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   خالصه اجرايي

  مقدمه

با و در حقيقت داشته  نقشي عظيم در پيشرفت دانش بشر امور علميه از حيوانات آزمايشگاهي در استفاد

موضوعي غير حيوانات آزمايشگاهي هنوز  ، استفاده ازجايگزين هايروش كارگيريبههاي صورت گرفته در وجود پيشرفت

 موارد در حيواني هايآزمايشانجام بر اين امر داللت دارد كه بيانيه هلسينكي نيز  از مفاد 12بند  .قابل اجتناب است

تأكيد مورد گاهي حيوانات آزمايشحقوق  رعايتلزوم  ،در اين بندضمناً و  بودهنياز تحقيق بر روي انسان پيش ،مقتضي

  . است قرار گرفته

از سيستم عصبي بسيار  در امور علميهاي حيواني مورد استفاده غلب گونهاهرچند امروزه اثبات شده كه 

در  -بدون خواست خود-اين حيوانات  ، ليكنهاي حسي و ادراكي وسيعي دارندبوده و قابليتاي برخوردار تكامل يافته

 اضطراب، نااميدي، اندوه، و افسردگيديسترس،  نظير درد، آوريرنجحاالت  تحملمجبور به  هاي علميبسياري از پروژه

هرگز از فوايد امور علمي صورت گرفته  -به عنوان آزمودني-باشند. همه اينها در حالي است كه حيوانات مذكور مي

لي است كه انسانيت، عقل و شرع چنين حكم اين در حاشوند. نشده و در اغلب موارد نيز در پايان كار كشته ميمند بهره

تواند دليلي براي تضييع حقوق او محسوب شود. در نميمطالبه حقوقش  در موجود زنده ناتواني يكنمايند كه مي

از بعد ديني ضرورت رعايت حقوق حيوانات در آيات قرآن، احاديث و روايات پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به حقيقت 

از سابقه هزاران ساله دارد. با حيوانات  تعامليده و در فرهنگ اصيل ايراني، مهرباني و رعايت انصاف در روشني بيان گرد

به طرز عدم رعايت اصول اخالقي در كار با حيوانات آزمايشگاهي دانش امروز بشر اثبات نموده كه ، ديدگاه علمي نيز

تضييع منابع مالي، و تحريف حقايق علمي اعث نتيجتاً ب و شدهنتايج بدست آمده موجب مخدوش شدن چشمگيري 

موضوع رعايت حقوق و رفاه حيوانات هاي اخير در دههالمللي نيز از بعد قوانين بينگردد. مي علميزمان و انرژي نيروي 

را  يحقيقي و حقوق اي افرادآينده حرفهبه نحوي كه  شدهاي برخوردار العادهمورد استفاده در امور علمي از اهميت فوق

  .نداردمصونيت  اين موضوعنسبت به هيچ فردي امروزه تحت تأثير قرار داده و در حقيقت  مستقيماً

 ، و ضرورتهاي علمي رعايت اخالقالملليملي و بين هاي اخالقيحساسيتالزامات انساني و ديني، با عنايت به 

در اين  تخلّف وقوعمادي هنگفتي كه در صورت  و خسارتهاي معنويو نيز با عنايت به  ،حيوانات آزمايشگاهيدر كار با 

» علمي امور در آزمايشگاهي حيوانات از استفاده و مراقبت دستورالعمل« شود،زمينه به ساز و كار علمي كشور وارد مي

با توجه به اينكه گردد. تهيه و ابالغ مي ، درمان و آموزش پزشكيآوري وزارت بهداشتتوسط معاونت تحقيقات و فن

 شرح و بنديسطح تشكيل، دستورالعمل« مشمول مفادهاي زيست پزشكي مشتمل بر استفاده از حيوانات شپژوه

اصل آثار و نتايج باشند، مي 1393 فروردين مصوب» پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق هايكميته وظايف

هاي زيست ته اخالق در پژوهشنامه آن مصوب كمي، كه طرحهاي زيست پزشكي مشتمل بر استفاده از حيواناتپژوهش

  فاقد اعتبار و غير قابل استناد و انتشار خواهد بود.نظر از عواقب و ضمانتهاي اداري و حقوقي، پزشكي نباشد، صرف
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هاي انساني و نيز التزام به قوانين كار با حيوانات دستورالعمل حاضر ضمن تأكيد بر حفظ اخالق و مسئوليت

به  حاضر دستورالعملباشد. بدين منظور ميدر امور علمي المت علمي استفاده از حيوانات آزمايشگاهي، ناظر بر حفظ س

پرهيز نموده است؛ لذا بيان كليات اخالقي كار با حيوانات آزمايشگاهي پرداخته و تا حد امكان از ورود به جزئيات 

تمامي آنچه در . مراجعه نمايندروز علمي بهبه منابع معتبر و مخاطبان اين مجموعه در رابطه با جزئيات تكنيكي موظّفند 

باشد؛ حيوانات ميهاي گونهمربوط به  ات و پيوستهاي آن مطرح شده است،حاضر و تمامي ضمائم و ملحقّ دستورالعمل

كدهاي قبلي كار با حيوانات دستورالعمل، اين در تهيه مگر اينكه استثنائاً در جايي صراحتاً به غير آن اشاره شده باشد. 

منابع داخلي و خارجي و و استفاده از م مطالعات تطبيقي ضمن انجاآزمايشگاهي در كشور مورد توجه قرار گرفته و 

پزشكي كشور دانان، و متخصصان اخالقاز نظرات تخصصي صاحبنظران، پژوهشگران، حقوقالمللي، كدهاي اخالقي بين

  . شده استگيري بهرهنيز 

مي افرادي هستند كه به هر نحو در كار با حيوانات آزمايشگاهي دخيل مخاطبان دستورالعمل حاضر، تما

باشند؛ چه اين موضوع منافع مادي يا معنوي براي ايشان داشته باشد و چه فاقد چنين منافعي باشد. ايشان بايد مي

و چنانچه در هر مورد مطالب دستورالعمل حاضر و ساير اسناد مرتبط با آن را در ارتباط با هم مورد استفاده قرار داده 

نموده و تا زمان اعالم نظر كميته موضوع را از كميته اخالق ذيربط استعالم ، ايشان موظّفند اي وجود داشتشك و شبهه

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

به  هر دليل. در مواردي كه فرد دخيل در كار با حيوانات آزمايشگاهي به عمل آورندجلوگيري از درد و رنج آنها را ب

مجري بايد مقررات مربوطه توسط دستورالعمل حاضر دسترسي نداشته يا قادر به استفاده از مطالب آن نباشد، مي

آورده شده است.  1 تصويرمسئول به وي تفهيم شود. مراحل انجام يك پروژه حسب ضوابط دستورالعمل حاضر در 

 ارائه شده است. ذيلبه صورت خالصه در ماده است كه  106بخش و  3شامل حاضر دستورالعمل 

  بخش اول: تعاريف

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

  هاي افراد حقيقي و حقوقيمسئوليتبخش دوم: 

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

هاي اخالق، ها تبيين شده و سپس مقرّرات ويژه مربوط به مؤسسات، كميتهحفظ حقوق حيوانات آزمايشگاهي در پروژه

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

ها، حفاظت از سالمت پرسنل اخذ مجوز از كميته اخالقي، محل و نحوة اجراي پروژهنحوة ها، اصول طراحي پروژهبخش 

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

هاي اخالقي در رابطه اختار استاندارد اماكن نگهداري و كار با حيوانات، نحوة عملكرد سطوح مختلف كميتهها، سو پروژه

تفكيك مقرّرات حسب موقعيت افراد  آموزش افراد ارائه شده است.اصول و هاي مربوط به حيوانات آزمايشگاهي، با پروژه
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حسب موقعيت خود بوده، ليكن در موارد لزوم هر يك از افراد  مقرّرات ويژهصرفاً به منظور تسهيل در دسترسي افراد به 

    بايد مقرّرات ساير بخشهاي دستورالعمل را نيز مورد توجه و اجرا قرار دهند.  حقيقي/حقوقي مي

  

  اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي سوم:بخش 

ها مورد بررسي قرار ي در پروژهدر بخش سوم از دستورالعمل حاضر، مراحل مختلف كار با حيوانات آزمايشگاه

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

ات تبيين شده است. با عنايت كار با حيوانپايان ، و معيارها و روشهاي استفاده از حيوانات در مداخالت، اصول حيوانات

جلوگيري از درد و رنج حيوانات، اين در  حسي/بيبيهوشيو نيز حساسيت موضوع جراحي اجمي مداخالت به ماهيت ته

حيوانات  در مورد طبيانجام امور  بايد توجه داشت كه. اندمورد بحث قرار گرفتهدر اين بخش ويژه به صورت دو موضوع 

شده،  دامپزشكي ارائهتخصصي  واي تري حرفهطع دكاكه در ساختار آموزش عالي كشور در مق بودهتخصصي  دانشيك 

و  اين موضوع نيست هدف از دستورالعمل حاضر تداخل يا بازنويسي و هاي آموزشي خاص خود را داردقوانين و سرفصل

 مراجعه نمايند.به دامپزشك ذيصالح  وظّفندمقتضي افراد مرد ادر مو
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  حاضر. دستورالعملحسب ساختار  پروژهروند اجراي يك . 1 تصوير
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  تعاريف -بخش اول

 نظر در بدون نبايدجمالت آن  از يك هيچ و گيرد قرار توجه مورد كامل صورت به بايدحاضر  دستورالعمل مفاد -1 ماده

دستورالعمل  اجراي مفادالزم براي هاي در رابطه با تكنيك .داده شود قرار استفاده مورد مرتبطجمالت  ساير گرفتن

 روز علمي مراجعه شود. بر و بهحاضر الزم است به منابع معت

 ، در معاني ذيل به كار رفته است:حاضر هاي مندرج در دستورالعملواژه -2 ماده

  :است ازعبارت  :/آزمودني حيواني/حيوانات آزمايشگاهيآزمايشگاهي حيوانحيوان/حيوانات/ -2-1

   ؛دار غير انسانحيوانات مهره -1

    كنند؛ اشكال الروي كه به طور مستقل تغديه مي -2

 باشند؛ وكه قادر به حس درد ميجنيني پستانداران اشكال  -3

قرار است پس  ليوقادر به حس درد نيستند،  انجام مداخلهكه هرچند در هنگام اشكال جنيني پستانداران  -4

قادر احتمال دارد در آينده كه  آنها، اجرا شده بر رويقبلي  تبه دليل مداخالزنده بمانند و  مداخلهاز انجام 

 . دنبتواند درد، رنج، ديسترس، يا آسيب پايدار را تجربه كن، به حس درد شدند

 )cephalopoda( سرپاوران -5

 نيز ژنتيكي تغييرات دچار حيوانات مورد در ،دستورالعمل اين در مطروحه اصول تبصره: تمامي

ژنتيكي در آينده به  تغيير دچار حيوانات از استفاده به مربوط ويژة ضميمة. شود اعمال بايدمي

 حيوانات با كار در ويژه هايحساسيت به عنايت ، ليكن باضر الحاق خواهد شدورالعمل حادست

مذكور الزم است تا زمان الحاق ضميمة مذكور، مالحظات ويژه مربوط به اين حيوانات حسب منابع 

  مد نظر قرار داده شود. هاي مربوطهنامهروز در طرحعلمي معتبر و به

به بدن  طبيسوزن سر يك ان درد، رنج، ديسترس، يا آسيب ناشي از ورود ميز معادل :حد كمينه درد -2-2

اين ميزان  .باشدمي -سوزن به بدن حيوان حسب اصول صحيح دامپزشكي صورت گيردسر چنانچه ورود  -حيوان 

حاضر  كه از نظر دستورالعمل ، يا آسيبديسترسدرد، رنج، يا كمترين ميزان  ،حد كمينه درد درد به عنوان معيارِ

 . شوددر نظر گرفته ميحائز اهميت است، 

دردي يا ساير از بيهوشي، بيه يا آسيب پايدار با استفاد ،درد، رنج، ديسترسكامل رفع تبصره: 

از مندرجات دستورالعمل حاضر  حيوان آزمايشگاهيكردن  تواند مالكي براي استثناءروشها، نمي
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حيوانات، از اسباب خروج از شمول دستورالعمل حاضر  به طور مشابه، كشتن يا القاء مرگ درباشد. 

 نيست.  

براي حيوان هاي طبيعي فيزيكي يا رواني به معناي كاهش در توانايي :وضعيت باليني ناتوان كننده -2-3

 باشد.مي هاي طبيعي حياتيفعاليتداشتن 

براي مقاصد به معني هر گونه استفاده تهاجمي يا غير تهاجمي از يك حيوان  :/مداخالتمداخله -2-4

باشد، كه ممكن است نتايج آنها شناخته شده يا ناشناخته باشد، و ممكن يا ديگر اهداف علمي مي ،پژوهشي، آموزشي

حد كمينه «از  بيشتراست باعث شود حيوان سطوحي از درد، رنج، ديسترس يا آسيبهاي پايدار به ميزان معادل يا 

اي است كه منجر به زايش شامل همة اعمال عامدانه و غيرعامدانههمچنين  مداخله/مداخالت .را متحمل شود »درد

 شود. ايجاد و نگهداري يك رده حيواني دچار تغيير ژنتيكي ميحتي يا ، يا بيرون آمدن يك حيوان از تخم

نظير پژوهش، اقدام آموزشي، به معناي برنامه كاري است كه واجد يك هدف تعريف شده علمي  پروژه: -2-5

و شامل يك يا چند مداخله  بوده ، يا ساير امور علميقدامات تشخيصي، توليد محصوالت بيولوژيكتست محصوالت، ا

 .باشدمي

ممكن است يا ها، يا ساير بناها است، به معناي هرگونه تأسيسات، ساختمان، گروهي از ساختمان :مؤسسه -2-6

 مؤسسهار داشته باشد. امكانات سي شامل مكاني باشد كه به طور كامل محصور يا پوشانده نشده است، و ممكن است

وفق مندرجات -انجام كار بر روي حيوانات آزمايشگاهي پرورش، نگهداري يا هاي الزم براي مجوزبايد داراي 

 باشد. -حاضر و ساير قوانين جاري كشور دستورالعمل

پردازد و مي هاي حيوانيگونهبه معناي هر فرد حقيقي يا حقوقي است كه به امر پرورش  :پرورش دهنده -2-7

هاي حيوانات ها يا اندامدر مداخالت، يا استفاده از بافتمذكور يا هر يك از نتاج آنها ، استفاده از حيوانات ويهدف 

ل با مقاصد انتفاعي صورت اعمااين هر يك از خواه ؛ باشدمقاصد علمي ميهرگونه براي مذكور يا هر يك از نتاج آنها 

  گيرد، خواه غيرانتفاعي باشد.

و كردن  تهيهاست كه نقش  -غير از پرورش دهنده- به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي :كننده تهيه -2-8

يا جهت  استفاده شده، در مداخالتآزمايشگاهي را بر عهده دارد. حيوانات مذكور ممكن است حيوانات نقل و انتقال 

با مقاصد انتفاعي صورت اعمال ؛ خواه اين دبه كار گرفته شونهايشان براي مقاصد علمي ها يا اندامبافت استحصال

 گيرد، خواه غيرانتفاعي باشد. 
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مداخله/مداخالت  به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي استفاده كننده از حيوانات در :/كاربرانكاربر -2-9

 است؛ خواه اين عمل با مقاصد انتفاعي صورت گيرد، خواه غيرانتفاعي باشد. 

ليت طراحي، هدايت، انجام پروژه، و حفظ حريم اخالقي در پروژه را فرد معيني كه مسئو مجري مسئول: -2-10

چند  پروژه پذيرد. هرگاه مجريان اصليبه عهده دارد و با امضاء قرارداد مربوطه، مسئوليت حقوقي اجراي پروژه را مي

ي مسئول نفر باشند، حتي در فرض تساوي حقوق، كماكان بايد يك نفر شخص حقيقي از ميان آنان به عنوان مجر

 ، معين و معرفي شود.به كميته اخالقي نامة ارائه شدهپروژه در طرح

كه  حيوانات آزمايشگاهي رابطه بادر علمي و عملي داراي تبحر و دامپزشك مسئول  :دامپزشك ذيصالح -2-11

 .مسئوليتهاي وي در دستورالعمل حاضر تشريح شده است

يا توليد ، ، تست محصوالت، اقدامات تشخيصي، اقدام آموزشيسند متضمن پيشنهاد پژوهشنامه: طرح -2-12

و فيزيكي ترتيب داده شده با هدف نيل به  ،فني حاوي اطالعات و شرح عمليات علمي،محصوالت بيولوژيك بوده و 

نامه توسط يك مرجع ريزي مدون و دقيق است. طرحيك دستاورد يا نتيجه مادي يا غيرمادي معقول، طي يك برنامه

در آن به » علمي امور در آزمايشگاهي حيوانات از استفاده و دستورالعمل مراقبت« شده و مفادعلمي معتبر تأييد 

نامه، مطالعه، تحقيق، بررسي، صورت دقيق اعمال شده است. تغيير نام سند يا مندرجات آن، به عناويني نظير پايان

 ستورالعمل حاضر نيست. يا نظاير آنها، از اسباب خروج از شمول دپيشنهاديه پروپوزال، پروتكل، 

ها و شوراي پژوهشي، كميته علمي و تخصصي و ... كه بر اساس مقررات در دانشگاهمرجع علمي معتبر:  -2-13

ها را از نظر ضرورت اجرا، روش اجرا، و ساير مالحظات علمي و فني بررسي نامهشوند و طرحها تشكيل ميسازمان

 كنند.مي

(كميته ملّي، كميته دانشگاهي، يا كميته سازماني) ذيربط اخالقي هاي هر يك از كميتهكميته اخالقي:  -2-14

ها بوده يا در صورت بروز تعارض يا نامهكه حسب موارد صالحيت خود، داراي صالحيت بررسي و تصويب اخالقي طرح

دست هاي پايينهاي ارجاع شده از كميتهنامهدست، به بررسي طرحهاي اخالقي پاييناشتراك منافع در كميته

 پردازند.  مي

نامه و مالحظات اخالقي آن مبني بر تصويب طرح كميته اخالقاعالم كتبي و صريحِ نظر مساعد  تصويب: -2-15

اي توسط رئيس يا دبير كميته اخالقي به نامهباشد كه در قالب مي »تصويب«، با تصريح بر واژة در كميته اخالق

 .شودمجري طرح ارائه مي
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اي توسط رئيس يا دبير كميته اخالقي در قالب نامهبوده كه در كميته اخالق  نامهطرح اعالم كتبي ردرد:  -2-16

 شود.تلقي مي »نامهطرح رد«، نامهطرح عدم تصويب صريح. همچنين، شودبه مجري طرح ارائه مي

شرايط مادي يا معنوي كه ممكن است نظر افراد را تحت تأثير قرار داده، منجر تعارض يا اشتراك منافع:  -2-17

گيري يا نتيجه سوگرايانه به موضوع شود. تعارض يا اشتراك منافع ممكن است در ارتباط با كاربر، حمايت ه تصميمب

پيش آيد. مصاديق تعارض يا اشتراك منافع بايد در تمام  پروژهكننده مالي، اعضاي كميته اخالق، يا ساير اجزاي 

 مستندات مربوطه بصورت واضح بيان گردد. 

 ،)concussion( شدگيگيج ،)tranquilization( بخشيآرام)، sedationدهي (ناصطالحات تسكي -2-18

 muscular( شدگي عضالني/شلي عضالني، شل)hypnosis, sleep)، خواب (analgesia( درديبي

relaxation  ( بيهوشي)، وanesthesia نظر به اصطالحات تخصصي دارند كه جزئيات  حاضر،) در دستورالعمل

 . باشددامپزشكي ميروز و بهمنابع معتبر  حسب تكنيكي آنها

 شود:عمال نميدر موارد زير احاضر دستورالعمل  -3 ماده

 ؛ باشندكه شامل انجام مداخله/مداخالت نميدامپروري  اقدامات -3-1

 ؛ باشندكه شامل انجام مداخله/مداخالت نميدامپزشكي باليني  اقدامات -3-2

حد « كمتر ازوز درد، رنج، ديسترس، يا آسيب پايدار به ميزان موجب برطبق نظر كميته اخالقي، كه  هاييپروژه

هاي مذكور، مجري مسئول كماكان موظّف به درخواست مجوز اجراي پروژه از در مورد پروژه شوند.مي» كمينه درد

نامه ذيل مندرجات كميته اخالقي بوده و صرفاً پس از تأييد صريح كميته اخالقي مبني بر عدم شمول طرح

بايد دقيقاً مي اينامهشود. چنين طرحدستورالعمل حاضر موقتاً معاف مي نامه مذكور از مفادورالعمل حاضر، طرحدست

ايجاد  شوند. بديهي استاجرا  -كه مورد معافيت قرار گرفته است–نامه ارائه شده به كميته اخالقي مطابق طرح

  نامه در كميته اخالقي است.  يب مجدد طرحنامه مذكور مستلزم تصوترين تغيير در اجراي طرحجزئي

  هاي افراد حقيقي و حقوقيمسئوليت -دومبخش 

 مقررات عمومي  - 1 قسمت

ب يك يقبل از تصو در كميته اخالقي قابل انجام هستند. تصويب شدهتمامي مداخالت صرفاً در چارچوب يك پروژة  -1 ماده

 منجمله-م مرتبط به كار با حيوانات آزمايشگاهي يچگونه اقدامجاز نيستند ه كاربرانذيربط، تة اخالقي يپروژه در كم

 .نديرا آغاز نما -تهيه حيواندرخواست 
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پرهيز به منظور  عيار ندارد.اصلي و تمام اتمطالعتفاوتي با  لوت از نظر اصول حاكم بر آنهاانجام مطالعات پاي -1-1

درخواست بررسي پس از تسليم  ايلوتمطالعات پ هاي مربوط بهنامهطرح، الزم است هانامهاز اطاله رسيدگي به طرح

 در اولين جلسه كميته اخالقي مورد بررسي قرار گيرد.  ،پروژه در كميته اخالقي

هاي مشترك با ساير يا پروژهجمهوري اسالمي ايران  هاي مصوبِ خارج از كشورچنانچه هر بخش از پروژه -1-2

كميته اخالقي ، الزم است پروژه مذكور در اشدب ايران كشوردر داخل استفاده از حيوانات  نيازمندبه هر نحو كشورها، 

  قرار گيرد. نيز مورد بررسي و تصويبجمهوري اسالمي ايران  كشورذيربط در 

هاي مشترك با ساير يا پروژهجمهوري اسالمي ايران  هاي مصوبِ خارج از كشورچنانچه هر بخش از پروژه -1-3

