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 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

 
 

 

 ی تحقیقپیشنهاد طرح
 (یشگاهیآزما یواناتحكار با )

 

  :عنوان طرح

 

 : (حداکثر دو نفر) مجریان/مجری
 

  :محل ارائه طرح اوليه
 

 

  :تاریخ پيشنهاد
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 :روپوزال، پایان نامه دانشجویی است، قسمت ذیل پر شوددرصورتی كه پ

 
  :نام و نام خانوادگی دانشجو -

  :شماره دانشجویی -

 : کد ملی -

  :سال ورود به دانشگاه -

  :مقطع تحصيلی دانشجو -

  :رشته تحصيلی دانشجو -

  :شماره تماس -

  :آدرس الكترونيک -

 



3 

 

 :دیانهشپی خالصه طرح )1

 

  :فارسیعنوان  (1-1

 

  :عنوان انگلیسی (1-2

 

 □  یلوتپا □یاصل: نوع پژوهش (1-3

 

  :طرح رایجا تمد (1-4

 

  :(حداکثر دو نفر) مجریان/ مجری( 1-5

 

 : همكاران اصلی( 1-6

    

  دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه :طرحی جرمسازمان ( 1-7

 

  :محل انجام مطالعه بر روی حیوانات( 1-8

 

  :مكان نگهداری از حیوانات( 1-9

 
  :(بدون ذكر منابع) طرح پژوهشی خالصه( 1-11

 (: كلمه 151حداكثر در دو پاراگراف یا ) تحقیق و ضرورت مساله (الف

 

 

  :هدف اصلی (ب
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  (:كلمه 151داكثر در دو پاراگراف یا ح) ارجكلیات روش ا( ج 

  

 

 :طرح نتایج مهمترین كاربرد( د

 

 : هزینه ها خالصه جمع

 (ریال)هزینه  هزینهنوع 

  جمع هزینه های پرسنلی 

 - جمع هزینه های آزمایشات وخدمات تخصصی 

  غیر مصرفی جمع هزینه های وسایل

   مواد مصرفیجمع هزینه های 

  مسافرت های جمع هزینه

  جمع هزینه های دیگر  

  جمع كل
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است  نفر یكاز  یشب یكه مجر یصورت در): پژوهشگراناطالعات مربوط به  )2

 .(شود یلبه طور مجزا مشخصات تكم... و  2، 1های  هركدام با شماره یبرا

 

 : طرح مجریان/اطالعات مربوط به مجری )2-1

 :مجریان/مشخصات مجری( الف

  :نام خانوادگی مجری نام و -

 : كد ملی -

  :رتبه علمی -

  :تلفن محل كار و ، همراهآدرس -

  :پست الكترونیكی -

  :یشغل مجر -

  :سازمان متبوع -

 

 .(شود یدق یربه باال در جدول ز كارشناسیاز  یببه ترت) :درجات علمی و تحصیلی مجری -

 سال دریافت كشور دانشگاه تخصص رشته و درجه تحصیلی
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 :طرح مجریان/حیوانات آزمایشگاهی مجریبا تجربه كار ( ب

 تجربه كار با حیوانات آزمایشگاهی  مجری طرح 
 .الزم است برای هر نفر، یک فرم جداگانه تكميل شود

یا طی دو سال اخیر در كارگاه آموزشی یا دوره آموزشی مورد تأئید دانشگاه مربوط به كار با حیوانات آزمایشگاهی آ

 شركت كرده اید؟

 خیر     ( لطفاً مدرک مربوطه را به این تقاضانامه پیوست كنید)بله 

 خیر   الیت داشته اید؟ بلهآیا در حال حاضر یا در گذشته، در تحقیقات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی فع

 :است( بله)در صورتی كه پاسخ شما به سؤال فوق 

 :كه در آن فعالیت داشته اید( مراكز)نام مركز  -

 :كار با حیوانات آزمایشگاهیپروپوزالهای مرتبط با  -

 :مدت زمان كلی كار با حیوانات آزمایشگاهی -

نظیر تكثیر، نگهداری، مقید كردن، تزریقات، گاواژ، )روش های مرتبط با حیوانات، كه در آن ها مهارت دارید  -

