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 به نام خدا

 

  تقاضانامه

 آزمایشگاهی در امور علمی حیوانات نگهداری و استفاده از مجوز دریافت جهت

 

ستفاده از حیوانات آزمایشگاهی است و با وجود : امروزه بخشی از پیشرفت های علمی در زمینه سالمت انسان ها مدیون امقدمه

در امور پژوهش و آموزش مورد استفاده قرار  این حیواناتساالنه تعداد زیادی از ، پیشرفت های فراوان در توسعه روش های جایگزین

نات آزمایشگاهی و رعایت موضوع حقوق حیوا، مبانی اخالقی و رویکرد جامعه علمی جهانی، می گیرند. با توجه به تعالیم ادیان الهی

این حقوق  کار با حیوانات،اخالق در کار با آن ها از جدیت زیادی برخوردار بوده و رسالت انسانی بشر اقتضا می کند در تمامی مراحل 

کار  تمامی افراد دخیل دررا حفظ نماید. بر این اساس  -که نقش مهمی در دستیابی به روش های تشخیصی و درمانی دارند-موجودات 

را رعایت  ذیربطاصول اخالقی موظّفند  آزمایشگاهیحیوانات  مستلزم استفاده از اقدامهرگونه رابطه با در  با حیوانات آزمایشگاهی،

« دستورالعمل»)که در متن حاضر به عنوان  «یعلم امور در یشگاهیآزما واناتیح از استفاده و مراقبتدستورالعمل »عطف به مفاد نمایند. 

حاضر  فرم تکمیل شده تقاضانامه موظّف است مجری مسئول، جهت درخواست بررسی پروژه در کمیته اخالقی شود(م برده میاز آن نا

 .شودمراجعه  دستورالعملدر رابطه با تعاریف عبارات متن حاضر الزم است به  به کمیته اخالقی مربوطه تسلیم نماید.را 

به تکمیل  الزم است پروژهحسب نوع اقدامات الزم در ، طرح مسئولمجری ذا ل، حاضر در چند بخش تهیه شده است تقاضانامه

های مربوط به بوده، با این حال پرسش دستورالعملروال پرسشهای ارائه شده در متن حاضر منطبق با  .اقدام نمایدبخشهای مربوطه 

الزم است های افراد عامل گنجانده شده است. مسئولیتدر دستورالعمل مذکور، در بخش « استفاده از حیوانات در مداخالت»قسمت 

سند حاضر توسط خودکار آبی و با دقت پاسخ داده شده و در مواردی که تردیدی وجود دارد، با کمیته اخالقی در سؤاالت مربوطه 

فرد تکمیل  گیری کمیته اخالقی بوده ودر سند حاضر، مالک تصمیمهای ارائه شده پاسخذیربط مشورت صورت گیرد. بدیهی است 

تلقی « محرمانه»ارائه شده در سند حاضر کلیه اطالعات  .باشدمیئول مس صحّت پاسخهای ارائه شده، با رابطهکننده سند حاضر در 

 شود.می

 



 

3  

 

 



 

4  

 

 

 : و ...(، آموزشی، طرح )پژوهشیعنوان 

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

 باشد:حاضر می تقاضانامهکه مسئول تکمیل  فرد مسئول طرحو امضاء نام خانوادگی ، نام

 تاریخ تکمیل:............................................... ......................................................................................................................................

 حاضر تقاضانامه لیتکم مسئول عنوان هب الذکرفوق فرد انتخاب با چنانچه، طرح مسئول فرد کی از شیب یدارا یهاطرح در) نام و نام خانوادگی فرد/افراد مسئول طرح

 :(باشدیم تیسند فاقد حاضر تقاضانامه، طرح مسئول مجریان از کی هر امضاء عدم صورت در -دییفرما امضاء را خود نام مقابل لطفاً، دیباشیم موافق

1..................................................)2................................)....................3....................................................)4..................................)

..................5....................................................)6....................................................)7..................)....................................................

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

 :حاضر تقاضانامهتکمیل شماره تماس فرد مسئول 

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

 : حاضر تقاضانامهتکمیل آدرس مکاتبات اداری با فرد مسئول 

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

    □بازگشت دونب«: آزمایشگاهی حیوانات روی بر آمده بعمل مداخالت شدّت تعیین راهنمای»سند حسب  نامهطرح واقعی شدت میزان

 □شدید    □متوسط    □مالیم

 : .......................................................................................نامهواقعی طرح شدت میزانحسب  ذیصالحکمیته اخالقی نوع 
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 افراد عاملهای مسئولیت 

مناسب  و هیچ روش ستا یضرورروژه حاضر قطعاً پاستفاده از حیوان/حیوانات آزمایشگاهی برای دستیابی به اهداف  .1

 □خیر     □بلی وجود ندارد. ،نموددر پروژه حاضر دیگری که بتوان آن را جایگزین استفاده از حیوان 

 استفاده از حیوان/حیوانات آزمایشگاهی در پروژه حاضر برای اهداف زیر صورت می گیرد: .2

ی در جهت سالمت یا رفاه انسان ها یا حفاظت از محیط زیست طبیع  □تحقیقات کاربردی یا انتقالی □تحقیقات پایه

یا آزمایش ؛ ساختو  توسعه   □تحقیقات پزشکی   □آموزش  □ز گونه های حیواناتپژوهش با هدف حفاظت ا□حیوانات

 □چکدامیه   □تولید مواد بیولوژیک  □غذایی و دیگر مواد و محصوالت مواد، در مورد ایمنی داروها یااثر بخشی ، کیفیت

پروژه حاضر، حسب اصول علمی به درستی انتخاب شده و بهترین گونه حیوانی برای تحقق اهداف  گونه حیوانی در .3

 □خیر     □پروژه حاضر است. بلی

 □خیر     □بلیبرای تعیین تعداد حیوانات مورد نیاز با متخصص آمار زیستی مشورت شده است.  .4

 ...............................................................لطفاً نام فرد مشاور موضوع بند فوق را بنویسید: ............

