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 خالصه اجرایی 

 

 مقدمه

و در حقیقت با وجود است دانش بشر داشته  توسعه  در  مهماستفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی نقشی 

های جایگزین، استفاده از حیوانات آزمایشگاهی هنوز موضوعی غیر قابل کارگیری روشهای صورت گرفته در بهپیشرفت

های حیوانی مورد استفاده در امور علمی از سیستم عصبی هرچند امروزه اثبات شده  است که اغلب گونه .اجتناب است

در  -ن خواست خودبدو-های حسی و ادراکی وسیعی دارند، این حیوانات ای برخوردارند و قابلیّتبسیار تکامل یافته

آوری نظیر درد، دیسترس، اضطراب، ناامیدی، اندوه، و افسردگی های علمی مجبور به تحمّل حاالت رنجبسیاری از پروژه

مند نشده و در هرگز از فواید امور علمی صورت گرفته بهره -به عنوان آزمودنی-که حیوانات مذکور  ضمن این شوند.می

کند که ناتوانی میشوند. این در حالی است که انسانیت، عقل و شرع چنین حکم ر کشته میاغلب موارد نیز در پایان کا

محسوب شود.  محدود کردن رفاه  و ایجاد درد و آسیب به اوتواند دلیلی برای یک موجود زنده در مطالبه رفاهش نمی

قرار گرفته است و در فرهنگ  حیوانات در مستندات دینی مورد تأکید حالدر حقیقت از بعد دینی ضرورت رعایت 

اصیل ایرانی، مهربانی و رعایت انصاف در تعامل با حیوانات سابقه هزاران ساله دارد. از دیدگاه علمی نیز، دانش امروز بشر 

اثبات نموده که عدم رعایت اصول اخالقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی به طرز چشمگیری موجب مخدوش شدن 

گردد. باعث تحریف حقایق علمی و تضییع منابع مالی، زمان و انرژی نیروی علمی می درنتیجهو  نتایج بدست آمده شده

های اخیر موضوع رعایت حقوق و رفاه حیوانات مورد استفاده در امور علمی از المللی نیز در دههاز بعد قوانین بین

راد حقیقی و حقوقی را مستقیماً تحت تأثیر قرار ای افای برخوردار شده است به نحوی که آینده حرفهالعادهاهمیت فوق

 داده و در حقیقت امروزه هیچ فردی نسبت به این موضوع مصونیت ندارد.

با استفاده از  «مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی راهنمای» مالحظات پیش گفته با عنایت به

آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش توسط معاونت تحقیقات و فن لیمنابع معتبر بین المللی و نظرات متخصصین داخ

مشمول مفادّ  ،های زیست پزشکی مشتمل بر استفاده از حیواناتبا توجه به اینکه پژوهشگردد. پزشکی تهیه و ابالغ می

وردین مصوب فر« پزشکیهای زیستهای اخالق در پژوهشوظایف کمیته بندی و شرحدستورالعمل تشکیل، سطح»

نامه آن مصوب ، که طرحمشتمل بر استفاده از حیوانات های زیست پزشکیپژوهشاصل آثار و نتایج  ،باشندمی 3131

های اداری و حقوقی، فاقد اعتبار و غیر نظر از عواقب و ضمانتهای زیست پزشکی نباشد، صرفکمیته اخالق در پژوهش

 .قابل استناد و انتشار خواهد بود

 

 



 

 

 

 

 

های انسانی و التزام به رعایت قوانین کار با حیوانات حاضر ضمن تأکید بر حفظ اخالق و مسئولیتی راهنما

باشد. بدین عمل آمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی میهآزمایشگاهی، ناظر بر کسب نتایج موثّق از اقدامات علمی ب

ایشگاهی پرداخته و تا حد امکان از ورود به جزئیات منظور دستورالعمل حاضر به بیان کلیات اخالقی کار با حیوانات آزم

روز علمی مراجعه موظّفند به منابع معتبر و به تکنیکیاست؛ لذا مخاطبان این مجموعه در رابطه با جزئیات  کردهپرهیز 

ی تمامهای آن مطرح شده است، مربوط به حاضر و تمامی ضمائم و ملحقّات و پیوست راهنمای. تمامی آنچه در کنند

، کدهای راهنما در تهیه این باشد؛ مگر اینکه استثنائاً در جایی صراحتًا به غیر آن اشاره شده باشد. های حیوانات میگونه

قبلی کار با حیوانات آزمایشگاهی در کشور مورد توجه قرار گرفته و ضمن انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از منابع 

دانان، المللی، از نظرات تخصصی صاحبنظران علمی و مذهبی، پژوهشگران، حقوقداخلی و خارجی و کدهای اخالقی بین

 گیری شده است. پزشکی کشور نیز بهرهو متخصصان اخالق

باشند؛ حاضر، تمامی افرادی هستند که به هر نحو در کار با حیوانات آزمایشگاهی دخیل می راهنمایمخاطبان 

ی ایشان داشته باشد و چه فاقد چنین منافعی باشد. ایشان باید مطالب چه این موضوع منافع مادی یا معنوی برا

 راهنمایحاضر و سایر اسناد مرتبط با آن را مورد استفاده قرار داده و چنانچه در استنباط یا اجرای هر بخش از  راهنمای

تا زمان اعالم نظر کمیته  وکنند ای وجود داشت، موظّفند موضوع را از کمیته اخالق ذیربط استعالم حاضر شک و شبهه

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

 راهنمایعمل آورند. در مواردی که فرد دخیل در کار با حیوانات آزمایشگاهی به هر دلیل به هها را باز درد و رنج آن

باید مقررات مربوطه توسط مجری مسئول به وی تفهیم  ته یا قادر به استفاده از مطالب آن نباشد،حاضر دسترسی نداش

بخش  1حاضر شامل راهنمای آورده شده است.  3حاضر در تصویر  راهنمایشود. مراحل انجام یک پروژه حسب ضوابط 

 ماده است که به صورت خالصه در ذیل ارائه شده است. 301و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بخش اول: تعاریف

 است.  راهنماماده در برگیرنده معنا و مفهوم اصطالحات به کار رفته در  1این بخش در 

 

 های افراد حقیقی و حقوقیبخش دوم: مسئولیت

این بخش حاوی اصول اساسی کار با حیوانات آزمایشگاهی است. در این بخش، ابتدا مقرّرات عمومی مربوط به 

های اخالق، ها تبیین شده و سپس مقرّرات ویژه مربوط به مؤسسات، کمیتهایشگاهی در پروژهحفظ حقوق حیوانات آزم

کاربران، و نیروهای مراقبت از حیوانات به فراخور موقعیت افراد حقیقی/حقوقی به تفکیک ارائه گردیده است. در این 

ها، حفاظت از سالمت پرسنل و جرای پروژه، محل و نحوۀ اکمیته اخالقها، نحوۀ اخذ مجوز از اصول طراحی پروژهبخش 

حیوانات آزمایشگاهی در طول پروژه، نحوه اطمینان از حفظ رفاه حیوانات، ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به حیوانات و 

 های اخالقی در رابطه باها، ساختار استاندارد اماکن نگهداری و کار با حیوانات، نحوۀ عملکرد سطوح مختلف کمیتهپروژه

تفکیک مقرّرات حسب موقعیت افراد  های مربوط به حیوانات آزمایشگاهی، و اصول آموزش افراد ارائه شده است.پروژه

صرفًا به منظور تسهیل در دسترسی افراد به مقرّرات ویژه حسب موقعیّت خود بوده، لیکن در موارد لزوم هر یک از افراد 

 را نیز مورد توجّه و اجرا قرار دهند.     اهنمارهای باید مقرّرات سایر بخشحقیقی/حقوقی می

 

 بخش سوم: اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

ها مورد بررسی قرار حاضر، مراحل مختلف کار با حیوانات آزمایشگاهی در پروژه راهنمایدر بخش سوم از 

حمل و نقل حیوانات، نگهداری از  گرفته و مقرّرات مربوط به منشاء و نحوۀ تهیه حیوانات مورد استفاده در مداخالت،

های پایان کار با حیوانات تبیین شده است. با عنایت حیوانات، اصول استفاده از حیوانات در مداخالت، و معیارها و روش

حسی در جلوگیری از درد و رنج حیوانات، این بیهوشی/بیبه ماهیت تهاجمی مداخالت جراحی و نیز حساسیت موضوع 

اند. باید توجه داشت که انجام امور طبّی در مورد حیوانات ت ویژه در این بخش مورد بحث قرار گرفتهبه صوردو موضوع 

ای و تخصصی مقاطع دکتری حرفهدستورالعمل یک دانش تخصصی بوده که در ساختار آموزش عالی کشور در 

حاضر تداخل یا بازنویسی اهنمای ر های آموزشی خاص خود را دارد و هدف ازقوانین و سرفصل و دامپزشکی ارائه شده

 این موضوع نیست و در موارد مقتضی افراد موظّفند به دامپزشک ذیصالح مراجعه نمایند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .حاضر دستورالعمل ساختار حسب پروژه کی یاجرا روند. 1 ریتصو
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 تعاریف -بخش اول

بدون در نظر  دیاز جمالت آن نبا کی چیو ه ردیبه صورت کامل مورد توجه قرار گ دیحاضر با راهنمای مفادّ -3 ماده

راهنمای مفاّد  یاجرا یالزم برا یهاکیجمالت مرتبط مورد استفاده قرار داده شود. در رابطه با تکن ریگرفتن سا

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

 :است رفته کار به لیذ یمعان در حاضر، راهنمای در مندرج یهاواژه -5 ماده

 : عبارت است از: یوانیح ی/آزمودنیشگاهیآزما واناتی/حیشگاهیآزما وانی/حواناتی/حوانیح -5-3

 تمامی مهره داران -3

 و باشند؛یم درد حس به قادر که پستانداران ینیجن اشکال -5

قرار است  یول ستند،یپستانداران که هرچند در هنگام انجام مداخله قادر به حس درد ن ینیجن اشکال -1

احتمال دارد در  ،هاآن یاجرا شده بر رو یمداخالت قبل لیه زنده بمانند و به دلپس از انجام مداخل

 را تجربه کنند.  داریپا بیآس ای سترس،یکه قادر به حس درد شدند، بتواند درد، رنج، د ندهیآ

 (1و ماهی ده پا1، ماهی مرکب 5) شامل براختاپوس1 سرپاوران -1

 دیبا زین یکیژنت راتییتغ دچار واناتیح مورد در ،راهنما نیا در مطروحه اصول یتمام: تبصره

 به ندهیآ در یکیژنت رییتغ دچار واناتیح از استفاده به مربوط ۀژیو ۀمیضم. شود اعمال

 واناتیح با کار در ژهیو یهاتیحساس به تیعنا با کنیل شد، خواهد الحاق حاضر دستورالعمل

 حسب واناتیح نیا به مربوط ژهیو اتمالحظ مذکور، ۀمیضم الحاق زمان تا است الزم مذکور

 .شود داده قرار نظر مدّ  مربوطه یهانامهطرح در روزبه و معتبر یعلم منابع

به بدن  یسر سوزن طبّ کیاز ورود  یناش بیآس ای سترس،یدرد، رنج، د زانیمعادل م :درد نهیکم حدّ -5-5

 نی. اباشدیم -ردیصورت گ یدامپزشک حیحسب اصول صح وانیچنانچه ورود سر سوزن به بدن ح - وانیح

راهنمای که از نظر  بیآس ای سترس،یدرد، رنج، د زانیم نیکمتر ایدرد،  نهیحّد کم ار  یدرد به عنوان مع زانیم

 . شودیاست، در نظر گرفته م تیحاضر حائز اهم

 ریسا ای یدردیب ،یهوشیبا استفاده از ب داریپا بیآس ای سترس،ی: رفع کامل درد، رنج، دتبصره

حاضر  راهنمایاز مندرجات  یشگاهیآزما وانیاستثناء کردن ح یبرا یمالک تواندینم ،هاروش

حاضر راهنمای از اسباب خروج از شمول  وانات،یالقاء مرگ در ح ایباشد. به طور مشابه، کشتن 

 .  ستین
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 یبرا وانیح یروان ای یکیزیف یعیطب یهاییکاهش در توانا یبه معنا :کننده ناتوان ینیبال تیوضع -5-1

 .باشدیم یاتیح یعیطب یهاتیداشتن فعال

مقاصد  یبرا وانیح کیاز  یتهاجم ریغ ای یهر گونه استفاده تهاجم ی: به معن/مداخالتمداخله -5-1

ناشناخته باشد، و  ایآنها شناخته شده  جیکه ممکن است نتا باشد،یم یاهداف علم گرید ای ،یآموزش ،یپژوهش

از  شتریب ایمعادل  زانیبه م داریپا هایآسیب ای سترسیاز درد، رنج، د یوحسط وانیممکن است باعث شود ح

است که  یارعامدانهیاعمال عامدانه و غ ۀشامل هم نیرا متحمل شود. مداخله/مداخالت همچن« درد نهیحدّ کم»

 یکیژنت رییدچار تغ یوانیرده ح کی یو نگهدار جادیا یحت ایاز تخم،  وانیح کیآمدن  رونیب ای شیمنجر به زا

 . شودیم

پژوهش، اقدام  رینظ یشده علم فیهدف تعر کیاست که واجد  یبرنامه کار یبه معنا :پروژه -5-1

 ای کیبوده و شامل  یامور علم ریسا ای ک،یولوژیمحصوالت ب دیتول ،یصیتست محصوالت، اقدامات تشخ ،یآموزش

 .باشدیچند مداخله م

ممکن  ایبناها است،  ریسا ایها، از ساختمان ی، گروهساختمان سات،یهرگونه تأس یبه معنا :مؤسسه -5-8

داشته باشد.  اریّپوشانده نشده است، و ممکن است امکانات س ایباشد که به طور کامل محصور  یاست شامل مکان

 راهنمایوفق مندرجات - یشگاهیآزما واناتیح یانجام کار بر رو ای یمجوز پرورش، نگهدار یدارا دیمؤسسه با

 کشور را دارا باشد. یجار نیالزم حسب قوان یمجوزها ریسا ،بوده -حاضر

 یوانیح یهااست که به امر پرورش گونه یحقوق ای یقیهر فرد حق یبه معنا :دهنده پرورش -5-7

انجام مداخالت  یاز نتاج آنها برا کیهر  ایمذکور  واناتیمراکز از ح ریهدف که متعاقباً در سا نیبا ا پردازدیم

 یهرگونه مقاصد علم یاز نتاج آنها برا کیهر  ایمذکور  واناتیح یهااندام ایها ه هر نحو از بافتب ایاستفاده شده 

 باشد.  یرانتفاعیخواه غ رد،یصورت گ یاعمال با مقاصد انتفاع نیاز ا کیشود؛ خواه هر  یبرداربهره

 هیقش تهاست که ن -از پرورش دهنده ریغ- یحقوق ای یقیهر شخص حق یبه معنا :کننده هیته -5-6

مذکور ممکن است متعاقباً در مداخالت  واناتیرا بر عهده دارد. ح یشگاهیآزما واناتیکردن و نقل و انتقال ح

اعمال با  نیبه کار گرفته شوند؛ خواه ا یمقاصد علم یبرا شانیهااندام ایها جهت استحصال بافت ایاستفاده شده، 

 د. باش یرانتفاعیخواه غ رد،یصورت گ یمقاصد انتفاع
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در مداخله/مداخالت  واناتیاستفاده کننده از ح یحقوق ای یقیهر شخص حق یبه معنا /کاربران:کاربر -5-3

 باشد.  یرانتفاعیخواه غ رد،یصورت گ یعمل با مقاصد انتفاع نیاست؛ خواه ا

رعایت انجام پروژه، و  ت،یهدا ،یطراح تیمسئول اخالق تهیکم دیکه از د ینیفرد مع :مسئول یمجر -5-30

 تیپروژه، مسئول یدر پروژه را به عهده دارد و با ثبت درخواست مجوّز اجرا یاخالق ردها و راهنماهایاستاندا

در فرض  یپروژه چند نفر باشند، حت یاصل انی. هرگاه مجرردیپذیم اخالق تهیکمپروژه را در تعامل با  یاجرا

ارائه  ۀناممسئول پروژه در طرح یجرآنان به عنوان م انیاز م یقینفر شخص حق کی دیحقوق، کماکان با یتساو

پروژه حسب مفاد  یاجرا یاخالق تیمذکور صرفاً مسئول یشود. مجر یو معرف نیمع ،اخالق تهیکمشده به 

 یمجر»نفر به عنوان  کیانتخاب  ،یاصل یچند مجر یدارا یهاحاضر را بر عهده گرفته و در پروژه راهنمای

مگر  د؛ینماینم جادیا ربطیافراد ذ ریو سا انیمجر یو معنو یمادحقوق  رییدر تغ یریتأث چگونهیه« مسئول

 توافق نموده باشند.   یگریخود به نحو د نیدر ب یمستندًا و به صورت قانون شانیچنانچه ا

 یشگاهیآزما واناتیح با رابطه در یعمل و یعلم تبحّر یدارا و مسئول دامپزشک: صالحیذ دامپزشک -5-33

 .است شده حیتشر حاضر ایراهنم در یو یهاتیمسئول که

 دیتول ای ،یصیتست محصوالت، اقدامات تشخ ،یپژوهش، اقدام آموزش شنهادیمتضمن پ سند: نامهطرح -5-35

 لیداده شده با هدف ن بیترت یکیزیو ف ،یفن ،یعلم اتیاطالعات و شرح عمل یبوده و حاو کیولوژیمحصوالت ب

 کینامه توسط است. طرح قیمدون و دق یزیربرنامه کی یمعقول، ط یرمادیغ ای یماد جهینت ایدستاورد  کیبه 

در آن  «یدر امور علم یشگاهیآزما واناتیمراقبت و استفاده از ح راهنمای »شده و مفادّ  دییمعتبر تأ یمرجع علم

 ق،یمطالعه، تحق نامه،انیپا رینظ ینیمندرجات آن، به عناو اینام سند  رییاعمال شده است. تغ قیبه صورت دق

 . ستیحاضر ن راهنمایآنها، از اسباب خروج از شمول  رینظا ای هیشنهادیپروپوزال، پروتکل، پ ،یبررس

 اساس بر که یرسم مرجع هرگونه ای یتخصص - یعلم تهیکم ،یپژوهش یشورامعتبر:  یعلم مرجع -5-31

 مالحظات ریسا و اجرا، روش اجرا، ضرورت نظر از را هانامهطرح و شده لیتشک هاسازمان و هادانشگاه در مقررات

 .کنندیم یبررس یفن و یعلم

( یسازمان تهیکم ای ،یدانشگاه تهیکم ،یملّ تهی)کم ربطیذ یاخالق یهاتهیاز کم کی هر: اخالق تهیکم -5-31

در صورت بروز  ایها بوده نامهطرح یاخالق بیو تصو یبررس تیصالح یخود، دارا تیکه حسب موارد صالح

 یهاتهیارجاع شده از کم یهانامهطرح یبه بررس دست،نییپا یاخالق یهاتهیاشتراک منافع در کم ایتعارض 

 .  پردازندیم دستنییپا
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 ینامه و مالحظات اخالقطرح بیبر تصو یاخالق مبن تهینظر مساعد کم ح یو صر یاعالم کتب :بیتصو -5-31

 اخالق تهیکم ریدب ای سیرئتوسط  یاکه در قالب نامه باشدیم «بیتصو» ۀبر واژ حیاخالق، با تصر تهیآن در کم

 .شودیطرح ارائه م یبه مجر

 تهیکم ریدب ای سیتوسط رئ یااخالق بوده که در قالب نامه تهینامه در کمرد طرح یکتب اعالم: رد -5-38

 .شودیم یتلق« نامهرد طرح»نامه، طرح حیصر بیعدم تصو ن،ی. همچنشودیطرح ارائه م یبه مجر اخالق

قرار داده، منجر به  ریکه ممکن است نظر افراد را تحت تأث یمعنو ای یماد طیشرامنافع:  تعارض -5-37

کننده  تیبه موضوع شود. تعارض منافع ممکن است در ارتباط با کاربر، حما انهیسوگرا جهینت ای یریگمیتصم

ربوطه در تمام مستندات م دیتعارض منافع با قی. مصاددیآ شیپروژه پ یاجزا ریسا ایاخالق،  تهیکم یاعضا ،یمال

 گردد.  انیصورت واضح بهب

 ی/شلیعضالن یشدگشل ، 9خواب،  8یدردیب،  7یشدگجیگ،  6 یبخشآرام، 5یدهنیتسک اصطالحات -5-36

 حسب آنها یکیتکن اتیجزئ که دارند یتخصص اصطالحات به نظر حاضر، راهنمای در  11یهوشیب  و،  10یعضالن

 یو به معن نیالت یاحاضر، کلمه راهنمایدر   12یوتانزی یخصصت واژه. باشدیم یدامپزشک روزبه و معتبر منابع

درد و  نیو با کمتر ربطیذ یاصول اخالق هیکه حسب کل شودیاز مرگ گفته م یبوده و به حالت« مرگ خوب»

از برگردان  ،یالمللنیب یها و در تطابق با متون تخصصبرداشت ریاز سا زیشود؛ لذا به جهت پره جادیا سترسید

 ربطیحاضر، فرد ذ راهنمایمندرج در  یتخصص یهاواژه ریسا فیرابطه با تعار درشده است.  زیاژه پرهو نیا

ندارد،  یمتون دسترس نیبه ا ربطیو معتبر مربوطه بوده و چنانچه فرد ذ یموظف به ارجاع به متون تخصص

 . باشدیم یموضوع به و میمسئول پروژه موظف به تفه یمجر

 :شودینم ا عمال ریز ردموا در حاضر راهنمای -1 ماده

  باشند؛یکه شامل انجام مداخله/مداخالت نم یدامپرور اقدامات -1-3

  باشند؛یکه شامل انجام مداخله/مداخالت نم ینیبال یدامپزشک اقدامات -1-5

به  داریپا بیآس ای سترس،یموجب بروز درد، رنج، د ،اخالق تهیکم یکه حسب نظر کارشناس ییهاپروژه -1-1

مسئول کماکان موظّف به  یمذکور، مجر یها. در مورد پروژهشوندیم« درد نهیمحدّ ک»کمتر از  زانیم

بر عدم شمول  یمبن اخالق تهیکم حیصر دییبوده و صرفاً پس از تأ اخالق تهیکمپروژه از  یدرخواست مجوّز اجرا

 نی. چنشودیحاضر موقتًا معاف مراهنمای نامه مذکور از مفادّ حاضر، طرح راهنمایمندرجات  لینامه ذطرح
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. دشواجرا  -قرار گرفته است تیمعاف مورد که– اخالق تهیکمنامه ارائه شده به مطابق طرح قاًیدق دیبا یانامهطرح

 اخالق تهیکمنامه در مجدّد طرح بینامه مذکور مستلزم تصوطرح یدر اجرا رییتغ نیتریجزئ جادیاست ا یهیبد

 است.   