 :(بیهوشی، جراحی و نظائر آن ها

 :گونه های حیوانی كه با آن ها كار كرده اید -

 

 

 :   همكاران اصلی طرح مشخصات ) 2-2

  : همكارانمشخصات ( الف

 امضای همكار نوع همكاری علمی مرتبه شغل نام خانوادگی نام و ردیف

1      

2      

3      
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 : طرح همكارانتجربه كار با حیوانات آزمایشگاهی ( ب

 (ان طرحهمكار/ همكار) مشخصات متقاضی
 .الزم است برای هر نفر، یک فرم جداگانه تكميل شود

آیا طی دو سال اخیر در كارگاه آموزشی یا دوره آموزشی مورد تأئید دانشگاه مربوط به كار با حیوانات آزمایشگاهی 

 كرده اید؟شركت 

 خیر    ( لطفاً مدرک مربوطه را به این تقاضانامه پیوست كنید)بله 

 خیر    آیا در حال حاضر یا در گذشته، در تحقیقات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی فعالیت داشته اید؟ بله

 :است( بله)در صورتی كه پاسخ شما به سؤال فوق 

 :ته ایدكه در آن فعالیت داش( مراكز)نام مركز  -

 :كار با حیوانات آزمایشگاهیپروپوزالهای مرتبط با  -

 :مدت زمان كلی كار با حیوانات آزمایشگاهی -

نظیر تكثیر، نگهداری، مقید كردن، تزریقات، گاواژ، )روش های مرتبط با حیوانات، كه در آن ها مهارت دارید  -

 :(بیهوشی، جراحی و نظائر آن ها

 :كرده اید گونه های حیوانی كه با آن ها كار -

 

 

ذكر  ات آزمایشگاهیحیوانبا مقاالت مرتبط با كار  )مجریان/مقاالت قبلی مجری (2-3

  :(شوند
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 :اطالعات مربوط به طرح پژوهشی (3

 : عنوان فارسی( 3-1

 

  :عنوان انگلیسی( 3-2

 

  :(طرحموضوع، و هدف  اهمیت) بیان مسئله( 3-3

 

 

 :جنبه نوآوری طرح

 

 

 

 یجتعداد نمونه و نتاا  مطالعه، و روش شناسی نوع ، هدف،سال محل،) بررسی متون( 3-4

 :(ذكر شودپژوهشی حاضر مهم مرتبط با اهداف طرح 
 

 (:با ذكر منبع) ی كلیدیواژه هاعلمی تعریف  (3-5

 

 :فرضیات اهداف و( 3-6
 

 :اصلیاهداف /هدف-

 

 :اختصاصییا  ویژه اهداف -

 

 :سواالت پژوهشییا  فرضیات  -

 : اربردیاهداف ك -
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 :روش اجرای طرح( 4

كه ) یگزینجا یاستفاده از روشهاعدم  دالیل/و دلیل لزوم استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (4-1

 .دنوضیح داده شوتدر مطالعه حاضر  (نیازمند استفاده از حیوان نمی باشند

یكروارگانیسمها، تك م یاهان،گ یرنظ)دارند  یكمتر بیعص كه تكامل یگریاز موجودات زنده داستفاده  :یگزینجا یروشها از ییمثال هانمونه )

 ی،و آمار ریاضی محاسبات یانه ای،را یوه هایاند، ش شده یوتانزیقبالً  یمسائل دامپزشك یلكه به دل یواناتیاجساد ح ،(و انگلها یاخته ها

 (.یتن برون یشهایآزما یوانات وح یه سازشب یابزارها

 

 2حداقل لطفا  ی اهمیت بسیاری دارد،پژوهشهر طرح  دریوانات تعداد ح قابل قبولكاهش با توجه به اینكه  (4-2

ذكر را  ،می باشندكه بیانگر قابل قبول بودن تعداد حیوانات استفاده شده در مطالعه حاضر  ،رفرنس در سالهای اخیر

 .نمائید

 

 

 یاخالق یراهنما"براساس ) دهید در مطالعه حاضر را توضیح یواناتح یبر رو یمداخالت پژوهش یشدت ظاهر( 4-3