از حداقل تعداد حیوانات مورد نیاز برای تحقق اهداف آموزشی یا حصول نتایج آماری صحیح در پژوهش استفاده شده  .5

 □خیر     □است. بلی

پروژه  در استفادهمورد  اناتویحرنج و درد  کاهش جهت (refinement) واناتیح با کار یساز نهیبه از روشهای .6

 □خیر□بلی .است شده استفاده

که پروژه حاضر در آن صورت می گیرد، تسهیالت، امکانات و نیروی الزم برای اجرای پروژه  درمؤسسه یا مرکزی .7

 □خیر     □بلی در دسترس می باشد.

     □ه است، انجام می گیرد. بلیدر آنجا تصویب شدپروژه حاضر /حیوانات در مؤسسه یا مرکزی که کار بر روی حیوان .8

 □خیر

 □خیر     □بلیکار با حیوان، در محلی خارج از محل نگهداری حیوانات انجام می گیرد.  .9

کامالً  پروژهمورد استفاده در  رنج و دیسترس در گونه حیوانی، تشخیص دردروشهای  افراد دخیل در پروژه نسبت به .11

 □خیر     □د. بلینآگاه می باش

علت انتقال  ،نیاز به انجام کار بر روی حیوان/حیوانات در آزمایشگاه های مختلف با بعد مسافت باشد کهدر صورتی  .11

 حیوان/حیوانات را شرح دهید.

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

وضعیت بیولوژیک حیوانات )شامل: تغذیه، وضعیت ژنتیک، وضع میکروبیولوژیک و سالمت عمومی( در هنگام انجام  .12

 پروژه مناسب است.

 □خیر     □بلی

 □خیر     □د. بلیاستفاده نمی شو -مثل بارداری و شیردهی-از حیوانات بیمار یا دارای شرایط ویژه  .13

 



 

6  

 

تسهیالت به کار گرفته شده برای حیوانات، وسایل و پرسنل در دسترس، شرایط محیطی )شامل نوع محصورسازی، صدا،  .14

ی و شرایط حیوان مورد حیوانگونۀ دوره نوری، دما، رطوبت، تهویه، تراکم در محل نگه داری و شرایط اجتماعی( مناسب 

 □خیر     □است. بلی مطالعه

منابع انسانی مورد استفاده و سرمایه زمانی محققان و ، ارزی، های ریالیمیزان فایده پروژه در مقابل هزینهوژه حاضر، پردر  .15

، ارزیابی شده و ضمن اینکه پروژه از نظر اخالقی قابل قبول است، آیدنیز درد و رنج و آسیبی که برای حیوانات به بار می

 □خیر     □. بلیباشددارای منافع بیشتر از مضرات می

باشد، سوال یا فرضیه پژوهش به گونه ای است که در حاضر در رابطه با اقدامات پژوهشی می تقاضانامهچنانچه موضوع  .16

     □باشد. بلیپایان تحقیق نکته ای به دانش فعلی پزشکی اضافه نموده و/یا در رفع مشکلی از مشکالت سالمت جامعه مؤثر می

 □خیر

در تمام مراحل پروژه مذکور  باشدیم یشگاهیآزما واناتیح طب در  تبحّر یدارا پزشک ذیصالح کهحداقل یک نفر دام .17

باشد. ایشان به طور عملی در انجام پروژه مشارکت داشته و/یا )از طراحی پروژه تا پایان کار با حیوانات( در دسترس می

  □خیر     □بلیشود. نظر مشورتی وی به اجرا گذارده می

 □خیر     □و اسناد و ضمائم آن آشنایی کامل دارند. بلی« دستورالعمل» با مفاد پروژه حاضر ئولمجری مس .18

 □خیر     □کدهای اخالقی کار با حیوانات رعایت شده است. بلی پروژه حاضر نامهطرحدر  .19

     □اند. بلیمودهجهت کار با حیوان، گواهی و شماره )کد(کمیته اخالقی را اخذ نحاضر،  پروژه کلیه افراد دخیل در .21

 □خیر

حسب نوع وظائف خود، دوره های آموزشی معتبر در زمینه اخالق کار با حیوانات  پروژه حاضرافراد دخیل در  .21

 □خیر     □. بلیاندرا گذرانده و گواهی مربوطه را کسب نمودهآزمایشگاهی 

گذراندن دوره آموزشی مقتضی، مدتی زیر  نمایند، پس ازافرادی که تکنیکها )مداخالت( را بر روی حیوانات اجرا می .22

 □خیر     □بلی.  نمایندمینظر فرد با تجربه کار کرده و مهارتهای عملی الزم را برای انجام مداخله کسب 

اخالقی نظارت داشته و کلیه مسئولیت های  پروژهبر صحت عملکرد کلیه افراد دخیل در  مجری مسئولدر پروژه حاضر،  .23

 □خیر     □د. بلیگیرعهده می ررا بدر رابطه با حیوانات آزمایشگاهی  اد ذیربطعملکرد افرناشی از 

مالیم، »حسب اصول مربوطه ارزیابی شده و حسب درجات  ،پروژه حاضرمیزان شدت واقعی )و نه شدت ظاهری( انجام  .24

 در درجه .................................. قرار دارد.« متوسط، شدید، یا بدون بازگشت

 □خیر     □بلیه درمان نشود. ناشی از مداخل، دیسترس، یا رنج دردمقرر است  با عنایت به اهداف پروژه .25

بینی شده و اقدامات الزم در جهت کاهش و بر روی حیوانات پیشپروژه حاضر عوارض جانبی ایجاد شده در انجام  .26

 □خیر     □کنترل آنها از پیش تعیین شده است. بلی

تر حیوانات پائیننظیر حیوان/حیواناتی با کمترین ظرفیت تجربه درد، رنج، دیسترس یا آسیب پایدار ) از پروژه حاضردر  .27