 

 یقی و حقوقیهای افراد حقمسئولیت -بخش دوم

 مقررات عمومی  -1 قسمت

قبل از تصویب قابل انجام هستند.  اخالق تهیکمشده در  بیتصو ۀپروژ کیمداخالت صرفًا در چارچوب  یتمام -3 ماده

-یک پروژه در کمیتۀ اخالقی ذیربط، کاربران مجاز نیستند هیچگونه اقدام مرتبط به کار با حیوانات آزمایشگاهی 

 نمایند. را آغاز -منجمله درخواست تهیه حیوان

ندارد. به منظور  اریعو تمام یبا مطالعات اصل یاز نظر اصول حاکم بر آنها تفاوت لوتیمطالعات پا انجام -3-3

 میپس از تسل لوتیمربوط به مطالعات پا یهانامهها، الزم است طرحنامهبه طرح یدگیاز اطاله رس زیپره

 . ردیقرار گ یمورد بررس اخالق هتیکمجلسه  نیدر اول ،اخالق تهیکمپروژه در  یدرخواست بررس

 ریمشترک با سا یهاپروژه ای رانیا یاسالم یمصوّب  خارج از کشور جمهور یهاهر بخش از پروژه چنانچه -3-5

 تهیکمباشد، الزم است پروژه مذکور در  رانیکشور ا داخلدر  واناتیاستفاده از ح ازمندیکشورها، به هر نحو ن

  .ردیقرار گ بیو تصو یمورد بررس زین رانیا یماسال یدر کشور جمهور ربطیذ اخالق

 ریمشترک با سا یهاپروژه ای رانیا یاسالم یمصوّب  خارج از کشور جمهور یهاهر بخش از پروژه چنانچه -3-1

رونوشت از  کیمسئول موظّف است  یمجر باشد، رانیاز کشور ا خارجدر  واناتیکشورها، مستلزم استفاده از ح

 کشوردر  ربطیذ اخالق تهیکمرا به  شودیاستفاده م واناتیکه در آنها از ح یی/کشورهاکشور اخالق تهیکممجوّز 

 یدر کشور جمهور ربطیذ اخالق تهیکممذکور توسط  رونوشت افتی. عدم دردینما میتسل رانیا یاسالم یجمهور

 تهیکم نی. همچنباشدیم رانیا یاسالم یکشور جمهور دگاهیپروژه مذکور از د یبه منزله رد اخالق ران،یا یاسالم

 ۀنامطرح یتام دارد تا در صورت احراز عدم تطابق اخالق اریاخت رانیا یاسالم یدر کشور جمهور ربطیذ اخالق

 .دیمذکور اقدام نما یاخالق یۀدییکشور، نسبت به رد تأ یقانون نیهرگونه مواز ایحاضر  راهنمایپروژه با 

خارج از ساختار وزارت بهداشت، درمان و  ینهادها ریسا که به صورت مشترک با ییهادر پروژه مشارکت -3-1

در وزارت  ربطیذ اخالق تهیکمپروژه در  یاخالق بیمستلزم تصو رند،یگیکشور صورت م یآموزش پزشک

 .باشدیم یبهداشت، درمان و آموزش پزشک
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 ییهاروژهدر پ یوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ی/حقوقیقیمشارکت افراد حق هرگونه -3-1

مصداق تخلّف  باشند،یم یدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ربطیذ اخالق تهیکمکه فاقد مجوز 

 . شودیمحسوب م یپژوهش

 مجاز است:  لیصرفًا در موارد ذ یشگاهیآزما واناتیاز ح استفاده -5 ماده

 هیپا یهاپژوهش -5-3

در  یعمل یبه کاربردها هیعلوم پا یهاافتهیکه هدف آنها انتقال  ییهاپژوهش ای یکاربرد یهاپژوهش -5-5

 ای یترجمان ،یاسهیمقا یها)پژوهش باشدیموجودات زنده م ریسا ایبهداشت و سالمت انسان  شیجهت افزا

 : ریاز اهداف ز کی(، با هر یانتقال

 و عوارض و یناهنجار ای ناسالم حالت هرگونه ای یماریدرمان ب ای ص،یتشخ ،یریشگیپ ز،یپره -3

 اهانیگ ای جانوران انسان، در نهاآ آثار

  اهانیگ ای جانوران، انسان، در کیولوژیزیف طیشرا اصالح ای م،یتنظ ص،یتشخ ،یابیارز -5

 ؛یپرورش واناتیح یبرا دیتول طیشرا بهبود و واناتیح رفاه -1

 خوراک ،ییغذا مواد داروها، ساخت و توسعه جهت در-1 5-1از اهداف بند  کیدر رابطه با هر  پژوهش -5-1

 نیا در واناتیح از استفاده ،یعلم معتبر مستندات حسب که آن شرط به محصوالت؛ ای مواد گرید و وانات،یح

 باشد؛ یضرور قطعاً رابطه

 ای/و یاثربخش شیآزما ای/و تیفیک شیآزما جهت در 5-1 بند اهداف از کی هر با رابطه در پژوهش -5-1

 مستندات حسب که آن شرط به محصوالت؛ ای مواد گرید و واناتیح خوراک ،ییغذا مواد وها،دار یمنیا شیآزما

 باشد؛ یضرور قطعاً رابطه نیا در واناتیح از استفاده یعلم معتبر

 وانات؛یح ای هاانسان رفاه ای سالمت جهت در یعیطب ستیز طیمح از حفاظت -5-1

 وانات؛یح یهاگونه از حفاظت هدف با پژوهش -5-8

 کارگاه ،یکارآموز ،یبازآموز ،یعال آموزش ژهیبو عنوان، هر با آموزش جهت واناتیح از استفاده -5-7

 آنها؛ رینظا و یاحرفه یهامهارت بهبود ،یآموزش

 ک؛یولوژیب مواد دیتول جهت واناتیح از استفاده -5-6
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 .یقانون یپزشک یهاپژوهش -5-3

 مجاز شمرده شده، انجام شوند.  یقاخال ۀتیکه در مجوّز کم یادر محل مؤسسه دیصرفاً با مداخالت یتمام -1 ماده

ماده حاضر  یها را از اجراپروژه یبرخ ،یعلم هاتیتوج یۀبر پا اخالق تهیکماست  ممکن -1-3

 یاز اجرا یناش یو علم ،یاخالق ک،یولوژیرابطه توجه به احتمال مخاطرات ب نی. در ادینما یمستثن

 بیتصو صالح یئول پروژه، مرجع ذمس یاست و عالوه بر مجر یمداخله در محل خارج از مؤسسه ضرور

 دارد. تیرابطه مسئول نیدر ا زینامه نکننده طرح

 دیبا همواره بلکه شود، انجام واناتیح از ینگهدار ای پرورش محل در ستیباینم مداخالت -1-5

 استاندارد فاصله و حائل مداخله، انجام محل با واناتیح از ینگهدار و پرورش محل نیب یکیزیف نظر از

 ای پرورش محل از خارج در پروژه انجام پروژه، یاساس یازهاین علت به که آن مگر باشد؛ اشتهد وجود

 .شود بیتصو زین ربطیذ یاخالق ۀتیکم توسط موضوع نیا و بوده ناممکن قتاًیحق واناتیح از ینگهدار

 به یسازنهیبه و کاهش، ،ینیگزیجا انصاف، یاصل رکن چهار به تیعنا با دیبا پروژه کیمداخالت  یتمام -1 ماده

 :شود یطراح ریز شرح

 در ای وحشت، اضطراب، ،یافسردگ ،یدیناام رنج، درد، رینظ ندیناخوشا حاالت ادراک به قادر واناتیح: انصاف اصل -3

 و ینگهدار پرورش، در لیدخ افراد از کی هر لذا. باشندیم شیآسا و رفاه رینظ ندیخوشا حاالت ادراک به قادر مقابل

 حرمت حفظ مسئول خود فیوظا شرح به بسته و یانسان اخالق و وجدان شرع، حسب یشگاهیماآز واناتیح با کار

 ضوابط حسب دیبا راستا نیا در و بوده معتبر یعلم جینتا به یابیدست نیح در یشگاهیآزما واناتیح رفاه و اتیح

 .دینما عمل یعلم معتبر اصول و یاحرفه اخالق

است. به  تیزنده، در اولو واناتیاستفاده از ح یبه جا نیگزیجا یده از روشها: در موارد ممکن، استفاینیگزیجا اصل -5

 ریداشته باشند )نظ یکمتر یکه تکامل عصب واناتیاز ح ریاز موجودات زنده غ توانیمثاًل م هانیگزیعنوان جا

اند، شده زینیوتاقبالً  یکمسائل دامپزش لیکه به دال واناتیانگلها(، اجساد ح ها،اختهیتک  سمها،یکروارگانیم اهان،یگ

 یهاروش  13شهیدرش یتستها وانات،یح سازهیشب یاستفاده از ابزارها ،یو آمار یاضیمحاسبات ر ،یاانهیرا یهاوهیش

در انسان و 16استفاده از دوز میکرو دارو روش به انجام پژوهش ،15آزمایشگاه روی تراشه )از تراشه(یا  14اندام روی تراشه

 واناتیبه جز استفاده از ح یگرید نیگزیمداخله راهکار جا کیانجام  یمعتبر استفاده کرد. چنانچه برا یروشها ریسا

وجود  ها،یدگیچیپ ها،نهیبه هز تیبا عنا نی. همچنباشدیدر مداخله مذکور مجاز نم واناتیوجود دارد، استفاده از ح

چنانچه  ،یشگاهیآزما واناتیح یبر رو قاتیتحق حیصحانجام  یبرا اریبس یازهاینشیمتعدد، و پ نیگزیجا یراهکارها
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 استفاده جز به یگرید یروشها ،(آن رینظا و ییدانشجو یهانامهانیپا ری)نظ یآموزش ای یبه اهداف پژوهش لین یبرا

 واناتیح از استفاده با کار انجام تواندینم یحقوق ای یقیحق فرد چیه باشد، داشته وجود یشگاهیآزما واناتیح از

 .دینما اجبار ربطیذ افراد به را یشگاهیآزما

 مورد واناتیح تعداد کاهش. است تیاولو در متعدد، یروشها با مجاز حد تا واناتیح تعداد کاهش: کاهش اصل -1

 نیهمچن نشود؛ رند،یگیم قرار استفاده مورد که یواناتیح رنج و درد شیافزا باعث که باشد ینحو به دیبا استفاده

 مورد واناتیح تعداد اگر گرید عبارت به. گردد جینتا یعلم صحّت عییتض موجب دینبا واناتیح تعداد از کاستن

 و شیآزما تکرار به منجر ای خود امر نیا و بود نخواهد معنادار آن جینتا و شیآزما باشد، کمتر یخاص حدّ از شیآزما

 دانش به یگرید خسارات یعلم تیّواقع فیتحر اب ای شود،یم یشگاهیآزما واناتیح ترشیب تعداد از استفاده جهینت در

 رینظ ییروشها شودیم هیتوص ها،پروژه در واناتیح تعداد یاصول کاهش یبرا. دینمایم وارد زنده موجودات ریسا و

 یهاطرح ریسا ای لیفاکتور طرح از استفاده ری)نظ پژوهش ساختار مناسب یطراح ،یآمار خاص یهاوهیش از استفاده

 یخطا کاهش ،یشگاهیآزما واناتیح یرو بر شیآزما انجام از شیپ یگرغربال یهاتست یریکارگبه(، یمقتض

 رینظا و مطالعه، نوع حسب وانیح گونه حیصح انتخاب تر،شرفتهیپ یابزارها و ترقیدق یکهایتکن از استفاده با شیآزما

 .رندیگ قرار توجّه مورد آنها

 آورند فراهم واناتیح با کار نحوه و یزندگ طیمح یبرا را یبهتر طیشرا تا نندک تالش دیبا محققان: یسازنهیبه اصل -1

 واناتیح با کار یکهایتکن نیبهتر از استفاده. باشد ممکن حداقل در واناتیح رنج و درد زانیم که ینحو به

 گونه و رکا روش حیصح انتخاب ،یشگاهیآزما واناتیح با کار یعمل و یتئور اصول حیصح آموختن ،یشگاهیآزما

 یهاگونه از است موظّف مسئول یمجر. شود استفاده مورد واناتیح رفاه شیافزا موجب تواندیم استفاده مورد وانیح

 یبندرده در ترنییپا واناتیح حاً یترج و دار،یپا بیآس ای یناراحت رنج، درد، تجربه تیظرف حداقل با یوانیح

 است الزم. دینما استفاده -باشد پروژه هدف یوانیح ۀگون ای انسان به میمتع قابل آنها از حاصله جینتاکه  17کیلوژنتیف

 امر نیا که چرا شود؛ اجتناب پروژه در وانیح با کار انیپا اریمع عنوان به وانیح یخودخودبه مرگ از امکان حد تا

 .گرددیم وانیح در مرگ از شیپ دوره طول در دیشد رنج و درد بروز سبب

نوع مداخله مورد  وان،یح ینیبال طیشرا سن، ت،یجنس)وزن(،  جثه گونه، حسب برت انجام مداخال ۀویش -1 ماده

فراهم  وانیح یاست حداکثر ممکن رفاه را برا الزمکه  شودیم نییتع گرید یپارامترها یاریو بس انجام ینظر برا

 انتخاب در. شود یطراح روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائه یکیتکن اصولآورده و حسب نوع مداخله، بر طبق 

 :دارد تیارجح کند، برآورده مداخالت ریسا از بهتر را ریز طیشرا عیجم که یامداخله آن مداخله، چند نیب

  وانات؛یاز حداقل تعداد ح استفاده -3
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: چنانچه بتوان یمنابع علم نیو معتبرتر نیدتریپروژه با استناد به جد یمورد نظر برا یوانیگونه ح انتخاب -5

 نیبا کمتر یوانیمسئول موظف به استفاده از گونه ح یاستفاده کرد، مجر واناتیگونه مختلف ح نیاز چند

  باشد؛ی( مکیلوژنتیدر رده ف ترنییپا واناتی)مثاًل ح داریپا بیآس ای سترسیتجربه درد، رنج، د تیظرف

  دار؛یپا بیآس ای سترسیحداقل درد، رنج، د جادیا -1

و حصول  تیمنجر به موفق ادیماده حاضر، به احتمال ز 1تا  3 نین مفادّ عناوکه با در نظر گرفت یامداخله -1

 . شودیم یعلم بخشتیرضا جینتا

 شوند،یم وانیح یبرا سترسید ای درد هرگونه باعث که ییآنها مخصوصاً ،یآموزش و یپژوهش یتهایفعال -8 ماده

 یهاپروژه انجام تواندینم وانیح رنج و درد مانز بودن کوتاه حال، نیا با. شوند انجام ممکن زمان نیترکوتاه در دیبا

  .دینما هیتوج را ستندین مجاز یاخالق نظر از که ییهاپروژه ای/و ادیز رنج و درد یدارا

 ممکن زمان حداقل در دیبا گرید روش نوع هر و ییدارو ،یکیزیف روش به وانیح کردن دیمق ژهیو طور به -8-3

 که یموارد در. گردد اجتناب جداً یطوالن مدّت به واناتیح یضرور ریغ حبس از است الزم نیهمچن. شود اعمال

 قفس در واناتیح ینگهدار)مثاًل  است یضرور کامالً  پروژه طیشرا حسب واناتیح یطوالن حبس ای کردن دیمق

 صورت الزم توجه و یبررس ،یرفتار و یروان اختالالت رینظ وانیح زیستی یازهاین رفع جهت دیبا(، سمیمتابول

ارائه شده  یکیتکن اصولاستاندارد مطابق  طیمناسب استفاده شده و شرا 18یطیمح یسازیغن یهاروش از رد،یگ

 باتجربه و صالحیذ دامپزشک لهیبوس منظم بطور دیبا یواناتیح نیچن. گردد تیرعاروز معتبر و به یدر منابع علم

 .ردیگ انجام آنها تیوضع بودبه مورد در یمقتض اقدام هرگونه و شده یابیارز موضوع نیا در

 واناتیح یشدّت مداخالت بعمل آمده بر رو نییتع یراهنما»که حسب سند  یمورد مداخالت در -7 ماده

رنج  د،یکه منجر به درد شد یاهر نوع مداخله زیو ن رند،یگیقرار م «ادیز» یدر دسته با شدت واقع «یشگاهیآزما

الذکر دراز مدت بوده و درد و رنج آنها قابل حاالت فوق رودیمچنانچه احتمال  شود،یم دیشد سترسید ایو/ د،یشد

 دادن نباشد، انجام مداخالت مذکور ممنوع است.  فیتخف

 یاز مداخالت  با شدت واقع یرنج ناش ای سترس،یباشد که درد، د شده شنهادیپ پروژه نامهطرحدر  چنانچه -6 ماده

 تهیکم ،یعلم ایو/ یاخالق لامر با اصو نیا رتیر مغاب یمبن اخالق تهیکم صیدر صورت تشخ نشود،درمان « متوسط»

موظّف است به صورت محرمانه  اخالق تهیصورت، کم نیا ری. در غدیموظّف است نسبت به رد موضوع اقدام نما اخالق

منافع با پروژه مورد  عارضتکه مستقل از پروژه بوده،  یشگاهیآزما واناتیاز دو نفر پژوهشگر مجرّب در کار با ح

موضوع استعالم  یو علم یاخالق یجهت داور باشند،یم اطالعیدر پروژه ب لیافراد دخ تیّنداشته، و از هو یسبرر

 :دینما
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 از یناش رنج ای سترس،ید درد، درمان» لزوم به الذکرفوق داوران از یکی ای داور دو هر یرأ چنانچه -6-3

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

نامه مذکور موظّف به رد طرح اخالق تهیصورت کم نیا ریغ رد و آورند بعمل پروژه در را «مداخله از یناش رنج

 خواهد بود. 

داشت، الزم  اللتد مداخله از یناش رنج ای سترس،ید درد، درمان لزوم عدم» به داور دو هر یرأ چنانچه -6-5

حاصل از پروژه  یقرار دهد تا منافع احتمال یمورد بررس دهیفا-نهیموضوع پروژه را از نظر هز القاخ تهیاست کم

رد پروژه  ای بیدر مورد تصو اخالق تهیکم تاًیو نها گردد یابیارز واناتیح یشده برا جادیدر مقابل درد و رنج ا

 یعلم هیتوج اخالق ۀتیکم یکه براآن است  ییهاپروژه نیچن بی. از شروط تصودینمایم یریگمیمذکور تصم

 یابیقابل دست یروش ضددرد چگونهیوجود داشته باشد که هدف مداخله مذکور با استفاده از ه یاکنندهقانع

به سالمت  یادیز یبهایپروژه آس نیبرخوردار است که عدم انجام ا یتیو هدف پروژه از آنچنان اهم باشدینم

 . کندیوارد م واناتیح ایانسانها 

منجمله - لیدل هر به است ممکن حاضر، ماده در مداخالت از یناش رنج ای سترس،ید درد، درمان عدم -6-1

 .باشد شده شنهادیپ -پروژه جینتا با یدرد ضد درمان تداخل به کاربران اعتقاد

وجود  یگرید وانیح ال،ح نیع در و است، شده استفاده/پروژه مداخله چند ای کی در وانیح کی چنانچه -3 ماده

 یدر پروژه استفاده شود، صرفًا زمان تواندیآن انجام نشده است و م یبر رو یامداخله/پروژه چیه کنونتاکه دارد 

 محقق گردد: ریز طیشرا یاستفاده کرد که تمام دیپروژه جد کینخست مجدداً در  وانیاز ح توانیم

 نییتع یراهنما» سند حسب نخست، وانیح یرو بر یقبل/مداخالت هاپروژه «یواقع شدت» نیشتریب -3

 بوده باشد؛  «متوسط» ای «میمال» دسته در ،«یشگاهیآزما واناتیح یرو بر آمده بعمل مداخالت شدّت

 شده یبازساز کامل طور به نخست وانیح یروان و یجسم سالمت و رفاه یعموم تیوضع که شود اثبات -5

 است؛

 شدت یدارا است، نظر مورد نخست انویح یرو بر انجام یبرا که یآت/مداخالت هاپروژه شدت نیشتریب -1

 باشند. « بدون بازگشت» ای «متوسط» ،«میمال» یواقع

صورت  یو میو تحت نظر مستق صالحیدامپزشک ذ یهاهینخست، مطابق توص وانیمجدد از ح استفاده -1

 در طول عمرش در نظر گرفته شود.  وانیسالمت ح تیو وضع ینیبال خچهیراه تار نیو در ا رد،یگ

 یاستانداردها با تطابق در دیبا یشگاهیآزما واناتیح با کار در استفاده مورد زاتیتجه و لیوسا ،داروها -30 ماده

 اریبس یعملکرد تیوضع دیبا زاتیتجه و لیوسا. باشد شده تیرعا آنها مصرف خیتار و نموده عمل مؤثر بوده، مرتبط
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 یبرا تواندیم آنها عملکرد در اشکال ای بودن مستهلک که یلیوسا مورد در ژهیبو موضوع نیا باشند؛ داشته یخوب

 تیاهم از(، کوچک جوندگان یوتانزی مخصوص یهانیوتیگ غهیت بودن کند ری)نظ دینما جادیا رنج و درد وانیح

 .است برخوردار یادیز اریبس

مصرف دخانیات، خوردن، یا آشامیدن در محل پرورش، نگهداری، حمل و نقل، یا استفاده از حیوانات، و  -33 ماده

 اماکنی که ممکن است با حیوانات در ارتباط باشند، ممنوع است. سایر

به نظر  تیاهمیو ظاهراً ب یجزئ بیاگر آس یحت- واناتیاز کار با ح یناش بیصورت بروز هرگونه آس در -35 ماده

تحت  ده،ید بیگزارش شده و فرد آس یو یقانون ندهینما ایبه فرد مسئول پروژه  عاً یالزم است موضوع سر -برسد

 رسانده شود.  یمرکز درمان نیکتریبه نزد عاًیو در صورت لزوم سر ردیقرار گ یپزشک یمقتض یهامراقبت

 

 

 

 

 

 مقررات مربوط به مؤسسات  -2 قسمت

 

دارند،  تیبه هر نحو فعال یشگاهیآزما واناتیح نهیکاربر که در زم ایکننده  هیدهنده، تهپرورش مؤسسات -3 ماده

 . ندینما افتیمجوّز مربوطه را در بط،ریذ اخالق تهیکمخود از  تیموظّفند حسب نوع فعال

 

است که  نیکنندگان و کاربران، مشروط بر ا هیدهندگان، تهبه پرورش اخالق تهیمجوّز کم یاعطا -1-1

اخذ نموده و در مجموع عملکرد آنها فاقد  صالحیخود را از مراجع ذ تیمربوط به فعال یمجوّزها ریسا شانیا

 باشد.  یهرگونه منع قانون

کاربر در تطابق  ایکننده  هیالزم است عملکرد پرورش دهنده، ته ،اخالق تهیکمب مجوّز منظور کس به -1-2

دوره  کی یبرا اخالق تهیکمباشد. مجوّز  ربطیذ یهااسناد و دستورالعمل ریبا مفادّ دستورالعمل حاضر و سا
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 دیحسب صالحد . مدت زمان مذکورردیآن الزم است درخواست مجدد صورت گ دیتمد یمحدود ارائه شده و برا

 دیحاصل نما نانیاطم ربطیذ تهیکه کم یبه نحو شود؛یانتخاب م طیشرا عیجم یریو با در نظرگ اخالق تهیکم

 یرییمانده و تغ یدر تمام طول دوره مجوز، در سطح استاندارد باق یشگاهیآزما واناتیکار با ح یکه اصول اخالق

زمان مجوز  نییکه در تع یاز ضوابط ینخواهد شد. برخ ادجیا واناتیرفاه ح ایپروژه  یمطلوب اجرا طیدر شرا

انجام پروژه؛  ای واناتیاز ح یعبارت است از: امکانات موجود در محل نگهدار ردیمورد مالحظه قرار گ دیبایم

مفاد دستورالعمل حاضر؛ و  تیدر رابطه با رعا ربطیذ یو حقوق یقیافراد عامل؛ سابقه عملکرد افراد حق تیصالح

از  دیسال بوده و در هر حالت نبا 5مسئول. حداکثر مدت مجوز  ینامه مجردت پروژه حسب درخواستطول م

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

 ایکننده  هیمؤسسه پرورش دهنده، ته کیعملکرد  ایقابل توجه در ساختار  رییصورت هرگونه تغ در -1-3

است.  یالزام اخالق تهیکماخذ مجوّز مجدد از  -داشته باشد واناتیبر رفاه ح ینفم ریکه ممکن است تأث-کاربر 

 ای اخالق تهیکمعملکرد موضوع بند حاضر، ممکن است توسط  ایدر ساختار  رییتغ« قابل توجه بودن»ظنّ به 

موضوع بند  عملکرد ایدر ساختار  رییتغ« قابل توجه بودن ریغ»اثبات  کنیل رد،یصورت گ ربطیذ ینهادها ریسا

 . باشدیم ربطیذ اخالق تهیکم اراتیاخت ۀطیحاضر، صرفًا در ح

انطباق عملکرد مؤسسه  نیمسئول جهت تضم یقیفرد حق دیبا ،اخالق تهیکمارائه شده توسط  مجوّز -1-4

ه صرفاً ب دیبا اخالق تهیکم. مجوّز دیکاربر را با مفادّ دستورالعمل حاضر مشخص نما ایکننده  هیپرورش دهنده، ته

کرده  یخود در پروژه( را ط یهاتی)حسب مسئول یمقتض یو عمل یتئور یآموزش یهااعطا شود که دوره یفرد

 الزم برخوردار باشد.  یو عمل یعلم یهاتیو از صالح

است(. مشخصات  یدار الزاماست )وجود موارد ستاره ازیمورد ن ریز یمؤسسه کاربر، فضاها کیدر  یطور کل به -5 ماده

 :باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائه یکیتکن اصول مطابق دیاماکن با نیا

 )*( ن؛یریسا از ماریب واناتیح( ونیزوالسی)ا یجداساز محل و یافتیدر واناتیح نهیقرنط محل -3

 )*( وانات؛یح ینگهدار و اسکان محل -5

 به شدن برگردانده از شیپ-است شده استفاده آنها از یقاتیتحق شگاهیآزما در که یواناتیح از مراقبت محل -1

 )*( ؛یاصل اسکان محل

 معالجه خاص، ییغذا یهارهیج هیته ،یوگرافیراد وان،یح مرگ از بعد یشهایآزما ،یتخصص یشهایآزما محل -1

 ...؛ و یصیتشخ یشگاهیآزما یتستها ،ینیبال

 )*( مداخالت؛ انجام محل -1
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 ؛کیولوژیب عوامل و داروها، بستر، غذا، یساز رهیذخ و افتیدر محل -8

 )*( ون؛یزاسیلیاستر و ییگندزدا شستشو، زاتیتجه و لیوسا از استفاده و استقرار محل -7

 مواد موقت ینگهدار و رهیذخ جهت مناسب زریفر ای/و هاالشه یسازرهیذخ جهت گرادیسانت درجه -50 زریفر -6

 )*( دفع؛ ای سوزاندن از قبل زائد

 .)*( ؛یخصصت ای یکارمندان ادار ها،نیتکنس ن،یمراقب یبرا یمحل -3

 .شاغل افراد استحمام یبرا یمحل -30

 

امکانات و  ژهیبو- یشگاهیآزما وانیکردن و هر نوع کار با ح دیمق ،یجهت نگهدار ازیمورد ن طیو شرا امکانات -1 ماده

مورد نظر در اماکن  وانیح ۀحسب گون دیبا -نقش دارند واناتیح ایو سالمت افراد  یمنیا نیکه در تأم یطیشرا

در محل  دیدارند، نبا ازیامکانات ن نیکه به ا ییهاد. در صورت عدم وجود امکانات مذکور، پروژهمربوطه موجود باش

نبود امکانات الزم رخ داده باشد، فارغ از  لیچنانچه به دل واناتیح ایبه افراد عامل  بیمذکور اجرا شوند. هرگونه آس

 . شودیمحسوب م زین یجزو موارد تخلّفات اخالق ،یقانون تیمسئول یهاجنبه ریسا

هر نوع حیوان، نوع داروها، الزم است تمام اماکنی که در آنها حیوان آزمایشگاهی وجود دارد، حسب نوع خطرات  -1 ماده

و تجهیزات موجود در محل، فهرستی از مخاطرات احتمالی و نحوۀ پیشگیری و درمان آنها را تهیه نموده و در  وسایل

 ور دارند، قرار دهند. دسترس تمامی افرادی که در محل مذکور حض

مسئول ذیربط مکانی که در آن از داروها و تجهیزات بالقوّه خطرناک در کار با حیوانات آزمایشگاهی  -4-1

شود، موظّف است امکانات الزم برای تأمین ایمنی و امنیّت داروها و تجهیزات مذکور را فراهم نموده و استفاده می

دارد. این امر بویژه در رابطه با ابزار و مواد مورد استفاده جهت یوتانزی  آنها را از دسترس افراد متفرقه دور نگاه

 حیوانات واجد اهمیّت بسزایی است.

