس به وانيح فرستادن اي ،يوانيح

  كار را بدهد؛  نياجازه ا وان،يسالمت ح تيوضع -1

  باشد؛ نداشته وجود وانيح بهداشت اي ست،يز طيمح ،يعموم بهداشت يبرا يخطر -2
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 ،يپرورش ستميس اي يعيطب ستگاهيدر ز ايافراد  رينزد سا وانياز رفاه ح نانيمناسب به منظور اطم داتيتمه -3

  اتخاذ شده باشد؛ و 

 . باشد يقانون منع هرگونه فاقد مذكور اقدام -4

ارائه شده  يكيتكن اصول مطابقرا  ناتوايكار با ح انيپا يارهاياز آغاز پروژه، مع شيمسئول موظّف است پ يمجر -5 ماده

اعالم كند.  اخالق تهيكمنموده و به  نيي) تع40فرجام انساني روز (عموماً تحت عنوانمعتبر و به يدر منابع علم

روز بوده، حداكثر ممكن معتبر و به يارائه شده در منابع علم اصول مطابق ديبايم وانيكار با ح انيروش پا نيهمچن

  .برسد اخالق تهيكم بياز آغاز پروژه به تصو شيپفراهم آورد، و  وانيح يرفاه را برا

سالمت خود، مراقبت و امكانات اسكان را  تيمتناسب با وضع ديبا شود،يزنده نگه داشته م يوانيح چنانچه -6 ماده

 سازگار از اننياطم يبرا است الزم شوند،يم سپرده افراد به مداخله كي انيپا در واناتيح كه يموارد دركند.  افتيدر

 از شيپ ،يوحش واناتيح مورد در. رديگ صورت صالحيذ دامپزشك نظر ريز ييهايابيارز افراد، با واناتيح نيا بودن

 وانيح تا شود گذارده اجرا به آنها يبرا يبازتوان برنامه ديبا خود، يعيطب ستيز طيمح به واناتيح نيا بازگرداندن

 در عموماً اند،بوده اسارت در بلوغ تا تولد زمان از كه يوحش واناتيح. ديبرآ عتيطب در خود يزندگ عهده از بتواند

 نيا در. باشنديم گفتهشيپ يبازتوان يهابرنامه ازمندين و ندارند يكاف يآمادگ وحشاتيح در يزندگ يبرا بلوغ هنگام

 ريسا اي كشور، در ناتوايح يحام معتبر يهاگروه كشور، ستيز طيمح حفاظت يرسم مراجع به توانيم نهيزم

 .نمود مراجعه باشند كار نيا انجام امكانات و دانش يدارا كه ربطيذ مراجع

 اعم از جنين، نوزاد، جاندار بالغ و ساير يسنّ تيحاضر، در هر وضع �������موضوع  واناتيانواع ح يتمام يوتانزي -7 ماده

انجام  يبه درست و تيصالح يدارا فرد طتوسكه  يبوده و فقط در صورت يمداخله كامالً تخصص كي ،يستياشكال ز

از  يعلم نانيقابل اطم جيرقم زده و موجب حصول نتا واناتيح يشود، قادر است مرگ آسان و بدون درد و رنج را برا

هاي فيزيكي يوتانزي بر روي الشه حيواناتي كه به داليل آموزش صحيح يوتانزي و تمرين روشپروژه شود. لذا  كي

كنند، بسيار ضروري است. اين افراد پس از اخذ ر مورد تمام افرادي كه به يوتانزي حيوانات اقدام مياند، دديگر مرده

تر به اين امر اقدام هاي عملي، در حضور يك فرد با تجربهگواهي آموزشي معتبر موظّفند تا زمان كسب صالحيت

  نمايند.

ممكن رفاه برخوردار باشد و در محل استاندارد تا زماني كه حيواني يوتانزي نشده، بايد از بيشترين ميزان  -8 ماده

نگهداري شود. مثالً در مورد حيواني كه به هر دليل دچار درد شده و مقرر است تا ساعتي ديگر يوتانزي شود، موضوع 

 تواند هيچگونه تداخلي در امر درمان و اقدامات ضد دردي مورد نياز حيوان ايجاد نمايد. اگرالوقوع نمييوتانزي قريب

بايد در اين محل از آب و غذاي مناسب ساعت پيش از يوتانزي بايد در محلي نگهداري شوند، مي 3حيوانات بيشتر از 

ساعت است. در مورد  1-2برخوردار باشند. محدوده زماني مذكور در مورد نوزادان يا برخي حيوانات كوچك جثه، 
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ماني كه تمام مقدمات يوتانزي آماده گردد، اين نوزادان در نوزادان شيرخواري كه بايد يوتانزي شوند، الزم است تا ز

 كنار مادر خود قرار داشته باشند. 