 □خیر     □شود. بلیفیلوژنتیک( استفاده می بندی در رده

 □خیر     □. بلیمی گردد ایجاددیسترس یا آسیب پایدار برای حیوان/حیوانات ، رنج، درد حداقل پروژه حاضردر  .28
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به  کامالً آشنا می باشند و پروژهدرد، رنج و دیسترس در گونۀ حیوانی مورد استفاده در  روش تشخیصبا  عاملفرد/افراد  .29

. باشندکامالً واقف می انسان و واناتیح نیب زین و مختلف یوانیح یهاگونه نیب در سترسید و رنج، درد، عالئمتفاوتهای 

 □خیر     □بلی

/حیوانات برای کشف شواهد درد یا دیسترس در حین اجرای پروژه و پس از آن منظم حیوان امکان بررسی و ارزیابی .31

 □خیر     □موجود می باشد. بلی

     □( بر روی حیوان/حیوانات انجام می گیرد. بلیپروژههای درد )درد به عنوان جزء الینفک  تست حاضر، پروژهدر  .31

 □خیر

 حیوان/حیوانات را شرح دهید.   در صورت انجام تست های درد، مدت و شدت ادراک درد در  .32

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

های انجام پژوهشحسب کدام منبع تخصصی مربوط به  پروژهات، ساختار های درد بر روی حیواندر صورت انجام تست .33

 درد بر روی حیوانات آزمایشگاهی طراحی شده است؟

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

حاضر به گونه ای است که احتمال باالی موفقیت و حصول نتایج رضایت بخش در حین  پروژهروش کار با حیوانات در  .34

 □خیر     □بلیرعایت کامل حقوق حیوانات وجود دارد. 

 □خیر     □بر روی حیوان صورت می گیرد. بلی پروژه حاضردرمان های ضد دردی در طول  .35

 □خیر     □بلیتداخل دارد.   پروژه حاضردی در نتایج درمان های ضد در .36

 توجیه علمی قانع کننده آن را شرح دهید.، پروژه حاضردر صورت تداخل درمان های ضد دردی در نتایج  .37

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

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

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

 پروژهپروژه به مسئولیت عمده و مهم خود در مورد تمامی مسائل مربوط به رفاه حیوانات آزمایشگاهی در  مجری مسئول .38

 □خیر     □د. بلیولیت اجرای آن را بر عهده می گیرحاضر اطالع داشته و مسئ

تا در هر زمان، از هرگونه مراحل  آگاهی دارند که نماینده کمیته اخالقی اختیار تام دارد پروژه حاضر دخیل در افرادکلیه  .39

تحقیق، محل نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی، نحوۀ کار با حیوانات آزمایشگاهی و هر مورد دیگری که مرتبط به کار با 

به ارائه توضیح و همکاری با نمایندۀ  موظّفپروژه حاضر و تمامی افراد دخیل در  نمودهحیوانات آزمایشگاهی باشد بازدید 

 □خیر     □اخالق می باشند. بلی کمیته

، کمیته اخالقی ذیربط پروژهدر صورت بروز هر گونه تخطی در هر مرحله از  آگاهی دارد که پروژه حاضرمجری مسئول  .41

 □خیر     □نماید. بلی را اعمالو جرایم مربوطه  اقدام نموده پروژهتعلیق یا لغو مجوز ، تذکر کتبی یا شفاهیمی تواند نسبت به 

بالقوه تماس مستقیم و غیرمستقیم با  اتبه خطرنسبت ، آزمایشگاهی در پروژه حاضر در کار با حیوانات د دخیلافرا .41

حیوانات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی خطرناک مربوط به گازهای بیهوشی، ضدعفونی کننده ها و بیماری های قابل انتقال بین 

داشته و روش پیشگیری از این خطرات به آنها لی دیگر آشنایی و هرگونه مخاطرات احتما -زئونوزها–انسان و حیوان 

 □خیر     □. بلیآموزش داده شده است
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کار با حیوانات و مواد خطرناک، از وسایل حفاظت فردی مناسب )مانند: روپوش تمیز، دستکش، ماسک،  در زمان .42

 □خیر     □پوشش کفش، سربند و...( استفاده می شود. بلی

نگهداری تمامی اماکن از خوردن، آشامیدن و مصرف دخانیات در در پروژه حاضر، ر کار با حیوانات د کلیه افراد دخیل .43

 □خیر     □کنند. بلیپرهیز میو کار با حیوانات 

اند که چنانچه در زمان کار با حیوانات پروژه حاضر به تمامی افراد دخیل در پروژه تفهیم نموده مجری مسئول .44

مسئول پروژه مجری ، الزم است در اسرع وقت آن را به برای ایشان رخ دهد -رچند به ظاهر جزئیه–ایآزمایشگاهی، حادثه

  □خیر     □گزارش نمایند. بلی

و/یا پزشک جهت درمان فرد/افراد مسئول در کار با حیوانات  دسترسی به امدادگر، با هر گونه آسیب در زمان مواجهه .45

 □خیر     □پذیر می باشد. بلیامکان

کلیۀ واکسیناسیون های الزم )به ویژه واکسن های کزاز و هاری( را  پروژهبه کار با حیوان/حیوانات در  افراد مشغول تمام .46

 □خیر     □اند. بلیدریافت نموده

که در پروژه حاضر با حیوانات کار می کنند در رابطه با موارد خطرساز )مثأل گاز گرفته شدن فرد  سالمت تمامی افرادی .47

ن یا وارد شدن سوزن آلوده به بدن فرد، یا بروز بیماری خطرناک در فرد که ممکن است سالمت حیوانات را توسط حیوا

 □خیر     □تهدید کند، یا سایر موارد مقتضی( بررسی می شود. بلی

رات و پیشگیری از این خطدر پروژه حاضر، از پیش ارزیابی شده و در مورد نحوۀ  عملکرد افرادخطرات احتمالی ناشی از  .48

در -مراکز درمانی مناسب و نحوۀ دسترسی به آنها تدارک دیده شده است. اقدامات الزم  -در صورت وقوع–مواجهه با آنها 

می افراد مکتوب در دسترس تماراهنمای  از پیش اندیشیده شده و تمام موارد بند حاضر به صورت -صورت وقوع حادثه

 □خیر     □. بلیدخیل در پروژه قرار داده شده است

مجری مسئول پروژه بر صحت عملکرد نیروهای مراقبت از حیوانات نظارت داشته و مفاد دستورالعمل را به آنها اعالم  .49

 □خیر     □بلینموده است. 