های اولیه استاندارد و سایر امکانات درمانی مقتضی حسب الزم است اماکن مذکور واجد جعبه کمک -4-2

ور باید برای تمامی افراد ذیصالح به های اولیه و امکانات درمانی مذکنوع مخاطرات احتمالی باشند. جعبه کمک

 راحتی قابل رؤیت و در دسترس باشد.

حسب نوع خطرات احتمالی، ممکن است الزم باشد اماکن مذکور در هنگام فعالیت دارای حداقل یک  -4-3

های اولیه و امدادگری را گذرانده است، باشند. امدادگر مذکور، فردی است نفر پزشک و/یا فردی که دوره کمک

شنا با فنون امدادگری حسب نوع خطرات محتمل در محل مذکور بوده و مجوّزهای قانونی الزم را از مراجع که آ

 قانونی ذیربط کسب نموده باشد. 

الزم است نزدیکترین مراکز درمانی مقتضی که امکانات الزم برای مقابله با خطرات احتمالی را داشته  -4-4

ا به راحتی برای تمامی افراد قابل رؤیت و در دسترس بوده و باشد، شناسایی شده، آدرس و شماره تماس آنه
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وسیله نقلیه مناسب برای انتقال مصدومان احتمالی به هر یک از مرکز درمانی مذکور آماده باشد. مثالً چنانچه در 

ترین شود، الزم است نزدیکای جانوران سمی نگهداری شده یا از داروهای اپیوئیدی قوی استفاده میمؤسسه

مراکز درمانی که پادزهر ویژۀ جانوران موجود در مؤسسه یا آنتاگونیست مناسب اپیوئیدهای مورد استفاده را در 

شود که های دسترسی به آنها تعیین شده باشد. تأکید میترین راهاختیار دارند، از قبل شناسایی شده و سریع

های جایگزین نیز از پیش اندیشیده نشده و گزینهصرفاً به انتخاب یک مرکز درمانی یا یک مسیر دسترسی اکتفا 

 شده باشند.

 

 در تبحّر یدارا و مسئول دامپزشک نفر کی حداقل یدارا دیبایم کاربر و کننده هیته دهنده، پرورش مؤسسه هر -1 ماده

 جزو المقدوریحت و بوده هاپروژه با منافع اشتراک ای تعارض فاقد امکان حد تا که باشد یشگاهیآزما واناتیح طب

 ادی «صالحیذ دامپزشک» عنوان به حاضر دستورالعمل در مذکور دامپزشک از. نباشد هاپروژه همکاران ای انیمجر

 :باشد ریز امور انجام به قادر و بوده دسترس در همواره دیبا صالحیذ دامپزشک. شودیم

 ؛یشگاهیآزما واناتیح یهایماریب درمان و کنترل ص،یتشخ ،یریشگیپ -3

 ؛یشگاهیآزما واناتیح رنج و درد درمان ای ن،یتسک ،یریشگیپ -5

 هیته ،یوانیح یهاپروژه انجام یروشها ارائه مثالً ها؛پروژه حیصح انجام یبرا ازین مورد طیشرا و ملزومات نیتأم -1

 انجام ،یدردیب ،یهوشیب)مانند  یتخصص خدمات ارائه و( یعیطب و یشناسستیز یارهایمع ارائه)مانند  اطالعات

 نمودن یوتانزی و بدحال، واناتیح از ژهیو یمراقبتها ،یجراح عمل از پس یمراقبتها معمول، یاهیجراح

 (؛حیصح اصول حسب واناتیح

 ؛یشگاهیآزما واناتیح با کار و نقل، و حمل ،ینگهدار پرورش، به مربوط یهابرنامه تیریمد و نیتدو -1

 در آمده بعمل یعلم امور و هاپروژه در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده به مربوط یدستورالعملها اصالح و هیته -1

 مؤسسه؛

حمل و نقل، و استفاده از  ،ینگهدار پرورش، یالزم برا یو فضاها ساتیتأس یبر احداث و نگهدار تیریمد -8

 ؛یشگاهیآزما واناتیح

 رطوبت، حرارت، درجه کنترلشامل  باشند؛یبا آنجا در ارتباط م واناتیح که یاماکن یکیزیف طیشرا کنترل -7

 ریسا و،  18طیمح یسازیغن امکانات(، زی)نو مزاحم یصداها زانیم ،ینورده هوا، تیفیک از،ین مورد یفضا

 مذکور؛ یهامحل یکیزیف یهامشخصه

 دییتأ مورد منابع حاضر، دستورالعمل اتیمحتو ،یکشور یهادستورالعمل با مرتبط یهاهیتوص و مشاوره ارائه -6

 ها؛پروژه سالمت و واناتیح رفاه نیتأم در موجود یاستانداردها ریسا و حاضر، دستورالعمل
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 ربط؛یذ افراد به یشگاهیآزما واناتیح با کار و مراقبت یعمل آموزش -3

 ها؛پروژه در یوانیح یمدلها یاجرا و انتخاب -30

 .واناتیح از استفاده با یعلم یهاپروژه تیهدا و یطراح در یهمکار -33

 واناتیح از ینگهدار محل در شاغل/افراد فرد مربوطه، یقانون مراجع از الزم یقانون یمجوّزها یۀکل اخذ صورت در -8 ماده

 ای ینگهدار با رابطه در الزم امور انجام به و افتهی حضور مؤسسه در یمقتض ساعت هر در و امیّ ا تمام در بتوانند دیبا

 ضمن است الزم ربطیذ نیمسئول. دازندبپر( یمقتض امور ریسا و ،یدرمان اقدامات آب، غذا، عیتوز ری)نظ واناتیح با کار

 آمد و رفت که ندینما حاصل نانیاطم مربوطه، نیقوان هرگونه و مذکور مؤسسه نیقوان ،یکشور نیقوان به کامل توجه

 بوده یقانون منع هرگونه فاقد حاضر، ماده در مذکور یزمانها یط مؤسسه در حضور زین و مؤسسه به مذکور/افراد فرد

 .باشد شده نیتأم رابطه نیا در مذکور/افراد فرد تیّامن و یمنیا و

 الزم. باشد داشته حضور ییتنها به واناتیح با کار ای ینگهدار محل در دینبا یفرد چیه امکان حدّ  تا -6-1

 خروج و ورود زمان به نسبت وانات،یح با کار ای نقل، و حمل ،ینگهدار پرورش، محل مسئول یقیحق فرد است

 به افراد تردد ثبت یبرا. باشد داشته یآگاه شیشاپیپ مذکور محل در شانیا حضور لیدل و اماکن نیا به افراد

 .شود استفاده یمقتض یکارها و ساز ریسا ای خروج، و ورود ثبت دفترچه از است الزم مزبور اماکن

 نیدر اول دیشوند، با ینگهدار یگروه ای یبه صورت فرد نکهیمورد استفاده در مداخالت، اعم از ا واناتیح یتمام -7 ماده

 نشانه)واجد  یگذارعالمت کند،یم جادیا را درد ممکن زانیم نیکمتر که یروش توسط ش،یزمان ممکن پس از زا

  .شوند( فرد به منحصر و یدائم ییشناسا

 ای کننده، هیته دهنده، پرورش توسط واناتیح نکردن یگذارعالمت ای واناتیح عالئم بودن مخدوش -7-1

به  ازی. در صورت نشودیشده و تخلّف محسوب م اخالق یهاتهیکم یامور نظارتدر  اختالل موجب کاربر،

 اخالق تهیکمارائه شده و مجوّز  اخالق تهیکمبه  یاکنندهقانع لیالزم است دال وانات،ینکردن ح یگذارعالمت

 یمعرف خالقا تهیکمشده و به  دهیشیاند وانیح ییشناسا یبرا یحال همچنان الزم است روش نیاخذ شود؛ با ا

خاص  یالگوها ایبدن، رنگ موها  یبا عالئم ظاهر ییشناسا رینظ ییمنظور ممکن است از روشها نیا یگردد. برا

عکس و ...  هیرنگ مخاطات دهان سگها، ته یالگو ریبدن نظ یبر رو یاختصاص یهابدن، مشخصه یرنگ موها

 باشند. ییبدون عالئم شناسا دینبا یشگاهیآزما واناتیاز ح کیچیاستفاده نمود. در مجموع ه

پرورش دهنده،  کیشود، از  یعالمتگذار نکهیقبل از ا رانسانیغ ماتیپر ایسگ، گربه  کیکه  یزمان -7-2

که  یاسابقه وان،یح یگذارکننده تا زمان عالمت افتیمنتقل شود، الزم است در یگریکاربر به د ایکننده  هیته

 . دیباشد را حفظ نما وانیح نیوالد تیّهو ۀمشخص کنند ژهیبه و
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 نباشد، ریپذامکان اساساً واناتیح یفرد یعالمتگذار که واناتیح از ییهاگونه ای جوندگان مورد در: تبصره

 .رساند ثبت به یگروه صورت به توانیم را الذکرفوق اطالعات
 

 از کی هر یبرا ؤسسه،م به وانیح ورود از پس زمان نیاول در دیبا کاربر و کننده هیته دهنده،پرورش مؤسسات -6 ماده

 :کنند ینگهدار و ثبت آنها مورد در را ریز اطالعات و داده لیتشک مجزا خچهیتار پرونده کی واناتیح

 اطالعات تولد، محل(، سال ماه، روز،)ساعت،  تولد خیتار ت،یّجنس نژاد، مستعار، نام وان،یح شماره -8-1

 یبهداشت سابقه مختلف، یزمان مقاطع در و تولّد هنگام در وزن(، پدر شماره و مادر شماره از)اعم  وانیح نیوالد

 مرگ خیتار ،یزندگ طول در وانیح ینگهدار یهامحل مشخصات وان،یح یکیژنت شناسنامه(، ی)دامپزشک

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

 .ریخ ای است افتهی پرورش مداخالت در استفاده یبرا اصوالً وانیح ایآ نکهیا -8-2

از آنها « گروه»هر  یجوندگان(، برا رینباشد )نظ ریپذاساساً امکان وانیهر ح یپرونده برا جادی: چنانچه ارهتبص

 دیبایرونوشت از پرونده مذکور م کی گر،یبه مکان د وانینمود. در صورت انتقال ح هیته یاپرونده نیچن دیبایم

 ه شود. انتقال داد وانیح دیجد کنندهافتیبه در وانیبه همراه ح

 :ندینما ثبت را ریز سوابق حداقل موظّفند کاربر و کننده هیته دهنده،پرورش مؤسسات یتمام -3 ماده

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

  ؛یدامدار ستمیانتقال داده شده به س ،ینگهدار یشده، واگذار شده به افراد برا

  ر؛یخ ایبودند  افتهیاستفاده در مداخالت پرورش  یآنها برا ایآ نکهیاز جمله ا وانات،یح منشاء -9-2

به هر نحو به افراد خارج از مؤسسه  ایبه دست آمدند، عرضه شدند، آزاد شدند،  واناتیکه ح یخیتار -9-3

 فروخته شدند.  ایواگذار 

 از آنجا به دست آمدند؛  واناتیکه ح یمرجع -9-4

  وانات؛یکننده ح افتیو آدرس در نام -9-5

 دیاند، باکه مرده یواناتیاند؛ در مورد حکشته شده ایاند که در هر مؤسسه مرده یواناتیح ۀو گون تعداد -9-6

 درج گردد.  -چنانچه شناخته شده باشد-علت مرگ 

 .شوند ثبت دیبا شودیم استفاده واناتیح از آنها در که ییهاپروژه مشخصات کاربر، مؤسسات مورد در -9-7
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شوند و در صورت دستور  یسال نگهدار 1مدت  یحداقل برا دیالذکر با: سوابق فوقبصرهت

 ارائه گردند.  شانیبه ا ربط،یذ اخالق تهیکم
 

و  ،یبهداشت یگواه وانات،ینسبت به ارائه شناسنامه ح وانات،یح ۀالزم است در هنگام عرض دهندگانپرورش -30 ماده

 شمارهعبارتند از:  واناتی. حداقل اطالعات الزم در شناسنامه حندیم نمااقدا رندهیگلیآنها به تحو یکیشناسنامه ژنت

تولد )ساعت، روز، ماه، سال(، شماره مادر، شماره پدر، و وزن در هنگام تولّد. حداقل  خیتار ت،یّنژاد، جنس وانات،یح

. به عنوان دیشاره نماا واناتیعدم وجود عوامل پاتوژن خاص در ح ایبه وجود  دیبایم واناتیح یبهداشت اطالعات

 نیبودن و همچن 20غیر همخون ای 19همخونالزم است  وانات،یح یکیژنت تیحداقل اطالعات مربوط به وضع

 شده باشد.  ارائه وانیخاص ح یکیژنت یهایژگیو

 است موّظف وانیح دهندهپرورش ،یپرورش واناتیح در نامطلوب تیخصوص هرگونه مشاهده صورت در -11-1

 .دهد صورت یمقتض اقدام مشکل رفع جهت و نموده اقدام موضوع یابیعلت به نسبت

 ای واناتیح انتقال مسئول فرد به صرفاً  را شده عرضه واناتیح است موظّف دهندهپرورش مؤسسه -11-2

 .دینما لیتحو کننده،هیته مؤسسه ای ،یو یقانون ندهینما

فراهم آورده  واناتیح یممکن رفاه را برا زانیم نیشتریب دیبا واناتیاز ح یپرورش و نگهدار د،یمحل تول طیشرا -33 ماده

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

 یوتانزیکه  یواناتیح یامکان به اشتراک گذاردن اعضاء و بافتها دیبا یشگاهیآزما واناتیاستفاده از ح اماکن -35 ماده

مورد استفاده کاسته شده و از کشته شدن  واناتیحاز تعداد  لهینوسی. بدندینما جادیکاربران ا نیرا در ب شوندیم

 ییهامشارکت پروژه نی. همچندیآیبعمل م یریآنها جلوگ یصرفاً به منظور استحصال اعضاء و بافتها واناتیح هودهیب

 یساز و کار علم یو مال یانرژ ،یدر منابع زمان ییجوموجب صرفه ند،ینمایاستفاده م کسانی یوانیمدل ح کیکه از 

 شیکننده از پافراد به اشتراک گذارنده و مصرف یمعنو ایو/ یماد یتهایرابطه الزم است مالک نی. در اشودیور مکش

 . ردیبه صورت مکتوب مورد توافق قرار گ

 تیساوب در یاصفحه اختصاص به توانیم مورد نیا در یرساناطالع یبرا: تبصره

 استفاده گرید یمقتض روش هر ای یادار ونیساتوما ستمیس از ای نموده اقدام/دانشگاه مؤسسه

 .نمود
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 های اخالقمقرّرات مربوط به کمیته  -3 قسمت

 یرو بر که ییهاپروژه یتمام بیتصو و یبررس مرجع حاضر، دستورالعمل بیتصو خیتار از -1 ماده

 ،یملّ یهاتهی)کم یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یهاتهیکم از عبارت شود،یم انجام یشگاهیآزما وانیح

 و یبندسطح ل،یتشک دستورالعمل» مفادّ تابع کار روال و اعضاء ساختار، ثیح از که بوده( یسازمان و ینشگاهدا

(« اخالق یسازمان و یدانشگاه ،یملّ یهاتهی)کم یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یهاتهیکم فیوظا شرح

 .باشندیم 3131 نیفرورد مصوب

 یبررس یبرا «مشاور» عنوان به لیذ افراد از کی هر از کاناالمیحت است موظف ربطیذ اخالق تهیکم -1-1

 واناتیح با کار سابقه یدارا دامپزشک: آورد بعمل دعوت یشگاهیآزما واناتیح به مربوط یهانامهطرح

 کشور؛ در واناتیح از تیحما یرسم ینهادها ندهینما ؛یولوژیدمیاپ و یاتیح آمار متخصص ؛یشگاهیآزما

مند جامعه که عالقه ندهیبه عنوان نما 21متخصص ریغ عضو ؛یشگاهیآزما واناتیح با کار قهساب یدارا پژوهشگران

 التیدر دوران تحص ،یدانشگاه التیبوده و در صورت دارا بودن تحص واناتیاز ح تیحما نهیو فعال در زم

 نداده باشد.انجام  یپژوهش ای یاقدام آموزش یشگاهیآزما واناتیح یپس از آن هرگز بر رو ای یدانشگاه

 نظر توانیم نبودند، جلسه در یحضور شرکت به قادر قبل، بند در مندرج اعضاء از کی هر که یصورت در -1-2

 نیا یبرا. شد ایجو( رهیغ و نمابر نامه، ل،یمیا ری)نظ استناد قابل یارتباط لیوسا از استفاده با را شانیا یمشورت

 افتیدر شانیا یمشورت نظر مقرر موعد در شده، داده قرار اورمش فرد اریاخت در یمقتض اطالعات است الزم منظور

 .شود داده قرار جلسه در حاضر افراد هیکل اریاخت در و

 یهاپژوهش در اخالق یملّ تهیکم توسط مناسب یزمان فواصل در حاضر دستورالعمل است الزم -1-3

 .ردیگ قرار یروزرسانبه و یبازنگر مورد یپزشکستیز

 نیمدرس ریسا تیترب یرا به عنوان مدرس ارشد برا ینیمدرّس صالحیافراد ذ نیب اخالق، از یمل تهیکم -1-4

فراهم  شانیا یمناسب را برا یانتخاب نموده و امکانات آموزش یشگاهیآزما واناتیآموزش کار با ح یهادوره

 خواهد نمود.  

مورد  وانینوع ح»و « نامهطرح کیحاصل از  یواقع بیشدت و آس زانیم»حسب  «صالحیذ اخالق تهیکم» -2 ماده

 :شودیم نییتع ری، به شرح ز«استفاده

 یاخالق بیتصو و یبررس تیصالح یدارا «یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یدانشگاه تهیکم» -الف

 شامل یشگاهیآزما واناتیح به مربوط یهانامه طرح ای «دیشد» قالب در شده یبنددسته موضوعات با یهانامهطرح
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 ریسا ای رانیا یاسالم یجمهور ستیز طیمح حفاظت سازمان)توسط  شده اعالم خطر معرض در یهاگونه ها،ماتیپر

 راتییتغ انواع ریسا و آتناک ک،یژنترانس واناتیح ری)نظ افتهی یکیژنت رییتغ واناتیح ای(، ربطیذ یقانون مراجع

 توسط الذکر،فوق یهانامهطرح خصوص در یدانشگاه ۀتیکم میتصم به یدگیرس و اعتراض قبول. باشدیم( یکیژنت

 .است یقطع موارد نیا در یمل ۀتیکم یرأ و ردیگیم صورت «یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یمل تهیکم»
 

 با یهانامهطرح یاخالق بیتصو و یبررس تیصالح «یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یسازمان تهیکم» -ب

 تهیکم». است دارا را «متوسط» ای ،«میمال» ،«بازگشت بدون» یهادسته از یکی در شده یبنددسته موضوعات

 یهاگونه یرو بر اجرا یبرا مزبور یهانامهطرح یبررس تیصالح «یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یسازمان

 طیمح حفاظت سازمان)توسط  شده اعالم خطر معرض در یهاگونه ای هاماتیپر جز به یشگاهیآزما واناتیح مختلف

 واناتیح ری)نظ افتهی یکیژنت رییتغ واناتیح ای(، ربطیذ یقانون مراجع ریسا ای رانیا یاسالم یجمهور تسیز

 در یسازمان ۀتیکم میتصم به یدگیرس و اعتراض قبول. دارد را(، یکیژنت راتییتغ انواع ریسا و آتناک ک،یژنترانس

 و ردیگیم صورت «یپزشکستیز یهاپژوهش رد اخالق یدانشگاه تهیکم» توسط الذکرفوق یهانامهطرح خصوص

 .است یقطع موارد نیا در یدانشگاه ۀتیکم یرأ

های ذاتی خود، دارای پزشکی عالوه بر صالحیتهای زیستکمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش -3 ماده

 باشد:های مربوط به حیوانات آزمایشگاهی میهای افزوده ذیل در رابطه با پروژهصالحیت

هایی که در آنها از حیوانات آزمایشگاهی استفاده ی برای انجام بازرسی سرزده در محلتعیین بازرسین -3-1

شود. بازرسین مذکور موظّف هستند شرایط نگهداری و استفاده از حیوانات را بررسی نموده و میزان تطابق آن می

بی بازرسین را طی با مندرجات دستورالعمل حاضر را به کمیته گزارش نمایند. کمیته اخالق، گزارشات کت

نماید. هر گونه تغییرات، تسهیالت و امکانات الزم جهت بهبود ای بررسی نموده و نظر خود را اعالم میجلسه

شرایط باید توسط اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات مقتضی برای به اجرا در آوردن آنها صورت 

 پذیرد؛

هر روشی که بتواند توان دانشگاه مربوطه را برای اجرای دستورالعمل  ارائه پیشنهاد به کمیته ملّی مبنی بر -3-2

 حاضر ارتقاء دهد؛

های ارزیابی شده دارای آزمودنی حیوانی، تعداد تهیه گزارش ساالنه مبنی بر تعداد و مجموع بودجه پروژه -3-3

، جهت ارائه گزارش «شدید»بندی شده در قالب دسته های دستهحیوانات استفاده شده و گونه آنها، و تعداد پروژه

 ؛به کمیته ملّی

های دارای های سازمانی تحت پوشش در رابطه با پروژهآوری خالصه گزارش ساالنه فعالیت کمیتهجمع -3-4

 آزمودنی حیوانی جهت ارائه به کمیته ملّی.
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 یدارا خود، یذات یهاتیصالح بر عالوه یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یسازمان تهیکم -4 ماده

 :باشدیم یشگاهیآزما واناتیح به مربوط یهاپروژه با رابطه در لیذ افزوده یاهتیصالح

صالحیت مدرسین )های آموزشی مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی. برنامه ریزی و اجرای دوره -4-1

 (ذیربط مورد تأیید قرار گیرد کمیته اخالقهای آموزشی مذکور الزم است از طرف مرجع علمی معتبر و دوره

اطمینان از اینکه تمامی کارکنان دخیل در کار با حیوانات حسب نوع کاربری خود به اطالعات مربوط به  -4-2

کار با گونۀ حیوانی مربوطه دسترسی داشته باشند. و اطمینان از اینکه تمامی کارکنان دخیل در کار با حیوانات 

باشند و تا زمانی که داوم تحت تعلیم میبه اندازه کافی آموزش دیده، واجد صالحیت عملی هستند، و به طور م

 کنند؛تر عمل میصالحیت الزم را از خود نشان دهند، تحت نظارت سایر افراد باتجربه

 نظارت بر رفاه حیوانات، وضعیت نگهداری و کار با حیوانات در اماکن ذیربط؛ -4-3

رای آزمودنی حیوانی، تعداد های ارزیابی شده داتهیه گزارش ساالنه مبنی بر تعداد و مجموع بودجه پروژه -4-4

بدون »های بندی شده در قالب هر یک از دستههای دستهحیوانات استفاده شده و گونه آنها، و تعداد پروژه

 پزشکی؛های زیستکمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش، جهت ارائه گزارش به «متوسط»، یا «مالیم»، «بازگشت

 یاجرا یبرا را مربوطه سازمان توان بتواند که یروش هر بر ینمب یدانشگاه یهاتهیکم به شنهادیپ ارائه -4-5

 .دهد ارتقاء حاضر دستورالعمل

مفاّد دستورالعمل حاضر نظارت داشته باشند. مالک  یموظّف هستند بر صحت اجرا یاخالق یهاتهیکم -5 ماده

صادره از جانب  یهابخشنامه ایها دستورالعمل حاضر و هرگونه دستورالعمل ربط،یذ یاخالق یهاتهیعملکرد کم

 اخالق تهیکمموضوع از  دیبایوجود داشت، م یاچنانچه در هر مورد شک و شبهه باالدست خواهد بود. اخالق تهیکم

 باالدست استعالم شود.