مجري مسئول موظّف است يك رونوشت از مجوز  ،باشد كشور ايران زخارج ادر حيوانات مستلزم استفاده از كشورها، 

 كشورشود را به كميته اخالقي ذيربط در كميته اخالقي كشور/كشورهايي كه در آنها از حيوانات استفاده مي

رونوشت مذكور توسط كميته اخالقي ذيربط در كشور جمهوري تسليم نمايد. عدم دريافت  جمهوري اسالمي ايران

كميته باشد. همچنين كشور جمهوري اسالمي ايران ميديدگاه پروژه مذكور از اخالقي به منزله رد ، مي ايراناسال

پروژه  نامةطرحاخالقي ذيربط در كشور جمهوري اسالمي ايران اختيار تام دارد تا در صورت احراز عدم تطابق اخالقي 

 مذكور اقدام نمايد. ت به رد تأييدية اخالقينسب با دستورالعمل حاضر يا هرگونه موازين قانوني كشور،

مشترك با ساير نهادهاي خارج از ساختار وزارت بهداشت، درمان و هايي كه به صورت پروژه در مشاركت -1-4

كميته اخالقي ذيربط در وزارت بهداشت،  ، مستلزم تصويب اخالقي پروژه درگيرندكشور صورت مي آموزش پزشكي

 د.باشمي درمان و آموزش پزشكي

در وزارت بهداشت، هايي كه فاقد مجوز كميته اخالقي ذيربط افراد حقيقي/حقوقي در پروژه مشاركتهرگونه  -1-5

 . شودمحسوب ميباشند، مصداق تخلّف پژوهشي يمدرمان و آموزش پزشكي كشور جمهوري اسالمي ايران 

  : استاستفاده از حيوانات آزمايشگاهي صرفاً در موارد ذيل مجاز  -2 ماده

 پايه؛ هايپژوهش -2-1

هاي علوم پايه به كاربردهاي عملي در كه هدف آنها انتقال يافته هاييپژوهشكاربردي يا  هايپژوهش -2-2

با هر يك از اهداف  لي)،انتقاهاي (پژوهش باشدجهت افزايش بهداشت و سالمت انسان يا ساير موجودات زنده مي

  زير: 

در انسان،  )ناهنجاري االت ناسالم يهرگونه ح(يا پرهيز، پيشگيري، تشخيص، يا درمان بيماري  -1

 جانوران يا گياهان؛
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) در ناهنجاري اهرگونه حالت ناسالم ي(يا بيماري اثرات پرهيز، پيشگيري، تشخيص، يا درمان  -2

  جانوران يا گياهان؛ انسان،

 ، يا گياهان؛ يا جانورانارزيابي، تشخيص، تنظيم، يا اصالح شرايط فيزيولوژيك در انسان،  -3

 ؛يات و بهبود شرايط توليد براي حيوانات پرورشرفاه حيوان -4

خوراك  ،داروها، مواد غذايي ساختو  در جهت توسعه-5 2-3هر يك از اهداف بند پژوهش در رابطه با  -2-3

حيوانات در اين رابطه  ؛ به شرط آن كه حسب مستندات معتبر علمي، استفاده ازو ديگر مواد يا محصوالت ،حيوانات

  قطعاً ضروري باشد؛

 /يا آزمايشاثربخشي وآزمايش  و/يا در جهت آزمايش كيفيت 2-3 هر يك از اهداف بندپژوهش در رابطه با  -2-4

؛ به شرط آن كه حسب مستندات معتبر علمي خوراك حيوانات و ديگر مواد يا محصوالت ،ايمني داروها، مواد غذايي

  ين رابطه قطعاً ضروري باشد؛استفاده از حيوانات در ا

  ؛ها يا حيواناتحفاظت از محيط زيست طبيعي در جهت سالمت يا رفاه انسان -2-5

 ؛هاي حيواناتپژوهش با هدف حفاظت از گونه -2-6

بويژه آموزش عالي، بازآموزي، كارآموزي، كارگاه آموزشي، ، با هر عنوان آموزشاستفاده از حيوانات جهت  -2-7

 ظاير آنها؛و ن ايهاي حرفهبهبود مهارت

  استفاده از حيوانات جهت توليد مواد بيولوژيك؛ -2-8

  .قانونيبا رويكرد هاي پزشكي پژوهش -2-9

  د. نوشانجام اي كه در مجوز كميتة اخالقي مجاز شمرده شده، در مؤسسهصرفاً بايد مداخالت تمامي  -3 ماده

پروژهدر مورد برخي اجراي ماده حاضر را ممكن است بر پاية توجيهات علمي، كميته اخالقي  -3-1

ناشي از اجراي  توجه به احتمال مخاطرات بيولوژيك، اخالقي، و علمي در اين رابطهها استثناء قائل شود. 

تصويب  مرجع ذيصالحِعالوه بر مجري مسئول پروژه، ضروري است و  مداخله در محل خارج از مؤسسه

 .دارد يتمسئول در اين رابطه نامه نيزكننده طرح

نگهداري از حيوانات انجام شود، مگر آن كه به پرورش يا  هايحلمايست در بمداخالت نمي -3-2

حقيقتاً  نگهداري از حيواناتپرورش يا  هاينيازهاي اساسي پروژه، انجام پروژه در خارج از محلعلت 

 شود. تصويبذيربط نيز  ياخالق ةتوسط كميتموضوع اين ناممكن بوده و 



  
12 

 

به شرح سازي جايگزيني، كاهش، و بهينهار ركن اصلي انصاف، چهپروژه بايد با عنايت به يك تمامي مداخالت  -4 ماده

 :طراحي شودزير 

يا در مقابل  قادر به ادراك حاالت ناخوشايند نظير درد، رنج، نااميدي، افسردگي، اضطراب، وحشت، اصل انصاف: حيوانات -1

نگهداري و كار با  ل در پرورش،باشند. لذا هر يك از افراد دخيقادر به ادراك حاالت خوشايند نظير رفاه و آسايش مي

حرمت حيات و  حيوانات آزمايشگاهي حسب شرع، وجدان، و اخالق انساني و بسته به شرح وظايف خود مسئول حفظ

اي ضوابط اخالق حرفه حسب بايد راستا اين در و بوده معتبر علمي نتايج به دستيابي در حين آزمايشگاهي حيوانات رفاه

 مايد.ن عمل علمي و اصول معتبر

اصل جايگزيني: در موارد ممكن، استفاده از روشهاي جايگزين به جاي استفاده از حيوانات زنده، در اولويت است. به  -2

توان از موجودات زنده غير از حيوانات كه تكامل عصبي كمتري داشته باشند (نظير گياهان، ها مثالً ميعنوان جايگزين

هاي اند، شيوه، اجساد حيوانات كه به داليل مسائل دامپزشكي قبالً يوتازي شدهها، انگلها)ميكروارگانيسمها، تك ياخته

)، انجام پژوهش in vitroساز حيوانات، تستهاي درشيشه (اي، محاسبات رياضي و آماري، استفاده از ابزارهاي شبيهرايانه

ي انجام يك مداخله راهكار جايگزين انسان و ساير روشهاي معتبر استفاده كرد. چنانچه برا در micro dosingبه روش 

 به عنايت با باشد. همچنينديگري به جز استفاده از حيوانات وجود دارد، استفاده از حيوانات در مداخله مذكور مجاز نمي

 روي بر تحقيقات صحيح انجام براي بسيار نيازهايپيش و متعدد، جايگزين راهكارهاي وجود ها،پيچيدگي ها،هزينه

، )و نظاير آن دانشجويي هاينامه(نظير پايانبراي نيل به اهداف پژوهشي يا آموزشي  چنانچه زمايشگاهي،آ حيوانات

 كار انجام تواندنمي حقوقي يا حقيقي فرد باشد، هيچ داشته وجود آزمايشگاهي حيوانات از استفاده جز به ديگري روشهاي

 .نمايد اجبار ذيربط افراد به را آزمايشگاهي حيوانات از استفاده با

اصل كاهش: كاهش تعداد حيوانات تا حد مجاز با روشهاي متعدد، در اولويت است. كاهش تعداد حيوانات مورد استفاده  -3

گيرند، نشود؛ همچنين كاستن از تعداد بايد به نحوي باشد كه باعث افزايش درد و رنج حيواناتي كه مورد استفاده قرار مي

از ت علمي نتايج گردد. به عبارت ديگر اگر تعداد حيوانات مورد آزمايشحيوانات نبايد موجب تضييع صح خاصي حد 

 تعداد از استفاده نتيجه در و آزمايش تكرار به يا منجر خود امر اين و بود نخواهد معنادار آن نتايج و آزمايش باشد، كمتر

يگري به دانش و ساير موجودات زنده وارد شود، يا با تحريف واقعيت علمي خسارات دمي آزمايشگاهي حيوانات تربيش

هاي خاص آماري، شود روشهايي نظير استفاده از شيوهها، توصيه مينمايد. براي كاهش اصولي تعداد حيوانات در پروژهمي

 هايتست كارگيريهاي مقتضي)، بهطراحي مناسب ساختار پژوهش (نظير استفاده از طرح فاكتوريل يا ساير طرح

تر و آزمايشگاهي، كاهش خطاي آزمايش با استفاده از تكنيكهاي دقيق حيوانات بر روي آزمايش انجام از پيش گريغربال

 تر، انتخاب صحيح گونه حيوان، و نظاير آنها مورد توجه قرار گيرند.ابزارهاي پيشرفته
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به  آورند فراهم كار با حيوانات و نحوه زندگي محيط براي را بهتري شرايط تا كنند تالش بايد سازي: محققاناصل بهينه -4

استفاده از بهترين تكنيكهاي كار با حيوانات آزمايشگاهي،  .ممكن باشد حداقل در حيوانات رنج و درد نحوي كه ميزان

 مورد استفادهحيوان  و گونه صحيح روش كارانتخاب آموختن صحيح اصول تئوري و عملي كار با حيوانات آزمايشگاهي، 

با حداقل ي حيواني هااز گونهمجري مسئول موظّف است . زايش رفاه حيوانات مورد استفاده شودتواند موجب افمي

 phylogeneticبندي فيلوژنتيك (تر در ردهو ترجيحاً حيوانات پايين ،ظرفيت تجربه درد، رنج، ناراحتي يا آسيب پايدار

scale (-تا حد الزم است . استفاده نمايد -پروژه باشدهدف اني تعميم به انسان يا گونة حيو كه نتايج حاصله از آنها قابل

 بروزسبب  امرچرا كه اين  شود؛اجتناب كار با حيوان در پروژه  معيار پايانبه عنوان خودي حيوان خودبهاز مرگ  امكان

 گردد.درد و رنج شديد در طول دوره پيش از مرگ در حيوان مي

مورد نظر  مداخلهجنسيت، سن، شرايط باليني حيوان، نوع ، (وزن) حسب گونه، جثهبر  انجام مداخالتشيوة  -5 ماده

آورده و براي حيوان فراهم را حداكثر ممكن رفاه الزم است شود كه براي انجام، و بسياري پارامترهاي ديگر تعيين مي

چند ين در انتخاب ب روز طراحي شود.اصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهنوع مداخله، بر طبق حسب 

  :ارجحيت داردند، كبرآورده بهتر از ساير مداخالت شرايط زير را جميع اي كه ، آن مداخلههمداخل

  استفاده از حداقل تعداد حيوانات؛  -1

تر در (مثالً حيوانات پايين استفاده از حيواناتي با كمترين ظرفيت تجربه درد، رنج، ديسترس يا آسيب پايدار -2

  ؛ رده فيلوژنتيك)

  قل درد، رنج، ديسترس يا آسيب پايدار؛ ايجاد حدا -3

زياد منجر به موفقيت و حصول احتمال ماده حاضر، به  3تا  1اي كه با در نظر گرفتن مفاد عناوين مداخله -4

  شود. مي علمي بخشنتايج رضايت

ايد شوند، بميبراي حيوان فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي، مخصوصاً آنهايي كه باعث هرگونه درد يا ديسترس  -6 ماده

هاي داراي تواند انجام پروژهكوتاه بودن زمان درد و رنج حيوان نمي ،ترين زمان ممكن انجام شوند. با اين حالدر كوتاه

  .نيستند را توجيه نمايدمجاز هايي كه از نظر اخالقي پروژه /يادرد و رنج زياد و

 ممكنبايد در حداقل زمان  ديگربه روش فيزيكي، دارويي و هر نوع روش  مقيد كردن حيوانبه طور ويژه  -6-1

. در مواردي كه گردداجتناب غير ضروري حيوانات به مدت طوالني جداً حبس . همچنين الزم است از اعمال شود

است (مثالً نگهداري حيوانات در قفس حسب شرايط پروژه كامالً ضروري مقيد كردن يا حبس طوالني حيوانات 

يولوژيك حيوان نظير اختالالت رواني و رفتاري، بررسي و توجه الزم صورت نيازهاي برفع متابوليسم)، بايد جهت 

) مناسب استفاده شده و شرايط استاندارد environmental enrichment( محيطي سازيهاي غني، از روشگيرد

نظم بوسيله . چنين حيواناتي بايد بطور مرعايت گرددروز اصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهمطابق 
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در مورد بهبود وضعيت آنها انجام اقدام مقتضي هرگونه و باتجربه در اين موضوع ارزيابي شده و  ذيصالح دامپزشك

 گيرد.

» آزمايشگاهي حيوانات روي بر آمده بعمل مداخالت شدت تعيين راهنماي«تي كه حسب سند مداخالدر مورد  -7 ماده

يا ديسترس و/منجر به درد شديد، رنج شديد، اي كه نيز هر نوع مداخله و گيرند،قرار مي» زياد«در دسته با شدت واقعي 

انجام نباشد،  تخفيف دادنقابل درد و رنج آنها دراز مدت بوده و الذكر فوقرود حاالت احتمال مي، چنانچه شودشديد مي

 . ممنوع استمداخالت مذكور 

با شدت واقعي  ناشي از مداخالتس، يا رنج ، ديستردردشده باشد كه پيشنهاد  نامه پروژهطرحچنانچه در  -8 ماده

درمان نشود، در صورت تشخيص كميته اخالقي مبني بر مغايرت اين امر با اصول اخالقي و/يا علمي، كميته » متوسط«

اخالقي موظّف است نسبت به رد موضوع اقدام نمايد. در غير اين صورت، كميته اخالقي موظّف است به صورت محرمانه 

كه مستقل از پروژه بوده، تالقي منافع با پروژه مورد بررسي حيوانات آزمايشگاهي كار با  مجرّب در ژوهشگراز دو نفر پ

 موضوع استعالم نمايد:علمي باشند، جهت داوري اخالقي و اطالع مينداشته، و از هويت افراد دخيل در پروژه بي

» ناشي از مداخله ، ديسترس، يا رنجدرمان درد«م الذكر به لزوچنانچه رأي هر دو داور يا يكي از داوران فوق -8-1

ناشي از  ، ديسترس، يا رنجدرمان درد«داللت داشت، مسئول/مسئوالن پروژه موظّف هستند هرگونه اقدام الزم جهت 

 نامه مذكور خواهد بود. را در پروژه بعمل آورند و در غير اين صورت كميته اخالقي موظّف به رد طرح» مداخله

الزم است داللت داشت، ناشي از مداخله  ، ديسترس، يا رنجدرمان دردعدم لزوم «ي هر دو داور به چنانچه رأ -8-2

فايده مورد بررسي قرار دهد تا منافع احتمالي حاصل از پروژه در مقابل -موضوع پروژه را از نظر هزينهكميته اخالقي 

مذكور پروژه  تصويب يا رددر مورد  ه اخالقيكميتو نهايتاً  ،درد و رنج ايجاد شده براي حيوانات ارزيابي گردد

توجيه علمي براي كميتة اخالقي است كه  آن هاييپروژهچنين تصويب از شروط  نمايد.گيري ميتصميم

با استفاده از هيچگونه روش ضددردي قابل دستيابي مذكور وجود داشته باشد كه هدف مداخله اي كنندهقانع

آسيبهاي زيادي به سالمت انسانها  اين پروژهن اهميتي برخوردار است كه عدم انجام از آنچناپروژه باشد و هدف نمي

 كند. يا حيوانات وارد مي

منجمله اعتقاد - به هر دليلدر ماده حاضر، ممكن است  ناشي از مداخالت، ديسترس، يا رنج دردعدم درمان  -8-3

 اشد.پيشنهاد شده ب - پروژهنتايج  بابه تداخل درمان ضد دردي  كاربران

چنانچه يك حيوان در يك يا چند مداخله استفاده شده است، و در عين حال، حيوان ديگري وجود دارد كه تا  -9 ماده

توان از حيوان تواند در مداخله استفاده شود، صرفاً زماني مياي بر روي آن انجام نشده است و ميكنون هيچ مداخله

  يط زير محقق گردد:شراتمامي اي استفاده كرد كه نخست مجدداً در مداخله
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 بعمل مداخالت شدت تعيين راهنماي«حسب سند مداخالت قبلي بر روي حيوان نخست،  »شدت واقعي« -1

  بوده باشد؛ » متوسط«يا » ماليم«، در دسته »آزمايشگاهي حيوانات روي بر آمده

  زي شده است؛حيوان نخست به طور كامل بازسا جسمي و رواني سالمترفاه و كه وضعيت عمومي  اثبات شود -2

يا  »متوسط«، »ماليم« واقعي داراي شدت، مداخالت آتي كه براي انجام بر روي حيوان نخست مورد نظر است -3

  باشند. » بدون بازگشت«

صورت گيرد، و و تحت نظر مستقيم وي  ذيصالح هاي دامپزشكمطابق توصيه ،استفاده مجدد از حيوان نخست -4

  در نظر گرفته شود.  حيوان در طول عمرشالمت و وضعيت سدر اين راه تاريخچه باليني 

، مورد استفاده در كار با حيوانات آزمايشگاهي بايد در تطابق با استانداردهاي موجود بودهو تجهيزات وسايل داروها،  -10 ماده

وضعيت عملكردي بسيار خوبي داشته تاريخ مصرف آنها رعايت شده باشد. وسايل و تجهيزات بايد و  مؤثر عمل نموده

تواند براي حيوان درد و رنج ؛ اين موضوع بويژه در مورد وسايلي كه مستهلك بودن يا اشكال در عملكرد آنها ميباشند

هاي مخصوص يوتانزي جوندگان كوچك)، از اهميت بسيار زيادي برخوردار ايجاد نمايد (نظير كند بودن تيغه گيوتين

 است.

ي استفاده از حيوانات، و ساير اماكنيا گهداري، حمل و نقل، پرورش، ننيات، خوردن، يا آشاميدن در محل مصرف دخا -11 ماده

 .ممنوع استكه ممكن است با حيوانات در ارتباط باشند، 

الزم  -اهميت به نظر برسدحتي اگر آسيب جزئي و ظاهراً بي- با حيوانات ناشي از كار در صورت بروز هرگونه آسيب  -12 ماده

هاي مقتضي قانوني وي گزارش شده و فرد آسيب ديده، تحت مراقبت است موضوع سريعاً به فرد مسئول پروژه يا نماينده

 پزشكي قرار گيرد و در صورت لزوم سريعاً به نزديكترين مركز درماني رسانده شود. 

 مؤسسات به مربوط مقررات  - 2 قسمت

 

ظّفند كه در زمينه حيوانات آزمايشگاهي به هر نحو فعاليت دارند، مو كاربر ه ياتهيه كنند، هدهندپرورشمؤسسات  -1 ماده

 مجوز مربوطه را دريافت نمايند.  ،حسب نوع فعاليت خود از كميته اخالقي ذيربط

مشروط بر اين است كه ايشان گان و كاربران، تهيه كننددهندگان، پرورش اعطاي مجوز كميته اخالقي به -1-1

ها فاقد هرگونه منع و در مجموع عملكرد آن ذيصالح اخذ نموده به فعاليت خود را از مراجع مربوط هايمجوزساير 

  . قانوني باشد
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ه يا كاربر در تطابق با تهيه كنندپرورش دهنده، الزم است عملكرد  ،مجوز كميته اخالقيبه منظور كسب  -1-2

ز كميته اخالقي  باشد. ذيربطهاي حاضر و ساير اسناد و دستورالعملدستورالعمل  مفادبراي يك دوره محدود مجو

  . زم است درخواست مجدد صورت گيردارائه شده و براي تمديد آن ال

 ه يا كاربرتهيه كننددر صورت هرگونه تغيير قابل توجه در ساختار يا عملكرد يك مؤسسه پرورش دهنده،  -1-3

ظنّ به الزامي است. از كميته اخالقي مجدد مجوز اخذ  - كه ممكن است تأثير منفي بر رفاه حيوانات داشته باشد-

ختار يا عملكرد موضوع بند حاضر، ممكن است توسط كميته اخالقي يا ساير نهادهاي تغيير در سا» قابل توجه بودن«

تغيير در ساختار يا عملكرد موضوع بند حاضر، صرفاً در » غير قابل توجه بودن«ذيربط صورت گيرد، ليكن اثبات 

  باشد. حيطة اختيارات كميته اخالقي ذيربط مي

مؤسسه عملكرد  انطباقجهت تضمين  فرد حقيقي مسئول بايدتوسط كميته اخالقي، مجوز ارائه شده  -1-4

ه اخالقي بايد صرفاً به مجوز كميتمشخص نمايد.  حاضردستورالعمل  با مفادرا ه يا كاربر تهيه كنندپرورش دهنده، 

 هاي علمي و عملي الزم برخوردار باشد. هاي آموزشي مقتضي را طي كرده و از صالحيتي اعطا شود كه دورهفرد

اين  ). مشخصاتالزامي استدار موارد ستارهوجود ( زير مورد نياز است فضاهايور كلي در يك مؤسسه كاربر، به ط -2 ماده

  :باشد روزاصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهمطابق كن بايد اام

 (*) ؛وانات بيمار از سايرين) حيسيونجداسازي (ايزوالمحل و حيوانات دريافتي محل قرنطينه  -1

 (*) ؛حل اسكان و نگهداري حيواناتم -2

پيش از برگردانده شدن به محل -محل مراقبت از حيواناتي كه در آزمايشگاه تحقيقاتي از آنها استفاده شده است -3

 (*) ؛اسكان اصلي

هاي غذايي خاص، معالجه محل آزمايشهاي تخصصي، آزمايشهاي بعد از مرگ حيوان، راديوگرافي، تهيه جيره -4

 ؛آزمايشگاهي تشخيصي و ...باليني، تستهاي 

 (*) مداخالت؛محل انجام  -5

 ؛كعوامل بيولوژيو محل دريافت و ذخيره سازي غذا، بستر، داروها،  -6

 (*) ؛ليزاسيونمحل استقرار و استفاده از وسايل و تجهيزات شستشو، گندزدايي و استري -7

ذخيره و نگهداري موقت مواد زائد جهت و/يا فريزر مناسب  هاسازي الشهجهت ذخيرهدرجه سانتيگراد  -20فريزر  -8

 (*) ؛ا دفعقبل از سوزاندن ي

 .(*) ؛تخصصي يا كارمندان اداري، هامراقبين، تكنسين محلي براي -9

 محلي براي استحمام افراد شاغل. -10
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امكانات و بويژه -آزمايشگاهي  كار با حيوانهر نوع مورد نياز جهت نگهداري، مقيد كردن و و شرايط امكانات  -3 ماده

اماكن مربوطه در  نظرمورد حيوان بايد حسب گونة  -ه در تأمين ايمني و سالمت افراد يا حيوانات نقش دارندك شرايطي

هايي كه به اين امكانات نياز دارند، نبايد در محل مذكور اجرا پروژه ،مذكورامكانات  وجودموجود باشد. در صورت عدم 

هاي فارغ از ساير جنبه، رخ داده باشد به دليل نبود امكانات الزم چنانچه. هرگونه آسيب به افراد عامل يا حيوانات شوند

 . شودمحسوب مينيز  مسئوليت قانوني، جزو موارد تخلّفات اخالقي

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

را تهيه نموده و در احتمالي و نحوة پيشگيري و درمان آنها مخاطرات  رستي ازفه ،محلو تجهيزات موجود در  ،وسايل

 . در محل مذكور حضور دارند، قرار دهندافرادي كه  تماميدسترس 

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

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

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

 واجد اهميت بسزايي است. حيوانات

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

هاي اوليه و امكانات درماني مذكور بايد براي تمامي افراد ذيصالح به راحتي جعبه كمكباشند.  مخاطارات احتمالي

 قابل رؤيت و در دسترس باشد.