 

 منشاء حیوانات مورد استفاده در مداخالت 

 □یرخ     □پروژه حاضر، مداخالت بر روی حیوان/حیوانات پرورش یافته انجام می گیرد. بلیدر  .1

 □خیر     □، مداخالت بر روی حیوان/حیوانات صید شده انجام می گیرد. بلیپروژه حاضردر  .2

در صورت لزوم استفاده از حیوان/حیوانات صید شده، توجیه علمی خود را شرح دهید: 

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

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

 □خیر     □بر روی حیوانات آزادزی )ولگرد( یا انواع وحشی گونه های اهلی انجام می گیرد. بلی مداخالت، پروژه حاضردر  .3

توجیه علمی خود را شرح دهید: انواع وحشی گونه های اهلی  آزادزی یاحیوانات در صورت لزوم استفاده از 

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

........................................................................................................................................................................................... 
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 .  □خیر     □بدست آمده از حیات وحش استفاده می شود. بلی از حیوانات پروژهدر  .4

توجیه علمی خود را شرح دهید:  از حیوانات بدست آمده از حیات وحشدر صورت لزوم استفاده از 

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

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

حیوان/حیوانات مورد استفاده جزوپریمات ها، گونه های در معرض خطر اعالم شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست  .5

 □خیر     □جمهوری اسالمی ایران، یا حیوانات ترانس ژنیک یا ناک آت می باشند. بلی

درد، رنج، دیسترس یا آسیب با معیارهای اخالقی مطابقت دارد و موجب بروز کمترین میزان  حیوان/حیوانات صیدنحوۀ  .6

 □خیر     □پایدار در حیوان/حیوانات می گردد. بلی

 □خیر     □بلی دوران شیردهی نمی باشد.حیوان در فصل تولید مثل و در  صید .7

و نقل به محل نگهداری دائم یا آزمایشگاه مورد نظر، حیوان/حیوانات در شرایط مطلوب و مناسب  تا حمل صیداز زمان  .8

 □خیر     □ونه خود قراردارند. بلیمربوط به گ

 □خیر     □از حیوان/حیوانات دارای شرایط ویژه مثل آبستنی یا شیردهی استفاده می شود. بلی .9

 □خیر     □بلیالقاء بیماری( استفاده می شود. )نه به دلیل  ازحیوان/حیواناتی که خود به خود بیمار شده اند .11

 □خیر     □اضر قبأل در پروژه دیگری مورد استفاده قرار گرفته اند. بلیمورد استفاده در پروژه ح حیوان/حیوانات .11

 

 حمل و نقل حیوانات 

1. ...... 

 □خیر     □بلیدارای گواهی سالمت می باشند. اند و ات تهیه شدهحیوانو پرورش معتبر مراکز تولید از حیوانات  .2

 □خیر     □بلی د.باشوان میل حیمحمجوز الزم برای دارای شرایط و ، اتنقلیه حمل حیوان وسیله .3

 نام فرد حقیقی یا حقوقی مسئول تحویل گرفتن حیوانات:  .4

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

 □خیر     □بلیآیا فرد مسئول تحویل گرفتن حیوانات در زمینه اصول حمل و نقل صحیح حیوانات آموزش دیده است؟  .5

از نظر قانونی حمل ، بوده حیوانبرای حمل الزم ایمنی حمل حیوانات دارای استانداردهای مورد استفاده برای وسیله نقلیه  .6

سایر ، سرنشینان، راننده برای و موضوع حمل حیوانات با وسیله نقلیه مذکورع است حیوانات با وسیله نقلیه مذکور بالمان

 □یرخ□بلینماید. نمیخطری ایجاد  افرادسایر و ، و سرنشینان آنهاخودروها 

 □خیر□بلی .انتقال حیوانات از مسیرهای سخت و ناهموار صورت می گیرد .7

حیوانات بین و نقل حمل در مورد قوانین جاری کشور ، کشور سازمان دامپزشکیکشوری نظیر قوانین وقت قوانین و مقررات  .8

انجمن هوایی بین المللی وقت قوانین ، المللی حیواناتأ در حمل و نقل بینمبد-واسط-قوانین جاری کشورهای مقصد، استانها

(IATA) در مورد حمل ، و سایر قوانین مربوطه، قوانین سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در مورد حمل هوایی حیوانات

 □خیر     □بلی .گرفته استر مورد توجه قرا، یا بالعکس کشورداخل از خارج به و ، بین هر منطقه از کشورو نقل حیوانات 

 □خیر     □بلی حمل  به گونه ای است که حداقل اثر را بر سالمت و رفاه حیوان دارد. شرایط و مدت .9
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برخوردار  و فضای کافی به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ایمنیقفس های انتقال حیوانات از ، در طی جابه جایی .11

 □خیر     □بلی هستند.