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

 .دینما منعکس پروژه یمال اعتبار/گان کنندهنیتأم زین و نامهطرح کننده بیتصو معتبر یعلم

اخالق در  یهاتهیکم فیو شرح وظا یبندسطح ل،یدستورالعمل تشک»از  11 ۀبه ماد عطف -6 ماده

به عدم  تی، با عنا3131 نیمصوب فرورد« اخالق( یو سازمان یدانشگاه ،یملّ یهاتهی)کم یپزشکستیز یهاپژوهش

هر فرد  نجایدر ا ،یشگاهیآزما واناتیمشتمل بر استفاده از ح یهادر پروژه «یزمودنآ»از جانب  یامکان دادخواه

 ایهرگونه نقص  ،یاز جانب جامعه اخالق یندگیبه نما ای یبه وکالت از جانب آزمودن تواندیم یحقوق ایو/ یقیحق
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نامه گزارش کننده طرح بیتصو اخالق تهیکم سیموضوع دستورالعمل حاضر را به رئ یهادر پروژه یاشکال احتمال

به مقام  یدگیمراتب را جهت رس ایرا صورت داده و/ یمتعاقباً موظّف است اقدامات مقتض زین تهیکم نی. ادینما

 یدگیدستورالعمل رس»مشمول مفادّ  نیمرتکب ایتخلّف، مرتکب  قیدر صورت احراز مصاد .دیمنعکس نما دارتیصالح

 .رندیگیقرار م «یپزشکعلوم  قاتیدر تحق یبه تخلّفات پژوهش

که در پروژه به  یدر پروژه، حسب نقش واناتیافراد مرتبط با ح یتمام یو عملکرد یاخالق تیصالح -6-1

 برسد.  اخالق تهیکم دییبه تأ دیعهده دارند، با

شده در دستورالعمل حاضر  نییکاربر، با الزامات تع ایکننده  هیمؤسسه پرورش دهنده، ته چنانچه -6-2

 واناتیکار با ح یمسجّل شود که به هر نحو از اصول اخالق اخالق تهیکم یبرا ایاشد، انطباق نداشته ب

شده است،  یتخطّ -پروژه، نوشتن و انتشار گزارش، و ... انیولو پس از پا-در هر مرحله از پروژه  یشگاهیآزما

موضوع را به  ات،وانیرفاه ح تیآن بر وضع ریعدم انطباق و شّدت تأث زانیموظّف است حسب م اخالق تهیکم

لغو  ای قیبه تعل ایدستور اصالح عملکرد افراد را صادر نموده،  ایتذکّر داده،  ربطیبه افراد ذ یکتب ای یصورت شفاه

متعاقب تعلیق یا لغو مجوز اخالقی پروژه، کمیته اخالق موظّف است موضوع را در اسرع . دیمجوّز پروژه اقدام نما

 مالی پروژه منعکس نماید. کننده/گان اعتباروقت به تأمین

در مؤسسه  میمق واناتیسرنوشت ح دیبا اخالق تهیکممربوطه،  یلغو مجوّز/مجوّزها ای قیاز تعل شی: پتبصره

 ایدر آمده  قیالذکر به حالت تعلفوق یحاصل کند که چنانچه مجّوز/مجوّزها نانیو اطم دیمربوطه را مشخص نما

 قرار نخواهد گرفت. ریه مذکور به صورت نامطلوب تحت تأثمستقر در مؤسس واناتیلغو شود، رفاه ح

 حسب دیبایم یشگاهیآزما واناتیح یرو بر آمده بعمل مداخالت از حاصل جینتا انتشار -6-3

 .ردیگ صورت «یپزشک علوم یپژوهش آثار انتشار در اخالق یکشور یراهنما» ژهیبو مربوطه، یهادستورالعمل

 ای یمناسب علم یهاروش -هرکجا ممکن بود -د که حاصل کن نانیاطم دیبا اخالق تهیکم -7 ماده

زنده، مورد  واناتیح یمداخالت بر رو یزنده ندارند، به جا واناتیبه استفاده از ح یازیکه ن شیآزما یهایاستراتژ

 . رندیاستفاده قرار گ

 دیان با، کاربر 22مواد تیسمّ نییتع یتستها مورد در عیوس یهاشرفتیپ به تیعنا با اختصاصاً: تبصره

کاهش، و  ،ینیگزیکه با هدف جا-گونه تستها  نیانجام ا یروشها نیدتریتا حّد امکان از جد

مربوطه استفاده کنند. چنانچه  یهادر پروژه -اندارائه شده یشگاهیآزما واناتیکار با ح یسازنهیبه

 ،اخالق تهیکمر پژوهشگر موظّف است در براب باشد،یمذکور ممکن نم یروشها نیدتریاستفاده از جد

در استفاده از روش مذکور را شرح  یناتوان لیمذکور نشان داده و دل یخود را از وجود روشها یآگاه

 یاقدامات الزم جهت برطرف ساختن موانع موجود در استفاده از روشها دیبایم اخالق تهیکمدهد. 
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در کوتاه مدّت ممکن نباشد،  را تا حّد امکان به انجام برساند. چنانچه انجام اصالحات مذکور نینو

نامه رد طرح ای بینامه ارائه شده، نسبت به تصوطرح دهیفا -نهیهز یابیبه ارز تیبا عنا اخالق تهیکم

 .دینمایاقدام م
 

که موجب اختالل در - واناتیحاصل کند که حداقل تعداد ممکن از ح نانیاطم دیبایم اخالق تهیکم -8 ماده

 . ردیها مورد استفاده قرار گدر پروژه -گرددیاهداف پروژه نم

ارزشمند پروژه بوده و الزم  یهااز داده یبخش واناتیح ریها، تعداد مرگ و ماز پژوهش یاریبس در -8-1

 منعکس گردد.  قیتحق جیدر نتا ناًیاست ع

پروژه رخ داده باشد و بر اساس پروتکل  یدر اجرا یکیاشکال تکن لیبه دل ریکه مرگ و م یموارد در -8-2

 قیدق حیبا توض واناتیتعداد ح شیوجود داشته باشد، الزم است درخواست افزا وانیح ینیگزیبه جا ازین قیتحق

پروژه  یمذکور، توسط مجر کیاصالح تکن یبرا یشنهادیو روش پ ر،یوممنجر به وقوع مرگ یکیا شکال تکن

مسئول  ی. مجرردیگ قرار یمورد بررس اخالق تهیکمدر اسرع وقت توسط  واناتیتعداد ح شیشده و افزا لیتکم

 . باشدیامر م نیمجاز به ا ،اخالق تهیکمتوسط  واناتیتعداد ح شیافزا بیصرفًا در صورت تصو

پرورش،  طیشرا یسازنهیحاصل کند که اقدامات مناسب جهت به نانیاطم دیبا اخالق تهیکم -9 ماده

به حداقل  ایکور موجب حذف که اقدامات مذ یصورت گرفته، به نحو واناتیحمل و نقل، و استفاده از ح ،ینگهدار

 . شودیم واناتیح یبرا داریپا بیآس ای سترسیرساندن درد، رنج، د

به اجرا گذاردن  یکار الزم، و دانش الزم برا یرویحاصل کند که امکانات، ن نانیاطم دیبا اخالق تهیکم -11 ماده

 اخالق تهیکمصورت  نیا ریمؤسسه خاص وجود دارد. در غ کیپروژه خاص در  کیمفادّ دستورالعمل حاضر در مورد 

 . باشدینامه مموظّف به رد طرح

 مقررات مربوط به کاربران  -4 قسمت

 در هم و پروژه موضوع در هم است الزم ،یشگاهیآزما وانیح یرو بر پروژه کی دهندهارائه ای مسئول یمجر -3 ماده

 ای سؤال بتواند تا ده،بو برخوردار الزم تخصّص و تبحّر اشراف، از یشگاهیآزما واناتیح با کار یمتدولوژ با رابطه

 تخصّص و تبحّر از یو چنانچه. ندیبرگز آن آزمون یبرا را یحیصح روش و نموده نیتدو را نینو و حیصح یاهیفرض

 از است موظّف نباشد، برخوردار یشگاهیآزما وانیح یرو بر پروژه یمتدولوژ از بخش هر حیصح یطراح جهت یکاف

 به عمالً مداخله، یاجرا و یطراح در را شانیا نظرات و نموده استفاده ودخ پروژه در تیصالح واجد نیمتخصص ریسا
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 جادیمحسوب نشود. ا یکاربوده، دوباره یفاقد نمونه مشابه قبل دیبایمطروحه م هیفرض ای سؤال. بگذارد اجرا مورد

باشد، قابل قبول  اهمیت باو  داریو آثار معن یچنانچه فاقد وجاهت علم یقبل یهاپروژه یدر متدولوژ یجزئ راتییتغ

در مقابل  دیبایپروژه م دهیفا زانی. مردیپذیمعتبر صورت م یمستندات علم هیبر پا ی. اثبات وجاهت علمباشدینم

 یکه برا یبیدرد و رنج و آس زیمحققان و ن یزمان هیمورد استفاده و سرما یمنابع انسان ،یارز ،یالیر یهانهیهز

 ،یشود. به طور کل یداور اخالق تهیکمتوسط  هادهیو فا هانهیهز نیشده، تناسب ب یابیارز دیآیبه بار م واناتیح

در رفع  ایبشر اضافه نموده و/ یبه دانش فعل یانکته ق،یتحق انیباشد که در پا یابه گونه دیمطروحه با هیفرض ایسؤال 

 از سالمت جامعه مؤثر باشد. یمشکل

تقاضانامه »شده  لیمسئول موظّف است فرم تکم یمجر ،القاخ تهیکمپروژه در  یدرخواست بررس جهت -5 ماده

 میمربوطه تسل اخالق تهیکمرا به  «یدر امور علم یشگاهیآزما واناتیو استفاده از ح یمجوّز نگهدار افتیجهت در

 .دینما

شدن پروژه  بیاخالق، پس از تصو یهاتهیدر کم یشگاهیآزما واناتیح یهاپروژه یاخالق یبررس -2-1

 . ردیگیمعتبر، صورت م یمتوسط مرجع عل

موظّف است شماره مجوّز انجام پروژه که توسط  جیپروژه، فرد مسئول انتشار نتا کی جیانتشار نتا هنگام -2-2

 .ندیصادر کننده مجوز را همراه گزارش پروژه، ارائه نما اخالق تهیکمصادر شده است و نام  اخالق تهیکم

 یراهنما»نامه را حسب سند طرح کی -یظاهر نه و– یشدت واقع زانیمسئول موظّف است م یمجر -1 ماده

تقاضانامه جهت »نموده و موضوع را در  نییتع «یشگاهیآزما واناتیح یشدّت مداخالت بعمل آمده بر رو نییتع

 . دیمنعکس نما «یدر امور علم یشگاهیآزما واناتیو استفاده از ح یمجوّز نگهدار افتیدر

 واناتیمسائل مربوط به رفاه ح یتمام و حاضر دستورالعمل یااجردر رابطه با  تیمسئول زانیم نیباالتر -1 ماده

نامه مسئول پروژه است که طرح یدر هر پروژه، مربوط به مجر یشگاهیآزما واناتیو اخالق کار با ح یشگاهیآزما

کر الذحال، موضوع فوق نیآن را بر عهده گرفته است. با ا یاجرا تیارائه داده و مسئول اخالق تهیکمپروژه را به 

افراد حسب نوع عملکرد خود در رابطه  یدر پروژه نشده، بلکه تمام لیافراد دخ ریاز سا تیموجب ساقط شدن مسئول

 شیپاست  موظّفمسئول پروژه  ی. مجرباشندیم تیمسئول یاخالق در کار با آنها دارا تیو رعا واناتیبا حفظ رفاه ح

 . دینما میتفه شانیدر پروژه را مشخص نموده و به ا لیهر فرد دخ یهاتیاز آغاز پروژه، شرح وظائف و مسئول

 :است موظّف پروژه مسئول یمجر پروژه، یاجرا نیح در -1 ماده
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 لیتحم وانیح به است ممکن مداخله نیح در که یرضروریغ داریپا بیآس ای سترسید رنج، درد، هرگونه -3

 .دینما متوقف عاً یسر را شود،

 تهیکمکه توسط  یمیهر تصم ایمربوطه،  اخالق تهیکموّز حاصل کند که پروژه در تطابق با مج نانیاطم -5

حاصل کند که در موارد عدم تطابق، اقدامات  نانیاطم زیو ن رسد؛یاتخاذ شده است، به انجام م ربطیذ اخالق

 . گرددیآنها ثبت م جیجهت اصالح امور در اسرع وقت صورت گرفته و نتا یمقتض

 کی در یشگاهیآزما واناتیح با کار در لیدخ افراد یتمام که دیانم حاصل نانیاطم است موظّف مسئول یمجر -8 ماده

 معتبر، یآموزش یهادوره کردن یط با وانات،یح با رابطه در یاقدام هرگونه انجام از قبل(، انیدانشجو ژهی)بو پروژه

مذکور  یاهالزم را اخذ کرده باشند. دوره یهای/گواهیگواه و نموده، افتیدر را مناسب یعمل و یتئور آموزش

 کار در یعمل و یعلم و یاخالق یعال یتهایصالح واجد مربوطه نی/مدرسمدرس و شده ثبت یبه صورت رسم دیبایم

 ریز شرح به حاضر، ماده وفق افراد یعمل و یتئور آموزش یضرور رئوس یبرخ. باشند یشگاهیآزما واناتیح با

 :باشندیم

 حاضر؛ دستورالعمل مّفاد با ییآشنا -3

 ؛یشگاهیآزما واناتیح با ارک در اخالق -5

 با کار در یفرد یمنیا و بهداشت حفظ اصول و یشگاهیآزما واناتیح و انسان مشترک یهایماریب -1

 وانات؛یح

 ها؛ مداخالت و پروژه یطراح -1

 وانات؛یح یرو بر مداخالت انجام -1

 وانات؛یح دیص ای پرورش، ر،یتکث -8

 وانات؛یح نقل و حمل -7

 ای وانات؛یح از مراقبت -6

  نات؛وایح کشتن -3

وجه  چیبه ه وانات،یح یبودن برخ استفادهیب ایدر دسترس بودن، ارزان بودن، مسن بودن،  صرف -6-1

 تیصالح مالک مدرک، کسب صرف ضمناًبا آنها باشد.  دهیندکار کردن افراد آموزش یبرا یهیتوج تواندینم

 الزم دهندیم انجام اول دفعات یبرا افراد که ییهاکیتکن مورد در و ستین یکیتکن هر انجام یبرا افراد کامل

 ریسا میمستق نظر ریز و یهمکار با را هاکیتکن نیا برسد اثبات به آنها یعمل یهاتیصالح که یزمان تا است

 .دهند انجام ترباتجربه افراد
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 وانات،یکار با ح یبا متدولوژ ییعالوه بر آشنا دهند،یها را انجام ممداخالت و پروژه یکه طراح یافراد -6-2

 یفرد یاز همکار ایدارا باشند  زیمرتبط با پروژه را ن یعلم یهارشته ریمربوط به سا یاطالعات و آموزشها دیبا

 هیتوص صالحیرابطه مشورت با دامپزشک ذ نی. در اندیمذکور باشد استفاده نما یاطالعات و آموزشها یکه دارا

 . گرددیم

 مورد که است یآموزش یهادوره ،یشگاهیآزما واناتیح با کار در لیدخ افراد آموزش با رابطه در اریمع -6-3

 یپزشکستیز یهاپژوهش در اخالق یملّ تهیکم مصوب یهاسرفصل طبق و بوده ربطیذ اخالق تهیکم دییتأ

 .شوندیم برگزار

 خیتار یوفق ماده حاضر دارا یآموزش یهاصادره مربوط به دوره یهایمدارک و گواه نکهیتوجه به ا با -6-4

صورت  نیا ریدر غ ند،یاقدام نما یالزم است افراد در موعد مقرر نسبت به گذراندن دوره بازآموز باشند،یانقضاء م

 . باشدیمورد نظر در ماده حاضر م یانقضاء آن گذشته باشد، فاقد ارزش قانون خیکه تار یمدرک

نات در پروژه، در مورد مجری مسئول موظّف است اطمینان حاصل نماید که تمام افراد مشغول به کار با حیوا -7 ماده

ها بین حیوان و انسان،  های جلوگیری از انتقال این بیماریبیماریهای مشترک )زئونوزها( حیوان مورد نگهداری، روش

های مقابله با خطرات ناشی از نوع خطر هر حیوان )چنگ زدن، گاز گرفتن، نیش زدن، لگد زدن و غیره(، و روش

 تند در حفاظت از خود مورد استفاده قرار دهند.حیوانات، آموزش دیده و قادر هس

 یهار و کزار یهاواکسن ژهی)بو الزم یهاونیناسیواکس یۀکل دیبا واناتیح با کار به مشغول افراد تمام -7-1

 برنامه طبق است الزم کنندیم کار واناتیح با که یافراد سالمت ضمناً . باشند نموده افتیدر را( یمقتض موارد در

 ای وان،یح توسط فرد شدن گرفته گاز ای فرد، بدن به آلوده سوزن شدن وارد صورت در. شود یابیزار منظم یزمان

 خطر که یگرید مورد هرگونه ای کند، دیتهد را واناتیح سالمت است ممکن که فرد در خطرناک یماریب بروز

 یمقتض اقدامات و شده یبررس عاًیسر فرد یسالمت است الزم دارد، یپ در را انسان و واناتیح نیب یماریب انتقال

 .ردیگ صورت افراد با مرتبط واناتیح سالمت حفظ زین و افراد سالمت حفظ کردیرو با

 کنندهبیتصو اخالق تهیکمپروژه را به  انینسخه از گزارش پا کیپروژه،  انیمسئول موظّف است در پا یمجر -6 ماده

 .دینما مینامه پروژه تسلطرح

 ت از حیواناتمقررات مربوط به نیروهای مراقب  -5 قسمت

 :دیبا واناتیح از مراقبت یروهاین -3 ماده
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 یگاه و یعیطب یرفتارها برابر در و باشند صبور واناتیح با کار زمان در. باشند داشته یاخالق یریپذ تیمسئول -3

 انجام به حیصح اصول حسب را واناتیح کردن دیمق. ندهند بروز خود از تند العملعکس واناتیح دهنده آزار

 .رسانند

داشته  یپروژه آگاه تیو موفق وانیو نقش خود در حفظ سالمت ح تیاهم زیموضوع پروژه، و ن تیه اهمب نسبت -5

 واناتیو پرورش ح یمراکز نگهدار ریبا سا یشگاهیآزما واناتیاز ح یباشند. الزم است تفاوت کار در مرکز نگهدار

 ده شود. آموزش دا یبه خوب شانیا یبرا یشگاهیآزما واناتیخاص کار با ح طیو شرا

کار موظّفند تا زمانی که طی کرده باشند. افراد تازهاخالق  تهیکمهای مصوب های الزم را حسب سرفصلآموزش -1

 تر فعالیت نمایند.های آنها عمالً به اثبات برسد، تحت نظارت افراد با تجربهصالحیت

 ضعف، ،یماریب درد، عالئم ژهیو طور به و بشناسند را خود مراقبت تحت وانیح ۀگون یرفتار یهانشانه -1

 یسالمت و کرده یسرکش واناتیح به منظم طور به. دهند صیتشخ را گریکدی با واناتیح یناسازگار ای ،یافسردگ

 ،یعیطب ریغ مورد هرگونه مشاهده صورت در هستند موظّف واناتیح از مراقبت یروهاین. ندینما کنترل را آنها

 .دهند اطالع ربطیذ افراد ریسا ای مسئول یمجر به عاً یسر را موضوع

آگاه باشند و به آنها عمل کنند.  واناتیدر کار با ح یمنیو ا یشامل مسائل بهداشت واناتیکار با ح یمنینکات ا از -1

( استفاده زیمحافظ )دستکش، سربند، ماسک، پوشش کفش، روپوش تم یهااز پوشش واناتیح هایاتاقمثالً در 

قابل حذف را در صورت  ریغ یهابار مصرف را حذف کرده و پوشش کی یهاشپوش ،اتاقکنند و پس از خروج از 

دستان خود را  وانات،یح ی. در هنگام ورود و خروج از محل نگهدارندیشستشو نما زیو ن یآلوده شدن، ضدعفون

 . ندیبشو

 

 اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی  -بخش سوم

 منشاء حیوانات مورد استفاده در مداخالت  -1 قسمت

 برسد.  اخالق تهیکم بیبه تصو دیدر هر پروژه با وانیح هیته منشاء -3 ماده

استفاده در مداخالت  یممکن است در مداخالت استفاده شوند که اصوالً برا یتنها در صورت یوانیح یهاگونه -5 ماده

 امر نیکه ا شوندیم یادیز اریاز اسارت متحمل استرس و رنج بس پس)ولگرد(  یآزادز واناتیحباشند.  افتهیپرورش 

 یهاپروژه جیموجب مخدوش شدن نتا تواندیم یبوده و هم از نظر علم زیبرانگچالش یموضوع یهم از نظر اخالق

امر  نینامعلوم بوده که ا یآزادز واناتیح یکیژنت ای یشود. ضمنًا سابقه بهداشت واناتیح نیا یبعمل آمده بر رو
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معتبر  ریغ جیها، به حصول نتادر داده یپراکندگ شیبا افزا ایافراد شده  یبرا یمنجر به بروز معضالت بهداشت تواندیم

 ها منتج گردد.  در پروژه

 یوحش تنها در موارد اتیشده از ح دیص واناتیح ای ،یاهل یهاگونه ی و انواع وحش یآزادز واناتیح از -2-1

مطالعات  یراب یضرور ازیبرسد که ن جهینت نیبه ا اخالق تهیکمممکن است در مداخالت استفاده نمود که 

مذکور در مطالعات  واناتیبه استفاده از ح یضرور ازین ایمذکور وجود داشته،  واناتیمربوط به بهداشت و رفاه ح

وجود داشته باشد.  واناتیح ایها مطالعات مربوط به سالمت انسان ای یستیز طیمح یجدّ یدهایمربوط به تهد

انواع  ای یآزادز واناتیه مطالعات مذکور، فقط با استفاده از حوجود داشته باشد ک یعلم هیتوج قتاً یالزم است حق

به  تیعنا باحال،  نیاست. با ا ریپذوحش امکان اتیشده از ح دیص واناتیح ای ،یاهل یهاگونه ی وحش

 سگها، ژهیمذکور )بو واناتیح یبر رو یو آموزش ینسبت به انجام امور پژوهش یالمللنیب دیشد یهاتیحساس

 را هاپروژه نیا انتشار از یناش یاحتمال سوء عواقب دیبایم کاربران و یاخالق یهاتهیکم ، 23ها ماتیپر و ها،گربه