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

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

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

 كسب نموده باشد. 

احتمالي را داشته باشد،  خطراتز درماني مقتضي كه امكانات الزم براي مقابله با الزم است نزديكترين مراك -4-4

بوده و وسيله نقليه آدرس و شماره تماس آنها به راحتي براي تمامي افراد قابل رؤيت و در دسترس  شناسايي شده،

 ايمؤسسه چنانچه در . مثالًمناسب براي انتقال مصدومان احتمالي به هر يك از مركز درماني مذكور آماده باشد

ترين مراكز درماني كه ، الزم است نزديكشودشده يا از داروهاي اپيوئيدي قوي استفاده ميسمي نگهداري  جانوران

از قبل  ،ا در اختيار دارنديا آنتاگونيست مناسب اپيوئيدهاي مورد استفاده ردر مؤسسه ويژة جانوران موجود پادزهر 

شود كه صرفاً به انتخاب يك مركز تأكيد مي دسترسي به آنها تعيين شده باشد. هاياهترين رشناسايي شده و سريع

 هاي جايگزين نيز از پيش انديشيده شده باشند.درماني يا يك مسير دسترسي اكتفا نشده و گزينه
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تبحر در داراي و دامپزشك مسئول نفر يك حداقل داراي بايد ميه و كاربر تهيه كنندپرورش دهنده، مؤسسه هر  -5 ماده

دامپزشك  شود.ياد مي» ذيصالحدامپزشك «باشد كه از وي در دستورالعمل حاضر به عنوان  طب حيوانات آزمايشگاهي

  :باشدزير بوده و قادر به انجام امور همواره در دسترس ذيصالح بايد 

  ؛پيشگيري، تشخيص، كنترل و درمان بيماريهاي حيوانات آزمايشگاهي -1

  ؛درد و رنج حيوانات آزمايشگاهي انيا درم ،، تسكينپيشگيري -2

هاي حيواني، تهيه پروژهانجام ها؛ مثالً ارائه روشهاي پروژهو شرايط مورد نياز براي انجام صحيح تأمين ملزومات  -3

انجام  دردي،شناسي و طبيعي) و ارائه خدمات تخصصي (مانند بيهوشي، بياطالعات (مانند ارائه معيارهاي زيست

، و يوتانزي نمودن حيوانات از حيوانات بدحال مراقبتهاي پس از عمل جراحي، مراقبتهاي ويژههاي معمول، جراحي

  ؛)حسب اصول صحيح

 ؛حيوانات آزمايشگاهي ، حمل و نقل، و كار بانگهداريپرورش، هاي مربوط به تدوين و مديريت برنامه -4

بعمل آمده در  امور علميها و در پروژه تهيه و اصالح دستورالعملهاي مربوط به استفاده از حيوانات آزمايشگاهي -5

 ؛مؤسسه

پرورش، نگهداري، حمل و نقل، و استفاده از حيوانات تأسيسات و فضاهاي الزم براي مديريت بر احداث و نگهداري  -6

 ؛آزمايشگاهي

ي كنترل درجه حرارت، رطوبت، فضاباشند؛ شامل نات با آنجا در ارتباط ميكه حيوا اماكنيفيزيكي شرايط كنترل  -7

 environmentalسازي محيط (، امكانات غنيصداهاي مزاحم (نويز)مورد نياز، كيفيت هوا، نوردهي، ميزان 

enrichmentمذكور؛هاي هاي فيزيكي محل)، و ساير مشخصه 

منابع مورد تأييد ، محتويات دستورالعمل حاضر، هاي كشوريدستورالعملهاي مرتبط با ارائه مشاوره و توصيه -8

 ؛هادر تأمين رفاه حيوانات و سالمت پروژه استانداردهاي موجود ساير و حاضر، دستورالعمل

 افراد ذيربط؛به  حيوانات آزمايشگاهيو كار با مراقبت عملي آموزش  -9

 ؛هاپروژهدر مدلهاي حيواني اجراي انتخاب و  -10

  حيوانات. با استفاده ازهاي علمي طراحي و هدايت پروژههمكاري در  -11

مجوزهاي قانوني الزم از مراجع قانوني مربوطه، فرد/افراد شاغل در محل نگهداري از حيوانات اخذ كلية  در صورت -6 ماده

 يا كار بااري نگهد رابطه بادر مؤسسه حضور يافته و به انجام امور الزم در  در تمام ايام و در هر ساعت مقتضيبايد بتوانند 

ذيربط الزم است ضمن توجه  مسئولينمور مقتضي) بپردازند. ساير ا حيوانات (نظير توزيع غذا، آب، اقدامات درماني، و

فرد/افراد رفت و آمد كامل به قوانين كشوري، قوانين مؤسسه مذكور و هرگونه قوانين مربوطه، اطمينان حاصل نمايند كه 

و ايمني  بوده وفاقد هرگونه منع قانوني  ،به مؤسسه و نيز حضور در مؤسسه طي زمانهاي مذكور در ماده حاضرمذكور 

 تأمين شده باشد.اين رابطه فرد/افراد مذكور در امنيت 
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. الزم است فرد به تنهايي حضور داشته باشدكار با حيوانات نگهداري يا هيچ فردي نبايد در محل تا حد امكان  -7 ماده

ه اين اماكن و نات، نسبت به زمان ورود و خروج افراد بامسئول محل پرورش، نگهداري، حمل و نقل، يا كار با حيوحقيقي 

دليل حضور ايشان در محل مذكور پيشاپيش آگاهي داشته باشد. براي ثبت تردد افراد به اماكن مزبور الزم است از 

 .شوددفترچه ثبت ورود و خروج، يا ساير ساز و كارهاي مقتضي استفاده 

محل كار با  فرد مسئول موظّف است كلية تمهيدات الزم جهت تأمين ايمني و امنيت افراد حاضر در -7-1

 با حيوانات در موعد مقرر اطمينان حاصل نمايد.  خروج صحيح و سالم افراد از محل كارحيوانات را بعمل آورد و از 

اولين نگهداري شوند، بايد در  يگروهيا صورت فردي ه باعم از اينكه  ،تمامي حيوانات مورد استفاده در مداخالت -8 ماده

واجد نشانه ( گذاريعالمتكند، درد را ايجاد ميميزان ممكن ترين توسط روشي كه كمپس از زايش،  زمان ممكن

  .شوند )منحصر به فردو شناسايي دائمي 

 ،كاربر ، ياهتهيه كنندپرورش دهنده، گذاري نكردن حيوانات توسط مخدوش بودن عالئم حيوانات يا عالمت -8-1

گذاري شود. در صورت نياز به عالمتهاي اخالقي شده و تخلّف محسوب ميموجب اختالل در امور نظارتي كميته

شده و مجوز كميته اخالقي اخذ شود؛ با اين ارائه اي به كميته اخالقي كنندهقانع نكردن حيوانات، الزم است داليل

. براي اين حال همچنان الزم است روشي براي شناسايي حيوان انديشيده شده و به كميته اخالقي معرفي گردد

، ي بدنالگوهاي خاص رنگ موها ها يارنگ مووشهايي نظير شناسايي با عالئم ظاهري بدن، منظور ممكن است از ر

در  .استفاده نمود تهيه عكس و ... ،هاي اختصاصي بر روي بدن نظير الگوي رنگ مخاطات دهان سگهامشخصه

 .باشندشناسايي عالئم نبايد بدون مجموع هيچيك از حيوانات آزمايشگاهي 

تهيه شود، از يك پرورش دهنده،  عالمتگذاريربه يا پريمات غيرانسان قبل از اينكه زماني كه يك سگ، گ -8-2

اي كه به ويژه گذاري حيوان، سابقه، الزم است دريافت كننده تا زمان عالمتكننده يا كاربر به ديگري منتقل شود

 حيوان باشد را حفظ نمايد.  هويت والدينمشخص كنندة 

اطالعات پذير نباشد، هايي از حيوانات كه عالمتگذاري فردي حيوانات اساساً امكانگونهيا تبصره: در مورد جوندگان 

 .توان به صورت گروهي به ثبت رساندالذكر را ميفوق

براي هر يك از  در اولين زمان پس از ورود حيوان به مؤسسه،بايد و كاربر  هتهيه كنند، هدهندپرورشمؤسسات  -9 ماده

 ثبت و نگهداري كنند: آنهااطالعات زير را در مورد داده و  تشكيلجزا پرونده تاريخچه محيوانات يك 

(اعم اطالعات والدين حيوان  تولد، محل ،)سال ماه، ساعت، روز،( تولد تاريخ جنسيت، نژاد، حيوان، شماره -9-1

)، شناسنامه سابقه بهداشتي (دامپزشكي در مقاطع زماني مختلف،تولّد و  هنگام در وزن ،)پدر شماره مادر و شمارهاز 
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 دليل ،)سال ماه، روز، ساعت،( مرگ تاريخ زندگي، طول درحيوان  نگهداري هايحيوان، مشخصات محلژنتيكي 

 مرگ؛ و محل مرگ،

 .يا خير استبراي استفاده در مداخالت پرورش يافته اصوالً آيا حيوان اينكه  -9-2

بايد از آنها مي» گروه«، براي هر (نظير جوندگان)شد پذير نباچنانچه ايجاد پرونده براي هر حيوان اساساً امكانتبصره: 

بايد به همراه در صورت انتقال حيوان به مكان ديگر، يك رونوشت از پرونده مذكور مي اي تهيه نمود.چنين پرونده

  . كننده جديد حيوان انتقال داده شودحيوان به دريافت

 :نمايندزير را ثبت  حداقل سوابقد موظّفنو كاربر ه تهيه كنند، هدهندپرورشتمامي مؤسسات  -10 ماده

، د استفاده در مداخالت، آزاد شدهتعداد و گونة حيوانات پرورش داده شده، به دست آمده، عرضه شده، مور -10-1

 ؛ افراد براي نگهداري، انتقال داده شده به سيستم دامداريشده به واگذار 

 پرورش يافته بودند يا خير؛  تدر مداخالمنشاء حيوانات، از جمله اينكه آيا آنها براي استفاده  -10-2

واگذار افراد خارج از مؤسسه  بههر نحو تاريخي كه حيوانات به دست آمدند، عرضه شدند، آزاد شدند، يا به  -10-3

 شدند.  يا فروخته

 به دست آمدند؛ آنجا مرجعي كه حيوانات از  -10-4

 نام و آدرس دريافت كننده حيوانات؛  -10-5

اند، بايد علت اند؛ در مورد حيواناتي كه مردهاند يا كشته شدهردهتعداد و گونة حيواناتي كه در هر مؤسسه م -10-6

 درج گردد.  -چنانچه شناخته شده باشد-مرگ 

 شود بايد ثبت شوند.از حيوانات استفاده مي هاهايي كه در آندر مورد مؤسسات كاربر، مشخصات پروژه -10-7

مراجع  دستورد و در صورت سال نگهداري شون 5بايد حداقل براي مدت  الذكرفوقسوابق تبصره: 

  ، به ايشان ارائه گردند. ذيربط

، نسبت به ارائه شناسنامه حيوانات، گواهي بهداشتي، و اتدهندگان الزم است در هنگام عرضة حيوانپرورش -11 ماده

 شمارهحداقل اطالعات الزم در شناسنامه حيوانات عبارتند از: گيرنده اقدام نمايند. به تحويلآنها شناسنامه ژنتيكي 

تولّد. حداقل  هنگام در وزنو  پدر، شماره مادر، شماره ،)سال ماه، ساعت، روز،( تولد تاريخ جنسيت، نژاد، ،اتحيوان

وجود عوامل پاتوژن خاص در حيوانات اشاره نمايد. به عنوان حداقل  وجود يا عدمبايد به مياطالعات بهداشتي حيوانات 
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هاي ژنتيكي خاص گيبودن و همچنين ويژ outbredيا  inbredالزم است اطالعات مربوط به وضعيت ژنتيكي حيوانات، 

  ارائه شده باشد. حيوان 

موظّف است دهنده حيوان ، پرورشپرورشي اتدر صورت مشاهده هرگونه خصوصيت نامطلوب در حيوان -11-1

 .مشكل اقدام مقتضي صورت دهد جهت رفعموضوع اقدام نموده و  يابينسبت به علت

را صرفاً به فرد مسئول انتقال حيوانات يا نماينده  عرضه شدهده موظّف است حيوانات دهنمؤسسه پرورش -11-2

 تحويل نمايد. ،كنندهمؤسسه تهيهيا  ،قانوني وي

آورده و فراهم  اتبراي حيوانرا  ممكن رفاهميزان  بيشترين بايد اتحيواناز و نگهداري  توليد، پرورششرايط محل  -12 ماده

 روز باشد.علمي معتبر و بهاصول ارائه شده در منابع مطابق 

شوند يوتانزي مي ردن اعضاء و بافتهاي حيواناتي كهاشتراك گذابه  امكان بايد استفاده از حيوانات آزمايشگاهياماكن  -13 ماده

يوانات بيهوده حاز كشته شدن از تعداد حيوانات مورد استفاده كاسته شده و بدينوسيله  را در بين كاربران ايجاد نمايند.

هايي كه از يك مدل آيد. همچنين مشاركت پروژهبعمل مي ظور استحصال اعضاء و بافتهاي آنها جلوگيريصرفاً به من

در  .شودجويي در منابع زماني، انرژي و مالي ساز و كار علمي كشور مينمايند، موجب صرفهحيواني يكسان استفاده مي

كننده از پيش به صورت مكتوب مورد راك گذارنده و مصرفاين رابطه الزم است مالكيتهاي مادي و/يا معنوي افراد به اشت

 توافق قرار گيرد. 

سايت مؤسسه/دانشگاه اي در وبتوان به اختصاص صفحهرساني در اين مورد ميبراي اطالعتبصره: 

 اقدام نموده يا از سيستم اتوماسيون اداري يا هر روش مقتضي ديگر استفاده نمود.

  اخالق يهاكميته مقرّرات مربوط به  - 3 قسمت

هايي كه بر روي حيوان آزمايشگاهي از تاريخ تصويب دستورالعمل حاضر، مرجع بررسي و تصويب تمامي پروژه -1 ماده

 سازماني و دانشگاهي ملّي، هايكميته( پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق هايشود، عبارت از كميتهانجام مي

 وظايف شرح و بنديسطح تشكيل، دستورالعمل« داختار، اعضاء و روال كار تابع مفاخالق) بوده كه از حيث سا

 فروردين مصوب)» اخالق سازماني و دانشگاهي ملّي، هايكميته( پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق هايكميته

 باشند.مي 1393

براي بررسي » مشاور«تواند از هر يك از افراد ذيل به عنوان ميذيربط در موارد لزوم، كميته اخالق  -1-1

 آزمايشگاهي؛ حيوانات با كار سابقه داراي دامپزشكهاي مربوط به حيوانات آزمايشگاهي دعوت بعمل آورد: نامهطرح

 سابقه داراي پژوهشگران كشور؛ در حيوانات از حمايت رسمي نهادهاي اپيدميولوژي؛ نماينده و حياتي آمار متخصص
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 در فعال و مندعالقه كه جامعه نماينده وانعن به )lay personمتخصص ( غير عضو آزمايشگاهي؛ حيوانات با كار

 از پس يا دانشگاهي تحصيالت دوران در ،دانشگاهي تحصيالت بودن دارا صورت در و بوده حيوانات از حمايت زمينه

 .باشد نداده انجام پژوهشي يا آموزشي اقدام آزمايشگاهي حيوانات روي بر هرگز آن

توان نظر ، ميندقبل، قادر به شركت حضوري در جلسه نبود در صورتي كه هر يك از اعضاء مندرج در بند -1-2

) جويا شد. براي اين و غيره مشورتي ايشان را با استفاده از وسايل ارتباطي قابل استناد (نظير ايميل، نامه، نمابر

يافت و مشاور قرار داده شده، در موعد مقرر نظر مشورتي ايشان درفرد منظور الزم است اطالعات مقتضي در اختيار 

 در اختيار كليه افراد حاضر در جلسه قرار داده شود.

پزشكي هاي زيستاخالق در پژوهشدر فواصل زماني مناسب توسط كميته ملّي  حاضردستورالعمل الزم است  -1-3

 قرار گيرد.روزرساني مورد بازنگري و به

نوع حيوان مورد «و  »نامهطرح يك از حاصلواقعي  آسيب و شدت ميزان«حسب » كميته اخالقي ذيصالح« -2 ماده

 شود:، به شرح زير تعيين مي»استفاده

 با هاينامهطرح اخالقي تصويب و داراي صالحيت بررسي» پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق دانشگاهي كميته« -الف

 هايهگون ها،پريمات شامل آزمايشگاهي حيوانات به مربوط هاينامه طرح يا »شديد« قالب در شده بنديدسته موضوعات

 ،يا ساير مراجع قانوني ذيربط) ايران اسالمي جمهوري زيست محيط حفاظت سازمان توسط( شده اعالم خطر معرض در

 اعتراض باشد. قبولمي )ژنتيكي تغييرات انواع ساير و آتناك ژنيك،ترانس نظير حيوانات( يافته ژنتيكي تغيير حيوانات يا

 هايپژوهش در اخالق ملي كميته«الذكر، توسط فوق هاينامهطرح صوصخ در دانشگاهي كميتة تصميم به رسيدگي و

  .است قطعي موارد اين در ملي كميتة گيرد و رأيصورت مي» پزشكيزيست

 موضوعات با هاينامهطرح اخالقي تصويب و صالحيت بررسي» پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق سازماني كميته« -ب

 در اخالق سازماني كميته«را دارا است.  »متوسط« يا ،»ماليم« ،»بازگشت بدون« هايدسته از يكي در بندي شدهدسته

 حيوانات مختلف هايگونه روي بر اجرا براي مزبورهاي نامهصالحيت بررسي طرح» پزشكيزيست هايپژوهش

 جمهوري زيست محيط حفاظت سازمان توسط( شده اعالم خطر معرض در هايگونه ها ياپريمات جز به آزمايشگاهي

 ساير و آتناك ژنيك،ترانس نظير حيوانات( يافته ژنتيكي تغيير حيوانات يا ،)يا ساير مراجع قانوني ذيربط ايران اسالمي

الذكر فوق هاينامهطرح خصوص در سازماني كميتة تصميم به رسيدگي و اعتراض قبول .، را دارد)ژنتيكي تغييرات انواع

 موارد اين در دانشگاهي كميتة گيرد و رأيصورت مي» پزشكيزيست هايپژوهش در قاخال دانشگاهي كميته«توسط 

  .است قطعي
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هاي ، داراي صالحيتخودهاي ذاتي عالوه بر صالحيت پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق دانشگاهي كميته -3 ماده

 :دباشهاي مربوط به حيوانات آزمايشگاهي ميدر رابطه با پروژهافزوده ذيل 

. شودمي استفاده آزمايشگاهي حيوانات از آنها در كه هاييمحل در سرزده بازرسي انجام براي سينيبازر تعيين -3-1

 مندرجات با آن تطابق ميزان و نموده بررسي را حيوانات از استفاده و نگهداري شرايط هستند موظّف مذكور بازرسين

 نموده بررسي ايجلسه طي را بازرسين كتبي گزارشات اخالق، كميته. نمايند گزارش كميته به را دستورالعمل حاضر

 اعضاي توسط بايد شرايط بهبود جهت الزم امكانات و تسهيالت تغييرات، گونه هر. نمايدمي اعالم را خود نظر و

 پذيرد؛ صورت آنها آوردن در اجرا به براي مقتضي اقدامات و گرفته قرار بررسي مورد كميته

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

 ؛دهد ارتقاء حاضر

 تعداد حيواني، آزمودني داراي شده ارزيابي هايپروژه بودجه مجموع و تعداد بر مبني ساالنه گزارش تهيه -3-3

ارائه گزارش به  جهت، »شديد« هدست قالب در شده بنديدسته هايپروژه تعداد و آنها، گونه و شده استفاده حيوانات

 ؛كميته ملّي

 داراي هايپروژه با رابطه در پوشش تحت سازماني هايكميته فعاليتساالنه  گزارش خالصهآوري جمع -3-4

 حيواني جهت ارائه به كميته ملّي. آزمودني

هاي يتهاي ذاتي خود، داراي صالحعالوه بر صالحيت پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق سازماني كميته -4 ماده

 :باشدهاي مربوط به حيوانات آزمايشگاهي ميافزوده ذيل در رابطه با پروژه

 هايدوره صالحيت مدرسين. آزمايشگاهي حيوانات با كار به مربوط آموزشي هايدوره اجراي و ريزي برنامه -4-1

 ؛ردمعتبر و كميته اخالقي ذيربط مورد تأييد قرار گي علمي از طرف مرجع است الزم مذكور آموزشي

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

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

 الزم صالحيت كه زماني تا و باشندمي تعليم تحت مداوم ورط به و هستند، عملي صالحيت واجد ديده، آموزش كافي

  ؛كنندمي عمل ترباتجربه افراد ساير نظارت تحت دهند، نشان خود از را

 اماكن ذيربط؛ در حيوانات وضعيت نگهداري و كار با ،حيوانات رفاه بر نظارت -4-3
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ه داراي آزمودني حيواني، تعداد هاي ارزيابي شدتهيه گزارش ساالنه مبني بر تعداد و مجموع بودجه پروژه -4-4

 ،»بازگشت بدون« هايدسته از هر يك بندي شده در قالبهاي دستهحيوانات استفاده شده و گونه آنها، و تعداد پروژه

 ؛پزشكيزيست هايپژوهش در اخالق دانشگاهي كميته، جهت ارائه گزارش به »متوسط«يا  ،»ماليم«

 اجراي براي را سازمان مربوطه بتواند توان روشي كه ي مبني بر هرهاي دانشگاهارائه پيشنهاد به كميته -4-5

 دهد. دستورالعمل حاضر ارتقاء

 كرددستورالعمل حاضر نظارت داشته باشند. مالك عمل هاي اخالقي موظّف هستند بر صحت اجراي مفادكميته -5 ماده

هاي صادره از جانب كميته اخالقي هها يا بخشنامدستورالعملهرگونه هاي اخالقي ذيربط، دستورالعمل حاضر و كميته

بايد موضوع از كميته اخالقي باالدست استعالم اي وجود داشت، ميچنانچه در هر مورد شك و شبهه باالدست خواهد بود.