 □خیر     □بلی .شوندحمل میمجاورت حیوانات شکارچی خود حیوانات در  .11

 □خیر     □بلی .تنظیم شده است اتحیوان در هنگام حملنور و جریان هوا ، حرارت و برودت .12

 □خیر     □بلیآب و بستر مناسب در طول حمل و نقل در اختیار حیوانات قرار دارد. ، تغذیه .13

 □رخی□وجود دارد. بلی ل و نقلحمهای ات درون محفظهامکان استراحت حیوان .14

امکان آلرژی زایی و انتقال بیماری ، فضوالت حیوانات به نحوی که بوی آزار دهنده، در صورت طوالنی بودن زمان انتقال .15

 □خیر     □. بلیدفع می گردد، نداشته باشد

 □خیر     □بلیمشاهده و ارزیابی قرار می گیرند. چندین بار حیوانات مورد ، در مسافت های طوالنی .16

     □. بلیانجام می گیرد آنها و عادت تغذیه ایبسته به گونه ، طوالنی توقف های الزم و غذادهی به حیوان در مسیرهای .17

 □خیر

کلیه امکانات الزم در مرکز پذیرنده حیوانات برای دریافت حیوانات ایجاد شده است. ، پیش از آغاز حمل و نقل حیوانات .18

 □خیر     □بلی

 □خیر     □بلیآموزش داده شده است.  حمل و نقل حیواناتدر رابطه با نکات ضروری ، ول حمل و نقل حیواناتراننده مسئ .19

 

 حیواناتاز نگهداری  

 □خیر     □. بلیساس نوع گونه حیوان فراهم می شودشرایط الزم برا، به محل دریافت حیوانات قبل از ورود حیوانات .1

 □خیر     □بلی .می شود کنترل و تأییدفراد واجد صالحیت سط دامپزشک یا اتو، تازه وارد به مرکزسالمت حیوانات  .2

واجد ) گذاریعالمتبه نحو مقتضی نگهداری شوند،  یگروهیا صورت فردی ه باعم از اینکه  ،مورد استفاده تمامی حیوانات .3

 □خیر     □بلیخواهند شد.  (منحصر به فردو نشانه شناسایی دائمی 

حسب مفاد  پرونده تاریخچه مجزایک یا هر گروه از حیوانات، دارای هر یک از حیوانات مورد استفاده، بسته به گونۀ حیوان  .4

 □خیر     □بلیباشند. دستورالعمل می

 □خیر     □بلی تا زمان اطمینان یافتن از سالمت آن ها قرنطینه می شوند.، حیوانات تازه وارد به محل نگهداری .5

فراهم می آغاز کار با حیوانات قبل از ، (acclimatization time) ن با محیط و افرادفرصت الزم برای سازگاری حیوا .6

 □خیر     □بلیشود. 

 □مورد ندارد     □خیر     □بلیواکسیناسیون حیوانات انجام می شود.  .7

 □خیر     □بلیسالمت حیوان در محل نگهداری به صورت مداوم تحت نظر دامپزشک ذیصالح می باشد.  وضعیت .8

 □خیر     □. بلینگهداری از حیوانات دارای ابعاد استاندارد استل مح .9

اسکان و نگهداری ، قرنطینهمحل  )شامل دستورالعملمندرجات مقتضی حسب  فضاهای در محل نگهداری از حیوانات .11

 □خیر     □بلی شده است. در نظر گرفتهبه صورت جداگانه  و سایر موارد مقتضی(، حیوانات

 و حشرات جلوگیری شود. موذی احی شده است تا از ورود حیوانات ای طرحیوانات به گونهاز  مکان نگهداری .11
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 □خیر     □بلی

 □خیر     □بلی .به محل مخصوص شستشوی آن ها هستندتجهیزات نگهداری از حیوانات به راحتی قابل انتقال  .12

 □خیر      □لیب .سایر بخش های ساختمانی قابل شستشو و ضدعفونی می باشدکف و ،  دیوارها .13

 □خیر     □یبل .شستشو و ضدعفونی می شوندبه صورت دوره ای ات اتاق و تجهیزات نگهداری از حیوان .14

 □خیر     □. بلیرخ دار بر روی آن ها مناسب هستندکف اتاق ها برای حرکت دادن قفس های چ .15

 □خیر     □. بلیمناسب استبرای خروج مایعات دفعی اق نگهداری از حیوانات شیب کف ات .16

 □خیر     □. بلیمی گردداز نور خورشید استفاده  در طول روز برای روشنایی محیط نگهداری از حیوانات .17

     □. بلیحیوانات کنترل می شود ایهای گونهبراساس نیاز، رطوبت و تهویه محل نگهداری، دما، تاریکیسیکل روشنایی و .18

 □خیر

پرسنل و حیوانات کنترل می شود.  حفظ سالمتیبرای  -ود در هواآمونیاک موجمیزان خصوصاً -در محیط بوهای مضر  .19

 □خیر     □بلی

 □خیر     □بلیگندزدا و حشره کش های استاندارد استفاده می شود. ، از مواد ضدعفونی کننده .21

 □خیر     □. بلیگرددشود، جلوگیری میمیصداهای اضافی که باعث آزار حیوان از  .21

، آتش سوزی، یش بینی های مناسب در خصوص موارد اضطراری )مثأل قطع آب و برقپ حیوانات از در محل نگهداری .22

رار حیوانات از محل نگهداری و...( صورت گرفته ف، شیوع بیماریهای واگیر، اختالل در سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 □خیر     □بلیاست. 