روز معتبر و به يارائه شده در منابع علم يكيتكن اصول و ضوابط مطابق قاًيدق ديبايم واناتيح يوتانزي روش -9 ماده

كه  واناتيكشتن ح يروشهاز ضوابط، برسد. هرگونه اقدام خارج ا اخالق تهيكم بيبه تصو است الزمانتخاب شده و 

 قيبودن آنها از طر يو انسان يدرديكه ب يسنت اي يشيآزما يمعتبر باشند، و روشها يفاقد مستندات علم

قابل  يشگاهيآزما واناتيح يوتانزيعنوان به عنوان روش  چياست، به ه دهيمعتبر به اثبات نرس يعلم يهاپژوهش

 را ريز يارهايمع ديبا خاص، پروژه كي طيشرا حسب واناتيح يوتانزي حيصح روش. به طور خالصه، باشنديقبول نم

 :دينما برآورده

 درد، جـاد يا بـدون  مـرگ،  و ياريهوشـ  عـدم  يالقـا  و ديـ نما جـاد يا وانيـ ح يبرا را سترسيد و رنج درد، حداقل -1

  رد؛يگ صورت ترس اي جانيه سترس،يد

 وانيـ ح يبافتها از نظر مورد يهااستفاده و يبعد يشهايآزما و هايبايارز با و بوده سازگار پروژه اهداف و ازهاين با -2

 باشد؛ نداشته تداخل

 رد؛يگ صورت عيسر اريبس ياريهوش محو -3

در موارد متعدد و توسط افراد متعدد همواره منجر به  يوتانزيكه انجام  يمعن نيمطمئن باشد، به ا يوتانزي روش -4

  داشته باشد؛  ن ضيضد و نق جيشده و نتا وانيمرگ آسان ح

 باشد؛ منيا پرسنل يبرا -5

شـدن   اريشـود و احتمـال هوشـ    وانيقطعاً موجب مرگ ح يوتانزيكه انجام  يمعن نيقابل برگشت باشد، به ا ريغ -6

 وجود نداشته باشد؛   ،يوتانزيپس از  وانيمجدد ح

  افراد عامل داشته باشد؛   ايرا بر ناظران  يو روح يآثار عاطف زانيم نيكمتر -7

  باشد؛ شده انتخاب وانيح سالمت تيوضع و جثه، سن، گونه، حسب و هادستورالعمل طبق يوتانزي روش -8

 داشته باشد؛   يعملكرد مناسب واناتيتمام ح يوتانزيهمواره و در مورد  يوتانزيمورد استفاده جهت  ابزار -9

روش  رد،يـ الشـخورها قـرار گ   ايـ  يشده در دسترس جـانوران شـكارچ   يوتانزي وانيح ةممكن است الش چنانچه -10

 الشخورها نشود؛   اي يباشد كه موجب بروز عوارض در جانوران شكارچ يبه نحو ديبا يوتانزي

 باشد؛ داشته را يطيمح مضر اثرات نيكمتر ديبا يوتانزي روش -11

 ايـ صـدا،   دنيشـن  ت،يـ قادر به رؤ واناتيح ريكه سا يباشد، به نحو واناتيح ريدور از سا ديبا يوتانزيانجام  محل -12

 ايـ  ميبـه صـورت مسـتق    يوتـانز يدر حـال   وانيـ ح -ترشـحات واجـد فرومـون    يبـو  ايخون  يبو ژهيبو- دنييبو

 نباشند.     ميرمستقيغ
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، ، تزريق داخل قفسة سينه، تزريق زيرجلديجهت تجويز عوامل تزريقي يوتانزي نبايد از روش تزريق عضالني -10 ماده

استفاده كرد (به جز داروهاي مخدر بسيار قوي نظير  و تزريق سرخرگي 41، تزريق داخل نخاعيتزريق داخل ريوي

استفاده از آنها نيازمند كسب تمام  كه فقط تحت شرايط بسيار ويژه قابل استفاده بوده و و كارفنتانيل اتورفين

 مجوزهاي قانوني مربوطه است). 