 شود.

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

 كننده/گان اعتبار مالي پروژه منعكس نمايد.نامه و نيز تأمينحعلمي معتبر تصويب كننده طر

 هايپژوهش در اخالق هايكميته وظايف شرح و بنديسطح تشكيل، دستورالعمل« از 35 مادة به عطف -6 ماده

 دادخواهي امكان عدم به عنايت با ،1393 فروردين مصوب)» اخالق سازماني و دانشگاهي ملّي، هايكميته( پزشكيزيست

 حقوقي يا/و حقيقي فرد هر اينجا در مشتمل بر استفاده از حيوانات آزمايشگاهي، هايپروژه در »آزمودني« انبج از

 هايپروژه در احتمالي اشكال يا نقص هرگونه وكالت از جانب آزمودني يا به نمايندگي از جانب جامعه اخالقي، به تواندمي

متعاقباً  نيز كميته اين. نمايد گزارش نامهطرح كننده تصويب ياخالق كميته رئيس به موضوع دستورالعمل حاضر را

در صورت  .نمايد منعكس دارصالحيت مقام جهت رسيدگي به را موظّف است اقدامات مقتضي را صورت داده و/يا مراتب

 علوم تتحقيقا در پژوهشي تخلّفات به رسيدگي دستورالعمل« مفاد مشمول مرتكبين يا احراز مصاديق تخلّف، مرتكب

 .گيرندقرار مي »پزشكي

به عهده  افراد مرتبط با حيوانات در پروژه، حسب نقشي كه در پروژه صالحيت اخالقي و عملكردي تمامي -6-1

 يد كميته اخالقي برسد. أيبايد به ت دارند،

انطباق  حاضربا الزامات تعيين شده در دستورالعمل  ،ه يا كاربرتهيه كنندپرورش دهنده، مؤسسه چنانچه  -6-2

در هر يا براي كميته اخالقي مسجل شود كه به هر نحو از اصول اخالقي كار با حيوانات آزمايشگاهي نداشته باشد، 

موظّف است  تخطّي شده است، كميته اخالقي -، و ...گزارشنوشتن و انتشار ، ولو پس از پايان پروژه- پروژهمرحله از 

افراد صورت شفاهي يا كتبي به موضوع را به ، رفاه حيواناتحسب ميزان عدم انطباق و شدت تأثير آن بر وضعيت 

متعاقب اقدام نمايد. تعليق يا لغو مجوز پروژه  عملكرد افراد را صادر نموده، يا به اصالح دستوريا  ذيربط تذكّر داده،



  
25 

 

اعتبار مالي  گان/كنندهبه تأميندر اسرع وقت لغو مجوز اخالقي پروژه، كميته اخالق موظّف است موضوع را تعليق يا 

 پروژه منعكس نمايد.

مربوطه  مؤسسهسرنوشت حيوانات مقيم در بايد  ، كميته اخالقيمجوز/مجوزهاي مربوطهپيش از تعليق يا لغو تبصره: 

، شودالذكر به حالت تعليق در آمده يا لغو فوق /مجوزهاياطمينان حاصل كند كه چنانچه مجوزرا مشخص نمايد و 

  .خواهد گرفتبه صورت نامطلوب تحت تأثير قرار ن مذكور مؤسسهتقر در رفاه حيوانات مس

 هايدستورالعمل حسب بايدمي آزمايشگاهي حيوانات روي بر آمده بعمل مداخالت از حاصل نتايج انتشار -6-3

 .گيرد صورت »پزشكي علوم پژوهشي آثار انتشار در اخالق كشوري راهنماي« بويژه مربوطه،

هاي آزمايش هاي مناسب علمي يا استراتژيروش -هركجا ممكن بود -ند كه ينان حاصل كبايد اطمكميته اخالقي  -7 ماده

 مورد استفاده قرار گيرند. روي حيوانات زنده،  بر به جاي مداخالتندارند، استفاده از حيوانات زنده  نيازي بهكه 

 toxicity( اديت مودر مورد تستهاي تعيين سموسيع هاي اختصاصاً با عنايت به پيشرفتتبصره: 

tests(، امكانبايد  كاربران كه با هدف جايگزيني، - از جديدترين روشهاي انجام اين گونه تستها تا حد

هاي مربوطه استفاده كنند. در پروژه -اندسازي كار با حيوانات آزمايشگاهي ارائه شدهكاهش، و بهينه

كميته در برابر  موظّف استپژوهشگر  باشد،چنانچه استفاده از جديدترين روشهاي مذكور ممكن نمي

، آگاهي خود را از وجود روشهاي مذكور نشان داده و دليل ناتواني در استفاده از روش مذكور را اخالقي

برطرف ساختن موانع موجود در استفاده از روشهاي  جهت الزمبايد اقدامات مي كميته اخالقيشرح دهد. 

كميته ت ممكن نباشد، در كوتاه مد انجام اصالحات مذكورچنانچه  .به انجام برساند تا حد امكاننوين را 

اقدام نامه تصويب يا رد طرحارائه شده، نسبت به  نامهطرحفايده  -با عنايت به ارزيابي هزينهاخالقي 

  نمايد.مي

داف پروژه كه موجب اختالل در اه-از حيوانات  ممكنتعداد بايد اطمينان حاصل كند كه حداقل كميته اخالقي مي -8 ماده

 . ا مورد استفاده قرار گيردهدر پروژه -گرددنمي

الزم است هاي ارزشمند پروژه بوده و ها، تعداد مرگ و مير حيوانات بخشي از دادهپژوهش بسياري ازدر  -8-1

 . عيناً در نتايج تحقيق منعكس گردد

و بر اساس پروتكل  در مواردي كه مرگ و مير به دليل اشكال تكنيكي در اجراي پروژه رخ داده باشد -8-2

 دقيق تحقيق نياز به جايگزيني حيوان وجود داشته باشد، الزم است درخواست افزايش تعداد حيوانات با توضيح

پروژه تكميل  مجري، توسط ، و روش پيشنهادي براي اصالح تكنيك مذكوروميراشكال تكنيكي منجر به وقوع مرگ

مجري مسئول صرفاً در . گيردمورد بررسي قرار  كميته اخالقيط توسدر اسرع وقت شده و افزايش تعداد حيوانات 

  باشد. صورت تصويب افزايش تعداد حيوانات توسط كميته اخالقي، مجاز به اين امر مي
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حمل و ، نگهداري رورش،شرايط پسازي بهينهاقدامات مناسب جهت بايد اطمينان حاصل كند كه كميته اخالقي  -9 ماده

موجب حذف يا به حداقل رساندن درد، رنج، ورت گرفته، به نحوي كه اقدامات مذكور نقل، و استفاده از حيوانات ص

 شود. حيوانات ميبراي ديسترس يا آسيب پايدار 

دانش الزم براي به اجرا گذاردن مفاد  والزم، كار امكانات، نيروي بايد اطمينان حاصل كند كه كميته اخالقي  -10 ماده

 موظّفكميته اخالقي  غير اين صورتدر يك مؤسسه خاص وجود دارد. در رد يك پروژه خاص دستورالعمل حاضر در مو

 . باشدمينامه به رد طرح

 مقررات مربوط به كاربران  - 4 قسمت

پروژه و هم در رابطه با موضوع  درالزم است هم ، بر روي حيوان آزمايشگاهي دهنده يك پروژهمجري مسئول يا ارائه -1 ماده

 و صحيح ايفرضيه سؤال يا بتواند تا بوده، برخوردار الزم صتخص و راف، تبحاشر زمتدولوژي كار با حيوانات آزمايشگاهي ا

ص كافي جهت طراحي ر و تخصچنانچه وي از تبح و روش صحيحي را براي آزمون آن برگزيند. نمودهرا تدوين  نوين

اير متخصصين واجد از س موظّف استمتدولوژي پروژه بر روي حيوان آزمايشگاهي برخوردار نباشد، هر بخش از صحيح 

 يا صالحيت در پروژه خود استفاده نموده و نظرات ايشان را در طراحي و اجراي مداخله، عمالً به مورد اجرا بگذارد. سؤال

كاري محسوب نشود. ايجاد تغييرات جزئي در متدولوژي پروژهبايد فاقد نمونه مشابه قبلي بوده، دوبارهفرضيه مطروحه مي

اثبات وجاهت علمي بر پايه  .باشددار و بااهميت باشد، قابل قبول نميقد وجاهت علمي و آثار معنيهاي قبلي چنانچه فا

هاي ريالي، ارزي، منابع انساني مورد بايد در مقابل هزينهپذيرد. ميزان فايده پروژه ميمستندات علمي معتبر صورت مي

آيد ارزيابي شده، تناسب بين ه براي حيوانات به بار ميك و آسيبي استفاده و سرمايه زماني محققان و نيز درد و رنج

اي باشد كه در داوري شود. به طور كلي، سؤال يا فرضيه مطروحه بايد به گونهكميته اخالقي ها توسط ها و فايدههزينه

 اضافه نموده و/يا در رفع مشكلي از سالمت جامعه مؤثر باشد.بشر اي به دانش فعلي پايان تحقيق، نكته

 تقاضانامه«فرم تكميل شده  موظّف است درخواست بررسي پروژه در كميته اخالقي، مجري مسئول هتج -2 ماده

 را به كميته اخالقي مربوطه تسليم نمايد. »علمي امور در آزمايشگاهي حيوانات از استفاده و نگهداري مجوز دريافت جهت

، پس از تصويب شدن پروژه توسط هاي اخالقهاي حيوانات آزمايشگاهي در كميتهبررسي اخالقي پروژه -2-1

 گيرد. مرجع علمي معتبر، صورت مي

كه توسط پروژه شماره مجوز انجام ف است موظّفرد مسئول انتشار نتايج  ،پروژههنگام انتشار نتايج يك  -2-2

 .دن، ارائه نمايپروژهرا همراه گزارش و نام كميته اخالقي صادر كننده مجوز  صادر شده است كميته اخالقي
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 تعيين راهنماي«حسب سند  نامه راطرح يك -و نه ظاهري–واقعي  شدت ميزان موظّف است مسئول مجري -3 ماده

 مجوز دريافت جهت تقاضانامه«تعيين نموده و موضوع را در  »آزمايشگاهي حيوانات روي بر آمده بعمل مداخالت شدت

 . منعكس نمايد »علمي امور در آزمايشگاهي حيوانات از استفاده و نگهداري

 مسائل مربوط به رفاه حيوانات تمامي و اجراي دستورالعمل حاضررابطه با در باالترين ميزان مسئوليت  -4 ماده

نامه پروژه را پروژه است كه طرحمسئول  آزمايشگاهي و اخالق كار با حيوانات آزمايشگاهي در هر پروژه، مربوط به مجري

الذكر موجب ساقط با اين حال، موضوع فوقده گرفته است. به كميته اخالقي ارائه داده و مسئوليت اجراي آن را بر عه

شدن مسئوليت از ساير افراد دخيل در پروژه نشده، بلكه تمامي افراد حسب نوع عملكرد خود در رابطه با حفظ رفاه 

روژه، پيش از آغاز پموظّف است پروژه مسئول  مجريباشند. حيوانات و رعايت اخالق در كار با آنها داراي مسئوليت مي

 هاي هر فرد دخيل در پروژه را مشخص نموده و به ايشان تفهيم نمايد. شرح وظائف و مسئوليت

 موظّف است:مسئول پروژه  در حين اجراي پروژه، مجري -5 ماده

ميل تحممكن است به حيوان هرگونه درد، رنج، ديسترس يا آسيب پايدار غيرضروري كه در حين مداخله  -1

 شود، را سريعاً متوقف نمايد.

كميته مربوطه، يا هر تصميمي كه توسط كميته اخالقي طمينان حاصل كند كه پروژه در تطابق با مجوز ا -2

رسد؛ و نيز اطمينان حاصل كند كه در موارد عدم تطابق، اقدامات اتخاذ شده است، به انجام مي اخالقي ذيربط

 دد. گرميصورت گرفته و نتايج آنها ثبت در اسرع وقت مقتضي جهت اصالح امور 

دخيل در كار با حيوانات آزمايشگاهي در يك افراد مجري مسئول موظّف است اطمينان حاصل نمايد كه تمامي  -6 ماده

 ومناسب را دريافت نموده، عملي تئوري و ، آموزش گونه اقدامي در رابطه با حيواناتقبل از انجام هر، پروژه

  باشند:ماده حاضر به شرح زير ميموزش وفق رئوس ضروري آبرخي  .باشند كردههاي الزم را اخذ گواهي/گواهي

  ها؛ طراحي مداخالت و پروژه -1

  انجام مداخالت بر روي حيوانات؛ -2

  تكثير، پرورش، يا صيد حيوانات؛ -3

  حمل و نقل حيوانات؛ -4

  مراقبت از حيوانات؛ يا -5

  كشتن حيوانات.  -6

تواند نميبه هيچ وجه  استفاده بودن برخي حيوانات،بييا در دسترس بودن، ارزان بودن، مسن بودن، صرف  -6-1

براي  افرادمالك صالحيت كامل  ،درككسب مصرف  ضمناًنديده با آنها باشد. كار كردن افراد آموزش ايبر توجيهي
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تا زماني كه الزم است دهند براي دفعات اول انجام ميافراد هايي كه مورد تكنيكدر نيست و انجام هر تكنيكي 

تر انجام ساير افراد باتجربهمستقيم  زير نظر و ها را با همكارياين تكنيك سداثبات برآنها به عملي  هايصالحيت

 دهند.

بايد حيوانات، كار با عالوه بر آشنايي با متدولوژي دهند، ها را انجام ميافرادي كه طراحي مداخالت و پروژه -6-2

يا از همكاري فردي كه داراي  باشند نيز دارارا پروژه علمي مرتبط با  هايرشتهساير اطالعات و آموزشهاي مربوط به 

  گردد.در اين رابطه مشورت با دامپزشك ذيصالح توصيه مي مذكور باشد استفاده نمايند. اطالعات و آموزشهاي

است كه مورد  هاي آموزشيت آزمايشگاهي، دورهمعيار در رابطه با آموزش افراد دخيل در كار با حيوانا -6-3

برگزار پزشكي زيست هايپژوهش در اخالق ملّي كميته هاي مصوبسرفصلطبق تأييد كميته اخالق ذيربط بوده و 

 شوند.مي

داراي تاريخ هاي آموزشي وفق ماده حاضر مربوط به دورههاي صادره با توجه به اينكه مدارك و گواهي -6-4

در غير اين صورت  باشند، الزم است افراد در موعد مقرر نسبت به گذراندن دوره بازآموزي اقدام نمايند،انقضاء مي

  باشد. حاضر مي مادهفاقد ارزش قانوني مورد نظر در  ،مدركي كه تاريخ انقضاء آن گذشته باشد

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

 ، بين حيوان و انسانها وگيري از انتقال اين بيماريهاي جلروش ،حيوان مورد نگهداري(زئونوزها) بيماريهاي مشترك 

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

 خود مورد استفاده قرار دهند.از در حفاظت ديده و قادر هستند آموزش 

در  هاي كزار و هاريهاي الزم (بويژه واكسنبايد كلية واكسيناسيونتمام افراد مشغول به كار با حيوانات  -7-1

طبق برنامه زماني الزم است كنند ضمناً سالمت افرادي كه با حيوانات كار مي دريافت نموده باشند.) را موارد مقتضي

بروز يا  ،وانيا گاز گرفته شدن فرد توسط حي ،وارد شدن سوزن آلوده به بدن فردصورت ارزيابي شود. در منظم 

، يا هرگونه مورد ديگري كه خطر انتقال كه ممكن است سالمت حيوانات را تهديد كند بيماري خطرناك در فرد

ا رويكرد بو اقدامات مقتضي  شدهبررسي الزم است سالمتي فرد سريعاً  بيماري بين حيوانات و انسان را در پي دارد،

 يرد.گتبط با افراد صورت حفظ سالمت حيوانات مر نيزحفظ سالمت افراد و 

كننده مجري مسئول موظّف است در پايان پروژه، يك نسخه از گزارش پايان پروژه را به كميته اخالقي تصويب -8 ماده

 نامه پروژه تسليم نمايد.طرح
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 مقررات مربوط به نيروهاي مراقبت از حيوانات  - 5 قسمت

  نيروهاي مراقبت از حيوانات بايد: -1 ماده

و گاهي آزار  و در برابر رفتارهاي طبيعي صبور باشنددر زمان كار با حيوانات  د.نمسئوليت پذيري اخالقي داشته باش -1

 ات را حسب اصول صحيح به انجام رسانند.مقيد كردن حيوان ندهند.بروز  تند از خود العملعكسات حيواندهنده 

گاهي داشته آو موفقيت پروژه  در حفظ سالمت حيوان خوداهميت و نقش  نيز و ،نسبت به اهميت موضوع پروژه -2

تفاوت كار در مركز نگهداري از حيوانات آزمايشگاهي با ساير مراكز نگهداري و پرورش حيوانات و الزم است باشند. 

  داده شود.  آموزشكار با حيوانات آزمايشگاهي براي ايشان به خوبي  شرايط خاص

تا زماني كه  موظّفندكار تازه افرادباشند. طي كرده  اخالق كميتههاي مصوب حسب سرفصلهاي الزم را آموزش -3

  .فعاليت نمايند ترت افراد با تجربهراهاي آنها عمالً به اثبات برسد، تحت نظصالحيت

يا افسردگي،  بيماري، ضعف، درد،عالئم تحت مراقبت خود را بشناسند و به طور ويژه حيوان گونة هاي رفتاري نشانه -4

منظم به حيوانات سركشي كرده و سالمتي آنها را كنترل  طوره ب تشخيص دهند.را ات با يكديگر حيوانناسازگاري 

سريعاً به موضوع را در صورت مشاهده هرگونه مورد غير طبيعي، موظّف هستند نمايند. نيروهاي مراقبت از حيوانات 

 د.نيا ساير افراد ذيربط اطالع ده مجري مسئول

مني در كار با حيوانات آگاه باشند و به آنها عمل كنند. مثالً از نكات ايمني كار با حيوانات شامل مسائل بهداشتي و اي -5

هاي محافظ (دستكش، سربند، ماسك، پوشش كفش، روپوش تميز) استفاده كنند و هاي حيوانات از پوششدر اطاق

هاي غير قابل حذف را در صورت آلوده هاي يك بار مصرف را حذف كرده و پوششپس از خروج از اطاق، پوشش

  محل نگهداري حيوانات، دستان خود را بشويند.و خروج از ر هنگام ورود د عفوني و نيز شستشو نمايند.شدن، ضد

 

   حيوانات آزمايشگاهي اصول كار با -سوم بخش

  مورد استفاده در مداخالت يواناتح منشاء  - 1 قسمت

 ته اخالقي برسد. يكم تصويبد به يبا پروژهدر هر  وانيه حيمنشاء ته -1 ماده

براي استفاده در مداخالت  اصوالًدر صورتي ممكن است در مداخالت استفاده شوند كه  هاي حيواني تنهاگونه -2 ماده

اين امر هم  شوند كهمياسترس و رنج بسيار زيادي پس از اسارت متحمل  )ولگرد(حيوانات آزادزي پرورش يافته باشند. 