معاونت  -سایت دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه :كه در "بر روی حیوانات آزمایشگاهی شدت مداخالت یینتع

راهنماها، آئین نامه ها و  -اخالق در پژوهش -واحدهای زیرمجموعه -مدیریت امور پژوهشی -تحقیقات و فن آوری

 (.موجود می باشددستورالعمل ها، 
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 (.یكی از انواع زیر را عالمت بزنيد) :رحنوع ط (4-4

    بنیادی( الف

   كاربردی( ب 

   توسعه ای( ج

 خیرباشد؟ بله آیا طرح تحقیقاتی در راستای اولویتهای پژوهشی دانشگاه می-

 :....................................مثبت شماره اولویت را اعالم بفرماییددر صورت پاسخ 

 

 :اطالعات مربوط به روش اجرای طرح :(4-5 
 

 (:3براساس ضمیمه )نوع مطالعه، جمعیت مورد مطالعه و روش اجرای طرح  ( الف

           

 

 :یواناتپژوهش بر رفاه ح ینه هایهز( 4-6   

 

 هزینه های پژوهش بر رفاه حیوانات
 .ش دهيددر صورت لزم، لطفاً تعداد ردیف های جدول را افزای

فهرست همه اتفاقات احتمالی را که ممكن است موجب بروز نقص در رفاه حيوان، مرگ حيوان یا نياز به یوتازی پيش از موعد آن 

لطفاً، حداکثر ميزان احتمال بروز مرگ و . شود، بنویسيد( کشتن بدون درد حيوان، پایان پژوهش پيش از زمان معمول: مانند)

 .در هرمورد، مرقوم کنيد "ددرص"بيماری را به صورت 

عوامل تهدید  ردیف

كننده رفاه و 

آسایش حیوانات 

در طرح 

 پژوهشی

پیامد منفی 

پیش بینی 

پذیر برای 

 حیوان

اقدامات پیشگیری 

از عوامل تهدید 

كننده رفاه و 

 آسایش حیوانات

درصد 

احتمال 

ابتالی 

حیوان به 

 این خطر

درصد احتمال 

مرگ، به دلیل 

 بروز این مورد

صد احتمال در

یوتازی حیوان، به 

دلیل بروز این 

 مورد

عفونت  مثال

سيستميک، به 

دليل قراردهی 

طوالنی مدت 

 کاتتر در رگ

تب، بی 

اشتهایی، ضعف 

عمومی، گاهی 

 مرگ

استفاده از تكنيكهای 

آسپتيک جراحی، در 

هنگام قراردهی کاتتر، 

استفاده از کاتتر یک 

بار مصرف، استفاده از 

آنتی بيوتيک 

درصد از  01

حيوانات مورد 

 مطالعه

درصد از  0

حيوانات مورد 

 مطالعه

درصد  0کمتر از 

حيوانات مورد 

 مطالعه
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 :یرتهاجمیغ یا حییرجرااقدامات غ( 4-7

 
 اقدامات غیرجراحی یا غیرتهاجمی

 .در صورت لزوم، لطفاً تعداد ردیف های جدول را افزایش دهيد

 .را در جدول زیر مشخص کنيد( داریبرجز اقدامات نمونهبه)آمده بر روی حيوانات عمللطفاً تمامی اقدامات غيرجراحی به

 ردیف
اقدامات غیرجراحی 

 یا غیرتهاجمی

دهای منفی پیام

 احتمالی اقدام مذكور

های پیشگیرانه برای كاهش روش

 پیامدهای منفی اقدام مذكور
 مسئول انجام

 تجویز صفاقی مثال

ندرت ناراحتی اندک؛ به

ممكن است مواد تجویزی 

اشتباه داخل احشا تجویز به

 .شوند

انجام مداخله توسط فرد ماهر؛ آسپيراسيون، 

تی حيوان پيش از تجویز؛ نظارت بر سالم

پس تجویز؛ یوتانزی حيواناتی که در اثر 

اند و تجویز نادرست، دچار درد شدید شده

 .امكان درمان ندارند

 نام و نام خانوادگی

0     

2     

 

 :و تهاجمی جراحیاقدامات ( 4-8

 
 اقدامات جراحی و تهاجمی

 .در صورت لزم، لطفاً تعداد ردیف های جدول را افزایش دهيد

، (در این زمينه، الزم است جرئيات روش ها به طور کامل ذکر شود)ه اقدامات جراحی یا تهاجمی به عمل آمده برروی حيوانات را شرح دهيد فهرست هم

 .سپس جدول زیر را تكميل کنيد

................................................................................................................................................................................... 