داروي يوتانزي در حيوان هوشيار غير  ، يا تزريق داخل طحالي، تزريق داخل كليويتزريق داخل كبدي -10-1

، داخل كبدي، داخل طحالي و داخل كليوي در حيوان بيهوش كه ريق داخل قلبيقابل قبول است. ليكن اخيراً تز

كه روش تزريق داخل  نيست، مجاز شناخته شده است. استثنائاً جهت برخي حيوانات خونسرد قادر به حس درد

دستيابي عروقي شناخته شده است (نظير برخي مارها و خزندگان ديگر)،  قلبي به عنوان تنها روش استاندارد

هاي بهتر توان از روش تزريق داخل قلبي در حيوان هوشيار استفاده كرد؛ با اين حال در صورت وجود روشمي

ريق داخل يوتانزي كه نيازي به انجام تزريق داخل قلبي در حيوانات مذكور نباشد، بايد از روشهايي كه نيازمند تز

 قلبي نيست، بهره برد. 

استفاده  واناتيكشتن ح يبرا دينبا يطيشرا چيعنوان و تحت ه چيبه ه ،يوتانزيقابل قبول  ريغ يهاروش از -11 ماده

 . باشدينم ريپذاستثناء يطيشرا چيشود. ماده حاضر تحت ه

 است؛ قبول قابل ريغ توانايح ي(در مورد تمام اتر: از عبارتند يوتانزي قبول قابل ريغ يروشها از يبرخ -11-1

 يمحتو سوزالشه يهاكوره اي زرهايفر انفجار از يموارد و است شونده منفجر و ريپذ اشتعال اتر ليات يد اي اتر

 شدت به وانيح يمخاط يغشاها يبرا ماده نيا است؛ شده گزارش ماده نيا با شده يوتانزي واناتيح الشه

 عيسر انجماد ن؛يكنياستر)؛ شوديم يديشد اريبس رنج و درد، ج،ييهت دچار مرگ حال در وانيح و است سوزاننده

با  ستانيخزندگان و دوز يوتانزي يقابل قبول است؛ استثنائاً برا ريغ واناتيح يمورد تمام در( عيما تروژنيدر ن

 مو و باشد روز 5 از كمتر آنها سن كه يصورت در  42در مورد نوزادان ناقص جوندگان زيگرم، و ن 4وزن كمتر از 

 در عيسر انجماد با يوتانزي روش از خاص طيشرا تحت توانيم باشد، گرم 4 از كمتر آنها وزن و باشند نداشته

 به قادر و اريهوش وانيح(در  رگ قطع اي بدن خون يةتخل)؛ هوا يهوا (آمبول قياستفاده نمود)؛ تزر عيما تروژنين

 نده،يشو عوامل ،استون ري(نظ يخانگ يمصرف مواد ،هاندهيشو حاللها، قيتزر)؛ است لقبو قابل ريغ درد، ادراك

 ضد ،ييچهارتا وميآمون باتيترك ،كتون ليمتيد ها،مسهل)،  43كربن تتراكلريد (شامل ييچهارتا باتيترك

ها)؛ كشو جونده هاكشآفت ري(نظ اندنشده ساخته يوتانزي جهت اختصاصاً كه يسم مواد از استفاده)؛ دهاياس

 از استفاده ؛سوزاندن؛  44ونيمحفظه)؛ دكمپرس اي سهيدرون ك انيها و ماكجوجه ژهي(بو واناتيخفه كردن ح

 واناتيح يبرخ مورد در است؛ قبول قابل ريغ هاگونه اغلب جهت( وانيح سر به فرد دست يروين با ضربه د؛يانيس
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 كرد، استفاده آن از بتوان است ممكن يتخصص منابع در مطروحه ضوابط و روشها حسب يشگاهيآزما كوچك

استفاده  ؛كردن غرق)؛ است قبول قابل ريغ واناتياغلب ح در( 45نافذ ريغ كوبش ابزار)؛ باشدينم ارجح روش كنيل

 يوتانزي دي/فرمالدهنيور كردن در فرمالبا غوطه توانيرا م )فراي(پور اسفنجها(استثنائاً  دي/فرمالدهنيفرمالاز 