 هاي بعمل آمدهنتايج پروژهوش شدن د موجب مخدتوانو هم از نظر علمي مي برانگيز بودهموضوعي چالشاز نظر اخالقي 

بروز منجر به تواند ميآزادزي نامعلوم بوده كه اين امر ضمناً سابقه بهداشتي يا ژنتيكي حيوانات  .شودبر روي اين حيوانات 

  . دگردمنتج ها پروژهحصول نتايج غير معتبر در به ها، با افزايش پراكندگي در دادهمعضالت بهداشتي براي افراد شده يا 
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تنها در مواردي از حيات وحش  صيد شدهحيوانات يا  ،هاي اهليوحشيِ گونهانواع و آزادزي از حيوانات  -2-1

نياز ضروري براي مطالعات مربوط نمود كه كميته اخالقي به اين نتيجه برسد كه استفاده مداخالت ممكن است در 

مطالعات مربوط به استفاده از حيوانات مذكور در ه ، يا نياز ضروري بداشتهوجود مذكور به بهداشت و رفاه حيوانات 

 . الزم استها يا حيوانات وجود داشته باشدسالمت انسان مطالعات مربوط به يا يتهديدهاي جدي محيط زيست

وحشيِ انواع يا  آزادزي اتبا استفاده از حيوانفقط ، مطالعات مذكورتوجيه علمي وجود داشته باشد كه حقيقتاً 

 شديد هايحساسيت به عنايت بابا اين حال،  .است پذيرامكان از حيات وحش صيد شدهحيوانات ، يا ليهاي اهگونه

هاي غير از ، و پريماتهاگربه ،سگها(بويژه  مذكور حيوانات روي بر آموزشي و پژوهشي امور انجام به نسبت الملليبين

 اين انتشار از ناشي احتمالي سوء عواقب بايديم كاربران و اخالقي هايكميته ،)non-human primates- انسان

 .دهند قرار نظر مد را هاپروژه

نمود كه كميته اخالقي به در مداخالت استفاده غير از انسان  تنها در مواردي ممكن است  هايپريمات از -2-2

ا شرايط باليني تشخيص يا درمان يك ناتواني يا رويكرد اجتناب، پيشگيري، مذكور بمداخالت اين نتيجه برسد كه 

حقيقتاً گيرد و مي هاي غير از انسان) صورت(يا حيوانات همان گونه از پريماتبالقوه مخاطره آميز براي حيات انسان 

هاي غير از انسان، هاي ديگر بجز پريماتبا استفاده از گونه تتوجيه علمي وجود داشته باشد كه هدف اين مداخال

 باشد.قابل دستيابي نمي

هاي غير از انسان تحت حمايت سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمي ايران، نبايد در پريمات -2-3

نبايد در ) Hominidae، خانواده great apes( وارمورد استفاده قرار گيرند. از ميمونهاي آدم هاي پايهپژوهش

برسد كه انجام يك مداخله خاص بر پاية شواهد متقن به اين نتيجه  كميته اخالقيمداخالت استفاده شود، مگر آنكه 

يا براي كنترل شيوع غيرمنتظره يك وضعيت باليني تهديد  اساسي بوده ،وارآدمبراي حفاظت از گونة ميمونهاي 

حقيقتاً به اين شرط كه اهداف مداخله را و  در موارد مذكورضروري است.  اساساًكننده حيات يا ناتوان كننده انسانها، 

كميته  ،وار يا با استفاده از روشهاي جايگزين بدست آوردهاي ديگر به جز ميمونهاي آدمنتوان با استفاده از گونه

وار در مداخالتي را كه استفاده مشروط از ميمونهاي آدم اخالقي مجوز ،تتواند به صورت استثنائي و موقّمي اخالقي

 به عنايت با .صادر نمايد باشد،نمي »هاي پايهپژوهش«شامل  ماده حاضر بوده و واجد يكي از اهداف مندرج در

 اخالقي هايكميته مذكور، حيوانات روي بر آموزشي و پژوهشي امور انجام به نسبت الملليبين شديد هايحساسيت

 .دهند قرار نظر مد را هاپروژه اين انتشار از ناشي احتمالي سوء عواقب بايدمي كاربران و

سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمي مشخص شده توسط حيواني در معرض خطر هاي گونهاز  - 2-4

در  توانمي صورتيدر تنها ، هاي قانوني وجود داردو تمام انواع حيواناتي كه در مورد آنها حساسيت ايران

ذيربط كسب  مراجعه از هرگون رابطههاي قانوني الزم در اين مجوز تمامينمود كه اوالً مداخالت استفاده ها/پروژه
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ا رويكرد اجتناب، پيشگيري، تشخيص مذكور بمداخالت پروژه/شده باشد و ثانياً كميته اخالقي به اين نتيجه برسد كه 

همان گونة در معرض خطر)  (يا حيواناتيا درمان يك ناتواني يا شرايط باليني بالقوه مخاطره آميز براي حيات انسان 

هاي ديگر با استفاده از گونه تيه علمي وجود داشته باشد كه هدف اين مداخالحقيقتاً توجگيرد و صورت مي

و هيچ روش پژوهشي جايگزيني به جز استفاده از حيوانات  باشدقابل دستيابي نمي -گونة مذكوربجز -حيوانات 

 روي بر وزشيآم و پژوهشي امور انجام به نسبت الملليبين شديد هايحساسيت به عنايت با مذكور وجود ندارد.

 قرار نظر مد را هاپروژه اين انتشار از ناشي احتمالي سوء عواقب بايدمي كاربران و اخالقي هايكميته مذكور، حيوانات

 .دهند

 داراي مجوز تهيه شود. دهندهپرورشيا يك و/هاي آزمايشگاهي استاندارد بايد از يك تهيه كننده داراي مجوز گونه -3 ماده

كننده دهنده يا تهيهه خصوصيت نامطلوب در حيوان، دريافت كننده حيوان بايد آن را به پرورشدر صورت مشاهده هرگون

 حيوان اطالع دهد.

و با استفاده از روشهايي صورت گيرد كه  با تجربهبه دام انداختن حيوانات از حيات وحش بايد صرفاً توسط افراد  -4 ماده

 .ودش اتبراي حيوانيب پايدار درد، رنج، ديسترس يا آسكمترين ميزان ممكن موجب بروز 

، وان، مشخص شد كه حيوان مجروح شدهچنانچه در زمان به دام انداختن يا پس از به دام انداختن يك حي -4-1

جهت به  مقتضي بايد توسط دامپزشك ذيصالح معاينه شده و هر اقداماش نامطلوب است، مييا وضعيت سالمتي

ممكن است  كميته اخالقي، كامالً معتبرر صورت وجود توجيه رنج حيوان صورت گيرد. ددرد و حداقل رساندن 

  قائل شود. اجراي بند حاضراستثنائاتي در مورد 

 . استممنوع به دام انداختن حيوانات در فصل توليد مثل و در دوران شيردهي  -4-2

الزم  ،د نظرم يا آزمايشگاه مورئبه محل نگهداري داآنها و رسيدن از زمان به دام انداختن حيوانات تا حمل  -4-3

 نگهداري شوند.در شرايط مناسب مربوط به گونه خود  اتحيوان است

  حمل و نقل حيوانات  - 2 قسمت

 

 يد كميته اخالقي برسد.أيبايد به ت نحوه حمل و نقل حيوانات در هر پروژه -1 ماده

ي حداكثر رفاه ممكن براروز باشد و منابع علمي معتبر و به اصول ارائه شده درمطابق بايد حمل و نقل حيوان  -2 ماده

به  ،يوتانزي شوند يا آموزشي به داليل پژوهشي ،رسيدن به مقصدپس از  اتحيوانمقرر است اينكه . آوردفراهم را  اتحيوان

 باشد.  آنهاتواند دليلي براي حمل و نقل غير اصولي و آزاردهنده هيچ عنوان نمي
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 صالح بررسي شده و گواهي شود:ذيامپزشك موارد ذيل توسط دالزم است ، اتحمل و نقل حيوان مجوزبراي صدور  -3 ماده

  ؛مورد نظر براي حمل و نقل /حيواناتوانيسالمت ح -1

اصول تكنيكي ارائه شده در منابع  حسب /حيواناتحمل حيوان براي خودرومناسب بودن  -2

 ؛روزعلمي معتبر و به

در موارد حمل هوايي يا  حيوانات.حيوان/حمل  اصول رابطه بادر آموزش ديده بودن راننده  -3

و ي الزم است اطمينان حاصل شود كه شركت طرف قرارداد حمل و نقل، صالحيت درياي

 .دارا استحيوان/حيوانات را و نقل صحيح و اصولي  حملامكانات 

 

مسئول «از وي با عنوان شود كه به نام يكي از افراد دخيل در پروژه صادر مي اتحمل و نقل حيوان مجوز -3-1

الزم است آموزشهاي الزم در مورد حمل و نقل مسئول انتقال حيوانات  ردشود. فنام برده مي» انتقال حيوانات

مسئول انتقال فرد حيوانات خريداري شده را صرفاً به  موظّف استدهنده حيوانات را گذرانده باشد. مؤسسه پرورش

مسئول  فرد، ونينماينده قاندر صورت انتخاب  .نمايدتحويل  كننده، يا مؤسسه تهيهيا نماينده قانوني ويحيوانات 

 الزم است آموزشهاي الزم در رابطه با اصول حمل و نقل حيوانات را به نماينده قانوني خود ارائه نمايد. انتقال حيوانات 

 به سفر حين درحمل و نقل حيوانات  وظايف برخي است ممكن اينكه فارغ ازمسئول انتقال حيوانات فرد  -3-2

 به و انجام سازماندهي، مستقيم مسئوليت باشد، شده سپرده قي يا حقوقيافراد حقي ساير به جانبي هايتوافق صورت

 .است دارعهده را سفر رساندن اتمام

الزم است ، يا بالعكس كشورداخل از خارج به و  ،بين هر منطقه از كشورحمل و نقل حيوانات  رابطه بادر  -3-3

و نقل حمل در مورد كشور  ين جاريقوان ؛ركشو سازمان دامپزشكيكشوري نظير قوانين وقت قوانين و مقررات  كلية

وقت ن يقوان المللي حيوانات؛نمبدأ در حمل و نقل بي، واسط، و قوانين جاري كشورهاي مقصد ؛ن استانهايوانات بيح

و  ؛قوانين سازمان حفاظت محيط زيست كشوردر مورد حمل هوايي حيوانات؛  )IATA( ين الملليب ييانجمن هوا

 مورد توجه قرار گيرد. مربوطهساير قوانين 

 

 ارند. ناسب با حيطة فعاليت خود را دريافت دتآموزش م ،واناتيافراد دخيل در حمل و نقل حتمامي الزم است  -4 ماده

 ايمني يو استانداردهامناسب را براي حيوانات فراهم نموده ه يتهوشرايط دمايي و ، بايد اتوانيه حمل حيله نقليوس -5 ماده

الزم براي حمل و نقل حيوانات را  قانوني هايمجوزهرگونه و ره را داشته يو غ يوزالزم از نظر احتمال تصادف، آتش س

در  نگهداري از حيوانات تا حد امكان مشابه شرايط محلشرايط نگهداري از حيوانات در طول حمل و نقل بايد  .دارا باشد

 مؤسسه مبداء باشد.
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صداهاي ناآشنا، تكانهاي شديد، جدا . شودت وانايبراي حشديدي سترس يدبروز تواند باعث يمو نقل حمل  -5-1

 Motion - بويژه در مورد حيواناتي كه به بيماري حركت(قبلي، سرگيجة ناشي از حركت  گروهشدن حيوان از 

sickness -  د موجب اضطراب، تشويش، نگراني، ترس و مجموعاً بد حال شدن نتوانميتماماً  ،)هستندمستعد

 محل نگهداري حيواناتمحفظه شرايط و دماي با حيوانات ن كافي براي سازگاري زما اختصاصلذا حيوانات شود. 

ة يتهوو ، محل نگهداري حيوانات در طول حركت و مناسب بودن محفظه يراحت حيوانات، آغاز حمل و نقلاز  پيش

 است. يضرور امري محفظهمناسب 

 وان داشته باشد.ير سالمت و رفاه حباشد كه حداقل اثر را ب ياگونهه د بيبا و نقل ط و مدت حمليشرا  -5-2

ورود  از( سفر زمان حيوانات، رنج و ديسترس هرگونه كاهش جهت كه شود ريزيطرح نحوي به بايد حركت مسير

به . گردد جلوگيري تأخير بروز از و بوده خود حداقل در) حيوانات به محفظه حمل و نقل تا خروج از محفظه مذكور

ط مطلوب و مناسب مربوط به يوان را در شرايد حيباو در حين حمل و نقلِ حيوانات، طور خالصه پيش از آغاز حمل 

 امكان حد تا لرزش يا زياد صداي و سر ناگهاني، حركت بروز از سفر طول در كه داشت توجه بايدگونه خود قرار داد. 

راهم شود. مجاورت وان فيد كه امكان استراحت حباش يد به شكليحمل حيوان با محفظه. آيد بعمل جلوگيري

 مجزا يهادر قفساگر  يحت-شوند ي كه به طور معمول شكار اين حيوانات محسوب ميواناتيبا ح يوانات شكارچيح

 يطراح يد طوريها بامحفظهن ي. همچناز آن پرهيز نمودجداً و بايد شود، يوانات ميجاد استرس در حيباعث ا -باشند

وسيله  يحركات تند و ناگهاناثر وان در يوان توسط فرد مراقب فراهم باشد و حيم حيشده باشند كه امكان مشاهده دا

شده  يطراحمورد نظر وان يح ةگونهاي متناسب با ويژگيد يها بامحفظهمجروح نشود.  محفظهتوسط قطعات  نقليه

خود محكم  ير جامخصوص د يهاد با تسمهيها بامحفظه. از محفظه وجود نداشته باشدوان يامكان فرار ح وباشند 

 براي حيوانات و افراد دخيل در حمل و نقل ايمند يوانات بايمل حح يهامحفظه، ن حمل و نقلشده باشند. در حي

رات ييو تغوسيله نقليه  ياستراحت و خواب حيوان موجود باشد و از حركات ناگهان يد امكانات مناسب برايباشد. با

 كه شود طراحي نحوي به بايد حمل محفظة لزوم، صورت در. پرهيز شود جداً(بويژه كوران هوا)  يياد آب و هوايز

 بازرسي كه گيرد صورت نحوي به بايد امر اين. گردد مسدود كامالً يا يافته كاهش هاميكروارگانيسم خروج و ورود

 .باشد ميسر شود، تغيير دستخوش آنها ميكروبيولوژيك وضعيت آنكه بدون حيوانات بصري

و  اتوانيرشد و سن ح وضعيتبسته به - اتوانيه مناسب حيآب وتغذقل الزم است در حين حمل و ن -5-3

 يالزم و غذا ده يهاد توقفيبا يطوالن يرهايوانات باشد. در مسيار حيبه شكل مناسب در اخت -آنهامعمول  يازهاين

 انجام گردد.گونه  ياهيوان بسته به گونه و عادت تغذيبه ح

هاي غير از انسان، تك سميان، سگ، طوح باالي تكامل ذهني نظير پريماتحيوانات داراي سدر رابطه با  -5-4

) رواني-ياختالالت رفتارالزم است موضوع روانشناسي (، گربه و ساير حيوانات داراي سطوح باالي تكامل ذهني

  حيوانات در طول حمل نقل مورد توجه و اقدام مقتضي قرار گيرد.
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هاي ناشي از استرس حمل و نقل يماريبويژه ب–وانات در طول حمل و نقل يحك پاتولوژي يهاالعملبا توجه به عكس -6 ماده

وان توسط دامپزشك يالزم است قبل و بعد از حمل، ح -و نيز استعداد برخي حيوانات به سرگيجه ناشي از حركت

  نه و در صورت لزوم اقدامات مناسب پيشگيري يا درماني در مورد حيوان انجام گيرد.يذيصالح معا

 

هاي الزم را ايجاد يآمادگ ،قبل از ارسال شدن حيوانات است موظّفكند يافت ميوانات را دريكه ح ياسسهؤرد يا مف -7 ماده

قرنطينه، محل اسكان، آب، غذا، پرسنل نگهداري كننده، شرايط اطاق سازي آمادهالزم است نموده باشد. از آن جمله 

  .مورد توجه قرار گيردي محل نگهداري از حيوانات مربوط به استانداردهادمايي و رطوبت، و ساير موارد 

 

؛ استفاده نموددر مداخالت ، از آنها به مقصدحيوانات نبايد بالفاصله پس از رسيدن  تحت هيچ شرايطي -7-1

 acclimatization(محيطي  شرايط جديدافراد و الزم است زمان مناسب براي سازگار شدن حيوانات با بلكه 

time( ، مد نظر قرار گيردروز كي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهاصول تكنيمطابق. 

هاي وارده در طول سفر، به دليل استرس ،بيمار به نظر نرسندپس از رسيدن به مقصد حتي اگر حيوانات  -7-2

 -بسته به شرايط-تا چند روز حتماً  الزم استضعيف شدن سيستم ايمني و استعداد اين حيوانات به بروز بيماري، 

كه با اين حيوانات در تماس و وسايلي  شده و از تماس با ساير حيوانات در محل جديد يا حتي تماس با موادنه يطقرن

توان به عنوان بخشي از زمان الزم براي سازگار شدن حيوانات با شرايط مدت زمان قرنطينه را مي دور باشند. ،بوده

دما، رطوبت،  سب شرايط، نياز به اجراي تنظيمات ويژهحقرنطينه ممكن است  طول دورهدر  جديد، در نظر گرفت.

وجود و ساير اقدامات مقتضي اقدامات درماني پيشگيرانه نور، آب، خوراك، داروهاي تقويت كننده سيستم ايمني، 

 باشد. داشته 

  نگهداري از حيوانات  - 3 قسمت

 ته اخالقي برسد. يد كميأيد به تيبا پروژهدر هر  اتوانيحنحوة نگهداري از  -1 ماده

احتياجات  ،احي محل نگهداري از حيوانات آزمايشگاهي بايستي نيازهاي گونة حيوان آزمايشگاهي مورد نظردر طر -2 ماده

حيوانات بايد به نحوي محل نگهداري  ،ر بهترين حالتد اندركار مد نظر قرار داده شود.و راحتي افراد دستپروژه، 

 .باشد نيز حيوانات ديگرهاي آتي جهت اسكان گونه جهت تغيير كاربري احتمالي مناسبداراي امكانات طراحي شود كه 

استفاده  -سمي نيستند توسط حيوان كه در صورت خورده شدن-هاي مناسب از رنگدر اين محل بايد  ،به طور مختصر

ايمن و  بوده،قابل شستشو و قابل ضد عفوني كردن بايد هاي ساختماني و ساير بخش ، سقف، كفهاها، ديوارشود؛ قفس

باشند و  بايد ضد رطوبت، مقاوم در برابر آتش و بدون درز و شكاف مصرفي مصالح ساختمانيشوند.  ساختهمواد بادوام  از

. سطوح بايد مقاومت بااليي در برابر اثرات عوامل پاك ات را فراهم نمايندحيواناز بهداشتي مناطق نگهداري  شرايط
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جزئيات مربوط به ساختار ؛ دنعوامل تماسي داشته باشساير و  هاپاشه، شعلهاي با فشار باالكننده، خراش دهنده، اسپري

هاي خارجي، سطوح كف، سيستم كش، اتصاالت برق، دربهاي اطاق حيوانات، پنجرههاي زهراهروها، خطوط لوله آب، لوله

ها، يرها، حفاظگهاي حائل، ضربهكشي، ديوارها، سقفها، محلهاي اتصال قسمتهاي مختلف ساختمان با هم، نردهزه

هاي رو كار، مجاري داكت، لباس و امكانات مورد استفاده توسط افراد، و ساير امكانات و تأسيسات بايد تماماً كشيلوله

 . روز باشدارائه شده در منابع علمي معتبر و بهي مطابق با استانداردها

اطراف آن جريان داشته داخل محل و در  ديمحدودر جايي باشد كه عبور و مرور بايد محل نگهداري از حيوانات مي -3 ماده

ها، فضوالت و ساير موارد مربوط به محل نگهداري از حيوانات در راهروهاي جايي حيوانات، قفسباشد؛ همچنين جابه

از ورود براي اين منظور استفاده نشود.  اماكنعمومي و آسانسورها بايستي به حداقل ممكن برسد و از قسمتهاي پر تردد 

بدون بايست جلوگيري شود. پرسنل و تجهيزات نمي اكيداً به محل نگهداري از حيوانات بايد -بويژه كودكان– متفرقهافراد 

(نظير محل نگهداري  هايي كه داراي حيواناتي با وضعيت ميكروبي متفاوت هستندبين محلانجام اعمال ضدعفوني مقتضي 

بعد از حمل مواد كثيف بايد تمهيدات  ، جابه جا شوند.و قرنطينه)از حيوانات سالم، محل نگهداري از حيوانات بيمار، 

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

هايي كه نيازمند دسترسي مكرر اطاقالزم است در محل نگهداري از حيوانات عبور و مرور براي كاهش  -3-1

محل هاي نگهداري از حيوان بايستي از اطاق ه درب ورودي قرار داده شوند.توسط افراد هستند در مناطق نزديك ب

 د. نمجزا باشانجام مداخالت 

انجام باشد. امپزشك ذيصالح بايد به صورت مداوم تحت نظر دمي نگهداريمحل وضعيت سالمت حيوان در  -4 ماده

ها الزم است حسب گونه حيواني، يو/يا اقدامات الزم براي پيشگيري از بيمار تجويز هرگونه داروو يناسيون واكس

هاي علوم پزشكي، هاي ذيربط اخالق در پژوهشهاي كميتهدستورات وقت سازمان دامپزشكي كشور، بخشنامه

 .ير منابع و مراجع معتبر و قانوني صورت گيردهاي شايع در منطقه، و ساالمللي، بيمارياستانداردهاي ملي و بين

هاي علمي را نتايج فعاليت توانندر تعيين وضعيت بيولوژيك حيوانات داشته و مينقش بسيار مهمي دعوامل محيطي  -5 ماده

 اتبراي حيوانممكن را  رفاه بيشترين بايد اتحيواناز شرايط محل نگهداري لذا تحت تأثير قرار دهند. به نحو چشمگيري 

قابل اطمينان و پذير است جا كه امكانمداخالت تا آننتايج حاصل از بايد اين اطمينان را ايجاد كند كه  وآورده فراهم 

 روز باشد.اصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهمطابق شرايط مذكور بايد . صحيح باشند

هايي نگهداري شوند كه اختصاصاً براي اين منظور طراحي شده است. نبايد صرفاً به حيوانات بايد در محل -5-1

يوانات در آزمايشگاه نگهداري گردند. در مواردي كه طبق تشخيص كميته اخالقي دليل راحتي كار يا نبود امكانات، ح

در  اتالزم است حيوانات در آزمايشگاه نگهداري شوند، بايد تمامي مشخصات ذكر شده جهت محل نگهداري حيوان
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براي  احتماليت خطرابروز اجتناب از  حفظ رفاه حيوانات و نيز فراهم شده و تمهيدات الزم به منظورنيز اين محل 

 شود.يا حيوانات در نظر گرفته افراد 

مانند -حيوانات نگهداري يا كار با هاي مشترك محل از محل نگهداري اصلي خود بهحيواناتي كه  -5-2

يا در تماس با افراد مختلف قرار  شوندميبرده  -ها، اطاق جراحي، اطاق تصويربرداري و ساير نواحي مشتركآزمايشگاه

 :نبايد مجدداً به اطاق نگهداري اول برگردند؛ مگر آنكه - هاي آموزشير استفاده از حيوان در برنامهنظي-گيرند مي

تمام حيوانات انتقال داده شده به محل مشترك، از يك گروه يكسان در محل نگهداري اصلي آمده باشند؛  -1

ات اصل انتقال حيواندر فوكه با حيوان در ارتباط است، محل نگهداري مشترك و تجهيزات داخل آن يا 

 . ، ضدعفوني شوندهاي مختلفگروه

در صورت تماس افراد با اين حيوانات، پيش از ورود حيوان جديد افراد اصول آسپسي نظير شستشوي  -2

 .صحيح دستها، پوشيدن دستكش جديد، ماسك جديد، گان جديد، و كاله جديد را رعايت نمايند

ها يا عوامل ميكروبي به محل موجب انتقال آلودگي بازگشت مجدد حيوان به محل نگهداري اصلي، -3

 نگهداري اصلي نشده و با اهداف پروژه تداخلي نداشته باشد.

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

پروژه، وضعيت سالمت حيوان، امكانات موجود در  لزاماتاهاي رفتاري هر حيوان خاص، اي حيوان، ويژگينيازهاي گونه

  در نظر گرفته شوند. -نتايج پروژهرفاه حيوانات و محل نگهداري، و ساير عوامل تأثيرگذار بر 

به داليل دامپزشكي، رفتارهاي خشونتاينكه مگر  ؛نگهداري شوند (انفرادي) اكثر حيوانات نبايد به تنهايي -6-1

نگهداري انفرادي حيوان به ضمناً اجتناب ناپذير بوده و نگهداري انفرادي ، پروژه الزاماتنه، يا گو حيواناتآميز با ساير 

از گروه بايد به حداقل ممكن  حيواناتمدت زمان جداسازي . در چنين حالتي تأييد كميته اخالقي رسيده باشد

شود، بايد حداقل بتواند ه داشته مياحيواني به تنهايي نگچنانچه ، ي حيواناتهااكثر گونهدر مورد كاهش يابد. 