 

پیامد منفی برای  اقدامات جراحی و تهاجمی ردیف

 حیوان

روش های پیشگیرانه و محافظتی برای كاهش 

 پیامدهای منفی

 مسئول انجام مداخله

 نام و نام خانوادگی .ستفاده از ضد دردانجام مداخله توسط فرد ماهر، ا درد بيوپسی تمام ضخامت مثال

 فيالکسیپرو

0       

2       

حداکثر درصد احتمالی ابتالی به بيماری یا مرگ برای کل حيوانات مورد استفاده در طرح 

 پژوهشی

 کل درصد مرگ کل درصد ابتال
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0     

2     

 

 

 :ی دردیو ب یهوشیب( 4-9

 
 دردیبیهوشی و بی

 .در صورت لزوم، لطفاً تعداد ردیف های جدول را افزایش دهيد

 خير   بله  شود؟استفاده می( NMBA) 0عضالنیآیا در این پژوهش، از عامل مسدودکننده عصبی

متخصص  متخصص کار با حيوانات آزمایشگاهی یابه سؤال فوق، الزم است در زمان بيهوشی حيوان، یک نفر  "بله"در صورت پاسخ 

 :جراحی وارد کنيد/لطفاً، اطالعات زیر را درباره این متخصص بيهوشی. بر بيهوشی حيوان نظارت داشته باشد ،جراحی/بيهوشی

 :اطالعات تماس :نام و نام خانوادگی

عنوان به. در این زمينه، الزم است جزئيات روش را ذکر کنيد. دردی مورد نظر بر روی حيوانات را توضيح دهيدبی/ بيهوشیلطفا روش اجرای 

در صورت تزریق داروی بيهوشی به حيوانات، الزم است دوز دارو، غلظت دارو، حجم دارو، محل تجویز، دفعات تجویز و فاصله بين تجویزها : مثال

 :كميل کنيدسپس جداول زیر را ت. ا توضيح دهيدر

........................................................................................................................................................................................................ 

 بیهوشی داروهای پیش

 و داروهای بیهوشی( هادهنده، آنتی كولینرژیك، و نظایر آنبخش، تسكینآرام)

نام  گونه حیوان ردیف

ژنریك  

 دارو

روش  دوز

 تجویز

مدت 

بیهوشی 

ممكن 

برای 

 جراحی

دفعات 

تكرار 

 تجویز

نوع ماده 

بخش، آرام)

-تسكین

دهنده، آنتی 

كولینرژیك یا 

 (هاو نظایر آن

 مسئول انجام

موش بزرگ  مثال

 آزمایشگاهی

کتامين و 

 زایالزین

01 

mg/kg 
کتامين و 

01 

mg/kg 
 زایالزین

داخل 

 صفاقی

کننده بيهوش یک بار دقيقه 01

 انفكاکی

: زایالزین-

-آگونيست آلفا

 آدرنرژیک 2

 نام و نام خانوادگی

0         
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2         

 

 

 

 :یاز جراح یش، حین و پسدرد پ ضد یداروها( 4-11

 
 و ضد درد حین جراحی( بی دردی پیشگیرانه)د درد پیش از شروع جراحی داروهای ض

نام ژنریك  گونه حیوان ردیف

 دارو

روش  دوز

 تجویز

مدت زمان 

بی دردی 

 موثر

دفعات 

تكرار 

 تجویز

دسته 

 دارویی

مسئول 

 انجام

موش بزرگ  مثال

 آزمایشگاهی

ليدوکائين 

 درصد 2

0 
 mg/kg 

تجویز در 

محل مورد 

نظر برای 

 برش

بی حس  یک بار دقيقه 01

کننده 

 موضعی

نام و نام 

 خانوادگی

0         

2         

 خير   یا قدرت ضددردی داروها، با ميزان درد جراحی تناسب دارد و قادر به مهار کامل درد جراحی است؟ بله آ