 يكاهش دما نه؛يس ةرفته شود)؛ فشردن قفسافراد در نظر گ يعوامل برا نيا يستينمود؛ الزم است مخاطرات ز

شود،  وانيدر ح ياريهوش محو سبب است(ممكن  كردن جيگ ؛رمكلروف ؛دراتيهكلرال زي)؛ تجويپوترميبدن (ه

 م،يپتاس ديكلر م،يزيسولفات من ن،يكوتي(ن يعضالن -يعصب يمسدودكننده ها زي)؛ تجوستين يوتانزيروش  كنيل

جهت  ييبه تنها دينبا گريد فورميو هرگونه عوامل كورار وم،يآتراكور وم،يوكرون وم،يپانكرون ن،يكول لينيسوكس

است).  ژهيو طيشرا تيرعا ازمندين يوتانزيآرگون (استفاده از آنها جهت  اي تروژنياستفاده شوند)؛ ن يوتانزي

حسب منابع معتبر و به  وانات،يح يهادر مورد هر كدام از گونه يوتانزيقابل قبول  ريغ يهاروش ريسا قيمصاد

 . شوديم نييروز تع

 يكيزيف يها. استفاده از روششوندينم هيتوص يوتانزي يبرا يكيزيف يمجموع استفاده از روشها در -11-2

 اشكاالت بروز موجب يعلم نظر از يوتانزي ييدارو يهاروش انجاممجاز است كه  يطيفقط در شرا يوتانزي

 باشد نداشته وجود مناسب ةجينت حصول يبرا يگريد راه چيه قتاًيحق و شود خاص پروژه كي ساختار در ياساس

 شيپ. باشد زنده موجودات سالمت نيتأم و بشر دانش شبرديپ در ييبسزا تياهم يدارا نظر مورد پروژه اصوالً و

 رينمود؛ در غ هوشيرا ب وانيح ايضد درد مناسب استفاده كرده  ياز دارو ديبا ،يوتانزي يكيزيف يهاروشاز انجام 

ضد درد مناسب  ياستفاده از دارو قتاًيمجاز است كه حق يطيتنها در شرا يوتانزي يكيزيف روشصورت انجام  نيا

 يبرا يگريد راه چيه قطعاً و شود خاص پروژه كي ساختار در ياساس اشكال بروز موجب يعلم نظر از ،يهوشيب اي

 و بشر دانش شبرديپ در ييبسزا تياهم يدارا نظر مورد پروژه اصوالً و باشد نداشته وجود مناسب ةجينت حصول

الزم است فرد عامل،  ،يكيزيف يهابه روش يوتانزي حيصح ياجرا ي. برادباش زنده موجودات سالمت نيتأم

نظر  ريزنده، الزم است ز وانيح يبر رو يوتانزيروش  ياز اجرا شيفرا گرفته باشد و پ يمهارت الزم را به خوب

 نموده باشد.  يكاف نِياند تمرشده يوتانزي ايمرده  گريد ليكه به دال يواناتيح ةالش يبر رو تيفرد واجد صالح

 يمجر شود،يم يوتانزي نشده ينيبشيپ عوارض علت به اي رديميم يانشده ينيبشيپ بطور يوانيح يوقت -12 ماده

 مرگ وقوع از يريشگيپ يبرا يمقتض اقدام هرگونه و نموده يابيعلت وقت اسرع در را موضوع است موظّف مسئول

 ص،يتشخ يكمك روش عنوان به است الزم يمقتض موارد در. گذارد اجرا مورد به عاًيسر را واناتيح ريسا در مشابه

 يوتانزي از شيپ يانهيزم ةعارض اي يخودخودبه مرگ علت و شده ييكالبدگشا مجرّب فرد توسط وانيح الشه

 .شود مشخص
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نسبت  ،متناسب با گونة حيوان» ضوابط تأييد مرگ«در پايان يوتانزي، فرد داراي صالحيت موظّف است حسب  -13 ماده

هاي مرگ حيوان اطمينان حاصل كند. اين موضوع، در مورد تمام اشكال تكويني موجودات از جمله تخم به وقوع

اند يا بارور شده، مرحلة روياني (امبريونيك)، و مرحلة جنيني جانداران نيز مصداق دارد. حذف حيواناتي كه نمرده

ي براي حيوان شده و تخلّف اخالقي از اصول متعاقب يوتانزي و حذف به هوش بيايند، موجب درد و رنج بسيار شديد

 شود. كار با حيوانات آزمايشگاهي محسوب مي

هاي مختلف حيوانات، ضوابط تأييد مرگ در هر گونة جانوري هاي مرگ در گونهبه دليل تفاوت نشانه -13-1

حيوان ممكن است با ديگري متفاوت باشد. لذا مجري مسئول موظّف به تعيين ضوابط تأييد مرگ حسب گونه 

 مورد استفاده است.

