
 راهنمای اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

های مختلف روز افزون بوده و نقش آنها در پیشرفت علم بر امروزه استفاده از حیوانات در پژوهش -1

در کار با حیوانات  می کندباشد. تعالیم دینی و پایبندی به اصول اخالقی حکم  همگان آشکار می

و فقط در مواردی از تحقیق روی حیوانات  افی بعمل آیدت کشگاهی نسبت به رعایت حقوق آنان دقآزمای

رعایت حقوق حیوانات  نتایج تحقیق منجر به ارتقاء سالمت جامعه گردد. آزمایشگاهی استفاده شود که

  باشد. میحمل، نگهداری، تغذیه و اجرای پژوهش  استفاده از جمله،شامل تمام مراحل 

 

 

 الف(: شرایط حمل و نقل حیوان:

 .(1)گیرد باید دارای شرایط الزم باشد ای که برای حمل حیوان مورد استفاده قرار می لیهوسیله نق -1

 خرید تا محل دائم نگهداری حیوان، شرایط حرارتی، نور و هوای تنفسی رعایت گردد. محلاز  -2

 در اثر جابجایی، آسیب و جراحتی به حیوان وارد نشود. -3

 

 ب(: شرایط نگهداری:

ومکررا از نظرشرایط زندگی مناسب حیوان  نی با نوع حیوان متناسب باشدفضا و قفس نگهداری حیوا -1

 .کنترل گردد

 ها امکان استراحت حیوان وجود داشته باشد.در قفس -2

 ر حیوانات شکارچی خود قرار نگیرند.وحیوانات در مجا -3

 امکان مشاهده کافی قفس توسط فرد مراقب وجود داشته باشد. -4

 ط نگهداری حیوان وجود نداشته باشد.آلودگی صوتی آزار دهنده در محی -5

 برای گندزدایی و تمیز نمودن محیط نگهداری حیوان از مواد ضد عفونی کننده استاندارد استفاده شود. -6

 با توجه به نوع حیوان، تغذیه و آب مناسب در اختیار حیوان قرار گیرد. -7

 نظافت محل نگهداری و استراحت حیوان بصورت منظم صورت گیرد. -8

 و پاکسازی فضوالت بصورت مداوم و منظم صورت گیرد.باشد تهویه مناسب داشته  ،اریمحل نگهد -9

 دارای نور، اکسیژن، رطوبت و دمای مناسب باشد. ،محل نگهداری حیوان -11

 بینی الزم با توجه به رعایت اصول بهداشتی صورت گیرد. آنها پیش نبرای نگهداری اجساد و دف -11



بیمار یا دارای شرایط ویژه مثل بارداری و شیردهی استفاده پژوهش، از حیوانات  ضروریجز موارد  -12

 نگردد.

 زمان کافی قبل از پژوهش، جهت سازگاری حیوان با محل نگهداری در نظر گرفته شود. -13

 شرایط مناسب نگهداری حیوان، قبل از ورود در نظر گرفته شود. -14

 ر نظر گرفته شود.شوند برای حیوانات پناهگاه د اگر حیوانات در فضای باز نگهداری می -15

 قفسها و کلیه قسمتهای ساختمانی محل نگهداری حیوان باید قابل ضد عفونی و شستشو باشد. -16

 

 ج( پرسنل:

 برای پرسنل محل نگهداری حیوانات فضای کافی و مناسب در نظر گرفته شود. -1

، باید آموزشهای کافی کار با حیوانات را ومحققین در محل نگهداری و پژوهش حیوانات کارکنان شاغل -2

 فرا گرفته باشند.

 لباس و امکانات حفاظتی مناسب برای کارکنان در نظر گرفته شود. -3

 پرسنل نسبت به رعایت اصول بهداشتی و رعایت مقررات ایمنی توجیه گردند. -4

 د.دیدگی پرسنل توسط حیوانات پیش بینی گرد بامکانات و اقدامات مناسب در صورت آسی -5

 

 (: شرایط اجرای پژوهشهای حیوانی:د

 با توجه به اطالعات آماری، حداقل تعداد حیوان مورد آزمایش قرار گیرد. -1

وجود نداشته  امکان روشهای جایگزین مناسب آزمایشگاهی و کامپیوتری بجای پژوهش حیوانی -2

 باشد.

 صورت گیرد. آزار رسانی حداقل به حیوان در حین مطالعه -3

دیکه درد آزار دهنده یا استرس به حیوان سی، بیهوشی یا مسکن مناسب در مواراستفاده از بی ح -4

 .الزم است شود وارد می

 صورت گیرد. از جراحی کاهش درد و رنج حیوانی پس -5

 گردد. رعایت ، اصول اخالقیضروری است کشتن حیوان ی کهدرموارد -6

 صورت گیرد. های کار با حیوانات در طول مطالعهرعایت کد -7
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 اینجانب                                  مجری طرح تحقیقاتی:

 

آزمایشگاهی را رعایت  حیوانات با کار اخالقی پژوهش فوق الذکر راهنمایمتعهد می گردم در تمامی مراحل 

 نموده و بر فعالیت همکارانم در اجرای این راهنما نظارت کامل داشته باشم.
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