 .دهند قرار نظر مدّ

 اخالق تهیکمممکن است در مداخالت استفاده نمود که  یاز انسان  تنها در موارد ریغ یهاماتیپر از -2-2

 طیشرا ای یناتوان کیدرمان  ای صیتشخ ،یریشگیاجتناب، پ کردیبرسد که مداخالت مذکور با رو جهینت نیبه ا

 هیتوج قتاًیو حق ردیگی( صورت مماتیهمان گونه از پر واناتیح ایانسان ) اتیح یبرا زیبالقوه مخاطره آم ینیبال

 یابی، قابل دستهاماتیبجز پر گرید یهامداخالت با استفاده از گونه نیوجود داشته باشد که هدف ا یعلم

 .باشدینم

 یهاپژوهش در دینبا ران،یا یاسالم یجمهور ستیز طیمح حفاظت سازمان تیحما تحت هاماتیپر -2-3

در مداخالت استفاده شود، مگر  دینبا 25هومینیده خانواده ، 24وارآدم یمونهایم از. رندیگ قرار استفاده مورد هیپا

 ۀحفاظت از گون یمداخله خاص برا کیجام برسد که ان جهینت نیشواهد متقن به ا یۀبر پا اخالق تهیکمآنکه 

ناتوان  ای اتیکننده ح دیتهد ینیبال تیوضع کی رمنتظرهیغ وعیکنترل ش یبرا ایبوده  یوار، اساسآدم یمونهایم

نتوان با استفاده از  قتاً یشرط که اهداف مداخله را حق نیاست. در موارد مذکور و به ا یکننده انسانها، اساساً ضرور

به  تواندیم اخالق تهیکمبدست آورد،  نیگزیجا یبا استفاده از روشها ایوار آدم یمونهایبه جز م گرید یهاگونه

از  یکیرا که واجد  یوار در مداخالتآدم یمونهایاستفاده مشروط از م یو موقّت، مجوّز اخالق یصورت استثنائ

 یهاتیبه حساس تی. با عنادیصادر نما ،باشدینم «هیپا یهاپژوهش»اهداف مندرج در ماده حاضر بوده و شامل 

و کاربران  یاخالق یهاتهیمذکور، کم واناتیح یبر رو یو آموزش ینسبت به انجام امور پژوهش یالمللنیب دیشد

 ها را مدّ نظر قرار دهند.پروژه نیاز انتشار ا یناش یعواقب سوء احتمال دیبایم
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 یجمهور ستیز طیمح حفاظت سازمانط در معرض خطر مشخص شده توس یوانیح یهاگونه از -2-4

در  توانیم یصورت در تنهاهای قانونی وجود دارد، و تمام انواع حیواناتی که در مورد آنها حساسیت رانیا یاسالم

کسب  ربطیرابطه از هرگونه مراجع ذ نیالزم در ا یقانون یمجوّزها یها/مداخالت استفاده نمود که اواًل تمامپروژه

 ،یریشگیاجتناب، پ کردیبرسد که پروژه/مداخالت مذکور با رو جهینت نیبه ا اخالق تهیکم اً ینشده باشد و ثا

در  ۀهمان گون وانات یح ایانسان ) اتیح یبرا زیبالقوه مخاطره آم ینیبال طیشرا ای یناتوان کیدرمان  ای صیتشخ

مداخالت با استفاده از  نیوجود داشته باشد که هدف ا یعلم هیتوج قتاًیو حق ردیگیمعرض خطر( صورت م

به جز  ینیگزیجا یروش پژوهش چیو ه باشدینم یابیقابل دست -مذکور ۀبجز گون- واناتیح گرید یهاگونه

 یپژوهش امور انجام به نسبت یالمللنیب دیشد یهاتیحساس به تیعنا بامذکور وجود ندارد.  واناتیاستفاده از ح

 نیا انتشار از یناش یاحتمال سوء عواقب دیبایم کاربران و یاخالق یهاتهیکم مذکور، واناتیح یرو بر یآموزش و

 .دهند قرار نظر مدّ  را هاپروژه

دهنده دارای مجوّز تهیه های آزمایشگاهی استاندارد باید از یک تهیه کننده دارای مجوّز و/یا یک پرورشگونه -1 ماده

دهنده یا ت کننده حیوان باید آن را به پرورششود. در صورت مشاهده هرگونه خصوصیت نامطلوب در حیوان، دریاف

 کننده حیوان اطالع دهد.تهیه

 که ردیگ صورت ییروشها از استفاده با و تجربه با افراد توسط صرفاً دیبا وحش اتیح از واناتیح انداختن دام به -1 ماده

 .شود واناتیح یبرا داریپا بیآس ای سترسید رنج، درد، ممکن زانیم نیکمتر بروز موجب

مجروح  وانیمشخص شد که ح وان،یح کیپس از به دام انداختن  ایدر زمان به دام انداختن  چهچنان -4-1

 یشده و هر اقدام مقتض نهیمعا صالحیتوسط دامپزشک ذ دیباینامطلوب است، م اشیسالمت تیوضع ایشده، 

ممکن  اخالق تهیکمکامالً معتبر،  هی. در صورت وجود توجردیصورت گ وانیجهت به حداقل رساندن درد و رنج ح

 بند حاضر قائل شود.  یدر مورد اجرا یاست استثنائات

 ممنوع است.  یردهیمثل و در دوران ش دیدر فصل تول واناتیدام انداختن ح به -4-2

 نظر، مورد شگاهیآزما ای دائم ینگهدار محل به دنیرس و آنها حمل تا واناتیح انداختن دام به زمان از -4-3

 .شوند ینگهدار خود گونه به مربوط مناسب طیشرا در واناتیح است الزم

 حمل و نقل حیوانات  -2 قسمت
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 برسد. اخالق تهیکم دییبه تأ دیدر هر پروژه با واناتیحمل و نقل ح نحوه -3 ماده

 یروز باشد و حداکثر رفاه ممکن برامعتبر و به یارائه شده در منابع علم اصولمطابق  دیبا وانیو نقل ح حمل -5 ماده

 یوتانزی یآموزش ای یپژوهش لیبه مقصد، به دال دنیپس از رس واناتیر است حمقر نکهیرا فراهم آورد. ا واناتیح

 و آزاردهنده آنها باشد.  یاصول ریحمل و نقل غ یبرا یلیدل تواندیعنوان نم چیه بهشوند، 

 یگواه و شده یبررس صالحیذ دامپزشک توسط لیذ موارد است الزم وانات،یح نقل و حمل مجوّز صدور یبرا -1 ماده

 :شود

 حمل و نقل؛  یمورد نظر برا واناتی/حوانیح سالمت -3

 در شده ارائه یکیتکن اصول حسب واناتی/حوانیح حمل یبرا خودرو بودن مناسب -5

 روز؛به و معتبر یعلم منابع

 ییهوا حمل موارد در. واناتی/حوانیح حمل اصول با رابطه در راننده بودن دهید آموزش -1

 نقل، و حمل قرارداد طرف تشرک که شود حاصل نانیاطم است الزم ییایدر ای

 .است دارا را واناتی/حوانیح یاصول و حیصح نقل و حمل امکانات و تیصالح

 

با عنوان  یکه از و شودیدر پروژه صادر م لیاز افراد دخ یکیبه نام  واناتیحمل و نقل ح مجوّز -3-1

الزم در مورد حمل  یموزشهاالزم است آ واناتی. فرد مسئول انتقال حشودینام برده م «واناتیمسئول انتقال ح»

شده را صرفاً به فرد  یداریخر واناتیدهنده موّظف است حرا گذرانده باشد. مؤسسه پرورش واناتیو نقل ح

 ندهی. در صورت انتخاب نمادینما لیتحو کنندههیمؤسسه ته ای ،یو یقانون ندهینما ای واناتیمسئول انتقال ح

را به  واناتیالزم در رابطه با اصول حمل و نقل ح یاست آموزشها الزم واناتیفرد مسئول انتقال ح ،یقانون

 . دیخود ارائه نما یقانون ندهینما

 سفر نیح در واناتیح نقل و حمل فیوظا یبرخ است ممکن نکهیا از فارغ واناتیح انتقال مسئول فرد -3-2

 ،یسازمانده میمستق تیمسئول باشد، شده سپرده یحقوق ای یقیحق افراد ریسا به یجانب یهاتوافق صورت به

 .است دارعهده را سفر رساندن اتمام به و انجام

 الزم ،بالعکس ای کشور داخل به خارج از و کشور، از منطقه هر نیب واناتیح نقل و حمل با رابطه در -3-3

کشور در مورد  یجار نیکشور؛ قوان یدامپزشک سازمان وقت نیقوان رینظ یکشور مقررات و نیقوان یۀکل است

 یالمللنیمقصد، واسط، و مبدأ در حمل و نقل ب یکشورها یجار نیاستانها؛ قوان نیب واناتینقل ححمل و 

 سازمان نیقوان وانات؛یح ییهوا حمل مورد در 26یالملل نیب ییهوا حمل ونقل وقت انجمن نیقوان وانات؛یح

 .ردیگ قرار توجه مورد مربوطه نیقوان ریسا و کشور؛ ستیز طیمح حفاظت
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 دارند.  افتیخود را در تیفعال ۀطیآموزش متناسب با ح وانات،یدر حمل و نقل ح لیافراد دخ یتمام است الزم -1 ماده

 یفراهم نموده و استانداردها واناتیح یمناسب را برا هیتهوو  ییدما طیشرا دیبا وانات،یحمل ح هینقل لهیوس -1 ماده

 نقل و حمل یبرا الزم یقانون یجوّزهام هرگونه ورا داشته  رهیو غ یالزم از نظر احتمال تصادف، آتش سوز یمنیا

 ینگهدار محل طیشرا مشابه امکان حدّ  تا دیبا نقل و حمل طول در واناتیح از ینگهدار طیشرا. باشد دارا را واناتیح

 .باشد مبداء مؤسسه در واناتیح از

 د،یشد یتکانها ناآشنا، یصداها. شود واناتیح یبرا یدیشد سترسید بروزباعث  تواندیو نقل م حمل -5-1

 27 حرکت یماریب به که یواناتیح مورد در ژهی)بو حرکت از یناش ۀجیسرگ ،یقبل گروه از وانیح شدن جدا

. شود واناتیح شدن حال بد مجموعاً و ترس ،ینگران ش،یتشو اضطراب، موجب توانندیم تماماً(، هستند مستعد

 آغاز از شیپ واناتیح ینگهدار محل فظهمح یدما و طیشرا با واناتیح یسازگار یبرا یکاف زمان اختصاص لذا

 مناسب یۀتهو و حرکت، طول در واناتیح ینگهدار محل محفظه بودن مناسب و یراحت وانات،یح نقل و حمل

 .است یضرور یامر محفظه

داشته باشد.  وانیباشد که حداقل اثر را بر سالمت و رفاه ح یابه گونه دیو مدت حمل و نقل با طیشرا  -5-2

زمان سفر )از ورود  وانات،یو رنج ح سترسیشود که جهت کاهش هرگونه د یزیرطرح یبه نحو دیحرکت با ریمس

گردد.  یریجلوگ ریبه محفظه حمل و نقل تا خروج از محفظه مذکور( در حداقل خود بوده و از بروز تأخ واناتیح

مطلوب و مناسب  طیشرارا در  وانیح دیبا وانات،یحمل و نقل  ح نیاز آغاز حمل و در ح شیبه طور خالصه پ

لرزش  ای ادیز یسر و صدا ،یتوجه داشت که در طول سفر از بروز حرکت ناگهان دیمربوط به گونه خود قرار داد. با

فراهم  وانیباشد که امکان استراحت ح یبه شکل دیبا وانی. محفظه حمل حدیبعمل آ یریتا حد امکان جلوگ

اگر  یحت- شوندیمحسوب م واناتیح نیبه طور معمول شکار ا که یواناتیبا ح یشکارچ واناتیشود. مجاورت ح

 نینمود. همچن زیجدًّا از آن پره دیو با شود،یم واناتیاسترس در ح جادیباعث ا -مجزا باشند یهادر قفس

 وانیتوسط فرد مراقب فراهم باشد و ح وانیح میشده باشند که امکان مشاهده دا یطراح یطور دیها بامحفظه

متناسب با  دیها باتوسط قطعات محفظه مجروح نشود. محفظه هینقل لهیوس یرکات تند و ناگهاندر اثر ح

از محفظه وجود نداشته باشد.  وانیشده باشند و امکان فرار ح یمورد نظر طراح وانیح ۀگون یهایژگیو

 حمل یهافظهمح نقل، و حمل نیح در. باشند شده محکم خود یجا در مخصوص یهاتسمه با دیبا هامحفظه

 خواب و استراحت یبرا مناسب امکانات دیبا. باشد منیا نقل و حمل در لیدخ افراد و واناتیح یبرا دیبا واناتیح

 زیپره جداً ( هوا کوران ژهی)بو ییهوا و آب ادیز راتییتغ و هینقل لهیوس یناگهان حرکات از و باشد موجود وانیح

 ای افتهی کاهش هاسمیکروارگانیم خروج و ورود که شود یطراح یونح به دیبا حمل ۀمحفظ لزوم، صورت در. شود
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 تیوضع آنکه بدون واناتیح یبصر یبازرس که ردیگ صورت ینحو به دیبا امر نیا. گردد مسدود کامالً

 .باشد سریم شود، رییتغ دستخوش آنها کیولوژیکروبیم

 و واناتیح سن و رشد تیضعو بهبسته - واناتیح مناسب هیوتغذ آب است الزم نقل و حمل نیح در -5-3

 غذا و الزم یهاتوقف دیبا یطوالن یرهایمس در. باشد واناتیح اریاخت در مناسب شکل به -آنها معمول یازهاین

 .گردد انجام گونه یاهیتغذ عادت و گونه به بسته وانیح به یده

سگ، گربه و سایر  ، تک سمیان،هادر رابطه با حیوانات دارای سطوح باالی تکامل ذهنی نظیر پریمات -5-4

روانی( حیوانات در -حیوانات دارای سطوح باالی تکامل ذهنی، الزم است موضوع روانشناسی )اختالالت رفتاری

 طول حمل نقل مورد توجه و اقدام مقتضی قرار گیرد. 

 

مل و های ناشی از استرس حبویژه بیماری–های پاتولوژیک حیوانات در طول حمل و نقل العملبا توجه به عکس -8 ماده

الزم است قبل و بعد از حمل، حیوان توسط  -نقل و نیز استعداد برخی حیوانات به سرگیجه ناشی از حرکت

 دامپزشک ذیصالح معاینه و در صورت لزوم اقدامات مناسب پیشگیری یا درمانی در مورد حیوان انجام گیرد. 

 

های الزم را ارسال شدن حیوانات، آمادگیکند موظّف است قبل از ای که حیوانات را دریافت میفرد یا مؤسسه -7 ماده

قرنطینه، محل اسکان، آب، غذا،  اتاقسازی ایجاد نموده باشد. از آن جمله الزم است کسب مجوزهای الزم، آماده

پرسنل نگهداری کننده، شرایط دمایی و رطوبت، و سایر موارد مربوط به استانداردهای محل نگهداری از حیوانات 

 رد. مورد توجه قرار گی

 

تحت هیچ شرایطی نباید بالفاصله پس از رسیدن حیوانات به مقصد، از آنها در مداخالت استفاده نمود؛  -7-1

 اصول، مطابق  28بلکه الزم است زمان مناسب برای سازگار شدن حیوانات با افراد و شرایط جدید محیطی

 .ردیگ قرار نظر مد روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائه یکیتکن

های وارده در طول ی اگر حیوانات پس از رسیدن به مقصد بیمار به نظر نرسند، به دلیل استرسحت -7-2

بسته به -سفر، ضعیف شدن سیستم ایمنی و استعداد این حیوانات به بروز بیماری، الزم است حتمًا تا چند روز 

مواد و وسایلی که با این قرنطینه شده و از تماس با سایر حیوانات در محل جدید یا حتی تماس با  -شرایط

توان به عنوان بخشی از زمان الزم برای سازگار حیوانات در تماس بوده، دور باشند. مدت زمان قرنطینه را می

شدن حیوانات با شرایط جدید، در نظر گرفت. در طول دوره قرنطینه ممکن است حسب شرایط، نیاز به اجرای 

ک، داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی، اقدامات درمانی پیشگیرانه و تنظیمات ویژه دما، رطوبت، نور، آب، خورا

 سایر اقدامات مقتضی وجود داشته باشد. 
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 مراقبت از حیوانات  -3 قسمت

 برسد.  اخالق تهیکم دییبه تأ دیدر هر پروژه با واناتیمراقبت از ح ۀنحو -3 ماده

مایشگاهی مورد نظر، احتیاجات در طراحی محل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی بایستی نیازهای گونۀ حیوان آز -5 ماده

 یبه نحو دیبا واناتیمحل مراقبت از ح در بهترین حالت، اندرکار مدّ نظر قرار داده شود.پروژه، و راحتی افراد دست

 زین واناتیح گرید یهاجهت اسکان گونه یآت یاحتمال یکاربر رییامکانات مناسب جهت تغ یشود که دارا یطراح

که در صورت خورده شدن توسط حیوان سمی -های مناسب این محل باید از رنگ. به طور مختصر، در باشد

های ساختمانی باید قابل شستشو و قابل ضد ها، دیوارها، کف، سقف و سایر بخشاستفاده شود؛ قفس -نیستند

م در برابر ایمن و از مواد بادوام ساخته شوند. مصالح ساختمانی مصرفی باید ضد رطوبت، مقاوبوده، عفونی کردن 

آتش و بدون درز و شکاف باشند و شرایط بهداشتی مناطق مراقبت از حیوانات را فراهم نمایند. سطوح باید مقاومت 

ها و سایر عوامل تماسی پاشهای با فشار باال، شعلهباالیی در برابر اثرات عوامل پاک کننده، خراش دهنده، اسپری

 اتاقکش، اتصاالت برق، دربهای های زهاهروها، خطوط لوله آب، لولهجزئیات مربوط به ساختار ر؛ داشته باشند

کشی، دیوارها، سقفها، محلهای اتصال قسمتهای مختلف های خارجی، سطوح کف، سیستم زهحیوانات، پنجره

رد های رو کار، مجاری داکت، لباس و امکانات موکشیها، لولهگیرها، حفاظهای حائل، ضربهساختمان با هم، نرده

 و معتبر یعلم منابع در شده ارائهاستفاده توسط افراد، و سایر امکانات و تأسیسات باید تماماً مطابق با استانداردهای 

 . باشد روزبه

 انیدر داخل محل و اطراف آن جر یباشد که عبور و مرور محدود ییجا درباید محل مراقبت از حیوانات می -1 ماده

در  واناتیموارد مربوط به محل مراقبت از ح ریها، فضوالت و ساقفس ات،وانیح ییجاجابه نیداشته باشد؛ همچن

منظور استفاده  نیا یپر تردد اماکن برا یبه حداقل ممکن برسد و از قسمتها یستیو آسانسورها با یعموم یراهروها

شود. پرسنل و تجهیزات به محل مراقبت از حیوانات باید اکیداً جلوگیری  -بویژه کودکان–از ورود افراد متفرقه نشود. 

هایی که دارای حیواناتی با وضعیت میکروبی متفاوت هستند بایست بدون انجام اعمال ضدعفونی مقتضی بین محلنمی

بعد از حمل مواد  )نظیر محل مراقبت از حیوانات سالم، محل مراقبت از حیوانات بیمار، و قرنطینه(، جابه جا شوند.

 ی تمیز کردن و بهداشتی ساختن محل عبور و مرور در نظر گرفته شود. کثیف باید تمهیدات مناسبی برا

مکرر  یدسترس ازمندیکه ن ییهااتاقالزم است  واناتیکاهش عبور و مرور در محل مراقبت از ح یبرا -3-1

های مراقبت از حیوان بایستی از محل اتاققرار داده شوند.  یبه درب ورود کیتوسط افراد هستند در مناطق نزد

 م مداخالت مجزا باشند. انجا

 انجام. باشد صالحیذ دامپزشک نظر تحت مداوم صورت به دیبایم مراقبت محل در وانیح سالمت تیوضع -1 ماده

 ،یوانیح گونه حسب است الزم هایماریب از یریشگیپ یبرا الزم اقدامات ای/و دارو هرگونه زیتجو و ونیناسیواکس
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 ،یپزشک علوم یهاپژوهش در اخالق ربطیذ یهاتهیکم یهابخشنامه کشور، یدامپزشک سازمان وقت دستورات

 .ردیگ صورت یقانون و معتبر مراجع و منابع ریسا و منطقه، در عیشا یهایماریب ،یالمللنیب و یمل یاستانداردها

های توانند نتایج فعالیتعوامل محیطی نقش بسیار مهمی در تعیین وضعیت بیولوژیک حیوانات داشته و می -1 ماده

رفاه ممکن را  نیشتریب دیبا واناتیمحل مراقبت از ح طیشرا لذابه نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار دهند.  علمی را

است  ریپذحاصل از مداخالت تا آنجا که امکان جیکند که نتا جادیرا ا نانیاطم نیا دیفراهم آورده و با واناتیح یبرا

 .باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائه یکیتکن لاصومطابق  دیمذکور با طیباشند. شرا حیو صح نانیقابل اطم

صرفاً  دیشده است. نبا یمنظور طراح نیا یشوند که اختصاصًا برا ینگهدار ییهامحل در دیبا واناتیح -5-1

 تهیکم صیکه طبق تشخ یگردند. در موارد ینگهدار شگاهیدر آزما واناتینبود امکانات، ح ایکار  یراحت لیبه دل

مشخصات ذکر شده جهت محل مراقبت از  یتمام دیشوند، با ینگهدار شگاهیدر آزما واناتیاست ح الزم اخالق

اجتناب از بروز خطرات  زیو ن واناتیالزم به منظور حفظ رفاه ح داتیفراهم شده و تمه زیمحل ن نیدر ا وانات،یح

 در نظر گرفته شود. واناتیح ایافراد  یبرا یاحتمال

مانند - واناتیکار با ح ای یمشترک نگهدار یهاخود به محل یاصل یدارکه از محل نگه یواناتیح -5-2

در تماس با افراد مختلف  ای شوندیبرده م -مشترک ینواح ریو سا یربرداریتصو اتاق ،یجراح اتاق ها،شگاهیآزما

ل برگردند؛ مگر او ینگهدار اتاقمجددًا به  دینبا -یآموزش یهادر برنامه وانیاستفاده از ح رینظ- رندیگیقرار م

 آنکه:

آمده  یاصل یدر محل نگهدار کسانیگروه  کیمحل مشترک، از  به شده داده انتقال واناتیح تمام -3

در ارتباط است، در فواصل انتقال  وانیداخل آن که با ح زاتیمشترک و تجه یمحل نگهدار ایباشند؛ 

 شوند.  یمختلف، ضدعفون یهاگروه واناتیح

 دنیپوش دستها، حیصح یشستشو رینظ کیآسپت اصول افراد وانات،یح نیا با افراد تماس صورت در -5

 .ندینما تیرعا دیجد وانیح ورود از شیپ را دیجد کاله و د،یجد گان د،یجد ماسک د،یجد دستکش

 محل به یکروبیم عوامل ای هایآلودگ انتقال موجب ،یاصل ینگهدار محل به وانیح مجدد بازگشت -1

 .باشد نداشته یتداخل پروژه هدافا با و نشده یاصل ینگهدار

منجمله -شیوۀ نگهداری حیوانات )انفرادی یا چندتایی( باید با دقت بسیار زیاد انتخاب شود و عوامل بسیاری  -8 ماده

های رفتاری هر حیوان خاص، الزامات پروژه، وضعیت سالمت حیوان، امکانات موجود ای حیوان، ویژگینیازهای گونه

 در نظر گرفته شوند. -وامل تأثیرگذار بر رفاه حیوانات و نتایج پروژهدر محل نگهداری، و سایر ع
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نگهداری شوند؛ مگر اینکه  رنج می برند، نباید به این گونه تنهایی )انفرادی(  ی که از نگهداریحیوانات -6-1

گونه، همآمیز با سایر حیوانات ای حیوان، رفتارهای خشونتبه دلیل شرایط فیزیوپاتولوژیک یا وضعیت طبّی زمینه

یا الزامات پروژه، و با عنایت به اصول دامپزشکی نگهداری انفرادی اجتناب ناپذیر بوده و ضمنًا نگهداری انفرادی 

رسیده باشد. در چنین حالتی مدت زمان جداسازی حیوانات از گروه باید به حداقل  کمیته اخالقحیوان به تأیید 

شود، باید حداقل نات، چنانچه حیوانی به تنهایی نگاه داشته میهای حیواممکن کاهش یابد. در مورد اکثر گونه

بتواند حیوانات هم گونه خود را ببیند یا آنکه صدای آنها را بشنود یا اینکه از طریق بویایی حضور آنها را در 

ای های بین گونهنزدیکی خود احساس کند و در مجموع حتمًا وابستگی بین حیوانات یک گونه و وابستگی

شود که محل نگهداری انفرادی حیوانات نباید صرفاً یک وانات در نظر گرفته شود. ضمناً به طور ویژه تأکید میحی

متناسب با گونۀ حیوانی مذکور،   18سازی محیطی  محیط ساده و خالی باشد، بلکه الزم است با انجام اقدامات غنی

و ...(   29ر محیط ساده )نظیر رفتارهای استرئوتایپیآور نگهداری انفرادی حیوانات داز بروز عوارض بسیار رنج

 جلوگیری نمود. 