چنانچه حيواني داراي نوزاد بوده يا حيوان/حيوانات ديگري به حيوان مذكور وابستگي مادي يا غيرمادي  -13-2

دارند، الزم است قبل از يوتانزي حيوان، در مورد نگهداري نوزادان يا ساير حيوانات وابسته به او، با دامپزشك 

سياري از نوزادان بدون مادر يا حيواناتي كه داراي وابستگي به حيوان ذيصالح مشورت نمود. در غير اين صورت ب

مذكور بودند، متعاقب يوتانزي حيوان مذكور دچار رنج و ديسترس شديدي خواهند شد. بعد وابستگي غير مادي 

 هاي حيواني باالتر در رده فيلوژنتيك، اهميت بسزايي دارد.بين حيوانات، به ويژه در مورد گونه

 يو هم از نظر بهداشت يموضوع هم از نظر اخالق نيرفتار شود. ا يبه درست ديبا يشگاهيآزما وانيح كي ةالش با -14 ماده

شوند. بندي ميطبقه هاي پرخطر بيمارستانيهاي حيوانات و اعضاء بدن آنها در زمرة زبالهالشهاست.  تيواجد اهم

سازمان حفاظت محيط زيست » ديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابستهضوابط و روشهاي م«مطابق 

پسماندهاي بشدت آلوده «بوده و در دسته » پسماندهاي پزشكي ويژه«كشور، پسماندهاي ناشي از الشه حيوانات جزو 

  گردند.وب ميقرار دارند و تا زماني كه تبديل به پسماند عادي شوند، به عنوان پسماند ويژه محس» كننده

)، زايالزين و (نظير پنتوباربيتال سديم هايوتانزي شده با باربيتورات به طور ويژه حذف الشة حيوانات -14-1

هاي داروهاي مذكور در الشة حيوانات كه باقيمانده برخي داروهاي ديگر، از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا

دسترسي يافته و از  يوتانزي شده، ممكن است براي ساير حيواناتي كه به هر طريق به الشه حيوان يوتانزي شده

  آن تغذيه كنند، بسيار خطرناك باشد. 

را در  داروهاي متعددي نظير داروهاي ضد ميكروبي حيوان آزمايشگاهي يوتانزي شده، در اغلب موارد -14-2

طول انجام پروژه دريافت داشته است. اين مواد ممكن است داراي اثرات نامطلوب بر محيط زيست بوده يا براي 

  رناك باشند. گيرند، خطهاي حيوان يوتانزي شده قرار ميساير جانداران احتمالي كه در تماس با باقيمانده

هاي درجه سانتيگراد يا سردتر بوده و كلية دستورالعمل -20ها ترجيحاً بايد محل نگهداري الشه برودت سردخانه -15 ماده

 در اين محل رعايت شود. مربوط به نگهداري پسماندهاي عفوني
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هاي دربسته و فاقد ها يا كيسه، بايد آنها را در محفظهنهپيش از قرار دادن الشه حيوانات در سردخا -15-1

را ذكر كرد. بر روي  نشت قرار داد و روي كيسه تاريخ انجام يوتانزي، و نام يا شماره تماس فرد مسئول يوتانزي

به صورت نوشتاري و نيز با » و خطرناك سمي«ها و روي خود الشه، الزم است عنوان محفظه نگهداري اين الشه

 درج عالئم ويژه، مشخص شود. 