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

اي حيوانات در نظر گرفته هاي بين گونهيك گونه و وابستگي حيواناتحتماً وابستگي بين و در مجموع احساس كند 

نبايد صرفاً يك محيط ساده و خالي باشد،  اتشود كه محل نگهداري انفرادي حيوانمي طور ويژه تأكيد ضمناً به شود.

گونة حيواني  با متناسب )environmental enrichmentسازي محيطيِ (اقدامات غنيانجام بلكه الزم است با 

– اده (نظير رفتارهاي استرئوتايپيآور نگهداري انفرادي حيوانات در محيط سرنج بسيارمذكور، از بروز عوارض 

stereotypic -  .و ...) جلوگيري نمود  

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

و  بايد حسب ضوابطنگهداري تعداد حيوانات در محل يابي جلوگيري شود. قلمرو، غذا، و جفت ي نظيرردابويژه در مو

شرايط محيطي و اجتماعي مخصوص گونة حيوان حفظ و  روز باشدارائه شده در منابع علمي معتبر و بهي استانداردها
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بندي گروهاز ايجاد تغيير در تا حد امكان بايد در گروه، و رفتارهاي پرخاشگري براي جلوگيري از بروز استرس  شود.

تواند موجب تغيير در تناب نمود. برخي تغييراتي كه ميها اجو نيز سلسه مراتب قدرت درون گروهحيوانات 

عبارتند از:  ،شوندحيوانات ميها شده و متعاقباً منجر به نزاع يا سلسه مراتب قدرت درون گروهبندي حيوانات گروه

افزودن حيوان جديد به يك گروه تثبيت شده، حذف يك حيوان از يك گروه تثبيت شده، بيرون بردن يك حيوان 

ي مدت نسبتاً طوالني از يك گروه تثبيت شده و بازگرداندن مجدد آن به همين گروه، افزودن حيوان با جنس برا

چنانچه . زندحيوانات را بر هم مي يگروهزندگي مخالف به يك گروه، و بسياري موارد مشابه ديگر كه ساختارهاي 

با پيش از ايجاد هرگونه تغيير  وقوع عوارض نامطلوب ي پيشگيري ازبرا الزم استانجام اين اقدامات قطعاً الزم باشد، 

 دامپزشك ذيصالح مشورت نمود. 

تا در صورت تهاجم  تر باشدي براي حيوانات ضعيفهايداراي پناهگاهگروهي حيوانات بايد محل نگهداري  -6-3

اي نيز جهت ضاي ثانويه. عالوه بر فضايي براي استراحت، حيوانات به فتر بتوانند از خود محافظت نمايندحيوانات قوي

چنانچه فضاي كافي در محل نگهداري از حيوانات براي آزاد بودن تمام حيوانات وجود حركت و آزاد بودن نياز دارند. 

توان فضاي اندك موجود را با حصاري محدود نموده و حيوانات را به صورت چرخشي در اين فضا نداشته باشد، مي

 قرار داد.

موجود در يك گروه به صورت تدريجي و يك به يك از گروه خارج شده (مثالً  در مواردي كه حيوانات -6-4

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

هميت بسيار زيادي حيوان آخر در نظر گرفته شود. اين امر بويژه در مورد حيوانات باالتر در رده فيلوژنتيك حائز ا

  العاده شديدي براي حيوان شود.تواند موجب بروز ديسترس فوقبوده و تنها شدن ناگهاني حيوان مي

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

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

و اميد به ايجاد انگيزه حيات و  -بويژه پيشگيري از رفتارهاي استرئوتايپي ناشي از اسارات- جسمي و رفتاري حيوانات

ويژه در مورد حيوانات داراي تكامل بيشتر سيستم عصبي واجد اهميت اين امر باستفاده شود؛  اتر حيوانماني دزنده

هاي استراحت، انجام فعاليت نظيرحيوان  غريزيهاي امكان انجام فعاليتالزم است همچنين  زياد است.بسيار 

 .گونه تأمين گرددهم حيواناتتماس اجتماعي با ساير و  تيمار كردن بدن خود ،)حيوان جستجوگرانه (بسته به گونه

روز ائه شده در منابع معتبر و بهب اصول ارسسازي شرايط محيطي حو ساير اقدامات بهينهسازي محيط روشهاي غني

 شود.تعيين مي

مطابق بايد شود و حسب گونة حيوان تعيين ميحيوانات در هر قفس  ها در اطاق يا تراكمتراكم قفس -6-6

امكان و  ها امكان استراحت حيوان را داشته باشند؛ قفسروز باشداصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و به

ديداري، شنيداري، يا بوياييِ  حيوانات در مجاورت ؛باشد وجود داشتهها توسط فرد مراقب ه داخل قفسمشاهد

به محل نگهداري حيوانات جلوگيري شود.  -بويژه حشرات-هرگونه جانور از ورود حيوانات شكارچي قرار نگيرند؛ 
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ليكن ، عنوان شكار و شكارچي مطرح نباشندبه و قرار داشته باشند مجزا هاي فسدر قهرچند حيوانات توجه شود كه 

سازگاري يا نا )biosecurity( زيستي يمنياممكن است از نظر لف حيوانات در يك مكان تهاي مخنگهداري گونه

ساز )، مشكلهاي آرام و حساس به صداگونه در مجاورحيوانات پر سروصدا كديگر (مثالً يدر مجاورت  هاگونهبرخي 

   شود.

ريزشهاي جوي، در هنگام وقوع  اتاستقرار حيوانبراي  الزم است سرپناهي ،درفضاي باز اتاري حيواندر صورت نگهد -7 ماده

شرايط  ،در فضاي بستهحيوانات باشد؛ در صورت نگهداري مهيا  ساير شرايط نامطلوب فضاي بازباد، كوران، آفتاب و 

اي پرسنل نگهداري كننده، دماي محيط، رطوبت مناسب از نظر مساحت مورد نياز براي هر گونة حيواني، مساحت الزم بر

روز تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهحسب ضوابط  نور، مدت نوردهي، و كيفيت هواي تنفسي شدتمحيط، 

. در عين حال در مورد برخي شوند بايد از محيط حذف شودمي اتكه باعث آزار حيوان(نويز) صداهاي اضافي  فراهم شود.

هاي حيوانات الزم است با استفاده از صداهاي موزون نظير صداي راديو و نظاير آن از ايجاد حالت سكوت مطلق در از گونه

روز سازي محيط اقدام كرد. در اين رابطه رجوع به منابع علمي معتبر و بهمحيط جلوگيري نموده و بدينوسيله به غني

 ضروري است.

مناسبي كه در آن به دور از آزار ساير حيوانات بتوانند زايمان دي انفرابراي حيوانات آبستن بايد آشيانه  -7-1

 كنند، فراهم كرد. نگهداريكرده و نوزادان خود را 

اين امر نگهداري شود، شرايط محيطي غيرطبيعي  درنيازمند آن باشد كه حيوان  پروژه نامهطرح چنانچه -7-2

آرام آرامپذيري زمان كافي براي تطبيقع آزمايش بايد الزم است قبالً به تأييد كميته اخالقي رسيده و پيش از شرو

  در نظر گرفته شود.با اين شرايط حيوان 

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

 .شوداستفاده ها يا خوشبوكنندهرها هرگز نبايد از بوباستفاده گردد؛ در اين موارد تهويه مناسب  شده و/يا از

هاي تا حد امكان ويژگي دوره پژوهشدر طول الزم است ، پروژهنتايج  كنندهبراي كاهش عوامل مخدوش -7-4

هاي نور، دما، جريان هوا و ساير فاوتت باشد. مذكور بدون تغيير محلو تراكم حيوانات در  حيوانات محل نگهداري

داري بر نتايج آزمايش داشته باشد. تواند تأثيرات ناخواسته معنياي مختلف ميدر بين قفسه ي محيطيپارامترها

و/يا تخصيص تصادفي  هاتخصيص تصادفي حيوانات به قفس(نظير هاي آماري با استفاده از روشهمچنين الزم است 

تا حد محيطي ده كنن، اثرات مخدوشمقتضيهاي ها در محل نگهداري از حيوانات) و ساير روشمحل قرارگيري قفس

ها در محل جا كردن مداوم قفسيا جابهها در جهات مختلف بر روي قفسه قفس شد. روش چرخنامكان تعديل شو

 شود. توصيه نمي ي حيواناتهاگونه بسياري ازبه دليل بروز استرس در 
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يق مجدد الزم است تا زمان تطب، اتحيواناز محل نگهداري  شرايطدر  ناگهاني تغييربروز  در صورت -7-5

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

بسته به تعداد حيوانات  آشاميدنيآب كافي و ذخاير آشاميدني سالم و خنك بايد در دسترس حيوان قرار گيرد آب  -8 ماده

  .موجود باشد اتنگهداري حيوان مؤسسه محلدر همواره 

مثالً ممكن است به يوانات به آب اطمينان حاصل نمود. حكامل ت نسبت به دسترسي به طور ويژه الزم اس -8-1

حيوان قادر به نوشيدن آب نبوده تا حدي كه به  -هابا وجود آب در محفظه يا لوله-دليل خرابي نازل سيستم آبخوري

يا كنترل نازل سيستم  خوري هر قفس،مانده آب در محفظه آبلذا كنترل روزانه حجم باقي .دليل تشنگي تلف شود

هاي روزانه بايد جزو برنامهميجهت اطمينان از دسترسي حيوان به آب خوري اتوماتيك، يا ساير روشهاي مقتضي آب

 مركز نگهداري از حيوانات باشد.  

 فراهم را مناسب كيفيت با آب از كافي حجم كه شود استفاده و طراحي نحوي به بايد آبرساني، سيستمهاي -8-2

 آبخوري سيستمهاي از چنانچه. شود نصب حيوانات نگهداري محل در آبخوري ظروف كافي تعداد به ايدب. آورد

 الزم عفونتها، گسترش يا نشتي آب، قطع نظير احتمالي حوادث بروز از جلوگيري براي شود،مي استفاده اتوماتيك

هاي هشدار وجود نقص در سيستم و به گرفته صورت الزم تعميرات شده، بررسي منظم طور به آنها عملكرد است

 قفس، در آب احتمالي تجمع از بايستمي شود،مي يكدست استفاده كف با قفسهاي از آبرساني مجهز شوند. چنانچه

  نمود. جلوگيري

 نحوي به بايد آبخوري تجهيزات و لوازم لذا ها است؛ميكروارگانيسم براي ناقلي آب كه داشت توجه بايد -8-3

 هاي زماني مشخص پاكسازي و/يا ضدعفوني شود.برساند و در صورت لزوم در بازه حداقل به را آلودگي خطر كه باشد

 مواد بسياري و كلر ميزان دما، اسيديته، برابر در خزندگان و دوزيستان ها،ماهي مختلف هايگونه مقاومت -8-4

 نگهداري مخازن و هاآكواريوم بآ تأمين منابع بنابراين. است متفاوت بسيار يكديگر با آب، در موجود ديگر شيميايي

 شود. تنظيم مربوطه، گونة تحمل محدودة و نياز حسب بايد حيوانات اين

بسته به تعداد -غذا كافي ر يذخاقرار گيرد و  اتحيواندر دسترس بايد به ميزان كافي مواد غذايي سالم و مناسب مي -9 ماده

  .موجود باشد اتنگهداري حيوان مؤسسه محلدر همواره  -حيوانات

جنس، )، body condition scoreوضعيت بدني (ه، گونه، جثّ حسبوان يح تغذيه يكفرموالسيون  -9-1

نيازهاي مربوط به حاالت ، (رشد، توليد مثل، آبستني، شيرواري و ...) معمول فيزيولوژيك يازهايسن، وضعيت رشد، ن

، يا حسب نوع مداخالت بعمل زا)ينظير وجود تب، درد، عفونت و ساير روندهاي بيمار(حيوان خاص يا پاتولوژيك 

اصول تكنيكي ارائه مطابق د يبا. فرموالسيون تغذيه شودتعيين ميآمده بر روي حيوانات (جراحي، القاء عفونت، و ...) 
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 كه باشد ايگونه به بايد حيوان به غذا عرضة نحوه و محتوا شكل،نظيم شود. روز تشده در منابع علمي معتبر و به

. شود داده نيز غذا جستجوي فرصت حيوان به بايد هاگونه برخي در. نمايد برآورده را او رفتاري و غذايي نيازهاي

 حيوان به غذادهي و سازيآماده توليد، خام، مواد انتخاب در. باشد آلودگي فاقد و طعمخوش بايستمي حيوان يرهج

 غذا. شود كاسته مواد، اين ميكروبيولوژيكي و فيزيكي شيميايي، هايآلودگي ميزان از امكان حد تا بايستمي

 توليد تاريخ و ، محتويات آنمحصول ويژگيهاي مورد در روشني اطالعات حاوي كه شود پر هاييبسته در بايستمي

 بخش خشبي خوراكي مواد .باشد شده درج غذا بسته روي و مشخص توليدكننده توسط بايد انقضاء تاريخ. باشد آن

  د.سازمي برآورده نيز را آنها رفتاري نيازهاي برخي طرفي از و باشدمي حيوانات هايگونه برخي غذايي جيرة از مهمي

 بعمل جلوگيري آن تخريب و فساد ازآلودگي، كه باشد ايگونهبه بايد غذا ذخيره و، نقل و حمل بندي،بسته -9-2

 محافظت موذي جانوران و حشرات مقابل در و بوده تاريك و خنك خشك، بايد ي حيواناتغذا نگهداري اماكن. آيد

 فريزر يا يخچال سردخانه، در بايستمي ماهي و گوشت ها،ميوه نباتات، سبزيجات، نظير شدني فاسد غذاهاي. شود

 تميز منظم طور به بايستمي غذا توزيع و تهيه ظروف ساير يا آبشخورها تغذيه، هايمحفظه تمام. شوند نگهداري

، آب به غذا شدن آغشته احتمال يا مرطوب غذاي از استفاده صورت در. گردندي ضدعفون لزوم صورت در و شده

  .است الزامي شده، ذكر هايمحل روزانه پاكسازي ادرار، يا مدفوع

 داراي غذاخوري محل است الزم منظور اين براي و داشته دسترسي غذا به بايستمي حيوانات از يك هر -9-3

 . كاهدمي غذا به دستيابي جهت حيوانات بينو نزاع  رقابت بروز از زيادي حد تا كافي، فضايتعبيه . باشد كافي فضاي

ن يوانات بايد به نحوي قرار گيرد كه كمتريه و ساير تأسيسات در محل نگهداري حيشي، تهويگرما يهاستميس -10 ماده

وانات يا يي از حجاد كند و براي تعميرات و نگهداري آنها نياز به ورود به محل نگهداريا اتوانيح يمزاحمت را برا

 . هاي داراي مخاطرات ايمني زيستي نباشدمحل

محلي براي الزم است واجد و بايد متناسب با نيازهاي گونة حيواني بوده محل نگهداري از حيوانات ميبستر  -11 ماده

يند آفر و به نحوي باشد كهادرار و مدفوع بوده بوي  ،رطوبت. بستر مورد استفاده بايد جاذب باشد استراحت حيوانات

جستجوي  نظير-اي رفتارهاي ويژه گونه قادر به انجامحيوان اي باشد كه . بستر بايد به گونهپاكسازي محل را تسهيل نمايد

 اي به منظور توليد مثلو محلي راحت و امن جهت استراحت حيوان و ساخت آشيانه بوده -و نقب زدن بسترغذا، كندن 

مذكور نخواهد بود، بلكه الزم است تركيبي از  مواردماده خاص، قادر به برآوردن تمام استفاده از يك نوع  ، فراهم آورد.حيوان

مواد مناسب براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد. چنين موادي بايد خشك، جاذب رطوبت، فاقد گرد و غبار، غير سمي 

آوري با مواد شيميايي عملمشتقات چوب كه  و عاري از هرگونه عوامل عفوني، جانوران موذي يا ساير اشكال آلودگي باشد.

يا داراي سموم طبيعي هستند و همچنين محصوالتي كه از تركيبات واقعي آنها اطالعي در دست نيست،  انديا پوشش شده
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نبايد مورد استفاده قرار گيرد. كف محل نگهداري بايد يكپارچه، راحت و مناسب براي استراحت تمامي حيوانات باشد. محل 

 اب حيوان بايد خشك و تميز نگاه داشته شود.خو

مطابق  يستيكردن محل نگهداري با يو بهداشت يپاكساز ها، همچنينآوري، ذخيره و حذف زبالهجمع اتيعمل -12 ماده

كننده استاندارد و بدون بو  ياز مواد ضد عفوناستانداردهاي مربوطه و با در نظر گرفتن گونة حيوان مورد نظر انجام شود. 

ها، صابوننظير  ييايميمواد ش، فرآيند پاكسازي در پايانل استفاده شود؛ يل نمودن وسايط و استريكردن مح زيتم يبرا

كه در تماس با  يسطوحروي به طور كامل از  يستيها باكننده يها و ضدعفونها، حاللمواد مرطوب كننده، پاك كننده

 عنوانخطر يب س حيوانات با باقيمانده اين موادتما، عتبرة مسازنداظهار مگر آن كه طبق  ؛شوند زدودهوان هستند، يح

  د.شده باش

اي باشد كه موجب ايجاد ديسترس در حيوانات نشود. در مورد برخي پاكسازي محل نگهداري بايد به گونه -12-1

آوري جمعدر هنگام پاكسازي محيط هاي خاص از زندگي حيوانات، نبايد كل بستر حيوان هاي خاص يا دورهگونه

 olfactory( حيواننگهداري  شرايط بويايي محيطضمن باقي گذاردن مقداري از بستر، د، بلكه الزم است شو

environment(  .همچنان حفظ گردد 

هاي سازمان حفاظت محيط زيست دستورالعملمطابق ، هاآوري، ذخيره و حذف زبالهدر رابطه با جمع -12-2

و ساير ضوابط  »وابسته يپسماندها و يپزشك يپسماندها يياجرا تيريمد يروشها و ضوابط«كشور منجمله سند 

 .اقدام شودقانوني ذيربط 

شيوع ي، شي يا سرمايشگرماي هاياختالل در سيستمسوزي، قطع آب، آتشجهت موارد اضطراري مثالً قطع برق،  -13 ماده

هرگونه  در در كل اختاللو  ،فرار حيوانات از محل نگهداريديدگي حيوانات در اثر درگيري، هاي واگيردار، آسيببيماري

و موضوع  باشدصورت گرفته هاي مناسب بينيبايد پيش -بويژه در ايام تعطيالت– شرايط مناسب نگهداري از حيوانات 

 به صورت مكتوب و در قالب پروتكل شرايط اضطراري در دسترس افراد ذيربط در مركز موجود باشد. 

  استفاده از حيوانات در مداخالت  - 4 قسمت

 يد كميته اخالقي برسد.أيبايد به ت ات در هر پروژهحيوانو روش استفاده از نوع مداخالت  -1 ماده

بررسي  پروژهتمام تمهيدات ممكن براي اجتناب يا كاهش درد و ديسترس را پيش از شروع  موظّفندپژوهشگران  -2 ماده

  اين تمهيدات عبارتند از:برخي از . گيرندبه كار كرده و در طول پروژه 

 ترين روش براي اجراي پروژه.مدتترين، و كوتاههاجميتترين، كمانتخاب انساني -1

  و صالحيت همه افرادي كه در كار با حيوانات دخيل هستند. ،مهارت تكنيكيهاي الزم، آموزشاطمينان از  -2
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پيش از  تخمين ميزان درد و ديسترس حاصل از مداخالت پروژه و تعيين روشهاي مناسب براي مقابله با آنها -3

 .شروع پروژه

  . در حين اجراي پروژه و پس از آن ي و ارزيابي منظم حيوانات براي كشف شواهد درد يا ديسترسبررس -4

به حدي در طول پروژه شرايطي كه وضعيت حيوان جهت بر روي حيوان خاتمه دادن كار  تعيين معيارهاي -5

ه نتواند منجر به اي باشد كنباشد يا وضعيت حيوان به گونه يافتن قادر به تسكينديگر كه  شودمينامناسب 

مطابق بر روي حيوان خاتمه دادن كار  معيارهايحصول نتايج معتبر علمي شود. در اين زمينه الزم است 

 .نامه ارائه گرددروز تعيين شده و در طرحاصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و به

 حاضر. خاتمه دادن كار بر روي حيوان وفق مندرجات دستورالعملتعيين روش  -6

همراه با كننده قانعبا اهداف مداخله ناسازگار است، بايد توجيه علمي مفاد ماده حاضر در مواردي كه  -2-1

دردي حيوان به و براي كميتة اخالقي محرز شود كه بي ارائه شودكميته اخالقي دردي به پروتكل بيهوشي يا بي

  شود.روشي مطمئن كنترل مي

ضد «، الزم است تمهيدات دچار درد شودحسي از خاتمه بيهوشي/بي در مورد حيواني كه ممكن است پس -2-2

، يا ساير روشهاي مناسب جراحيو تمهيدات ضد دردي پس از  )pre-emptive analgesia» (دردي پيشگيرانه

 ممكناقدامات حداكثر به محض آنكه هدف مداخله به دست آمد، الزم است در مجموع  كاهش درد اعمال شود.