 :را شرح دهيداست، دليل انتخاب برنامه ضددردی ناکافی  "خير"وال فوق در صورتی که پاسخ شما به س

 داروهای ضددرد برای دوره پس از جراحی

نام ژنریك   گونه حیوان ردیف

 دارو/ ماده 

روش  دوز

 تجویز

مدت زمان 

بی دردی 

 موثر

دفعات 

تكرار 

 تجویز

دسته 

 دارویی

مسئول 

 انجام

موش بزرگ  مثال

 آزمایشگاهی

  7 کتوپروفن
mg/kg 

 

ضدالتهاب غير  دو مرتبه ساعت 22 زیرجلدی

ئيدی استرو

(NSAIDS) 

نام و نام 

 خانوادگی

0         

2         

 خير   یا قدرت ضددردی داروها، با ميزان درد جراحی تناسب دارد و قادر به مهار کامل درد جراحی است؟ بله آ

 :است، دليل انتخاب برنامه ضددردی ناکافی را شرح دهيد "خير"وال فوق در صورتی که پاسخ شما به س
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 :یواناتكار با ح یانپا( 4-11

 
 پایان كار با حیوانات

شود؟ و در چه شرایطی ممكن است حتی با وجود یافته قلمداد میعبارت دیگر، در چه شرایطی پژوهش پایانضوابط پایان کار با حيوانات چيست؟ به

 نظر شود؟ با حيوان صرف نيافتن پژوهش، بنا به مسائل اخالقی، مثالً وضعيت وخيم حيوان، از ادامه کار پایان

 خير   ؟ بله (یوتانزی)شوند آیا حيوانات در پایان پژوهش، به روش بدون رنج کشته می

شده، با سایر پژوهشگران یا مدرسان، برای استفاده در امور علمی، به اشتراک گذاشته های حيوانات یوتانزیبافت آیا

 شود؟ می

 خير   بله 

 .ها، دليل آن را بنویسيدذاشتن بافتاشتراک نگدرصورت به

 . های جدول را افزایش دهيددرصورت لزوم، لطفاً تعداد ردیف. در صورت یوتانزی حيوانات، لطفاً، جزئيات روش آن را در جدول زیر بنویسيد

یوتانزی ( های)دارو/ وسیله گونه حیوان ردیف

صورت اسامی داروها به)

 .ذكر شوند "ژنریك"

استفاده از وسیله یا دوز جزئیات شیوه 

 داروی مورد نیاز برای یوتانزی

 محل انجام یوتانزی

موش کوچک  مثال

 آزمایشگاهی

ليتر محلول گرم در هر ميلیميلی 01غلظت  استفاده از داروی تيوپنتال سدیم

گرم به ميلی 21تيوپنتال سدیم را تهيه و با دوز 

صورت گرم وزن بدن حيوان، به 011ازای هر 

 .شودصفاقی تجویز میداخل

دور از اتاق کالبدگشایی و به

 محل نگهداری سایر حيوانات

0     

2     

زدایی داشته باشد شده، دارای خطرات بيولوژیک یا زیست محيطی است که نياز به آلودگیآیا الشه حيوانات کشته

 ؟(های خطرناکهای آلوده به ميكروبمثالً، الشه)

 خير   بله 

 ها، به چه صورت است؟ع الشهروش دف
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 :جدول متغیرها( 4-12
 

 واحد تعریف عملی *نقش  مقیاس نام متغیر ردیف

سته  
پیو

سته 
س

گ
 

ی
سم

ا
 

رتبه
 

ی
ا

    

         

         

         

         

         

         

         

 ای، مخدوشگر  مستقل، وابسته، اصلی، زمينه) :نقش*

 (سایر و

 

 

ذكر نرم افزار، روش پردازش داده ها، آزمون های آماری و ) :ها یه وتحلیل دادهزتج( 4-13

 (محاسبات اصلی
 

 