بوده و به طور خالصه بايد توسط وسيلة  روزبه و معتبر يعلم منابع در شده ارائهتابع مقررات ويژه  هاانتقال الشه -16 ماده

رد. امكان نظافت و ضدعفوني كردن قسمت بار نقلية داراي قسمت بار سرپوشيده، نفوذناپذير و نشت ناپذير صورت گي

پوش قسمت بار خودرو از جنس فرش يا موكت نباشد و حتي االمكان پوششي وسيله نقليه وجود داشته باشد. كف

ها در محفظة سرد قرار داده شوند. در يكپارچه و بدون درز داشته باشد. اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد و الشه

 م است كليه قوانين و مقرّرات محلي، سازماني، يا كشوري، به مورد اجرا گذارده شود. اين زمينه الز

 وقت يهادستورالعمل زين و يكشور وقت نيقوان يةكل وفق ديبامعدوم نمودن الشه حيوانات آزمايشگاهي  -17 ماده

 و يپزشك يپسماندها يياجرا تيريمد يروشها و ضوابط« سند منجمله كشور ستيز طيمح حفاظت سازمان

هاي يا همراه با زباله هاي معموليهاي حيوانات آزمايشگاهي همراه با زبالهدفع الشه. رديگ صورت »وابسته يپسماندها

  . هاي قانوني در پي دارد، ممنوع بوده و مسئوليتمتداولِ داراي خطرات بيولوژيك

هاي بايد پيش از انجام يوتانزي نسبت به روش حذف آنها بررسيمي د حذف تعداد زيادي الشهدر مور -17-1

هاي ذيربط كشوري كامل انجام داده و آمادگي الزم را كسب كرد. در اين مورد بايد حسب قوانين و دستورالعمل

المللي اقدام شود. در موارد خاص استفاده از رهنمودهاي بين -هاي سازمان دامپزشكي كشورنظير دستورالعمل-

 تواند مفيد باشد. نيز مي هادر رابطه با حذف حجم زياد الشه

هاي وقت انستيتو ، الزم است حسب دستورالعملك به هارييا مشكو هاي مبتال به هاريدر مورد الشه -17-2

 اقدام شود. پاستور ايران
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  واژه نامه

  
  

 (Cephalopoda) 1سرپاوران

 (Octopuses)  2اختاپوس 

 (Squid)  3ماهي مركب

   (Cuttlefish)  4ماهي ده پا
 (Sedation)  5تسكين دهي

 (Tranduilization)    6آرام بخشي

 (Concussion) 7گيج شدگي

  (Analgesia) 8بي دردي

  (Hypnosis,Sleep) 9خواب

  (Muscular relaxation)  10شل شدگي عضالني/شلي عضالت

  (Anesthesia)  11بيهوشي

  (Euthanasia)  12يوتانزي

  (In Vitro)  13ست هاي در شيشهت

 Chip) -a-On-(Organ   14راشهاندام روي ت

   Chip)-a-On-(Lab  15 آزمايشگاه روي تراشه (از تراشه)
  (Micro dosing)  16استفاده از دوز ميكرو دارو

  (Phylogenetic Scale)  17رده بندي فيلوژنتيك

  (Environmental Enrichment) 18غني سازي محيط 

    (Inbred)19 همخون 

  Outbred) ( 20غير همخون 
 (Lay Person)  21عضو غير متخصص

 (Toxicity Test) 22تست هاي تعيين سميت 

 human Primates)-(Non 23پريمات ها 

 (Great apes) 24ميمون هاي آدم وار

                 (Huminidae)25 خانواده هومينيده

 ation)(IATA)(International Air Transport Associ  26انجمن حمل و نقل هوايي بين المللي
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 (Motion Scikness) 27بيماري حركت \

 )cclimatization Time)A  28شرايط جديد محيطي

 (Sterotypic behavior)  29رفتارهاي استرئوتايپي

 (Biosecurity)  30ايمني زيستي

 (Body Condition Score)  31وضعيت بدني

 ent)(Olfactory Environm  32شرايط بويايي محيط نگهداري حيوان

   emptive analgesia)-(Pre 33 ضد دردي پيشگيرانه

 (Tranquilizers)  34داروهاي آرام بخش

 (Sedatives)  35تسكين دهنده ها

  (Anthropomorphism)  36آنتروپومورفيسم

 mutilation)-(Self   37رفتارهاي خود آزاري 

 osition) (Sternal p  38يا نشسته بر روي جناغ حفظ وضعيت بدني ايستاده 

 habilitation) -(Re  39تكنيك هاي باز تواني

 ( Humane death)   40فرجام انساني

  (Intrathecal)  41داخل نخاعي

 (Altricial neonates)  42نوزادان ناقص جوندگان

 (CCL4) (Carbon tetrachloride)  43كربن تتراكلريد

 (Decompression)  44دكمپرسيون

 penetrating captive)-(Non   54ابزار كوبش غير نافذ

 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