 □خیر    □. بلیاشددر طول شبانه روز آب آشامیدنی سالم و خنک در دسترس حیوانات می ب .23

سیستم های آب رسانی به نحوی طراحی و استفاده می گردد که حجم کافی از آب با کیفیت مناسب را برای حیوانات  .24

 □خیر□فراهم سازد. بلی 

به گونه ای که به راحتی آب در اختیار حیوانات قرار تعداد کافی ومناسب و  ظروف به،  در صورت استفاده از آبخوری .25

 □خیر     □. بلیی قفس ها نصب می شودرو، بر گیرد

 □خیر     □. بلییاضدعفونی می شوند/لوازم و تجهیزات آبخوری به طور منظم پاکسازی و .26

اتوماتیک برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی نظیر قطع آب، نشتی یا  در صورت استفاده از سیستم های آبخوری .27

سی شده، تعمیرات الزم صورت گرفته و به سیستم های هشدار بروز گسترش عفونت ها عملکرد آنها به طور منظم برر

 □خیر    □نقص در آب رسانی مجهز می باشند. بلی 

اکواریوم ها و مخازن نگهداری گونه های مختلف ماهی ها، دوزیستان و خزندگان حسب نیاز و محدودۀ  منابع تأمین آب .28

 □خیر     □یته و سایر معیارهای آب( تنظیم شده است. بلیتحمل گونه مربوطه )از لحاظ دما، میزان کلر آب، اسید

 □خیر     □بلی .شودتنظیم میسن و نیازهای معمول آن ها ، زمان رشد، تغذیه مناسب حیوانات بسته به گونه .29

 فساد و تخریب آن جلوگیری می شود. ، یره غذا به گونه ای است که از آلودگیخو نقل و ذ حمل، بسته بندی .31

 □خیر     □بلی

     □بلیخنک و تاریک بوده و در مقابل حشرات و جانوران موذی محافظت می شود. ، خشک، ییغذمواد  محل نگهداری .31

 □خیر
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 □خیر     □غذاهای مورد استفاده از نظر وجود آلودگی و کپک زدگی مورد ارزیابی قرار می گیرند.  بلی .32

 □خیر    □. بلیلزوم ضد عفونی می گردد در صورت وشده و توزیع غذا به طور منظم تمیز  ظروف تهیه .33

 میپاکسازی روزانه ظروف غذا انجام ، از غذای مرطوب یا احتمال آغشته شدن غذا به آب یا ادرار در صورت استفاده .34

 □خیر     □بلیگیرد. 

 □خیر     □. بلیحسب ضوابط و استاندارهای مورد تأیید می باشد ، محل نگهداری تعداد حیوانات در .35

 □خیر     □بلی. راحی شده استطحیوانات براساس نیاز خاص هر گونه حیوانی  قفس های .36

 □خیر     □. بلیوجود داردحیوانات ادانه و خوابیدن ر حرکت آزفضای کافی در قفس حیوانات به منظو .37

ار در کنار یکدیگر قر حتی در قفس های مجزابدین مفهوم که  -مجاورت ندارندشکار حیوانات شکارچی با حیوانات  .38

غیر مستقیم بین آنها وجود ندارد )عدم  دیداری به صورت مستقیم یا ، شنوایی ، نداشته و همچنین هیچگونه ارتباط بویایی

بدین معنی است که از لوازم پاکسازی قفس حیوانات شکارچی برای پاکسازی قفس مثالً ارتباط بویایی غیر مستقیم 

 □خیر    □بلی شود(.حیوانات شکار استفاده نمی

 □خیر    □بلی  ( نگهداری می شوند.حیوانات به تنهایی )انفرادی .39

)حسب مدت زمان جداسازی آنها از گروه به حداقل ممکن  ، در صورت نگهداری حیوان به صورت انفرادی .41

 □خیر    □بلیانات هم گونه خود قرار می گیرد. در مجاور حیوقفس آنها کاهش می یابد و استانداردهای علمی معتبر( 

در محل گونه حیوانی  (environmental enrichment)و لوازم مناسب غنی سازی محیطی  ا قرار دادن اشیاءب .41

( ظیر رفتارهای استرئوتایپین) از بروز عوارض آزار دهنده و بسیار رنج آور نگهداری انفرادی ، نگهداری انفرادی حیوان

 □خیر    □بلیجلوگیری می شود. 

 (environmental enrichment)اشیاء و لوازم مناسب غنی سازی محیطی ات از در محل نگهداری تمام حیوان .42

 □خیر    □بلیشود. استفاده می

افزودن حیوان جدید به مثالً تا حد امکان از ایجاد تغییر در گروه بندی حیوانات ) ، گروهی حیوانات در صورت نگهداری .43

 باز گرداندن مجدد حیوان پس از مدت نسبتأ طوالنیِ ، دهحذف یک حیوان از یک گروه تثبیت ش ، یک گروه تثبیت شده

 □خیر     □. بلی(جلوگیری می شودنظایر آن جدایی از گروه و

 □خیر     □. بلیایمن و بدون خطر آسیب به حیوان طراحی شده اندقفس ها  .44

 □خیر     □. بلیمناسب است، حیوانات تراکم قفس ها در محل نگهداری .45

حیوان )نوزادی، آبستنی، شیرواری، حیوانات مورد آزمایش قرار  زندگیمرحلۀ فس با توجه به حیوانات در هر قتعداد  .46

 □خیر     □بلیمناسب است. المللی مربوطه، ، و استانداردهای بینحیوانجثه  ،گونه گرفته، حیوانات ناتوان، و ...( ، 

 □خیر     □لی. بقابل شستشو و ضدعفونی کردن هستندقفس های مورد استفاده به راحتی  .47

 □خیر     □. بلیوجود داشته باشد اتقفس ها به گونه ای طراحی و چیده شده اند که امکان مشاهده دائم حیوان .48

 □خیر     □. بلیداردنن فرار حیوانات از قفس وجود امکا .49

داخل  -بویژه بخار آمونیاک ادرار-گیرد و موجب تجمع بوهای نامناسب به خوبی صورت میداخل قفس تهویه هوای  .51

 □خیر     □. بلیشودقفس نمی
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جانوران موذی ، غیر سمی و عاری از هر گونه عوامل عفونی، فاقد گرد و غبار، جاذب رطوبت، خشک بستر مورد استفاده .51

 □خیر    □بلی د.یا سایر اشکال آلودگی می باش

 □خیر     □ود. بلیضدعفونی می شپیش از استفاده ، بستر مورد استفاده برای حیوانات .52

پناهگاه  مثالً-نیاز های گونه حیوانی امکانات کافی برای رفع ، حیوانات در محیطهای بدون سقفنگهداری  در صورت .53