جرای طرح و روش حتمالی در اای ها یتدمحدوذكرمشكالت و ) :ها یتدمحدو( 4-14

 (كاهش آنها
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 :(به ماه) زمان الزم برای اجرای طرح مدت( 4-15

 

، باه  اجرای آن به مااه   زمانپیش بینی مدت  ها و فعالیت ای لهمرح شرح: جدول گانت( 4-16

 ترتیب اجرا

 
 مدت  فرد مسئول فعالیت نوع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
1

 1
1

 1
2

 

               

               

               

               

               

               

 

 
وورونكسبك براساس  : مأخذ منابع و( 4-17
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 :ها هزینه( 5
 

 : ینه های پرسنلیهز( 5-1
 

 كار ساعات تعدادافراد نوع فعالیت ردیف

 هر فعالیت

 فعالیت حق

 ساعتهر  در

 جمع

      

      

      

   (ریال) یپرسنلجمع هزینه های  

 

 

توسهط    کهه  وخهدمات تخصصهی   هها  آزمهایش  هزینهه ) :آزمایشات وخدمات تخصصای  هزینه( 5-2

 .(گيرد می انجاممؤسسات دیگر 

 

مركزسرویس  موضوع آزمایش ردیف

 دهنده

تعدادكل 

 دفعات

هزینه برای 

 هردفعه

 جمع

      

      

      

   (ریال) یتخصص جمع هزینه آزمایشات وخدمات
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از اعتبار  یدهای دستگاه یا مواد غير مصرفی که با هزینه): غیر مصرفی وسایل هزینه های( 5-3

 .(شود یداریخارج کشور خر یال طرح از داخ ینا
 

 قیمت كل قیمت واحد تعداد  ایران كشور شركتنام  نام دستگاه 

       

       

       

  (ریال)غیر مصرفی  جمع هزینه های وسایل

 

 

باید ازاعتبار این طرح ازداخل یاخارج کشور  که یوسایل یا مواد مصرف هزینه های): مصرفی مواد هزینه های( 5-4

 .(ریداری شودخ
 

 قیمت كل قیمت واحد تعداد ایران كشور شركتنام  هنام ماد

       

       

       

  (ریال)مصرفی  جمع هزینه های مواد

 

 (درصورت لزوم) :هزینه مسافرت( 5-5

 

 هزینهكل  بارهزینه هر وسیله نقلیه مسافرتاز  منظور سفر تعداد مقصد

      

      

      

  (ریال) های مسافرت جمع هزینه
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 : هزینه های دیگر( 5-6

 (ریال)هزینه مبلغ  هزینهنوع 

  پرسشنامه ها    و هزینه های تكثیر اوراق

  ...ی پیش بینی نشده، تورم و ها هزینه

  (   25ردیف )جمع هزینه های دیگر

 

   

 : جمع هزینه ها (5-7

 (ریال)هزینه  هزینهنوع 

  (14ده ما)جمع هزینه های پرسنلی 

 - (15ماده)جمع هزینه های آزمایشات وخدمات تخصصی 

  (ب 17ماده ) غیر مصرفی جمع هزینه های وسایل

  (ب 17ماده ) مواد مصرفیجمع هزینه های 

  مسافرت های جمع هزینه

  (   25ردیف )جمع هزینه های دیگر

  جمع كل

 

 

 ار شده است؟ درخواست اعتب یگرد یطرح از سازمان ها یبرا یاآ( 5-8

 یرخ              یبل                                    
 :ییدحاصل را ذكر نما یجه، نام سازمان و نتپاسخ در صورت مثبت بودن -

 

 

 (نحوه مصرف آن مبلغ و: )شود كمك می یگركه از منابع د یاعتبار مال( 5-9

 
 



21 

 

 .( شود یآن درخواست م  ینها كه تأم ینههز یماندهباق) :مورد نیاز طرح یاعتبار مال( 5-11

 
 

 

 :یمعاون پژوهش یامضا     :یا مجریان طرح یمجر امضای

 

 

  .(را به طور كامل مطالعه فرمایید 3لطفا قبل از امضای پروپوزال ضمیمه )
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 :نمایم می تعهد طرح، اخالقی مسئول مجری به عنوان اینجانب
 