 رنج حيوانات انجام گيرد. درد و رساندن  جهت به حداقل

صرفاً براي آرام كردن  هاآورخوابيا ) sedatives( هادهندهتسكين)، tranquilizers( بخشداروهاي آرام -2-3

نيز چنانچه به تنهايي استفاده  2-هاي آلفاباشند. آگونيستحيوانات مؤثر هستند و عموماً فاقد خاصيت ضددردي مي

براي كاهش درد مورد قبول به تنهايي، ندارند. لذا استفاده از اين داروها ي قابل توجهي خاصيت ضددرد، شوند

هاي حيوانات استفاده از داروي كتامين به تنهايي، فاقد خواص ضد دردي قابل توجه در برخي گونه. باشدنمي

دردي دي احشايي بوده يا بيدرباشد. ضمناً داروي كتامين به تنهايي، در بسياري از حيوانات فاقد خاصيت بيمي

روز دامپزشكي در منابع علمي معتبر و به احشايي ضعيفي دارد. در مورد استفاده از داروهاي دامپزشكي، ارجاع به

  .نامه الزامي استطرح

 جزء عنوان به درد كه هاييپروژه يا درد هايتست بر مشتمل هايپروژه مورد در اخالقي هايپيچيدگي به عنايت با -3 ماده

 در است الزم خالصه طور ليكن به. گيردنمي قرار بررسي مورد حاضر دستورالعمل در موضوع اين دارد، وجود آنها ينفكال

 درد ادراك شدت و مدت كه شود تعريف پروژه براي »پاياني نقطة«علمي،  و اخالقي ضوابط ها حسبپروژه از دست اين

نمايد و به محض حصول نتايج مورد  -كميته اخالقي ذيربط باشدكه مورد تأييد – خاص مقداري به محدود را حيوان در
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ها، ارجاع به اصول در رابطه با اين دست از پروژه اقدام شود. با حيوانكار  پاياننامه، نسبت به انتظار ذكر شده در طرح

 نامه الزامي است.روز در طرحاخالقي مندرج در منابع علمي معتبر و به

براي افرادي كه در اين زمينه فاقد تجربه باشند، هاي حيوانات ترس در بسياري از گونهديس، رنج يا تشخيص درد -4 ماده

هرگونه شك و شبهه در تعيين وجود در صورت بايد با دامپزشك ذيصالح مشورت نمود. لذا در اين مورد مي. استدشوار 

 ؛شود عمل )anthropomorphism» (آنتروپومورفيسم«ميزان دردناكي يا ديسترس يك فرآيند، الزم است حسب اصل 

شود، در حيوانات نيز موجب هرگونه عملي كه در انسان موجب بروز درد يا ديسترس ميشود فرض مي«بدين مضمون كه 

چنانچه باز هم در مورد وجود ». عكس اين موضوع ثابت گرددبا داليل متقن ؛ مگر آن كه گرددميبروز درد و ديسترس 

به نفع حفاظت از حيوان در برابر درد و اقدام در جهتي صورت گيرد كه وجود داشت، بايد ديسترس اختالف نظر  يادرد 

  .باشد ديسترسِ احتمالي

روز فارماكولوژي بايد حسب مراجع بهو دوز داروهاي مورد استفاده جهت حيوانات آزمايشگاهي مي ، روش تجويز،نوع -5 ماده

در صورت نبود اطالعات در متون مرجع، شود. روز انتخاب ر و بهساير منابع معتب روز، يا، مقاالت معتبر و بهدامپزشكي

و پس از شده محاسبه  ،هاي مختلف موجودات زندهحسب اصول علمي تعميم دوز دارويي بين گونهالزم است دوز دارو 

استفاده از هاي در اين رابطه الزم است ممنوعيت د.سب دارو، جهت حيوانات استفاده شواطمينان از ايمني و عملكرد منا

 مورد توجه قرار گيرد. دارويي هاي خاص حيوانات، و نيز موارد كانترانديكاسيونبرخي داروها در گونه

، حجم مجاز هاي مختلف حيواناتدر گونهقابل تزريق بدن  نواحي و ، عروق قابل استفادهتزريقروشهاي در رابطه با  -6 ماده

اقدام روز حسب منابع معتبر و بهالزم است هاي مختلف تزريق، هاي مورد استفاده در روشو سايز مجاز سرسوزن تزريق

 . شود

، اكيداً ممنوع ه ادراك دردو هر حيوان قادر بتزريق داخل قلبي يا خونگيري از قلب در حيوانات هوشيار  -6-1

 جهت تزريق يا خونگيري از اين حيوانات بايد از روشهاي جايگزين استفاده شود. است.

روز صورت گيرد. نوع مايع، روش اصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهمطابق بايد حيوانات درماني مايع -7 ماده

  بايد حسب اصول دامپزشكي انتخاب شود. درمانيمايع تزريق، سرعت تزريق، دماي مايع، و ساير پارمترهاي

نبايد در مداخالت  -القاء شده باشد اوخود بيمار شده، نه اينكه بيماري به روش علمي در كه خودبه-بيمار  ناز حيوا -8 ماده

يا  دامپزشكي قرار گرفته و حسب شرايطمورد معاينه  ،»بيمار«عنوان يك صرفاً به استفاده نمود. چنين حيواني بايد 

 گردد كهگيري شود. تأكيد ميدرمان شده يا مطابق اصول پايان كار با حيوانات در پروژه مورد نظر، در مورد او تصميم

يا عارضه اين حيوان، الزم است دليل مرگ يا يوتانزي هيچ حيوان بيماري نبايد به حال خود رها شود. در صورت مرگ 
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يشگيري از ابتال يا مرگ و مير پ درمان و/يا گيرد و اقدامات الزم جهت مورد بررسي قراراي منجر به يوتانزي زمينه

 .پذيردحيوانات ديگر صورت 

هدف مداخله باشد و توجيه علمي و اخالقي براي انجام  ، خودحيوانخودي خودبه در مواردي كه بيماريِ -8-1

واند موضوع را به صورت موردي تمي كميته اخالقيبر پاية داليل كافي و متقن وجود داشته باشد،  ة مذكورمداخل

استثناء قائل شود، به شرط آنكه  خاصة يك مداخل اجراي ماده حاضر را در مورد ،بررسي كرده و در صورت صالحديد

به خوبي بررسي شده و تالش براي به حداقل  پژوهشگر(ان) مسئولتوسط مذكور ابعاد مختلف بيماري حيوان 

بدين معني است كه » توجيه علمي« صورت گيرد. ،سيب پايدار به حيوانرساندن درد، رنج، ديسترس و هرگونه آ

علمي  است و داليلاطمينان حاصل نمايد كه ماهيت مداخله، نيازمند استفاده از چنين حيواناتي  كميته اخالقي

و انجام  پذير استامكان مذكوربا استفاده از حيوان داراي شرايط فقط  مداخلة مذكوروجود داشته باشد كه موثّقي 

پروژه از آنچنان اهميتي برخوردار است كه عدم انجام آن منجر به عوارض عمده در حفظ سالمتي بشر يا ساير 

 شود.حيوانات مي

 كميته اخالقيمگر اينكه ؛ از حيوانات داراي شرايط ويژه مثل آبستني يا شيردهي نبايد در مداخالت استفاده شود -9 ماده

وجود داشته موثّقي توجيه علمي است و له نيازمند استفاده از چنين حيواناتي اطمينان حاصل نمايد كه ماهيت مداخ

پذير است و انجام امكان )آبستني يا شيردهي مثالً(با استفاده از حيوانات داراي شرايط ويژه فقط  مداخلة مذكورباشد كه 

ر حفظ سالمتي بشر يا حيوانات پروژه از آنچنان اهميتي برخوردار است كه عدم انجام آن منجر به اختالل عمده د

 شود. مي

به نوزادان حيوان  درد و رنجود كه تبصره: در صورت استفاده از حيوانات موضوع ماده حاضر، بايد اطمينان حاصل ش

موضوع جنين حيوانات آبستن ود. شميجنين حيوانات آبستن وارد نيا ) كمبود شير براي تغذيه نوزاد مثالًشيرده (

 باشد:موارد زير مي ماده حاضر شامل

 باشند.كه قادر به حس درد مياشكال جنيني پستانداران  -1

كه هرچند در هنگام آزمايش قادر به حس درد نيستند، ليكن مقرّر است پس از انجام اشكال جنيني پستانداران  -2

به حس درد  قادراحتمال دارد در آينده كه آنها،  اجرا شده بر روي تبه دليل مداخالآزمايش زنده بمانند و 

 . دنرا تجربه كنحاصل از مداخالت مذكور د درد، رنج، ديسترس، يا آسيب پايدار نبتوانشدند، 

 باشند.هرگونه اشكال جنيني يا نوزادي كه براي ادامه حيات به نحوي از انحاء به مادر خود وابسته مي -3

يا ، و/بيهوش نشدهبر روي حيواني كه  ،حيجرادرد درد مشابه  داراي ساير مداخالتيا تشريح زنده، ، جراحيانجام   -10 ماده

تحت  . ماده حاضراست درد در او مخفي شده، اكيداً ممنوعظاهري ، يا صرفاً عاليم اعمال نشده اودر مورد  كاملدردي بي

 باشد.پذير نميهيچ شرايطي استثناء
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 ،، و تمام عوامل كوراريفورم، آتراكوريوم، وكرونيوم، پانكرونيومسوكسينيل كولين ازدر صورت استفاده  -10-1

خاصيت فلج كننده يا شل ، يا داراي عضالني -مسدودكننده عصبي، يا هر نوع عامل يا داروي كلريد پتاسيم ،نيكوتين

، يا هر نوع عاملي كه به هر نحو موجب پوشيده شدن عالئم عمومي درد در بخش قويداروهاي آرام ياكننده عضالت، 

نمايد، مجري مسئول و ساير افراد ذيربط در حيوان شده يا در امر مديريت سطح بيهوشي حيوان پيچيدگي ايجاد مي

كه حيوان در حين استفاده از عوامل يا امر جراحي و/يا بيهوشي و/يا كار با حيوان موظّفند اطمينان حاصل نمايند 

هايي كه در آنها از عوامل يا داروهاي در رابطه با پروژهباشد. دردي كامل برخوردار ميداروهاي مزبور از بي

شود، مجري مسئول استفاده مي خاصيت فلج كننده يا شل كننده عضالت، يا داراي عضالني -مسدودكننده عصبي

 خصص جراحي/بيهوشي دامپزشكي را نسبت به پروتكل بيهوشي پروژه اخذ نمايد.موظّف است نظر مشورتي مت

حسي تا حد شود. لذا بايد تعداد دفعات بيهوشي/بيحسي يك استرس براي حيوان محسوب ميهر مورد بيهوشي/بي -11 ماده

رد استفاده و حسي در يك بازه زماني بسته به نوع و ميزان داروي موامكان كم باشد. تعداد دفعات مجاز بيهوشي/بي

) و بسياري نظاير آنهاو  پروژهدر طول به حيوان هاي وارده شرايط حيوان (سن، جنس، وضعيت آبستني، ميزان آسيب

 .شودپارامترهاي ديگر تعيين مي

حسي براي هر مداخله منحصر به فرد بوده و انتخاب پروتكل مذكور بايد حسب ضوابط پروتكل بيهوشي/بي -11-1

  روز باشد.رائه شده در منابع علمي معتبر و بهو اصول تكنيكي ا علمي

ريزي منسجم راجع به موارد زير حسب ضوابط ارائه شده در منابع علمي پيش از انجام جراحي الزم است يك برنامه -12 ماده

 روز صورت گيرد: معتبر و به

 اطمينان از موجود بودن حيوان در محل نگهداري از حيوانات آزمايشگاهي؛ -

  سب براي جراحي؛انتخاب حيوانات منا -

  ارزيابي سالمتي حيوان پيش از عمل؛ -

  فراهم آوردن امكانات الزم جهت مراحل پيش، حين و پس از عمل جرّاحي؛  -

  تدارك و استريل نمودن ابزار، تجهيزات جرّاحي و ساير وسايل الزم؛ -

  تعيين تعداد افراد مورد نياز براي انجام جرّاحي؛ -

  آماده نمودن حيوان براي جرّاحي؛ -

  ين شيوة مديريت حيوان بعد از جرّاحي و يا در مواقع اورژانس؛تعي -

  تهيه پروتكل مكتوب روند بيهوشي و جرّاحي؛ -

 ثبت وقايع پيش، حين و پس از عمل؛ -
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تعيين زمان آغاز و اتمام جراحي به نحوي كه دورة نگهداري بعد از عمل حيوان ترجيحاً به ساعات خارج از  -

  كول نشود.وقت كاري يا روزهاي آخر هفته مو

 روز باشد. هاي محل انجام جراحي بايد مطابق استانداردهاي مطرح در منابع علمي معتبر و بهويژگي -13 ماده

لزوم منع استفاده از غذا يا آب پيش از جراحي (ناشتاي پيش از جراحي) بايد حسب ضوابط متعدد نظير گونة  -14 ماده

ين و پس از جراحي؛ و ساير ضوابط مطرح در منابع حيوان؛ سن حيوان؛ نوع جراحي؛ نوع داروهاي مورد استفاده پيش، ح

روز ارزيابي شده و در صورت لزوم اجرا گردد. الزم به ذكر است در بسياري موارد منع نوشيدن آب تا علمي معتبر و به

 دقيقه پيش از جراحي ضرورتي ندارد. 30-60حدود 

الزم است با دامپزشك ذيصالح عمل، يا پس از عمل هاي پيش از عمل، حين بيوتيكاستفاده از آنتيدر رابطه با لزوم  -15 ماده

ها در جراحي، الزم است بيوتيكبيوتيك، عالوه بر اصول كلي انتخاب آنتي. در مورد انتخاب آنتيمشورت شود

 ها مد نظر قرار گيرد. بيوتيكاي حيوانات به برخي آنتيهاي گونهحساسيت

هاي جرّاحي توانايي خود را در انجام تكنيكامكانات موجود و ي، فرد/افراد مسئول جراحي بايد پيش از اجراي جراح -16 ماده

كه نسبت به توانايي انجام صحيح آن  نماينددر صورتي به جراحي اقدام  صرفاًو  نمودهارزيابي حسب امكانات موجود 

عات الزم را اطمينان داشته باشند. ايشان الزم است پيش از جراحي نسبت به آناتومي و فيزيولوژي موضع جراحي اطال

كسب نموده و بهترين رهيافت به موضع جراحي را انتخاب نمايند. در اين رابطه تمرين جراحي بر روي الشة حيواناتي كه 

 شود.اند، توصيه مياند يا به داليل ديگر يوتانزي شدهقبالً مرده

م استفاده شود، حداقل هاي با كمترين ميزان ممكن تهاجدر جراحي و ساير مداخالت تهاجمي بايد از تكنيك -17 ماده

 گرفته قرار معرض در بافتهايِ دستكاري بافتها و تروماي بافتي به عمل آيد، خونبندي به نحو مناسب صورت گيرد، تمام

مرطوب نگاه داشته شده، كمترين ميزان اجسام خارجي در بافت باقي مانده، فضاي مرده تا حد امكان از ) شده اكسپوز(

 ترين زمان ممكن بايد پايان يابد. در كوتاهبين برده شود، و مداخله 

تيك و رعايت شرايط آسپتيك در رابطه با محل جراحي؛ افراد حاضر در محل كنيكهاي آسپاجراي ت -17-1

انجام جراحي يا هرگونه مداخالت تهاجمي بر  جراحي؛ تجهيزات و وسايل مورد استفاده؛ و حيوان مورد جراحي، براي

  الزامي است. جوندگان) ز جملهاهاي حيوانات (تمام گونهروي 

ها در نظر گرفته شده، ها يا برشها، بايد مجاورت صحيح بافتي در هنگام بستن بريدگيجهت بستن نقيصه -17-2

از ايجاد نيروي كشش بيش از حد نياز در محل بخيه جداً اجتناب گرديده، و حداقل ميزان اجسام خارجي در بدن 

هاي حيواني كه تحمل نخ بخيه بر روي پوست خود را ندارند، الزم است نهحيوان به جاي گذاشته شود. در مورد گو
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در هنگام طراحي پروژه با دامپزشك ذيصالح مشورت نموده و بهترين روش ممكن كه ضمن بستن ايمن بافت موجب 

 شود، انتخاب شود. ) در حيوانات نميself-mutilationبروز رفتارهاي خودآزاري (

 . به حال خود رها شودبيهوشي، در حين يا از عمل جراحي هيچ حيواني نبايد پس  -18 ماده

ايستاده تا زمان به هوش آمدن حيوان و توانايي او در حفظ وضعيت بدني هاي حيوانات، در بسياري از گونه -18-1

بوده و براي حيوان تحت نظر  الزم استو توانايي نوشيدن آب،  )sternal position( نشسته بر روي جناغيا 

  شود.نگهداري ت موقّبه طور در يك قفس انفرادي حتماً بايد سيب ديدن توسط ساير حيوانات، جلوگيري از آ

اصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي هاي بستر محل نگهداري از حيوانِ بيهوش بايد مطابق ويژگي -18-2

وده و موجب بروز آسيب روز باشد به نحوي كه شرايط مساعدي را براي برگشت حيوان از بيهوشي ايجاد نممعتبر و به

به حيوان نشود؛ به طور ويژه استفاده از بستر خاك اره يا بسترهاي مشابه با ذرات ريز، جهت مراقبت از جوندگان 

 بيهوش ممنوع است. 

از لحظة آغاز بيهوشي تا زماني كه حيوان كامالً به هوش آمده و روي پاي خود بايستد و به راحتي قادر به  -18-3

ميدن آب باشد، حفظ دماي مناسب بدن حيوان بايد جداً مورد توجه قرار گرفته و اقدامات الزم خوردن غذا و آشا

براي پيشگيري از افت دماي بدن (هيپوترمي) يا پيشگيري از افزايش دماي بدن (هيپرترمي) صورت گيرد. در اين 

نمود. پيشگيري از هيپوترمي بويژه در زمينه بويژه از قرار دادن مستقيم حيوان بر روي ميزهاي فلزي سرد بايد پرهيز 

 باشد. جثه يا حيواناتي كه نسبت سطح به حجم بدن آنها زياد است، واجد اهميت بسزايي ميمورد حيوانات كوچك

الزم است به نحو مقتضي از بروز افت قند خون (هيپوگليسمي) در حيوانات بيهوش جلوگيري نمود. به طور  -18-4

و به روشي » تغذية حيوانات پس از اعمال جراحي«يد حسب اصول دامپزشكيِ كلي تغذية حيوان جراحي شده با

تزريقي) صورت -گذاري دستگاه گوارش، تزريقي، يا خوراكيمقتضي (خوراكي از راه دهان، خوراكي به روش لوله

 گيرد. 

به  (ريكاوري جراحي) بايد پس از جراحي هايمراقبتو  هاي پس از بيهوشي (ريكاوري بيهوشي)مراقبت -18-5

. اين مراقبتها شامل ارزيابي و اتخاذ اقدامات مقتضي در موارد زير باعث كاهش درد و رنج حيوان شودنحوي باشد كه 

 روز باشد: اصول تكنيكي ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهمطابق بوده و شيوة اجراي آنها بايد 

 رساني به حيوان؛تنفس و ميزان اكسيژن وضعيت و تعداد -

 ديسترس؛ يا درد ضربان قلبوجود وضعيت و تعداد -

  وضعيت دماي بدن؛ -

  مخاطي؛ غشاهاي رنگ -
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  جرّاحي؛ از ناشي آسيبهاي و برشها التيام روند وضعيت -

  حيوان؛ بدن و محيط پاكيزگي ميزان -

  حيوان؛ بدن بودن خشك -

 بخيه؛ خط گسيختگي احتمال -

  موضع جراحي؛ از چرك تشكيل يا خروج احتمال -

  جراحي؛ معمول در موضع حد از بيش التهاب احتمال -

 ؛)هيدراسيون( بدن آب آب و ميزان مصرف ميزان -

  ميزان قند خون؛ -

  غذا؛ اخذ ميزان -

  مدفوع؛ و ادرار ميزان -

 جرّاحي؛ از قبل شده گيرياندازه وزن با جرّاحي از بعد بدن وزن مقايسه -

 جرّاحي؛ از قبلوضعيت بدني  با جرّاحي از ) بعدbody condition scoreوضعيت بدني ( مقايسه -

  ؛)صورت گيرد نبايد بانداژ حيوانات هايگونه برخي مورد در( بانداژ وضعيت -

 حيوان؛ در خودآزاري بروز احتمال -

 ) بعد از جراحي؛ rehabilitationلزوم اجراي تكنيكهاي بازتواني ( -

 جراحي بعمل آمده.مقتضي حسب گونة حيوان و نوع بيهوشي/عمل ساير موارد -

 

  اتحيوانكار با  پايان  - 5 قسمت

 يد كميته اخالقي برسد. أيبايد به ت ات در هر پروژهحيوان ضوابط و روش پايان كار با -1 ماده

دليل حيوانات اجتناب حيوان الزاماً به مفهوم كشتن حيوان نيست و الزم است تا حد امكان از كشتن بي باپايان كار  -2 ماده

همچنين  غير قابل اجتناب را براي آنها فراهم آورد. نمود. با اين حال زنده نگاه داشتن حيوانات نبايد موجبات درد و رنج

ها مشروط به ضوابطي است كه در بخشهاي ديگر دستورالعمل حاضر استفاده مجدد از حيوانات در ساير مداخالت/پروژه

به  نسبتبايد ذيصالح  فرداتخاذ شود. ذيصالح  فردبايد توسط يا كشتن حيوان تصميم به زنده نگه داشتن  اند.بحث شده

ماهيت مداخله و آسيبهاي وارده به حيوانات آگاهي داشته و نسبت به اصول علمي و اخالقي كار با حيوانات آزمايشگاهي 

 الذكرذيصالح واجد مشخصات فوقفرد هر يا  پروژهمرتبط با  يصالحِذدامپزشك ممكن است  . اين فرددداشته باشاشراف 

 . باشد

 :ي خواهد شد كهيافته تلقزماني پايان» مداخله«يك  -3 ماده

  مشاهدات بيشتري براي آن مداخله در نظر گرفته نشده باشد؛ يا  -1
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 معتبرنتايج حصول تواند منتج به ارزيابي شرايط حيوان اينگونه حكم كند كه استفاده از حيوان مذكور ديگر نمي -2

آنقدر  يك به مرگ) حيوان(نزديا دوره احتضار  ،باشديا اينكه ميزان درد و رنج حيوان آنقدر زياد شده  ؛شودي علم

موجب حصول نتايج علمي معتبر شده و اختاللي در پروژه حيوان زنده نگه داشتن هرچند كه طوالني شده باشد 

و راهي نيز براي  ، يا قانوني بودهاخالقي ، شرعي،بر خالف اصول انسانيحيوان زنده نگه داشتن ليكن  ،كندايجاد ن

خوديِ حيوان به عنوان تا آنجا كه ممكن است بايد از مرگ خودبه. نداشته باشدد كاهش اين درد و رنج وجوالتيام، يا 

؛ تري استفاده گرددبخش زودهنگام و انسانيهاي پاياننقطه پاياني يك مداخله اجتناب شود و به جاي آن از روش

احتضار و خودي دچار هبدين مفهوم كه آنقدر زمان تلف نشود كه حيوان در اثر رنج و عارضة وارده به صورت خودب

 مرگ شود. 