در صورت نگهداری گروهی حیوانات الزم است با در نظرگیری تمهیدات مناسب، از درگیر شدن  -6-2

یابی جلوگیری شود. تعداد حیوانات در محل نگهداری باید حیوانات بویژه در مواردی نظیر قلمرو، غذا، و جفت

و شرایط محیطی و اجتماعی  باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائهاستانداردهای حسب ضوابط و 

مخصوص گونۀ حیوان حفظ شود. برای جلوگیری از بروز استرس و رفتارهای پرخاشگری در گروه، باید تا حد 

ب نمود. برخی تغییراتی ها اجتنابندی حیوانات و نیز سلسه مراتب قدرت درون گروهامکان از ایجاد تغییر در گروه

ها شده و متعاقباً منجر به نزاع بندی حیوانات یا سلسه مراتب قدرت درون گروهتواند موجب تغییر در گروهکه می

شوند، عبارتند از: افزودن حیوان جدید به یک گروه تثبیت شده، حذف یک حیوان از یک گروه حیوانات می

دت نسبتًا طوالنی از یک گروه تثبیت شده و بازگرداندن مجدد آن به تثبیت شده، بیرون بردن یک حیوان برای م

همین گروه، افزودن حیوان با جنس مخالف به یک گروه، و بسیاری موارد مشابه دیگر که ساختارهای زندگی 

وع زند. چنانچه انجام این اقدامات قطعاً الزم باشد، الزم است برای پیشگیری از وقگروهی حیوانات را بر هم می

 عوارض نامطلوب پیش از ایجاد هرگونه تغییر با دامپزشک ذیصالح مشورت نمود. 

تر باشد تا در صورت هایی برای حیوانات ضعیفمحل نگهداری گروهی حیوانات باید دارای پناهگاه -6-3

 تر بتوانند از خود محافظت نمایند. عالوه بر فضایی برای استراحت، حیوانات به فضایتهاجم حیوانات قوی

چنانچه فضای کافی در محل نگهداری از حیوانات برای آزاد ای نیز جهت حرکت و آزاد بودن نیاز دارند. ثانویه

توان فضای اندک موجود را با حصاری محدود نموده و حیوانات را به بودن تمام حیوانات وجود نداشته باشد، می

 صورت چرخشی در این فضا قرار داد.
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جود در یک گروه به صورت تدریجی و یک به یک از گروه خارج شده )مثالً در مواردی که حیوانات مو -6-4

گردند(، الزم است پیش از خارج کردن حیوان ماقبل آخر، تمهیدات مناسب جهت جلوگیری از تنها یوتانزی می

ت بسیار شدن حیوان آخر در نظر گرفته شود. این امر بویژه در مورد حیوانات باالتر در رده فیلوژنتیک حائز اهمی

 العاده شدیدی برای حیوان شود.تواند موجب بروز دیسترس فوقزیادی بوده و تنها شدن ناگهانی حیوان می

نباید صرفًا یک  -شوندحتی آنهایی که به صورت گروهی نگهداری می–محیط زندگی تمام حیوانات  -6-5

رای پیشگیری از بروز اختالل در سازی محیط بمحیط خالی و ساده باشد؛ بلکه حتماً الزم است از روشهای غنی

و ایجاد انگیزه  -بویژه پیشگیری از رفتارهای استرئوتایپی ناشی از اسارات-سالمت جسمی و رفتاری حیوانات 

این امر بویژه در مورد حیوانات دارای تکامل بیشتر سیستم مانی در حیوانات استفاده شود؛ حیات و امید به زنده

های غریزی حیوان نظیر استراحت، همچنین الزم است امکان انجام فعالیت د است.عصبی واجد اهمیت بسیار زیا

های جستجوگرانه )بسته به گونه حیوان(، تیمار کردن بدن خود و تماس اجتماعی با سایر حیوانات انجام فعالیت

صول ارائه سازی شرایط محیطی حسب اسازی محیط و سایر اقدامات بهینهروشهای غنی گونه تأمین گردد.هم

 شود.روز تعیین میشده در منابع معتبر و به

شود و باید مطابق حیوانات در هر قفس حسب گونۀ حیوان تعیین می یا تراکم اتاقها در تراکم قفس -6-6

ها امکان استراحت حیوان را داشته باشند و ؛ قفسباشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائه یکیتکن اصول

ها توسط فرد مراقب وجود داشته باشد؛ حیوانات در مجاورت  دیداری، شنیداری، یا اخل قفسامکان مشاهده د

به محل نگهداری حیوانات جلوگیری  -بویژه حشرات-از ورود هرگونه جانور بویایی  حیوانات شکارچی قرار نگیرند؛ 

 مطرح یشکارچ و شکار انعنو به و باشند داشته قرار مجزا یهاقفس در واناتیح هرچندشود. توجه شود که 

 یناسازگار ای  30یستیز یمنیا نظر از است ممکن مکان کی در واناتیح مختلف یهاگونه ینگهدار کنیل نباشند،

آرام و حساس به صدا(،  یهاپر سروصدا در مجاور گونه واناتی)مثالً ح گریکدیها در مجاورت گونه یبرخ

 ساز شود. مشکل

 یزشهایدر هنگام وقوع ر واناتیاستقرار ح یبرا یباز، الزم است سرپناه یفضادر واناتیح یصورت نگهدار در -7 ماده

بسته،  یدر فضا واناتیح یباشد؛ در صورت نگهدار ایباز مه ینامطلوب فضا طیشرا ریباد، کوران، آفتاب و سا ،یجو

 یکننده، دما یرپرسنل نگهدا یمساحت الزم برا ،یوانیح ۀهر گون یبرا ازیمناسب از نظر مساحت مورد ن طیشرا

حسب  یتنفس یهوا تیفیک و پنجره وجود به ازین عدم ای ازین ،یشدت نور، مدت نورده ط،یرطوبت مح ط،یمح

 واناتیح آزار باعث که( زی)نو یاضاف یصداها. شود فراهمروز معتبر و به یارائه شده در منابع علم یکیتکنضوابط 

 یصداها از استفاده با است الزم واناتیح یهاگونه از یبرخ مورد در حال نیع در. شود حذف طیمح از دیبا شوندیم
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 به لهینوسیبد و نموده یریجلوگ طیمح در مطلق سکوت حالت جادیا از آن رینظا و ویراد یصدا رینظ موزون

 .است یضرور روزبه و معتبر یعلم منابع به رجوع رابطه نیا در. کرد اقدام طیمح یسازیغن

 مانیزا بتوانند واناتیح ریسا آزار از دور به آن در که یمناسب یانفراد انهیآش دیبا آبستن واناتیح یبرا -7-1

 .کرد فراهم کنند، ینگهدار را خود نوزادان و کرده

نامه پروژه نیازمند آن باشد که حیوان در شرایط محیطی غیرطبیعی نگهداری شود، این چنانچه طرح -7-2

پذیری یده و پیش از شروع آزمایش باید زمان کافی برای تطبیقرس کمیته اخالقامر الزم است قبالً به تأیید 

 آرام حیوان با این شرایط در نظر گرفته شود.آرام

برای از بین بردن بوی آمونیاک یا سایر بوهای زائد محیط، الزم است منابع تولید بوهای مذکور از بین  -7-3

 ها استفاده شود.گز نباید از بوبَرها یا خوشبوکنندهبرده شده و/یا از تهویه مناسب استفاده گردد؛ در این موارد هر

کننده نتایج پروژه، الزم است در طول دوره پژوهش تا حد امکان برای کاهش عوامل مخدوش -7-4

های نور، دما، های محل نگهداری حیوانات و تراکم حیوانات در محل مذکور بدون تغییر باشد. تفاوتویژگی

داری بر نتایج تواند تأثیرات ناخواسته معنیحیطی در بین قفسهای مختلف میجریان هوا و سایر پارامترهای م

های آماری )نظیر تخصیص تصادفی حیوانات به آزمایش داشته باشد. همچنین الزم است با استفاده از روش

 های مقتضی،ها در محل نگهداری از حیوانات( و سایر روشها و/یا تخصیص تصادفی محل قرارگیری قفسقفس

ها در جهات مختلف بر روی قفسه یا کننده محیطی تا حد امکان تعدیل شوند. روش چرخش قفساثرات مخدوش

 شود. های حیوانات توصیه نمیها در محل به دلیل بروز استرس در بسیاری از گونهجا کردن مداوم قفسجابه

است تا زمان تطبیق مجدد  در صورت بروز تغییر ناگهانی در شرایط محل نگهداری از حیوانات، الزم -7-5

 حیوانات با شرایط محیطی از هرگونه اقدام پژوهشی بر روی حیوانات مذکور خودداری شود.

بسته به  یدنیآب آشام یکاف ریو ذخا ردیقرار گ وانیدر دسترس ح دیاستاندارد با یسالم و با دما یدنیآشام آب -6 ماده

 جود باشد. مو واناتیح یهمواره در مؤسسه محل نگهدار واناتیتعداد ح

حاصل نمود. مثاًل ممکن  نانیبه آب اطم واناتیکامل ح یالزم است نسبت به دسترس ژهیطور و به -8-1

آب نبوده تا  دنیقادر به نوش وانیح -هالوله ایبا وجود آب در محفظه -یآبخور ستمینازل س یخراب لیاست به دل

 ایهر قفس،  یخورآب در محفظه آب دهمانیتلف شود. لذا کنترل روزانه حجم باق یتشنگ لیکه به دل یحد

به آب  وانیح یاز دسترس نانیجهت اطم یمقتض یروشها ریسا ای ک،یاتومات یخورآب ستمیکنترل نازل س

 باشد.   واناتیاز ح یروزانه مرکز نگهدار یهاجزو برنامه دیبایم



 

  

  

 دفتر وزری
 

زی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیستاد مرک-خیابان سیمای ایران-بین فالمک جنوبی و زرافشان-شهرک قدس )غرب(-نشانی پستی: تهران 

 :نشانی صفحه اینترنتی:   66181333نمابر:   63115363-63115318تلفنهای تماسhttp://behdasht.gov.ir 

 را مناسب تیفیک اب آب از یکاف حجم که شود استفاده و یطراح ینحو به دیبا ،یآبرسان یستمهایس -8-2

 یستمهایس از چنانچه. شود نصب واناتیح ینگهدار محل در یآبخور ظروف یکاف تعداد به دیبا. آورد فراهم

 گسترش ای ینشت آب، قطع رینظ یاحتمال حوادث بروز از یریجلوگ یبرا شود،یم استفاده کیاتومات یآبخور

 هشدار یهاستمیس به و گرفته صورت الزم راتیتعم ،شده یبررس منظم طور به آنها عملکرد است الزم عفونتها،

 تجمع از ستیبایم شود،یم استفاده کدستی کف با یقفسها از چنانچه. شوند مجهز یآبرسان در نقص وجود

 .نمود یریجلوگ قفس، در آب یاحتمال

 یبه نحو دیبا یآبخور زاتیاست؛ لذا لوازم و تجه هاسمیکروارگانیم یبرا یکه آب ناقل توجه به این با -8-3

 یضدعفون ایو/ یمشخص پاکساز یزمان یهارا به حداقل برساند و در صورت لزوم در بازه یباشد که خطر آلودگ

 یاختصاص داتی( الزم است تمهیمنیا ستمینقص س یهامدل ری)نظ ژهیو طیشرا یدارا واناتیشود. در مورد ح

 . ردیورت گص یدنی( در مورد فراهم نمودن آب آشامونیزاسیلیاستر ری)نظ

 یاریبس و کلر زانیم ته،یدیاس دما، برابر در خزندگان و ستانیدوز ها،یماه مختلف یهاگونه مقاومت -8-4

 مخازن و هاومیآکوار آب نیتأم منابع نیبنابرا. است متفاوت اریبس گریکدی با آب، در موجود گرید ییایمیش مواد

 .شود میتنظ مربوطه، ۀنگو تحمل ۀمحدود و ازین حسب دیبا واناتیح نیا ینگهدار

 تعداد بهبسته - غذا یکاف ریذخا و ردیگ قرار واناتیح دسترس در یکاف زانیم به دیبا مناسب و سالم ییغذا مواد -3 ماده

 موجود باشد.  اتوانیح ینگهدار محل مؤسسه در همواره -واناتیح

 یازهاین شد،ر تیوضع سن، جنس،،  31یبدن تیوضع جثّه، گونه، حسب وانیح کی هیتغذ ونیفرموالس -9-1

 کیپاتولوژ ای خاص حاالت به مربوط یازهاین...(،  و یرواریش ،یآبستن مثل، دیتول)رشد،  کیولوژیزیف معمول

 یحسب نوع مداخالت بعمل آمده بر رو ای ،(زایماریب یروندها ریسا و عفونت درد، تب، وجود رینظ) وانیح

 در شده ارائه یکیتکن اصولمطابق  دیبا هیتغذ ونیرموالس. فشودیم نییالقاء عفونت، و ...( تع ،ی)جراح واناتیح

 یازهاین که باشد یاگونه به دیبا وانیح به غذا ۀعرض نحوه و محتوا شکل،. شود مینظت روزبه و معتبر یعلم منابع

 هریج. شود داده زین غذا یجستجو فرصت وانیح به دیبا هاگونه یبرخ در. دینما برآورده را او یرفتار و ییغذا

 وانیح به یغذاده و یسازآماده د،یتول خام، مواد انتخاب در. باشد یآلودگ فاقد و طعمخوش ستیبایم وانیح

 غذا. شود کاسته مواد، نیا یکیولوژیکروبیم و یکیزیف ،ییایمیش یهایآلودگ زانیم از امکان حدّ تا ستیبایم

 خیتار و آن اتیمحتو محصول، یهایژگیو مورد در یروشن اطالعات یحاو که شود پر ییهابسته در ستیبایم

 یخوراک مواد. باشد شده درج غذا بسته یرو و مشخص دکنندهیتول توسط دیبا انقضاء خیتار. باشد آن دیتول
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 زین را آنها یرفتار یازهاین یبرخ یطرف از و باشدیم واناتیح یهاگونه یبرخ ییغذا ۀریج از یمهم بخش یخشب

 .دسازیم برآورده

 یریجلوگ آن بیتخر و فساد ،یازآلودگ که باشد یاگونهبه دیبا غذا رهیذخ و نقل، و حمل ،یبندبسته -9-2

 یموذ جانوران و حشرات مقابل در و بوده کیتار و خنک خشک، دیبا واناتیح یغذا ینگهدار اماکن. دیآ بعمل

 سردخانه، در ستیبایم یماه و گوشت ها،وهیم نباتات، جات،یسبز رینظ یشدن فاسد یغذاها. شود محافظت

 به ستیبایم غذا عیتوز و هیته ظروف ریسا ای آبشخورها ه،یتغذ یهامحفظه تمام. شوند ینگهدار زریفر ای خچالی

 آغشته احتمال ای مرطوب یغذا از استفاده صورت در. گردند یضدعفون لزوم صورت در و شده زیتم منظم طور

 طیشرا یدارا واناتیح مورد در. است یالزام شده، ذکر یهامحل روزانه یپاکساز ادرار، ای مدفوع آب، به غذا شدن

 فراهم مورد در( ونیزاسیلیاستر ری)نظ یاختصاص داتیتمه است الزم( یمنیا ستمیس نقص یهامدل ری)نظ ژهیو

 .ردیگ صورت واناتیح یغذا نمودن

 یم است محل غذاخورمنظور الز نیا یداشته و برا یبه غذا دسترس ستیبایم واناتیاز ح کی هر -9-3

به غذا  یابیجهت دست واناتیح نیاز بروز رقابت و نزاع ب یادیتا حد ز ،یکاف یفضا هیباشد. تعب یکاف یفضا یدارا

 . کاهدیم

 نیکه کمتر ردیقرار گ یبه نحو دیبا واناتیح یدر محل نگهدار ساتیتأس ریو سا هیتهو ،یشیگرما یهاستمیس -30 ماده

 ای واناتیاز ح یبه ورود به محل نگهدار ازیآنها ن یو نگهدار راتیتعم یکند و برا جادیا واناتیح یمزاحمت را برا

 نباشد.  یستیز یمنیمخاطرات ا یدارا یهامحل

باید متناسب با نیازهای گونۀ حیوانی بوده و الزم است واجد محلی برای بستر محل نگهداری از حیوانات می -33 ماده

اید جاذب رطوبت، بوی ادرار و مدفوع بوده و به نحوی باشد که فرآیند استراحت حیوانات باشد. بستر مورد استفاده ب

نظیر -ای ای باشد که حیوان قادر به انجام رفتارهای ویژه گونهپاکسازی محل را تسهیل نماید. بستر باید به گونه

ای به منظور بوده و محلی راحت و امن جهت استراحت حیوان و ساخت آشیانه -جستجوی غذا، کندن بستر و نقب زدن

تولید مثل حیوان، فراهم آورد. استفاده از یک نوع ماده خاص، قادر به برآوردن تمام موارد مذکور نخواهد بود، بلکه الزم 

است ترکیبی از مواد مناسب برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد. چنین موادی باید خشک، جاذب رطوبت، فاقد 

هرگونه عوامل عفونی، جانوران موذی یا سایر اشکال آلودگی باشد. مشتقات چوب که با  گرد و غبار، غیر سمی و عاری از

یا دارای سموم طبیعی هستند و همچنین محصوالتی که از ترکیبات واقعی  اندآوری یا پوشش شدهمواد شیمیایی عمل

کپارچه، راحت و مناسب برای آنها اطالعی در دست نیست، نباید مورد استفاده قرار گیرد. کف محل نگهداری باید ی

 استراحت تمامی حیوانات باشد. محل خواب حیوان باید خشک و تمیز نگاه داشته شود.
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مطابق  یستیبا یکردن محل نگهدار یو بهداشت یپاکساز نیها، همچنو حذف زباله رهیذخ ،یآورجمع اتیعمل -35 ماده

کننده استاندارد و بدون  یمواد ضد عفون ازام شود. مورد نظر انج وانیح ۀمربوطه و با در نظر گرفتن گون یاستانداردها

 رینظ ییایمیش مواد ،یپاکساز ندیفرآ انیپا دراستفاده شود؛  لینمودن وسا لیو استر طیکردن مح زیتم یبو برا

 که یسطوح یرو از کامل طور به یستیبا هاکننده یضدعفون و هاحالل ها،کننده پاک کننده، مرطوب مواد ها،صابون

 مواد نیا ماندهیباق با واناتیح تماس معتبر، ۀسازند اظهار طبق که آن مگر شوند؛ زدوده هستند، وانیح با ماست در

 .باشد شده عنوان خطریب

ای باشد که موجب ایجاد دیسترس در حیوانات نشود. در مورد پاکسازی محل نگهداری باید به گونه -12-1

وانات، نباید کل بستر حیوان در هنگام پاکسازی محیط های خاص از زندگی حیهای خاص یا دورهبرخی گونه

  32نگهداری حیوان آوری شود، بلکه الزم است ضمن باقی گذاردن مقداری از بستر، شرایط بویایی محیطجمع

 همچنان حفظ گردد. 

 ستیز طیمح حفاظت سازمان یهادستورالعمل مطابق ،هاآوری، ذخیره و حذف زبالهدر رابطه با جمع -12-2

ضوابط  ریو سا «وابسته یپسماندها و یپزشک یپسماندها ییاجرا تیریمد یروشها و ضوابط» سند نجملهم کشور

 اقدام شود. ربطیذ یقانون

 وعیش ،یشیسرما ای یشیگرما یهاستمیاختالل در س ،یسوزمثالً قطع برق، قطع آب، آتش یموارد اضطرار جهت -31 ماده

و در کل اختالل در  ،یاز محل نگهدار واناتیفرار ح ،یریدرگدر اثر  واناتیح یدگیدبیآس ردار،یواگ یهایماریب

مناسب صورت گرفته باشد  یهاینیبشیپ دیبا -التیتعط امیدر ا ژهیبو–  واناتیاز ح یمناسب نگهدار طیهرگونه شرا

 در مرکز موجود باشد.  ربطیدر دسترس افراد ذ یاضطرار طیو موضوع به صورت مکتوب و در قالب پروتکل شرا

 فاده از حیوانات در مداخالتاست  -4 قسمت

 برسد. اخالق تهیکم دییبه تأ دیدر هر پروژه با واناتیمداخالت و روش استفاده از ح نوع -3 ماده

 یبررس پروژه شروع از شیپ را سترسید و درد کاهش ای اجتناب یبرا ممکن داتیتمه تمام موظّفند پژوهشگران -5 ماده

 :از عبارتند تدایتمه نیا از یبرخ. رندیگ کار به پروژه طول در و کرده

 .پروژه یاجرا یبرا روش نیترمدتکوتاه و ن،یتریتهاجمکم ن،یتریانسان انتخاب -3

 لیدخ واناتیح با کار در که یافراد همه تیصالح و ،یکیتکن مهارت الزم، یهاآموزش از نانیاطم -5

 .هستند
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 آنها با مقابله یبرا مناسب یروشها نییتع و پروژه مداخالت از حاصل سترسید و درد زانیم نیتخم -1

 .پروژه شروع از شیپ

 پروژه و پس از آن.  یاجرا نیدر ح سترسید ایکشف شواهد درد  یبرا واناتیمنظم ح یابیو ارز یبررس -1

در طول پروژه به  وانیح تیکه وضع یطیجهت شرا وانیح یخاتمه دادن کار بر رو یارهایمع نییتع -1

باشد که نتواند  یابه گونه وانیح تیوضع اینباشد  افتنی نیقادر به تسک گریکه د شودینامناسب م یحد

 یخاتمه دادن کار بر رو یارهایالزم است مع نهیزم نیشود. در ا یمعتبر علم جیمنجر به حصول نتا

 ارائه نامهطرح در و شده نییتع روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائه یکیتکن اصولمطابق  وانیح

 .گردد

 .حاضر راهنمای مندرجات وفق وانیح یرو بر ارک دادن خاتمه روش نییتع -8

کننده همراه با قانع یعلم هیتوج دیکه مفادّ ماده حاضر با اهداف مداخله ناسازگار است، با یموارد در -2-1

به  وانیح یدردیمحرز شود که ب یاخالق ۀتیکم یارائه شود و برا اخالق تهیکمبه  یدردیب ای یهوشیپروتکل ب

 .شودیمطمئن کنترل م یروش

 داتیتمه است الزم شود، درد دچار یحسی/بیهوشیب خاتمه از پس است ممکن که یوانیح مورد در -2-2

مناسب کاهش درد اعمال شود.  یروشها ریسا ای ،یپس از جراح یضد درد داتیو تمه «13رانهیشگیپ یدرد ضد»

جهت به حداقل رساندن در مجموع به محض آنکه هدف مداخله به دست آمد، الزم است حداکثر اقدامات ممکن 

 . ردیانجام گ واناتیدرد و رنج ح

 و هستند مؤثر واناتیح کردن آرام یبرا صرفاً آورهاخواب ای  35هادهندهنیتسک،  34بخشآرام یداروها -2-3

 تیخاص شوند، استفاده ییتنها به چنانچه زین 5-آلفا یهاستیآگون. باشندیم یضددرد تیخاص فاقد عموماً

 استفاده. باشدینم قبول مورد درد کاهش یبرا ،ییتنها به داروها نیا از استفاده لذا. ندارند یهتوج قابل یضددرد

 یدارو ضمناً. باشدیم واناتیح یهاگونه یبرخ در توجه قابل یدرد ضد خواص فاقد ،ییتنها به نیکتام یدارو از

. دارد یفیضع ییاحشا یدردیب ای بوده ییاحشا یدردیب تیخاص فاقد واناتیح از یاریبس در ،ییتنها به نیکتام

 .است ینامه الزامدر طرح یروز دامپزشکمعتبر و به یمنابع علم به ارجاع ،یدامپزشک یداروها از استفاده مورد در