 آغاز پژوهش، در اخالق کميته/کارگروه از کد اخذ بدون حيوانات، تهيه درخواست حتی مطالعه، از بخشی هيچ -0

 .شد نخواهد

 و «علمی امور در آزمایشگاهی حيوانات از استفاده و مراقبت راهنمای» مفاد رعایت با پژوهش، مراحل همه -2 

 پزشكی زشآمو و درمان بهداشت، وزارت «آزمایشگاهی حيوانات روی بر مداخالت شدت اخالقی تعيين راهنمای»

 .شد خواهد انجام مقررات ذیربط و نامه ها آیين سایر و

 پژوهش، از مرحله ای هر در آن، در دخيل افراد یا پژوهشی طرح اجرای روش طرح نامه، در تغيير گونه هر -0

 اطالع به ،«آزمایشگاهی حيوانات به مربوط طرح نامه های در تغيير درخواست فرم» با تكميل که است الزم

 .نماید دریافت مجوز و رسيده تصویب کننده طرحنامه اخالق کميته/روهکارگ

 تصویب کننده اخالق کميته/کارگروه اطالع به مطالعه، انجام از انصراف یا مطالعه توقف یا مطالعه پایان زمان -2 

 .خواهد رسيد طرح نامه

 حيوانات یوتانزی یا/مرگ تعداد افزایش دليل به: مثآلً) مطالعه مورد حيوانات تعداد افزایش به نياز درصورت -5 

 طرحنامه تصویب کننده اخالق کميته/کارگروه اطالع به موضوع ،(پروپوزال این در مقدار پيش بينی شده از بيش

 .یافت خواهد افزایش حيوانات تعداد ذیربط، کارگروه/تأیيد کميته درصورت و رسيد خواهد

 فرد توسط الشه پيش بينی نشده، یوتانزی به نياز یا حيوانات هغيرمنتظر مرد مورد نخستين وقوع درصورت -0 

. گردد مشخص مرگ علت تا می شود ارجاع دامپزشكی تشخيصی مرکز به یا شده صالحيت، کالبدگشایی دارای

 .می آید عمل به حيوانات سایر در مرگ بروز از برای جلوگيری الزم تمهيدات همزمان،

 توسط هستند، دخيل پژوهش، فرایند در که افرادی همه و پژوهشگران برای حادثه یا عارضه هرگونه وقوع -7 

 .می شود انجام آنها برای مقتضی درمانهای و پيگيری و شده پروژه، ثبت مسئول

 حيوانات با کار برای الزم مهارتهای و دانش دارای آزمایشگاهی، حيوانات با کار در دخيل افراد همه -8 

 .هستند آزمایشگاهی

 اخالق کميته/کارگروه مقابل در استفاده مورد حيوانات رفاه پایش با رابطه در طرح، مسئول مجری ر چنده -0 

 حيوانات رفاه حفظ برای طرح، همكاران یا مجریان سایر از مسئوليت سلب موجب موضوع این است، ليكن مسئول

 .نمی  شود

 یا حضوری می توانند کارگروه/کميته این گاننمایند اخالق، کميته/کارگروه در طرح نامه تصویب از پس -01 

 .باشند داشته نظارت مطالعه انجام بر( مستندات درخواست به صورت)غيرحضوری 

 دارند، همكاری پژوهشی طرح در که افرادی همه نام و داشته صحت فرم، این در ارائه شده اطالعات همه -00 

 .شده است ذکر آن در

 



22 

 

 

 .حاضر، با موارد فوق موافقم یطرح پژوهش یل اخالقمسئو یعنوان مجر به ینجانب،ا

 :امضا: یختار: یو نام خانوادگ نام

فرم حاضر،  یدرصورت موافقت با مفاد فوق و محتوا ی،همكاران طرح پژوهش یا یانمجر یرلطفاً، سا

 .یدده یشجدول را افزا یف هایدرصورت لزوم، لطفاً تعداد رد. یل فرمایندرا تكم یلذ یف هایرد

 : امضا :یختار :یو نام خانوادگ امن

 : امضا :یختار :یو نام خانوادگ نام

 : امضا :یختار  :یو نام خانوادگ نام

 

 

 

 

 

 
 

 