نیازهای اجتماعی و  شرایط الزم برای رفع حفاظت از صیاد و، آب، غذا، )برای پناه گرفتن در حین ریزشهای جوّی(

 □د نداردمور     □خیر     □بلی. می شودتأمین  -رفتاری آن ها

 

 استفاده از حیوانات در مداخالت 

 تجویز مواد -الف
 جهت تجویز مواد استفاده می شود؟ پروژهاز چه حیوان )حیواناتی( در  .1

 □خوکچه هندی  □خرگوش  □موش بزرگ )رت(  □موش کوچک 

 □پرندگان  □گربه  □سگ  □همستر 

  □پریمات ها  □ماهیان  □دوزیستان 

 ............................... نوان گونه حیوان:عبا ذکر  □سایر حیوانات 

 تجویز مواد به چه صورت انجام می گیرد؟ .2

 □داخل بینی □داخل چشم □تزریقی □خوراکی

  □مقعد داخل □گوش داخل  □داخل نای و برونش 

 ...............................عنوان روش تجویز: ...با ذکر □ سایر موارد

ویز مواد را در مورد حیوانات انجام می دهند، با آناتومی حیوان آشنایی کافی داشته و نحوه صحیح فرد/افرادی که تج .3

 □خیر □دانند. بلی تجویز مواد را به خوبی می

 از چه روشی استفاده می شود؟، خوراکی مواد در صورت تجویز .4

 □نی ژل کپسولمی   □مواد مورد نظر با آب مصرفی حیوانمخلوط نمودن    □گاواژ دهانی 

 □خیر□حیوانات ناشتا می باشند. بلی، قبل از تجویز خوراکی مواد .5

 .............................. را ذکر نماییدناشتایی  دقیقزمان  مدت، در صورت ناشتا بودن حیوان .6

 □خیر   □بلی تناسب دارد؟با گونه حیوان ، مطابق ضوابط موجود حجم مواد تجویزی به صورت گاواژآیا  .7

 .می باشدلیتر ......... میلی  ، معادلحجم مواد تجویزی به صورت گاواژ .8

 ؟می شوداستفاده از چه روشی ، تجویز تزریقی مواددر صورت  .9

 □داخل صفاقی  □داخل عضالنی  □داخل وریدی 

 □داخل مغزی □(subcutaneous) زیرجلدی □(intradermal) بین جلدی

 □یداخل نخاع □داخل سرخرگی □داخل چشمی 
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 ............................ روش تزریق:با ذکر  □سایر موارد 

 □خیر     □بلی ؟ناسب با محل تزریق می باشدتم، اصول مربوطهحسب حجم مواد تزریقی آیا  .11

 می باشد. لیترمیلی ...... ،میزان حجم تزریقی .11

     □بلی شده است؟انتخاب  گونه و جثه حیوانو  ناسب با محل تزریقتمحسب ضوابط مربوطه سایز سوزن جهت تزریق آیا  .12

 □خیر

 می باشد.......  G ،سایز سوزن .13

14. pH ، خیر  □. بلیانتخاب شده استمطابق اصول مربوطه  تزریقیفشار اسمزی و دمای ماده□ 

 

 

 
 

 یدی از کدام ورید استفاده می شود؟در تزریق ور .15

 □ا تارسوریدهای پشتی مت □وریدهای سافن جانبی □وریدهای جانبی دم

 □ورید زیر زبانی □ورید وداج □ورید جانبی گوش

 □ورید سفالیک)پریمات ها( □ورید رانی)پریمات ها( □ورید آلت تناسلی حیوان نر

 □)ماهیان( ورید دمی □کیسه های لنفاوی )دوزیستان( □ورید بازویی )پرندگان(

 ...........نام ورید مورد استفاده:.................با ذکر  □سایر وریدها

، وزن حیوان، وضعیت حجم خون در و تونوسیته ماده تزریقی pHسرعت تزریق با توجه به ، در تزریق وریدی مواد .16

 □خیر    □. بلیانتخاب شده است گردش حیوان، وضعیت بالینی زمینه حیوان، و سایر اصول دامپزشکی

 □خیر     □بلی کاتتر گذاری انجام می گیرد.، جهت تزریق وریدی .17

 □خیر     □. بلیاز وسایل مقید کننده استفاده می شود ،جهت تجویز مواد به حیوان .18

 □خیر   □بلی  جهت تجویز مواد از داروهای بی حسی موضعی استفاده می شود. .19

. آن را ذکر نماییدو روش تجویز  دوز ،دارودر صورت استفاده از داروهای بی حسی موضعی نام 

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

 □خیر     □. بلیحیوانات تحت آرام بخشی یا بی هوشی قرار می گیرند، جهت تجویز مواد .21

 . را ذکر نماییدآن  و روش تجویز دوز ،نام دارو، در صورت استفاده از داروهای آرام بخش یا بی هوشی

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

 □خیر   □بلی رت چرخشی انتخاب می شود.محل های تزریق به صو، انجام می گیرد به دفعاتدر مطالعاتی که تزریقات  .21

آسپیراسیون در صورت امکان عمل ، قپس از وارد نمودن سوزن در موضع مناسب و قبل از انجام تزری، در انجام تزریقات .22

 □خیر     □صورت می گیرد. بلی

 □خیر     □ماده تجویزی استریل می باشد. بلی، میداخل چشدر تجویز  .23
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 یریخون گ -ب

 جهت خون گیری استفاده می شود؟  پروژهاز چه حیوان )حیواناتی( در  .1

 □خوکچه هندی  □خرگوش  □موش بزرگ )رت(  □موش کوچک 

 □پرندگان  □گربه  □گ س □همستر 

  □پریمات ها  □ماهیان  □دوزیستان 

 با ذکر نام .......... □سایر حیوانات 

 □خیر     □بلی .دیده است آموزشدر رابطه با این امر خون گیری  فرد مسئول .2

صولی را مهارت تکنیکی و دانش تئوری الزم برای اجرای خونگیری به روش صحیح و ا، خون گیری از حیوان فرد مسئول .3