که درد به عنوان  ییهاپروژه ایدرد  یهامشتمل بر تست یهادر مورد پروژه یاخالق یهایدگیچیبه پ تیعنا با -1 ماده

به طور خالصه الزم  کنی. لردیگیقرار نم یموضوع در دستورالعمل حاضر مورد بررس نیوجود دارد، اآنها  نفکیجزء ال

شود که مدت و شدت  فیپروژه تعر یبرا «یانیپا ۀنقط» ،یو علم یها حسب ضوابط اخالقدست از پروژه نیاست در ا

و به محض  دینما -باشد ربطیذ قاخال تهیکم دییمورد تأ که–خاص  یرا محدود به مقدار وانیادراک درد در ح
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دست از  نیاقدام شود. در رابطه با ا وانیکار با ح انینامه، نسبت به پامورد انتظار ذکر شده در طرح جیحصول نتا

 است. ینامه الزامروز در طرحمعتبر و به یمندرج در منابع علم یها، ارجاع به اصول اخالقپروژه

 باشند، تجربه فاقد نهیزم نیا در که یافراد یبرا واناتیح یهاگونه از یرایبس در سترسید ای رنج درد، صیتشخ -1 ماده

 در شبهه و شک هرگونه وجود صورت در. نمود مشورت صالحیذ دامپزشک با دیبایم مورد نیا در لذا. است دشوار

 مضمون نیبد شود؛ عمل  «36سمیآنتروپومورف» اصل حسب است الزم ند،یفرآ کی سترسید ای یدردناک زانیم نییتع

 درد بروز موجب زین واناتیح در شود،یم سترسید ای درد بروز موجب انسان در که یعمل هرگونه شودیم فرض» که

 ای درد وجود مورد در هم باز چنانچه. «گردد ثابت موضوع نیا عکس متقن لیدال با که آن مگر گردد؛یم سترسید و

 و درد برابر در وانیح از حفاظت نفع به که ردیگ صورت یتجه در اقدام دیبا داشت، وجود نظر اختالف سترسید

 .باشد یاحتمال سترس ید

 روزبه مراجع حسب دیبایم یشگاهیآزما واناتیح جهت استفاده مورد یداروها دوز و ز،یتجو روش نوع، -1 ماده

 در اطالعات نبود ورتص در. شود انتخاب روزبه و معتبر منابع ریسا ای روز،به و معتبر مقاالت ،یدامپزشک یفارماکولوژ

 محاسبه زنده، موجودات مختلف یهاگونه نیب ییدارو دوز میتعم یعلم اصول حسب دارو دوز است الزم مرجع، متون

 است الزم رابطه نیا در. شود استفاده واناتیح جهت دارو، مناسب عملکرد و یمنیا از نانیاطم از پس و شده

 توجه مورد ییدارو ونیکاسیکانتراند موارد زین و وانات،یح خاص یهاونهگ در داروها یبرخ از استفاده یهاتیممنوع

 .ردیگ قرار

 حجم ،واناتیح مختلف یهاگونه در بدن قیتزر قابل ینواح و استفاده قابل عروق ،قیتزر یروشها با رابطه در -8 ماده

الزم است حسب منابع معتبر و  ق،یمختلف تزر یهامورد استفاده در روش یهامجاز سرسوزن زیو سا قیتزر مجاز

 روز اقدام شود. به

 داًیاک درد، ادراک به قادر وانیح هر و اریهوش واناتیح در قلب از یریخونگ ای یقلب داخل قیتزر -6-1

 .شود استفاده نیگزیجا یروشها از دیبا واناتیح نیا از یریخونگ ای قیتزر جهت. ستا ممنوع

 ع،ی. نوع ماردیروز صورت گمعتبر و به یارائه شده در منابع علم یکیتکن اصول مطابق دیبا واناتیح یدرمانعیما -7 ماده

 انتخاب شود. یدامپزشک حسب اصول دیبا یدرمانعیما مترهایاپار ریو سا ع،یما یدما ق،یسرعت تزر ق،یروش تزر

 در دینبا -در او القاء شده باشد یبه روش علم یماریب نکهیشده، نه ا ماریخود بکه خودبه- ماریب وانیح از -6 ماده

 حسب و گرفته قرار یدامپزشک نهیمعا مورد ،«ماریب» کی عنوان به صرفاً  دیبا یوانیح نیچن. نمود استفاده مداخالت

 دیتأک. شود یریگمیتصم او مورد در نظر، مورد پروژه در واناتیح با کار انیپا لاصو مطابق ای شده درمان ای طیشرا
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 لیدل است الزم وان،یح نیا یوتانزی ای مرگ صورت در. شود رها خود حال به دینبا یماریب وانیح چیه که گرددیم

 ای ابتال از یریشگیپ ای/و رماند جهت الزم اقدامات و ردیگ قرار یبررس مورد یوتانزی به منجر یانهیزم عارضه ای مرگ

 .ردیپذ صورت گرید واناتیح ریم و مرگ

 یبرا یو اخالق یعلم هیخود هدف مداخله باشد و توج وان،یح یخودخودبه ی ماریکه ب یموارد در -8-1

موضوع را به صورت  تواندیم اخالق تهیکمو متقن وجود داشته باشد،  یکاف لیدال یۀمذکور بر پا ۀانجام مداخل

خاص استثناء قائل شود،  ۀمداخل کیماده حاضر را در مورد  یاجرا د،یکرده و در صورت صالحد یبررس یمورد

 یشده و تالش برا یبررس یمذکور توسط پژوهشگر)ان( مسئول به خوب وانیح یماریبه شرط آنکه ابعاد مختلف ب

 نیبد «یعلم هیتوج. »ردیصورت گ وان،یبه ح داریپا بیو هرگونه آس سترسیبه حداقل رساندن درد، رنج، د

است و  یواناتیح نیاستفاده از چن ازمندیمداخله، ن تیکه ماه دیحاصل نما نانیاطم اخالق تهیکماست که  یمعن

 ریپذمذکور امکان طیشرا یدارا وانیمذکور فقط با استفاده از ح ۀوجود داشته باشد که مداخل یموثّق یعلم لیدال

 یبرخوردار است که عدم انجام آن منجر به عوارض عمده در حفظ سالمت یتیاست و انجام پروژه از آنچنان اهم

 .شودیم واناتیح ریسا ایبشر 

 اخالق تهیکم نکهیدر مداخالت استفاده شود؛ مگر ا دینبا یردهیش ای یمثل آبستن ژهیو طیشرا یدارا واناتیح از -3 ماده

وجود داشته  یموثّق یعلم هیاست و توج یواناتیح نیاستفاده از چن ازمندیمداخله ن تیکه ماه دیحاصل نما نانیاطم

است و  ریپذ( امکانیردهیش ای ی)مثاًل آبستن ژهیو طیشرا یدارا واناتیمذکور فقط با استفاده از ح ۀباشد که مداخل

 ایبشر  یبرخوردار است که عدم انجام آن منجر به اختالل عمده در حفظ سالمت یتیانجام پروژه از آنچنان اهم

 . شودیم واناتیح

 نوزادان به رنج و درد که شود حاصل نانیاطم دیبا حاضر، ماده موضوع واناتیح از استفاده صورت در: تبصره

 آبستن واناتیح نیجن. شودینم وارد آبستن واناتیح نیجن ای( نوزاد هیتغذ یبرا ریش کمبود)مثالً  ردهیش وانیح

 :باشدیم ریز موارد شامل حاضر ماده موضوع
 

 .باشندیم درد حس به قادر که پستانداران ینیجن اشکال -3

مقرّر است پس از  کنیل ستند،یقادر به حس درد ن شیپستانداران که هرچند در هنگام آزما ینیجن اشکال -5

که قادر به حس  ندهیآنها، احتمال دارد در آ یمداخالت اجرا شده بر رو لیزنده بمانند و به دل شیانجام آزما

 حاصل از مداخالت مذکور را تجربه کنند.  داریپا بیآس ای سترس،ی، رنج، ددرد شدند، بتوانند درد

 .باشندیم وابسته خود مادر به انحاء از ینحو به اتیح ادامه یبرا که ینوزاد ای ینیجن اشکال هرگونه -1
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شده، ن هوشیکه ب یوانیح یبر رو ،یدرد مشابه درد جراح یمداخالت  دارا ریسا ایزنده،  حیتشر ،یانجام جراح  -30 ماده

ممنوع است. ماده  داًیشده، اک یدرد در او مخف یظاهر میصرفاً عال ایکامل در مورد او اعمال نشده،  یدردیب ایو/

 .باشدینم ریپذاستثناء یطیشرا چیحاضر تحت ه

 فورم،یکورار عوامل تمام و ،ومیآتراکور ،ومیوکرون ،ومیپانکرون ،نیکول لینیسوکس ازصورت استفاده  در -11-1

 ای کننده فلج تیخاص یدارا ای ،یعضالن -یعصب مسدودکننده یدارو ای عامل نوع هر ای م،یپتاس دیکلر ،نیکوتین

شدن عالئم  دهیکه به هر نحو موجب پوش ینوع عامل هر ای ،یقو بخشآرام یداروها ای عضالت، کننده شل

مسئول و  یمجر د،ینمایم جادیا یدگیچیپ وانیح یهوشیسطح ب تیریدر امر مد ایشده  وانیدرد در ح یعموم

در  وانیکه ح ندیحاصل نما نانیموظّفند اطم وانیکار با ح ایو/ یهوشیب ایو/ یدر امر جراح ربطیافراد ذ ریسا

 از آنها در که ییهاپروژه با رابطه در. باشدیکامل برخوردار م یدردیمزبور از ب یداروها ایوامل استفاده از ع نیح

 استفاده عضالت کننده شل ای کننده فلج تیخاص یدارا ای ،یعضالن -یعصب مسدودکننده یداروها ای عوامل

 پروتکل به نسبت را یدامپزشک یهوشی/بیجراح متخصص یمشورت نظر است موظّف مسئول یمجر شود،یم

 .دینما اخذ پروژه یهوشیب

 تا یحسی/بیهوشیب دفعات تعداد دیبا لذا. شودیم محسوب وانیح یبرا استرس کی یحسی/بیهوشیب مورد هر -33 ماده

 استفاده مورد یدارو زانیم و نوع به بسته یزمان بازه کی در یحسی/بیهوشیب مجاز دفعات تعداد. باشد کم امکان حد

 و( آنها رینظا و پروژه طول در وانیح به وارده یهابیآس زانیم ،یآبستن تیوضع جنس،، )سن وانیح طیشرا و

 .شودیم نییتع گرید یپارامترها یاریبس

 حسب دیبا مذکور پروتکل انتخاب و بوده فرد به منحصر مداخله هر یبرا یحسی/بیهوشیب پروتکل -11-1

 .باشد روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائه یکیتکن اصول و یعلم ضوابط

حسب ضوابط ارائه شده در منابع  ریمنسجم راجع به موارد ز یزیربرنامه کیالزم است  یاز انجام جراح شیپ -35 ماده

 : ردیروز صورت گمعتبر و به یعلم

 ؛یشگاهیآزما واناتیح از ینگهدار محل در وانیح بودن موجود از نانیاطم -

 ؛یجراح یبرا مناسب واناتیح انتخاب -

 عمل؛ از شیپ وانیح یسالمت یابیارز -

  ؛یو پس از عمل جرّاح نیح ش،یآوردن امکانات الزم جهت مراحل پ فراهم -

 الزم؛ لیوسا ریسا و یجرّاح زاتیتجه ابزار، نمودن لیاستر و تدارک -
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 ؛یجرّاح انجام یبرا ازین مورد افراد تعداد نییتع -

 ؛یجرّاح یبرا وانیح نمودن آماده -

 اورژانس؛ مواقع در ای و یجرّاح از بعد وانیح تیریمد ۀویش نییتع -

 ؛یجّراح و یهوشیب روند مکتوب پروتکل هیته -

 عمل؛ از پس و نیح ش،یپ عیوقا ثبت -

 ساعات به حاً یترج وانیح عمل از بعد ینگهدار ۀدور که ینحو به یجراح اتمام و آغاز زمان نییتع -

 .نشود موکول هفته آخر یروزها ای یکار وقت از خارج

 روز باشد. معتبر و به یمطرح در منابع علم یمطابق استانداردها دیبا یم جراحمحل انجا یهایژگیو -31 ماده

 ۀگون رینظ متعدد ضوابط حسب دیبا( یجراح از شیپ ی)ناشتا یجراح از شیپ آب ای غذا از استفاده منع لزوم -31 ماده

 در مطرح بطضوا ریسا و ؛یجراح از پس و نیح ش،یپ استفاده مورد یداروها نوع ؛یجراح نوع وان؛یح سن وان؛یح

 دنینوش منع موارد یاریبس در است ذکر به الزم. گردد اجرا لزوم صورت در و شده یابیارز روزبه و معتبر یعلم منابع

 .ندارد یضرورت یجراح از شیپ قهیدق 10-80 حدود تا آب

ا دامپزشک پس از عمل الزم است ب ایعمل،  نیاز عمل، ح شیپ یهاکیوتیبیرابطه با لزوم استفاده از آنت در -31 ماده

الزم است  ،یدر جراح هاکیوتیبیانتخاب آنت یعالوه بر اصول کل ک،یوتیبیمشورت شود. در مورد انتخاب آنت صالحیذ

 . ردیمد نظر قرار گ هاکیوتیبیآنت یبه برخ واناتیح یاگونه یهاتیحساس

 یهاکیتکن انجام در را ودخ ییتوانا و موجود امکانات ،یجراح یاجرا از شیپ دیبا یجراح مسئول/افراد فرد -38 ماده

 انجام ییتوانا به نسبت که ندینما اقدام یجراح به یصورت در صرفاً  و نموده یابیارز موجود امکانات حسب یجرّاح

 یجراح موضع یولوژیزیف و یآناتوم به نسبت یجراح از شیپ است الزم شانیا. باشند داشته نانیاطم آن حیصح

 بر یجراح نیتمر رابطه نیا در. ندینما انتخاب را یجراح موضع به افتیره نیبهتر و نموده کسب را الزم اطالعات

 .شودیم هیتوص اند،شده یوتانزی گرید لیدال به ای اندمرده قبالً که یواناتیح ۀالش یرو

ممکن تهاجم استفاده شود، حداقل  زانیم نیبا کمتر یهاکیاز تکن دیبا یمداخالت تهاجم ریو سا یجراح در -37 ماده

در معرض قرار  ی تمام بافتها رد،یبه نحو مناسب صورت گ یخونبند د،یبه عمل آ یبافت یبافتها و تروما یدستکار

مرده تا حد  یمانده، فضا یدر بافت باق یاجسام خارج زانیم نیگرفته )اکسپوز شده( مرطوب نگاه داشته شده، کمتر

 . ابدی انیپا دیزمان ممکن با نیتربرده شود، و مداخله در کوتاه نیامکان از ب
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 محل در حاضر افراد ؛یجراح محل با رابطه در کیآسپت طیشرا تیرعا و کیآسپت یکهایتکن یاجرا -17-1

 مداخالت هرگونه ای یجراح انجام یبرا ،یجراح مورد وانیح و استفاده؛ مورد لیوسا و زاتیتجه ؛یجراح

  .است یالزام( جوندگان جمله)از  واناتیح یهاگونه تمام یرو بر یتهاجم

 گرفته نظر در هایدگیبر بستن هنگام در یبافت حیصح مجاورت دیبا برشها، ای هاصهینق بستن جهت -17-2

 یخارج اجسام زانیم حداقل و ده،یگرد اجتناب جداً هیبخ محل در ازین حد از شیب کشش یروین جادیا از شده،

 ندارند، را خود پوست یرو بر هیبخ نخ تحمل که یوانیح یهاگونه مورد در. شود گذاشته یجا به وانیح بدن در

 بستن ضمن که ممکن روش نیبهتر و نموده مشورت صالحیذ دامپزشک با پروژه یطراح هنگام در است الزم

 انتخاب شود.  شود،ینم واناتیدر ح 37یخودآزار یرفتارها بروز موجب بافت منیا

 ا شود. به حال خود ره ،یهوشیب نیدر ح ای یپس از عمل جراح دینبا یوانیح چیه -36 ماده

 یبدن تیوضع حفظ در او ییتوانا و وانیح آمدن هوش به زمان تا وانات،یح یهاگونه از یاریبس در -18-1

از  یریجلوگ یتحت نظر بوده و برا وانیآب، الزم است ح دنینوش ییو توانا  38جناغ یرو بر نشسته ای ستادهیا

 شود.  یطور موقّت نگهداربه  یقفس انفراد کیحتماً در  دیبا وانات،یح ریتوسط سا دنید بیآس

 یارائه شده در منابع علم یکیتکن اصولمطابق  دیبا هوشیب وان یاز ح یبستر محل نگهدار یهایژگیو -18-2

نموده و موجب بروز  جادیا یهوشیاز ب وانیبرگشت ح یرا برا یمساعد طیکه شرا یروز باشد به نحومعتبر و به

جهت مراقبت از  ز،یمشابه با ذرّات ر یبسترها ایستر خاک ارّه استفاده از ب ژهینشود؛ به طور و وانیبه ح بیآس

 ممنوع است.  هوشیجوندگان ب

قادر  یو به راحت ستدیخود با یپا یکاماًل به هوش آمده و رو وانیکه ح یتا زمان یهوشیآغاز ب ۀلحظ از -18-3

رار گرفته و اقدامات جدًا مورد توجه ق دیبا وانیمناسب بدن ح یآب باشد، حفظ دما دنیبه خوردن غذا و آشام

. ردی( صورت گیپرترمیبدن )ه یدما شیاز افزا یریشگیپ ای( یپوترمیبدن )ه یاز افت دما یریشگیپ یالزم برا

از  یریشگینمود. پ زیپره دیسرد با یفلز یزهایم یبر رو وانیح میاز قرار دادن مستق ژهیبو نهیزم نیدر ا

است، واجد  ادیکه نسبت سطح به حجم بدن آنها ز یواناتیح ایجثه کوچک واناتیدر مورد ح ژهیبو یپوترمیه

 . باشدیم ییبسزا تیاهم

نمود. به  یریجلوگ هوشیب واناتی( در حیسمیپوگلیاز بروز افت قند خون )ه یاست به نحو مقتض الزم -18-4

 و به «یپس از اعمال جراح واناتیح یۀتغذ» ی حسب اصول دامپزشک دیشده با یجراح وانیح یۀتغذ یطور کل
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( یقیتزر-یخوراک ای ،یقیدستگاه گوارش، تزر یگذاربه روش لوله یاز راه دهان، خوراک ی)خوراک یمقتض یروش

 . ردیصورت گ

 دی( بایجراح یکاوری)ر یپس از جراح یها( و مراقبتیهوشیب یکاوری)ر یهوشیپس از ب یهامراقبت -18-5

در  یو اتخاذ اقدامات مقتض یابیشامل ارز مراقبتها نیشود. ا وانیباشد که باعث کاهش درد و رنج ح یبه نحو

 روز باشد: معتبر و به یارائه شده در منابع علم یکیتکن اصول مطابق دیآنها با یاجرا ۀویبوده و ش ریموارد ز

 وان؛یح به یرسانژنیاکس زانیم و تنفس تیوضع و تعداد -

 سترس؛ید ایدرد  وجود، قلبضربان  تیو وضع تعداد -

 بدن؛ یدما تیوضع -

 ؛یمخاط یغشاها رنگ -

 ؛یجرّاح از یناش یبهایآس و برشها امیالت روند تیوضع -

 وان؛یح بدن و طیمح یزگیپاک زانیم -

 وان؛یح بدن بودن خشک -

 ه؛یبخ خط یختگیگس احتمال -

 ؛یجراح موضع از چرک خروج ای لیتشک احتمال -

 ؛یجراح موضع در معمول حد از شیب التهاب احتمال -

 (؛ونیدراسی)ه بدن آب زانیم و آب مصرف زانیم -

 خون؛ قند زانیم -

 غذا؛ اخذ زانیم -

 مدفوع؛ و ادرار زانیم -

 ؛یجرّاح از قبل شده یریگاندازه وزن با یجّراح از بعد بدن وزن سهیمقا -

 ؛یجرّاح از قبل یبدن تیوضع با یجرّاح از بعد  31یبدن تیوضع سهیمقا -

 (؛ردیگ صورت بانداژ دینبا واناتیح یهاگونه یبرخ مورد)در  بانداژ تیوضع -

 وان؛یح در یخودآزار بروز احتمال -

  ؛یبعد از جراح  39یبازتوان یکهایتکن یاجرا لزوم -

 بعمل آمده. یجراح/عملیهوشیب نوع و وانیح ۀگون حسب یمقتض موارد ریسا -
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 پایان کار با حیوانات  -5 قسمت

 برسد.  اخالق تهیکم دییبه تأ دیدر هر پروژه با واناتیکار با ح انیو روش پا ضوابط -3 ماده

 واناتیح لیدلیو الزم است تا حد امکان از کشتن ب ستین وانیالزاماً به مفهوم کشتن ح وانیکار با ح انیپا -5 ماده

آنها فراهم  یقابل اجتناب را برا ریموجبات درد و رنج غ دینبا واناتیحال زنده نگاه داشتن ح نیاجتناب نمود. با ا

 گرید یاست که در بخشها یها مشروط به ضوابطژهمداخالت/پرو ریدر سا واناتیاستفاده مجدّد از ح نیآورد. همچن

اتخاذ شود. فرد  صالحیتوسط فرد ذ دیبا وانیکشتن ح ایبه زنده نگه داشتن  میاند. تصمحاضر بحث شده راهنمای

 یو اخالق یداشته و نسبت به اصول علم یآگاه واناتیوارده به ح یبهایمداخله و آس تینسبت به ماه دیبا صالحیذ

 حاً یمرتبط با پروژه )که ترج صالح  یفرد ممکن است دامپزشک ذ نیاشراف داشته باشد. ا یشگاهیآزما ناتوایکار با ح

 الذکر باشد. واجد مشخصات فوق صالحیهر فرد ذ ایمنافع نداشته باشد(  ایبا پروژه تعارض 

 :که شد خواهد یتلق افتهیانیپا یزمان «مداخله» کی -1 ماده

  اینظر گرفته نشده باشد؛  آن مداخله در یبرا یشتریب مشاهدات -3

معتبر  جیمنتج به حصول نتا تواندینم گریمذکور د وانیحکم کند که استفاده از ح نگونهیا وانیح طیشرا یابیارز -5

 وانیبه مرگ( ح کیدوره احتضار )نزد ایشده باشد،  ادیآنقدر ز وانیدرد و رنج ح زانیم نکهیا ایشود؛  یعلم

در  یمعتبر شده و اختالل یعلم جیموجب حصول نتا وانیزنده نگه داشتن ح شده باشد که هرچند یآنقدر طوالن

 یبوده و راه یقانون ای ،یاخالق ،یشرع ،یبر خالف اصول انسان وانیزنده نگه داشتن ح کنینکند، ل جادیپروژه ا

 ی خودخودبهاز مرگ  دیدرد و رنج وجود نداشته باشد. تا آنجا که ممکن است با نیکاهش ا ای ام،یالت یبرا زین

زودهنگام و  بخشانیپا یهاآن از روش یمداخله اجتناب شود و به جا کی یانیبه عنوان نقطه پا وانیح

وارده به صورت  ۀدر اثر رنج و عارض وانیمفهوم که آنقدر زمان تلف نشود که ح نیاستفاده گردد؛ بد یتریانسان

 دچار احتضار و مرگ شود.  یخودخودبه

 یبرا و بماند یباق داریپا بیآس ای سترس،ید رنج، درد، دیشد ایدر حاالت متوسط  وانیرد حاحتمال دا چنانچه -1 ماده

 یوتانزی حاضر راهنمای مندرجات وفق و یانسان روش به وانیح است الزم باشد، نداشته وجود یدرمان حاالت، نیا

 ممکن یهاروش ریسا از صالحیذ دامپزشک نظر تحت و ریز موارد تحقق شرط به توانیم صورت نیا ریغ در. شود

 ۀگون آن مناسب ستگاهیز به وانیح فرستادن ای وان،یح ینگهدار جهت مندعالقه افراد به واناتیح یواگذار مثالً

 :کرد استفاده یوانیح ۀگون آن مناسب یپرورش ستمیس به وانیح فرستادن ای ،یوانیح

 کار را بدهد؛  نیاجازه ا وان،یسالمت ح تیوضع -3

 باشد؛ نداشته وجود وانیح بهداشت ای ست،یز طیمح ،یعموم بهداشت یبرا یخطر -5
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 ،یپرورش ستمیس ای یعیطب ستگاهیدر ز ایافراد  رینزد سا وانیاز رفاه ح نانیمناسب به منظور اطم داتیتمه -1

 اتخاذ شده باشد؛ و 

 . باشد یقانون منع هرگونه فاقد مذکور اقدام -1

ارائه شده  یکیتکن اصول مطابقرا  واناتیکار با ح انیپا یارهایمع از آغاز پروژه، شیمسئول موظّف است پ یمجر -1 ماده

اعالم کند.  اخالق تهیکمنموده و به  نیی( تع40فرجام انسانی روز )عموماً تحت عنوانمعتبر و به یدر منابع علم

ه، حداکثر ممکن روز بودمعتبر و به یارائه شده در منابع علم اصول مطابق دیبایم وانیکار با ح انیروش پا نیهمچن

 .برسد اخالق تهیکم بیاز آغاز پروژه به تصو شیپفراهم آورد، و  وانیح یرفاه را برا

سالمت خود، مراقبت و امکانات اسکان را  تیمتناسب با وضع دیبا شود،یزنده نگه داشته م یوانیح چنانچه -8 ماده

 سازگار از نانیاطم یبرا است الزم شوند،یم سپرده افراد به مداخله کی انیپا در واناتیح که یموارد درکند.  افتیدر

 از شیپ ،یوحش واناتیح مورد در. ردیگ صورت صالحیذ دامپزشک نظر ریز ییهایابیارز افراد، با واناتیح نیا بودن

 وانیح تا شود گذارده اجرا به آنها یبرا یبازتوان برنامه دیبا خود، یعیطب ستیز طیمح به واناتیح نیا بازگرداندن

 در عموماً اند،بوده اسارت در بلوغ تا تولد زمان از که یوحش واناتیح. دیبرآ عتیطب در خود یزندگ عهده از بتواند

 نیا در. باشندیم گفتهشیپ یبازتوان یهابرنامه ازمندین و ندارند یکاف یآمادگ وحشاتیح در یزندگ یبرا بلوغ هنگام

 ریسا ای کشور، در واناتیح یحام معتبر یهاگروه ر،کشو ستیز طیمح حفاظت یرسم مراجع به توانیم نهیزم

 .نمود مراجعه باشند کار نیا انجام امکانات و دانش یدارا که ربطیذ مراجع

 اعم از جنین، نوزاد، جاندار بالغ و سایر یسنّ تیحاضر، در هر وضع راهنمایموضوع  واناتیانواع ح یتمام یوتانزی -7 ماده

انجام  یبه درست و تیصالح یدارا فرد توسطکه  یبوده و فقط در صورت یمداخله کامالً تخصص کی ،یستیاشکال ز

از  یعلم نانیقابل اطم جیرقم زده و موجب حصول نتا واناتیح یشود، قادر است مرگ آسان و بدون درد و رنج را برا

ه به دالیل های فیزیکی یوتانزی بر روی الشه حیواناتی کآموزش صحیح یوتانزی و تمرین روشپروژه شود. لذا  کی

کنند، بسیار ضروری است. این افراد پس از اخذ اند، در مورد تمام افرادی که به یوتانزی حیوانات اقدام میدیگر مرده

تر به این امر اقدام های عملی، در حضور یک فرد با تجربهگواهی آموزشی معتبر موظّفند تا زمان کسب صالحیت

 نمایند.