و براي اين  باقي بماند يا شديد درد، رنج، ديسترس، يا آسيب پايدارچنانچه احتمال دارد حيوان در حاالت متوسط  -4 ماده

 شود. يوتانزي حاضر دستورالعملبه روش انساني و وفق مندرجات  الزم است حيوان ،درماني وجود نداشته باشد ،حاالت

هاي ممكن مثالً و تحت نظر دامپزشك ذيصالح از ساير روش به شرط تحقق موارد زيرتوان ميدر غير اين صورت 

يا ، به زيستگاه مناسب آن گونة حيوانيحيوان ، يا فرستادن حيوانجهت نگهداري مند عالقهبه افراد حيوانات  واگذاري

  :استفاده كرد سيستم پرورشي مناسب آن گونة حيواني ن حيوان بهفرستاد

  يت سالمت حيوان، اجازه اين كار را بدهد؛ وضع -1

  وجود نداشته باشد؛بهداشت حيوان  ، يامحيط زيستخطري براي بهداشت عمومي،  -2

، اتخاذ نزد ساير افراد يا در زيستگاه طبيعي يا سيستم پرورشيرفاه حيوان  اطمينان ازتمهيدات مناسب به منظور  -3

 ؛ و شده باشد

   وني باشد.اقدام مذكور فاقد هرگونه منع قان -4

اصول تكنيكي ارائه شده در مطابق مجري مسئول موظّف است پيش از آغاز پروژه، معيارهاي پايان كار با حيوانات را  -5 ماده

 .) تعيين نموده و به كميته اخالقي اعالم كندhumane endpoints عنوان روز (عموماً تحتمنابع علمي معتبر و به

حداكثر ممكن رفاه  بوده،روز اصول ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهمطابق بايد روش پايان كار با حيوان ميهمچنين 

 .كميته اخالقي برسد تصويببه پيش از آغاز پروژه آورد، و براي حيوان فراهم را 

شود، بايد متناسب با وضعيت سالمت خود، مراقبت و امكانات اسكان را دريافت چنانچه حيواني زنده نگه داشته مي -6 ماده

اين  بودن سازگارشوند، الزم است براي اطمينان از ميمواردي كه حيوانات در پايان يك مداخله به افراد سپرده  دركند. 

در مورد حيوانات وحشي، پيش از بازگرداندن اين هايي زير نظر دامپزشك ذيصالح صورت گيرد. ، ارزيابيافراد باحيوانات 

بازتواني براي آنها به اجرا گذارده شود تا حيوان بتواند از عهده زندگي برنامه بايد ، خود حيوانات به محيط زيست طبيعي

در هنگام بلوغ براي زندگي در  عموماًاند، حيوانات وحشي كه از زمان تولد تا بلوغ در اسارت بوده خود در طبيعت برآيد.

مراجع توان به در اين زمينه مي. باشندگفته ميپيشهاي بازتواني وحش آمادگي كافي ندارند و نيازمند برنامهحيات
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داراي دانش و كه  ، يا ساير مراجع ذيربطحيوانات در كشور معتبر حاميهاي گروه، كشور رسمي حفاظت محيط زيست

  .باشند مراجعه نمود امكانات انجام اين كار

، نوزاد، جاندار بالغ و اعم از جنين، الرويوتانزي تمامي انواع حيوانات موضوع دستورالعمل حاضر، در هر وضعيت سنّي  -7 ماده

به درستي انجام  وتوسط فرد داراي صالحيت  يك مداخله كامالً تخصصي بوده و فقط در صورتي كهاشكال زيستي،  ساير

از يك علمي موجب حصول نتايج قابل اطمينان  مرگ آسان و بدون درد و رنج را براي حيوانات رقم زده وشود، قادر است 

هاي فيزيكي يوتانزي بر روي الشه حيواناتي كه به داليل ديگر ح يوتانزي و تمرين روشآموزش صحي. لذا شود پروژه

گواهي اين افراد پس از اخذ  .بسيار ضروري است ،كننداقدام ميحيوانات اند، در مورد تمام افرادي كه به يوتانزي مرده

 تر به اين امر اقدام نمايند.تجربه ، در حضور يك فرد باهاي عمليصالحيت كسبتا زمان  موظّفند آموزشي معتبر

يوتانزي نشده، بايد از بيشترين ميزان ممكن رفاه برخوردار باشد و در محل استاندارد نگهداري  يتا زماني كه حيوان -8 ماده

يوتانزي شود. مثالً در مورد حيواني كه به هر دليل دچار درد شده و مقرر است تا ساعتي ديگر يوتانزي شود، موضوع 

تواند هيچگونه تداخلي در امر درمان و اقدامات ضد دردي مورد نياز حيوان ايجاد نمايد. اگر حيوانات نميع الوقوقريب

بايد در اين محل از آب و غذاي مناسب برخوردار ساعت پيش از يوتانزي بايد در محلي نگهداري شوند، مي 3بيشتر از 

ساعت است. در مورد نوزادان  1-2وانات كوچك جثه، در مورد نوزادان يا برخي حي ي مذكورزمانمحدوده د. نباش

تمام مقدمات يوتانزي آماده گردد، اين نوزادان در كنار مادر  زماني كهشيرخواري كه بايد يوتانزي شوند، الزم است تا 

 خود قرار داشته باشند. 

انتخاب روز ع علمي معتبر و بهاصول تكنيكي ارائه شده در مناب وضوابط مطابق دقيقاً بايد حيوانات مي يوتانزيروش  -9 ماده

روشهاي كشتن حيوانات كه فاقد  برسد. هرگونه اقدام خارج از ضوابط،كميته اخالقي به تصويب  الزم استو  شده

هاي علمي پژوهش طريقدردي و انساني بودن آنها از يا سنتي كه بي آزمايشيعلمي معتبر باشند، و روشهاي  مستندات

به طور  .باشندت، به هيچ عنوان به عنوان روش يوتانزي حيوانات آزمايشگاهي قابل قبول نميبه اثبات نرسيده اسمعتبر 

  :بايد معيارهاي زير را برآورده نمايدحسب شرايط يك پروژه خاص،  اتحيوانروش صحيح يوتانزي خالصه، 

ن ايجـاد درد، ديسـترس،   القاي عدم هوشياري و مرگ، بدو و ايجاد نمايد را براي حيوان حداقل درد، رنج و ديسترس -1

 ؛هيجان يا ترس صورت گيرد

 هـاي مـورد نظـر از بافتهـاي حيـوان     ها و آزمايشهاي بعدي و استفادهبا نيازها و اهداف پروژه سازگار بوده و با ارزيابي -2

 تداخل نداشته باشد؛

  ؛محو هوشياري بسيار سريع صورت گيرد -3

نزي در موارد متعدد و توسط افراد متعـدد همـواره منجـر بـه     به اين معني كه انجام يوتا ،روش يوتانزي مطمئن باشد -4

   ه و نتايج ضد و نقيض نداشته باشد؛مرگ آسان حيوان شد
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 ؛براي پرسنل ايمن باشد -5

و احتمال هوشيار شدن مجـدد  به اين معني كه انجام يوتانزي قطعاً موجب مرگ حيوان شود  غير قابل برگشت باشد، -6

    ؛ته باشدپس از يوتانزي، وجود نداش حيوان

    ؛بر ناظران يا افراد عامل داشته باشدرا كمترين ميزان آثار عاطفي و روحي  -7

 عيت سالمت حيوان انتخاب شده باشد؛حسب گونه، سن، جثه، و وض و هاروش يوتانزي طبق دستورالعمل -8

   ؛ه باشدابزار مورد استفاده جهت يوتانزي همواره و در مورد يوتانزي تمام حيوانات عملكرد مناسبي داشت -9

چنانچه ممكن است الشة حيوان يوتانزي شده در دسترس جانوران شكارچي يا الشخورها قرار گيـرد، روش يوتـانزي    -10

  ؛بايد به نحوي باشد كه موجب بروز عوارض در جانوران شكارچي يا الشخورها نشود

 ؛را داشته باشد كمترين اثرات مضر محيطيروش يوتانزي بايد  -11

 باشد، به نحوي كه ساير حيوانات قادر به رؤيت، شنيدن صدا، يا بوييدن ساير حيواناتيد دور از محل انجام يوتانزي با -12

    .نباشند مستقيم يا غيرمستقيمبه صورت حيوان در حال يوتانزي  -بوي ترشحات واجد فرومون يا بويژه بوي خون-

 

، تزريق ، تزريق داخل قفسة سينه، تزريق زيرجلدييوتانزي نبايد از روش تزريق عضالني تزريقيجهت تجويز عوامل  -10 ماده

وهاي مخدر بسيار قوي نظير به جز دار( استفاده كرد و تزريق سرخرگي )intrathecal( ، تزريق داخل نخاعيداخل ريوي

كه فقط تحت شرايط بسيار ويژه قابل استفاده بوده و استفاده از آنها نيازمند كسب تمام مجوزهاي  و كارفنتانيل اتورفين

 . )قانوني مربوطه است

داروي يوتانزي در حيوان هوشيار غير  ، يا تزريق داخل طحالي، تزريق داخل كليويتزريق داخل كبدي -10-1

، داخل كبدي، داخل طحالي و داخل كليوي در حيوان بيهوش كه قابل قبول است. ليكن اخيراً تزريق داخل قلبي

كه روش تزريق داخل قلبي  مجاز شناخته شده است. استثنائاً جهت برخي حيوانات خونسردنيست،  قادر به حس درد

توان از )، ميديگر روش استاندارد دستيابي عروقي شناخته شده است (نظير برخي مارها و خزندگانتنها به عنوان 

هاي بهتر يوتانزي كه ين حال در صورت وجود روش؛ با اوشيار استفاده كردروش تزريق داخل قلبي در حيوان ه

 ،نيستيي كه نيازمند تزريق داخل قلبي از روشهابايد نباشد، ات مذكور نيازي به انجام تزريق داخل قلبي در حيوان

 بهره برد. 

ود. به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي نبايد براي كشتن حيوانات استفاده ش ،قابل قبول يوتانزي هاي غيراز روش -11 ماده

  .باشدپذير نميتحت هيچ شرايطي استثناء حاضر ماده

11-1- اتر ؛غير قابل قبول است(در مورد تمامي حيوانات  تربرخي از روشهاي غير قابل قبول يوتانزي عبارتند از: ا 

ه سوز محتوي الشهاي الشهو مواردي از انفجار فريزرها يا كوره اشتعال پذير و منفجر شونده است اتردي اتيل يا 

حيوان به شدت سوزاننده است غشاهاي مخاطي  ؛ اين ماده برايحيوانات يوتانزي شده با اين ماده گزارش شده است
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در نيتروژن مايع  انجماد سريع ؛استريكنين ؛)شودو رنج بسيار شديدي مي ،دردتهييج، مرگ دچار  در حالو حيوان 

و  ،گرم 4يوتانزي خزندگان و دوزيستان با وزن كمتر از  براي ؛ استثنائاًدر مورد تمامي حيوانات غير قابل قبول است(

روز باشد و مو  5در صورتي كه سن آنها كمتر از  - altricial neonates-نيز در مورد نوزادان ناقص جوندگان 

يوتانزي با انجماد سريع در روش از  تحت شرايط خاصتوان گرم باشد، مي 4نداشته باشند و وزن آنها كمتر از 

قادر به  و(در حيوان هوشيار  قطع رگيا  تخلية خون بدن ؛)آمبولي هواتزريق هوا ( )؛استفاده نمود يتروژن مايعن

عوامل شوينده، ، استون(نظير  خانگي مواد مصرفي ،ها، شويندهحاللها ؛ تزريق)غير قابل قبول است ،ادراك درد

استفاده از  ؛ا)، ضد اسيدهآمونيوم چهارتاييتركيبات ، متيل كتوندي ها،)، مسهل4CCl(شامل  بات چهارتاييتركي

بويژه (حيوانات  كردنخفه  ؛ها)كشو جونده هاكشاند (نظير آفتمواد سمي كه اختصاصاً جهت يوتانزي ساخته نشده

با ضربه  ؛سيانيداستفاده از  ؛سوزاندن )؛decompression( يوندكمپرس )؛ها و ماكيان درون كيسه يا محفظهجوجه

است؛ در مورد برخي حيوانات كوچك  غير قابل قبول هاجهت اغلب گونه(حيوان  به سرفرد نيروي دست 

اهي حسب روشها و ضوابط مطروحه در منابع تخصصي ممكن است بتوان از آن استفاده كرد، ليكن روش آزمايشگ

غير قابل قبول در اغلب حيوانات : non-penetrating captive bolt( ابزار كوبش غير نافذ )؛باشدارجح نمي

ور كردن در غوطهتوان با را مي (پوريفرا) /فرمالدهيد (استثنائاً اسفنجهافرماليناستفاده از  ؛غرق كردن )؛است

فشردن  )؛؛ الزم است مخاطرات زيستي اين عوامل براي افراد در نظر گرفته شودديوتانزي نمو /فرمالدهيدفرمالين

ممكن است سبب محو (گيج كردن  ؛كلروفورم ؛هيدراتكلرالتجويز  ؛)هيپوترميكاهش دماي بدن ( ؛قفسة سينه

سولفات  عضالني (نيكوتين، -مسدودكننده هاي عصبيتجويز  )؛در حيوان شود، ليكن روش يوتانزي نيست هوشياري

ديگر نبايد  عوامل كوراريفورمو هرگونه  آتراكوريوم، وكرونيوم، پانكرونيوم، سوكسينيل كولين، كلريد پتاسيم، منيزيم،

ت شرايط ويژه نيتروژن يا آرگون (استفاده از آنها جهت يوتانزي نيازمند رعاي ؛)به تنهايي جهت يوتانزي استفاده شوند

حسب منابع معتبر و  ،هاي حيواناتهاي غير قابل قبول يوتانزي در مورد هر كدام از گونهساير روشمصاديق است). 

 شود. به روز تعيين مي

هاي فيزيكي استفاده از روششوند. در مجموع استفاده از روشهاي فيزيكي براي يوتانزي توصيه نمي -11-2

اساسي در  تيوتانزي از نظر علمي موجب بروز اشكاال داروييهاي انجام روشت كه در شرايطي مجاز اس فقطيوتانزي 

 پروژهشود و حقيقتاً هيچ راه ديگري براي حصول نتيجة مناسب وجود نداشته باشد و اصوالً خاص  پروژهيك ساختار 

هاي روشيش از انجام پ در پيشبرد دانش بشر و تأمين سالمت موجودات زنده باشد. بسزاييمورد نظر داراي اهميت 

انجام ؛ در غير اين صورت بايد از داروي ضد درد مناسب استفاده كرده يا حيوان را بيهوش نمود ،فيزيكي يوتانزي

از نظر ي، بيهوش ياداروي ضد درد مناسب حقيقتاً استفاده از  تنها در شرايطي مجاز است كه روش فيزيكي يوتانزي

هيچ راه ديگري براي حصول نتيجة مناسب  قطعاًشود و خاص  پروژهيك ختار علمي موجب بروز اشكال اساسي در سا

در پيشبرد دانش بشر و تأمين سالمت موجودات  بسزاييمورد نظر داراي اهميت  پروژهوجود نداشته باشد و اصوالً 
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ه خوبي فرا گرفته هاي فيزيكي، الزم است فرد عامل، مهارت الزم را ب. براي اجراي صحيح يوتانزي به روشزنده باشد

واجد صالحيت بر روي الشة  فردباشد و پيش از اجراي روش يوتانزي بر روي حيوان زنده، الزم است زير نظر 

 اند تمرينِ كافي نموده باشد. حيواناتي كه به داليل ديگر مرده يا يوتانزي شده

مجري مسئول شود، يشده يوتانزي من ينيبشيا به علت عوارض پيرد يميم يانشده ينيبشيبطور پ يوانيح يوقت -12 ماده

و هرگونه اقدام مقتضي براي پيشگيري از وقوع مرگ مشابه در ساير  نمودهيابي در اسرع وقت علترا موضوع  است موظّف

در موارد مقتضي الزم است به عنوان روش كمكي تشخيص، الشه حيوان توسط  .گذاردسريعاً به مورد اجرا را حيوانات 

 .اي پيش از يوتانزي مشخص شودخودي يا عارضة زمينهشايي شده و علت مرگ خودبهكالبدگ مجرّبفرد 

نسبت به ، متناسب با گونة حيوان »تأييد مرگضوابط «حسب است  موظّفداراي صالحيت  در پايان يوتانزي، فرد -13 ماده

بارور شده،  يهاتخم موجودات از جمله وينيتمام اشكال تكاين موضوع، در مورد اطمينان حاصل كند.  مرگ حيوانوقوع 

اند يا متعاقب يوتانزي و ردهحذف حيواناتي كه نم. مصداق داردجانداران نيز مرحلة جنيني  )، ونيكويامبرمرحلة روياني (

اصول كار با حيوانات از اخالقي  تخلّفبيايند، موجب درد و رنج بسيار شديدي براي حيوان شده و به هوش  حذف

 د. وشميمحسوب  آزمايشگاهي

مرگ در هر گونة جانوري ، ضوابط تأييد حيواناتمختلف هاي گونه در هاي مرگنشانهبه دليل تفاوت  -13-1

حسب گونه حيوان مورد  مرگبه تعيين ضوابط تأييد  موظّفلذا مجري مسئول  .ممكن است با ديگري متفاوت باشد

 استفاده است.

حيوان مذكور وابستگي مادي يا غيرمادي چنانچه حيواني داراي نوزاد بوده يا حيوان/حيوانات ديگري به  -13-2

ذيصالح با دامپزشك  ،اويا ساير حيوانات وابسته به  نوزاداندر مورد نگهداري الزم است قبل از يوتانزي حيوان، دارند، 

 ،يا حيواناتي كه داراي وابستگي به حيوان مذكور بودند بسياري از نوزادان بدون مادر در غير اين صورت .مشورت نمود

بين حيوانات، به بعد وابستگي غير مادي خواهند شد.  شديديو ديسترس رنج دچار اقب يوتانزي حيوان مذكور متع

  هاي حيواني باالتر در رده فيلوژنتيك، اهميت بسزايي دارد.ويژه در مورد گونه

نظر بهداشتي واجد  اين موضوع هم از نظر اخالقي و هم از شود.رفتار  به درستييك حيوان آزمايشگاهي بايد الشة با  -14 ماده

 مطابق شوند.بندي ميطبقه هاي پرخطر بيمارستانيو اعضاء بدن آنها در زمرة زبالههاي حيوانات الشهاهميت است. 

 ،كشور زيست محيط حفاظت سازمان »وابسته يپسماندها و يپزشك يپسماندها يياجرا تيريمد يروشها و ضوابط«

 »كننده آلوده بشدت يپسماندها«و در دسته  بوده »ژهيو يپزشك يپسماندها« جزو حيوانات الشه از ناشي اندهايپسم

  .گردنديم محسوب ژهيو پسماند عنوان به شوند، يعاد پسماند به ليتبد كه زماني تا و دارند قرار

)، زايالزين و برخي (نظير پنتوباربيتال سديم هابيتوراتيوتانزي شده با بار به طور ويژه حذف الشة حيوانات -14-1

ي مذكور در الشة حيوانات يوتانزي شده، هاي داروهاباقيمانده؛ چرا كه از اهميت زيادي برخوردار است ،داروهاي ديگر
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آن تغذيه كنند،  دسترسي يافته و از يواناتي كه به هر طريق به الشه حيوان يوتانزي شدهبراي ساير حممكن است 

 . بسيار خطرناك باشد

هايي دچار شده باشند كه حيوانات آزمايشگاهي ممكن است در طول پروژه تحقيقاتي عمداً به بيماري -14-2

تواند مخاطرات زيادي براي ساير جانداران و محيط حيوانات يوتانزي شده مي هايها در باقيماندهوجود اين بيماري

  داشته باشد.  زيست

در طول را  نظير داروهاي ضد ميكروبيانزي شده، در اغلب موارد داروهاي متعددي حيوان آزمايشگاهي يوت -14-3

براي ساير  بر محيط زيست بوده يا نامطلوب داراي اثراتاين مواد ممكن است است. دريافت داشته  پروژهانجام 

 . گيرند، خطرناك باشندقرار مي يوتانزي شدههاي حيوان در تماس با باقيماندهاحتمالي كه جانداران 

 يهادستورالعمله و كلية بود سردتر يا يگراددرجه سانت -20بايد  يحاًترجها محل نگهداري الشه سردخانهبرودت  -15 ماده

 .در اين محل رعايت شود يعفون يپسماندها يمربوط به نگهدار

هاي دربسته و فاقد نشت ها يا كيسه، بايد آنها را در محفظهپيش از قرار دادن الشه حيوانات در سردخانه -15-1

را ذكر كرد. بر روي محفظه  يوتانزي، و نام يا شماره تماس فرد مسئول يوتانزيقرار داد و روي كيسه تاريخ انجام 

با درج عالئم  و نيزبه صورت نوشتاري » سمي و خطرناك« عنوانها و روي خود الشه، الزم است نگهداري اين الشه

 ويژه، مشخص شود. 

 يلةتوسط وس يدبوده و به طور خالصه باروز ارائه شده در منابع علمي معتبر و بهويژه قررات تابع م هاالشه انتقال -16 ماده

كردن قسمت بار  ي. امكان نظافت و ضدعفونصورت گيردر ير و نشت ناپذيده، نفوذناپذيقسمت بار سرپوش يدارا يةنقل

 ياالمكان پوشش يكت نباشد و حتا مويپوش قسمت بار خودرو از جنس فرش وجود داشته باشد. كفوسيله نقليه 

در اين سرد قرار داده شوند.  ةها در محفظالشه و و بدون درز داشته باشد. اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد ارچهكپي

  . به مورد اجرا گذارده شود، كليه قوانين و مقرّرات محلي، سازماني، يا كشوري زمينه الزم است

سازمان وقت هاي و نيز دستورالعمل يكشوروقت كلية قوانين  وفقبايد  ايشگاهيآزمحيوانات  الشه معدوم نمودن -17 ماده

 »وابسته يپسماندها و يپزشك يپسماندها يياجرا تيريمد يروشها و ضوابط«حفاظت محيط زيست كشور منجمله سند 

هاي متداولِ داراي خطرات يا همراه با زباله معموليهاي هاي حيوانات آزمايشگاهي همراه با زبالهدفع الشهصورت گيرد. 

  .دارد در پيهاي قانوني ، ممنوع بوده و مسئوليتبيولوژيك

هاي بايد پيش از انجام يوتانزي نسبت به روش حذف آنها بررسيمي در مورد حذف تعداد زيادي الشه -17-1

-هاي ذيربط كشوري دستورالعملقوانين و بايد حسب كامل انجام داده و آمادگي الزم را كسب كرد. در اين مورد 

در المللي بين اقدام شود. در موارد خاص استفاده از رهنمودهاي -سازمان دامپزشكي كشورهاي دستورالعملنظير 

 . تواند مفيد باشدنيز مي هاالشه حجم زيادحذف رابطه با 

انستيتو  وقت هايدستورالعملالزم است حسب ، يا مشكوك به هاري هاي مبتال به هاريدر مورد الشه -17-2

  شود. اقدام پاستور ايران