شده، باید از بیشترین میزان ممکن رفاه برخوردار باشد و در محل استاندارد تا زمانی که حیوانی یوتانزی ن -6 ماده

نگهداری شود. مثاًل در مورد حیوانی که به هر دلیل دچار درد شده و مقرر است تا ساعتی دیگر یوتانزی شود، موضوع 

نیاز حیوان ایجاد نماید. اگر تواند هیچگونه تداخلی در امر درمان و اقدامات ضد دردی مورد الوقوع نمییوتانزی قریب

باید در این محل از آب و غذای مناسب ساعت پیش از یوتانزی باید در محلی نگهداری شوند، می 1حیوانات بیشتر از 

ساعت است. در مورد  3-5برخوردار باشند. محدوده زمانی مذکور در مورد نوزادان یا برخی حیوانات کوچک جثه، 
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یوتانزی شوند، الزم است تا زمانی که تمام مقدمات یوتانزی آماده گردد، این نوزادان در نوزادان شیرخواری که باید 

 کنار مادر خود قرار داشته باشند. 

روز معتبر و به یارائه شده در منابع علم یکیتکن اصول و ضوابط مطابق قاًیدق دیبایم واناتیح یوتانزی روش -3 ماده

که  واناتیکشتن ح یروشهابرسد. هرگونه اقدام خارج از ضوابط،  قاخال تهیکم بیبه تصو است الزمانتخاب شده و 

 قیبودن آنها از طر یو انسان یدردیکه ب یسنت ای یشیآزما یمعتبر باشند، و روشها یفاقد مستندات علم

قابل  یشگاهیآزما واناتیح یوتانزیعنوان به عنوان روش  چیاست، به ه دهیمعتبر به اثبات نرس یعلم یهاپژوهش

 را ریز یارهایمع دیبا خاص، پروژه کی طیشرا حسب واناتیح یوتانزی حیصح روش. به طور خالصه، باشندیل نمقبو

 :دینما برآورده

 درد، ج ادیا ب دون م رگ، و یاریهوش  ع دم یالق ا و دی نما ج ادیا وانی ح یبرا را سترسید و رنج درد، حداقل -3

 رد؛یگ صورت ترس ای جانیه سترس،ید

 وانی ح یبافتها از نظر مورد یهااستفاده و یبعد یشهایآزما و هایابیارز با و بوده سازگار روژهپ اهداف و ازهاین با -5

 باشد؛ نداشته تداخل

 رد؛یگ صورت عیسر اریبس یاریهوش محو -1

در موارد متعدد و توسط افراد متعدد همواره منجر به  یوتانزیکه انجام  یمعن نیمطمئن باشد، به ا یوتانزی روش -1

 نداشته باشد؛  ضیضد و نق جیشده و نتا وانیمرگ آسان ح

 باشد؛ منیا پرسنل یبرا -1

ش دن  اریش ود و احتم ال هوش  وانیقطعاً موجب مرگ ح یوتانزیکه انجام  یمعن نیقابل برگشت باشد، به ا ریغ -8

 وجود نداشته باشد؛  ،یوتانزیپس از  وانیمجدد ح

 امل داشته باشد؛ افراد ع ایرا بر ناظران  یو روح یآثار عاطف زانیم نیکمتر -7

 باشد؛ شده انتخاب وانیح سالمت تیوضع و جثه، سن، گونه، حسب و هادستورالعمل طبق یوتانزی روش -6

 داشته باشد؛  یعملکرد مناسب واناتیتمام ح یوتانزیهمواره و در مورد  یوتانزیمورد استفاده جهت  ابزار -3

روش  رد،ی الش خورها ق رار گ ای  یش کارچ شده در دسترس ج انوران یوتانزی وانیح ۀممکن است الش چنانچه -30

 الشخورها نشود؛  ای یباشد که موجب بروز عوارض در جانوران شکارچ یبه نحو دیبا یوتانزی

 باشد؛ داشته را یطیمح مضر اثرات نیکمتر دیبا یوتانزی روش -33

 ای ص دا،  دنیش ن ت،ی قادر به رؤ واناتیح ریکه سا یباشد، به نحو واناتیح ریدور از سا دیبا یوتانزیانجام  محل -35

 ای  میب ه ص ورت مس تق یوت انزیدر ح ال  وانی ح -ترش حات واج د فروم ون یب و ایخون  یبو ژهیبو- دنییبو

 نباشند.   میرمستقیغ
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، ۀ سینه، تزریق داخل قفس، تزریق زیرجلدیجهت تجویز عوامل تزریقی یوتانزی نباید از روش تزریق عضالنی -30 ماده

استفاده کرد )به جز داروهای مخدر بسیار قوی نظیر  و تزریق سرخرگی 41، تزریق داخل نخاعیتزریق داخل ریوی

ار ویژه قابل استفاده بوده و استفاده از آنها نیازمند کسب تمام که فقط تحت شرایط بسی و کارفنتانیل اتورفین

 مجوّزهای قانونی مربوطه است(. 

داروی یوتانزی در حیوان هوشیار غیر  ، یا تزریق داخل طحالی، تزریق داخل کلیویتزریق داخل کبدی -11-1

، داخل کبدی، داخل طحالی و داخل کلیوی در حیوان بیهوش که بل قبول است. لیکن اخیراً تزریق داخل قلبیقا

که روش تزریق داخل  نیست، مجاز شناخته شده است. استثنائاً جهت برخی حیوانات خونسرد قادر به حس درد

به عنوان تنها روش استاندارد دستیابی عروقی شناخته شده است )نظیر برخی مارها و خزندگان دیگر(، قلبی 

های بهتر توان از روش تزریق داخل قلبی در حیوان هوشیار استفاده کرد؛ با این حال در صورت وجود روشمی

ید از روشهایی که نیازمند تزریق داخل یوتانزی که نیازی به انجام تزریق داخل قلبی در حیوانات مذکور نباشد، با

 قلبی نیست، بهره برد. 

استفاده  واناتیکشتن ح یبرا دینبا یطیشرا چیعنوان و تحت ه چیبه ه ،یوتانزیقابل قبول  ریغ یهاروش از -33 ماده

 . باشدینم ریپذاستثناء یطیشرا چیشود. ماده حاضر تحت ه

 است؛ قبول قابل ریغ واناتیح ی)در مورد تمام ا تر :از عبارتند یوتانزی قبول قابل ریغ یروشها از یبرخ -11-1

 یمحتو سوزالشه یهاکوره ای زرهایفر انفجار از یموارد و است شونده منفجر و ریپذ اشتعال اتر لیات ید ای اتر

 شّدت به وانیح یمخاط یغشاها یبرا ماده نیا است؛ شده گزارش ماده نیا با شده یوتانزی واناتیح الشه

 عیسر انجماد ن؛یکنیاستر(؛ شودیم یدیشد اریبس رنج و درد، ج،ییّته دچار مرگ حال در وانیح و تاس سوزاننده

با  ستانیخزندگان و دوز یوتانزی یقابل قبول است؛ استثنائًا برا ریغ واناتیح یمورد تمام در) عیما تروژنیدر ن

 مو و باشد روز 1 از کمتر آنها سن که یصورت در  42در مورد نوزادان ناقص جوندگان زیگرم، و ن 1وزن کمتر از 

 در عیسر انجماد با یوتانزی روش از خاص طیشرا تحت توانیم باشد، گرم 1 از کمتر آنها وزن و باشند نداشته

 به قادر و اریهوش وانیح)در  رگ قطع ای بدن خون یۀتخل(؛ هوا یهوا )آمبول قیاستفاده نمود(؛ تزر عیما تروژنین

 نده،یشو عوامل ،استون ری)نظ یخانگ یمصرف مواد ،هاندهیشو حاللها، قیتزر(؛ است قبول قابل ریغ درد، ادراک

 ضد ،ییچهارتا ومیآمون باتیترک ،کتون لیمتید ها،مسهل(،  43کربن تتراکلرید )شامل ییچهارتا باتیترک

ها(؛ کشو جونده هاکشآفت ری)نظ اندنشده ساخته یوتانزی جهت اختصاصاً که یسم مواد از استفاده(؛ دهایاس

 از استفاده ؛سوزاندن؛  44ونیمحفظه(؛ دکمپرس ای سهیدرون ک انیها و ماکجوجه ژهی)بو واناتیخفه کردن ح

 واناتیح یبرخ مورد در است؛ قبول قابل ریغ هاگونه اغلب جهت) وانیح سر به فرد دست یروین با ضربه د؛یانیس
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 کرد، استفاده آن از بتوان است ممکن یتخصص منابع در مطروحه ضوابط و روشها حسب یشگاهیآزما کوچک

استفاده  ؛کردن غرق(؛ است قبول قابل ریغ واناتیاغلب ح در) 45افذن ریغ کوبش ابزار(؛ باشدینم ارجح روش کنیل

 یوتانزی دی/فرمالدهنیور کردن در فرمالبا غوطه توانیرا م (فرای)پور اسفنجها)استثنائًا  دی/فرمالدهنیفرمالاز 

 یکاهش دما نه؛یس ۀافراد در نظر گرفته شود(؛ فشردن قفس یعوامل برا نیا یستینمود؛ الزم است مخاطرات ز

شود،  وانیدر ح یاریهوش محو سبب است)ممکن  کردن جیگ ؛رمکلروف ؛دراتیهکلرال زی(؛ تجویپوترمیبدن )ه

 م،یپتاس دیکلر م،یزیسولفات من ن،یکوتی)ن یعضالن -یعصب یمسدودکننده ها زی(؛ تجوستین یوتانزیروش  کنیل

جهت  ییبه تنها دینبا گرید فورمیو هرگونه عوامل کورار وم،یآتراکور وم،یوکرون وم،یپانکرون ن،یکول لینیسوکس

است(.  ژهیو طیشرا تیرعا ازمندین یوتانزیآرگون )استفاده از آنها جهت  ای تروژنیاستفاده شوند(؛ ن یوتانزی

حسب منابع معتبر و به  وانات،یح یهادر مورد هر کدام از گونه یوتانزیقابل قبول  ریغ یهاروش ریسا قیمصاد

 . شودیم نییروز تع

 یکیزیف یها. استفاده از روششوندینم هیتوص یوتانزی یبرا یکیزیف یستفاده از روشهامجموع ا در -11-2

 اشکاالت بروز موجب یعلم نظر از یوتانزی ییدارو یهاروش انجاممجاز است که  یطیفقط در شرا یوتانزی

 باشد نداشته وجود مناسب ۀجینت حصول یبرا یگرید راه چیه قتاً یحق و شود خاص پروژه کی ساختار در یاساس

 شیپ. باشد زنده موجودات سالمت نیتأم و بشر دانش شبردیپ در ییبسزا تیاهم یدارا نظر مورد پروژه اصوالً و

 رینمود؛ در غ هوشیرا ب وانیح ایضد درد مناسب استفاده کرده  یاز دارو دیبا ،یوتانزی یکیزیف یهاروشاز انجام 

ضد درد مناسب  یاستفاده از دارو قتاً یمجاز است که حق یطیشرا تنها در یوتانزی یکیزیف روشصورت انجام  نیا

 یبرا یگرید راه چیه قطعاً  و شود خاص پروژه کی ساختار در یاساس اشکال بروز موجب یعلم نظر از ،یهوشیب ای

 و بشر دانش شبردیپ در ییبسزا تیاهم یدارا نظر مورد پروژه اصوالً و باشد نداشته وجود مناسب ۀجینت حصول

الزم است فرد  عامل،  ،یکیزیف یهابه روش یوتانزی حیصح یاجرا ی. براباشد زنده موجودات سالمت نیأمت

نظر  ریزنده، الزم است ز وانیح یبر رو یوتانزیروش  یاز اجرا شیفرا گرفته باشد و پ یمهارت الزم را به خوب

 نموده باشد.  یکاف ن یاند تمرشده یوتانزی ایمرده  گرید لیکه به دال یواناتیح ۀالش یبر رو تیفرد واجد صالح

 یمجر شود،یم یوتانزی نشده ینیبشیپ عوارض علت به ای ردیمیم یانشده ینیبشیپ بطور یوانیح یوقت -35 ماده

 مرگ وقوع از یریشگیپ یبرا یمقتض اقدام هرگونه و نموده یابیعلت وقت اسرع در را موضوع است موظّف مسئول

 ص،یتشخ یکمک روش عنوان به است الزم یمقتض موارد در. گذارد اجرا مورد به عاًیسر را واناتیح ریسا در مشابه

 یوتانزی از شیپ یانهیزم ۀعارض ای یخودخودبه مرگ  علت و شده ییکالبدگشا مجرّب فرد توسط وانیح الشه

 .شود مشخص
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نسبت  ،با گونۀ حیوانمتناسب « ضوابط تأیید مرگ»در پایان یوتانزی، فرد دارای صالحیت موظّف است حسب  -31 ماده

های به وقوع مرگ حیوان اطمینان حاصل کند. این موضوع، در مورد تمام اشکال تکوینی موجودات از جمله تخم

اند یا بارور شده، مرحلۀ رویانی )امبریونیک(، و مرحلۀ جنینی جانداران نیز مصداق دارد. حذف حیواناتی که نمرده

، موجب درد و رنج بسیار شدیدی برای حیوان شده و تخلّف اخالقی از اصول متعاقب یوتانزی و حذف به هوش بیایند

 شود. کار با حیوانات آزمایشگاهی محسوب می

های مختلف حیوانات، ضوابط تأیید مرگ در هر گونۀ جانوری های مرگ در گونهبه دلیل تفاوت نشانه -13-1

ن ضوابط تأیید مرگ حسب گونه حیوان ممکن است با دیگری متفاوت باشد. لذا مجری مسئول موظّف به تعیی

 مورد استفاده است.

چنانچه حیوانی دارای نوزاد بوده یا حیوان/حیوانات دیگری به حیوان مذکور وابستگی مادی یا غیرمادی  -13-2

دارند، الزم است قبل از یوتانزی حیوان، در مورد نگهداری نوزادان یا سایر حیوانات وابسته به او، با دامپزشک 

ورت نمود. در غیر این صورت بسیاری از نوزادان بدون مادر یا حیواناتی که دارای وابستگی به حیوان ذیصالح مش

مذکور بودند، متعاقب یوتانزی حیوان مذکور دچار رنج و دیسترس شدیدی خواهند شد. بعد وابستگی غیر مادی 

 ، اهمیت بسزایی دارد.های حیوانی باالتر در رده فیلوژنتیکبین حیوانات، به ویژه در مورد گونه

 یو هم از نظر بهداشت یموضوع هم از نظر اخالق نیرفتار شود. ا یبه درست دیبا یشگاهیآزما وانیح کی ۀالش با -31 ماده

ند. شوبندی میطبقه های پرخطر بیمارستانیهای حیوانات و اعضاء بدن آنها در زمرۀ زبالهالشهاست.  تیواجد اهم

سازمان حفاظت محیط زیست « ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته»مطابق 

پسماندهای بشدت آلوده »بوده و در دسته « پسماندهای پزشکی ویژه»کشور، پسماندهای ناشی از الشه حیوانات جزو 

 گردند.د، به عنوان پسماند ویژه محسوب میقرار دارند و تا زمانی که تبدیل به پسماند عادی شون« کننده

(، زایالزین و )نظیر پنتوباربیتال سدیم هایوتانزی شده با باربیتورات به طور ویژه حذف الشۀ حیوانات -14-1

های داروهای مذکور در الشۀ حیوانات میت زیادی برخوردار است؛ چرا که باقیماندهبرخی داروهای دیگر، از اه

دسترسی یافته و از  یوتانزی شده، ممکن است برای سایر حیواناتی که به هر طریق به الشه حیوان یوتانزی شده

 آن تغذیه کنند، بسیار خطرناک باشد. 

را در  یوتانزی شده، در اغلب موارد داروهای متعددی نظیر داروهای ضد میکروبی حیوان آزمایشگاهی -14-2

طول انجام پروژه دریافت داشته است. این مواد ممکن است دارای اثرات نامطلوب بر محیط زیست بوده یا برای 

 گیرند، خطرناک باشند. تانزی شده قرار میهای حیوان یوسایر جانداران احتمالی که در تماس با باقیمانده

های درجه سانتیگراد یا سردتر بوده و کلیۀ دستورالعمل -50ها ترجیحًا باید محل نگهداری الشه برودت سردخانه -31 ماده

 در این محل رعایت شود. مربوط به نگهداری پسماندهای عفونی
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های دربسته و فاقد ها یا کیسه، باید آنها را در محفظهدادن الشه حیوانات در سردخانه پیش از قرار -15-1

را ذکر کرد. بر روی  نشت قرار داد و روی کیسه تاریخ انجام یوتانزی، و نام یا شماره تماس فرد مسئول یوتانزی

به صورت نوشتاری و نیز با « سمی و خطرناک»د الشه، الزم است عنوان ها و روی خومحفظه نگهداری این الشه

 درج عالئم ویژه، مشخص شود. 

بوده و به طور خالصه باید توسط وسیلۀ  روزبه و معتبر یعلم منابع در شده ارائهتابع مقررات ویژه  هاانتقال الشه -38 ماده

ناپذیر و نشت ناپذیر صورت گیرد. امکان نظافت و ضدعفونی کردن قسمت بار نقلیۀ دارای قسمت  بار سرپوشیده، نفوذ

پوش قسمت بار خودرو از جنس فرش یا موکت نباشد و حتی االمکان پوششی وسیله نقلیه وجود داشته باشد. کف

داده شوند. در ها در محفظۀ سرد قرار یکپارچه و بدون درز داشته باشد. اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد و الشه

 این زمینه الزم است کلیه قوانین و مقرّرات محلی، سازمانی، یا کشوری، به مورد اجرا گذارده شود. 

 وقت یهادستورالعمل زین و یکشور وقت نیقوان یۀکل وفق دیبامعدوم نمودن الشه حیوانات آزمایشگاهی  -37 ماده

 و یپزشک یپسماندها ییاجرا تیریمد یروشها و ضوابط» سند منجمله کشور ستیز طیمح حفاظت سازمان

های یا همراه با زباله های معمولیهای حیوانات آزمایشگاهی همراه با زبالهدفع الشه. ردیگ صورت «وابسته یپسماندها

 . ردهای قانونی در پی دا، ممنوع بوده و مسئولیتمتداول  دارای خطرات بیولوژیک

های باید پیش از انجام یوتانزی نسبت به روش حذف آنها بررسیمی در مورد حذف تعداد زیادی الشه -17-1

های ذیربط کشوری کامل انجام داده و آمادگی الزم را کسب کرد. در این مورد باید حسب قوانین و دستورالعمل

المللی اقدام شود. در موارد خاص استفاده از رهنمودهای بین -ای سازمان دامپزشکی کشورهنظیر دستورالعمل-

 تواند مفید باشد. نیز می هادر رابطه با حذف حجم زیاد الشه

های وقت انستیتو ، الزم است حسب دستورالعملیا مشکوک به هاری های مبتال به هاریدر مورد الشه -17-2

 اقدام شود. پاستور ایران
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 واژه نامه

 

 

 (Cephalopoda) 3سرپاوران

 (Octopuses)  5اختاپوس 

 (Squid)  3ماهی مرکب

  (Cuttlefish)  1ماهی ده پا

 (Sedation)  5تسکین دهی

 (Tranduilization)    6آرام بخشی

 (Concussion) 7گیج شدگی

  (Analgesia) 8بی دردی

  (Hypnosis,Sleep) 9خواب

  (Muscular relaxation)  10شل شدگی عضالنی/شلی عضالت

  (Anesthesia)  11بیهوشی

  (Euthanasia)  12یوتانزی

  (In Vitro)  13ست های در شیشهت

 Chip) -a-On-(Organ   14اندام روی تراشه

  a-On-(Lab-(Chip  15 آزمایشگاه روی تراشه )از تراشه(

  (Micro dosing)  16استفاده از دوز میکرو دارو

  (Phylogenetic Scale)  17رده بندی فیلوژنتیک

  (Environmental Enrichment) 18غنی سازی محیط 

  (Inbred)  19 همخون 

  (Outbred) 20غیر همخون 

 (Lay Person)  21عضو غیر متخصص

 (Toxicity Test) 22تست های تعیین سمیت 

 human Primates)-(Non 23پریمات ها 

 (Great apes) 24میمون های آدم وار

                 (Huminidae)25 خانواده هومینیده

 tional Air Transport Association)(IATA)(Interna  26انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی
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 (Motion Scikness) 27بیماری حرکت \

 )cclimatization Time)A  28شرایط جدید محیطی

 (Sterotypic behavior)  29رفتارهای استرئوتایپی

 (Biosecurity)  30ایمنی زیستی

 (Body Condition Score)  31وضعیت بدنی

 (Olfactory Environment)  32یوانشرایط بویایی محیط نگهداری ح

   emptive analgesia)-(Pre 33 ضد دردی پیشگیرانه

 (Tranquilizers)  34داروهای آرام بخش

 (Sedatives)  35تسکین دهنده ها

  (Anthropomorphism)  36آنتروپومورفیسم

 mutilation)-(Self   37رفتارهای خود آزاری 

  (Sternal position)  38ه بر روی جناغیا نشست حفظ وضعیت بدنی ایستاده 

 habilitation) -(Re  39تکنیک های باز توانی

 ( Humane death)   40فرجام انسانی

  (Intrathecal)  41داخل نخاعی

 (Altricial neonates)  42نوزادان ناقص جوندگان

 (CCL4) (Carbon tetrachloride)  43کربن تتراکلرید

 ssion)(Decompre  44دکمپرسیون

 penetrating captive)-(Non   45ابزار کوبش غیر نافذ

 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