 □خیر     □. بلیباشددارا می

 □خیر     □. بلیمقید کننده استفاده می شود جهت خون گیری از حیوان از وسایل .4

 □خیر     □. بلیخون گیری از حیوان نیازمند بی هوشی عمومی است .5

 □خیر     □. بلیحیوان مورد استفاده می باشد مناسب با گونه، وشی و دوز آن هادارو)های( بی ه .6

 اشد.  روی بیهوشی مورد استفاده ....................................................و دوز آن ....................................می بدا .7

 □خیر     □. بلی)های( آرام بخش استری از حیوان نیازمند کاربرد داروخون گی .8

 □خیر     □. بلیمورد استفاده می باشدحیوان  مناسب با گونه ، بخش و دوز آن هادارو)های( آرام  .9

 شد. داروی آرامبخش مورد استفاده ....................................................و دوز آن ................................می با .11

 ؟شوداز چه محلی انجام میخون گیری  .11

 □ری یا ساب مندیبوالر( صورتی )سیاهرگ ماگزیالریدو □( کوچک و بزرگسیاهرگ دم )موش 

 □سرخرگ کاروتید  □( بزرگو  کوچک سرخرگ دم )موش

 □سیاهرگ زیرزبانی  □( بزرگو کوچک  قطع دم )موش

و کوچک ای )موش ی  عروقی خلف حدقهشبکه

 □( بزرگ

 □سیاهرگ جانبی سافن 

 □سرخرگ فمورال  □سیاهرگ جانبی گوش )خرگوش(  

 □هرگ پا )پدال( سیا □سرخرگ مرکزی گوش )خرگوش( 

 □سیاهرگ پشتی پا )متاتارسال(  □رگ های جانبی گوش )خوکچه هندی( 

)در مورد حیوانی که قادر به ادراک درد است، این  قلب □سیاهرگ میان خالی )ونا کاوا( قدامی 

 □ روش ممنوع است(  

 □ورید بازویی بال )پرندگان(  □سیاهرگ میان خالی )ونا کاوا( خلفی 

 □ها )دوزیستان( چیدن ناخن یا پرده بین پنجه □وداج )جگوالر( سیاهرگ 

 با ذکر نام:  ......................   □ها محلسایر 
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به چه روشی یوتانزی حیوان ، در صورت نیاز به خون گیری از قلب یا روش هایی که حجم زیادی از خون گرفته می شود .12

 .........صورت می گیرد؟ ..........................

 □خیر     □. بلیبار انجام می گیرد یکفقط  پروژهجمع آوری خون در طی  .13

 خون گیری را بنویسید. ....................... ردزمانی موافواصل در غیر این صورت تعداد دفعات و 

 □رخی     □. بلیحجم خون در حال گردش حیوان است %11میزان خون جمع آوری شده در یک مرحله بیش از  .14

 باشد.لیتر میحجم خون اخذ شده از حیوان در هر بار خونگیری معادل ....... میلی .15

فته فرصت جبران به حیوان داده ه 3-4، حداکثر مجاز حجم خون از حیوان و نیاز به تکرار خون گیری اخذدر صورت  .16

 □خیر     □. بلیودشمی

 به منظور خون گیری از چه وسیله ای استفاده می شود؟ .17

 □کاتتر  □ای ست انفوزیون پروانه □سرنگ  □ی موئینه لوله

 □خیر     □. بلیناسب با قطر رگ می باشدتمحسب اصول مربوطه  ،قطر سوزن مورد استفاده جهت خون گیری .18

 □خیر     □. بلیرعایت شرایط آنتی سپتیک در طول مدت نمونه گیری صورت می گیرد .19

 □خیر     □. بلیمی گیرد خون بندی به درستی صورت، بعد از خون گیری .21

جمع  ساعت 24هر در از حجم خون در حال گردش  %1حداکثر ، های مکرر در  فواصل زمانی کوتاه برای خون گیری .21

 □خیر     □. بلیآوری می گردد

 □خیر     □بلی. دآگاهی دار نیز روش درمان آنهاکم خونی و شوک هیپوولمیک و بروز از عالئم فرد مسئول خونگیری  .22

وجود ذیصالح امکان دسترسی و مشورت با دکتر دامپزشک ، ورت بروز هر گونه مشکل برای حیوان تحت آزمایشدر ص .23

 □خیر     □. بلیدارد

 □خیر     □. بلیگیردو کارآمد و با حداقل درد و دیسترس انجام میاصولی خون گیری از حیوان به روش  .24

کاربرد داروهای آرامبخش و ، دیسترس وارد شده به حیوان، لیتأثیرات مقید سازی غیر اصوفرد مسئول پروژه نسبت به  .25

 □خیر     □. بلیآگاهی دارد پروژهنتایج نمونه خون برداشتی و تداخل آن ها با کیفیت  بیهوشی در

ا یدکستروز ، محلول 9/1نرمال %مایعات ایزوتونیک مانند سالین ، حجم خون %11در صورت برداشت نمونه خون بیش از  .26

 □خیر     □. بلیمی گرددبه حیوان تجویز جایگزین با حجم مناسب و طی مدت زمان مناسب به عنوان گر الکتات محلول رین
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 جراحیبیحسی/بیهوشی و  -پ

 استفاده می شود؟  پروژهدر  یجراح یا یهوشیب/یحسیباز چه حیوان )حیواناتی( جهت  .1

 □خوکچه هندی  □خرگوش  □موش بزرگ )رت(  □موش کوچک 

 □پرندگان  □گربه  □سگ  □همستر 

  □پریمات ها  □ماهیان □دوزیستان 

 ...با ذکر نام ............... □سایر حیوانات 

 □خیر□عامل، دورۀ آموزش بیهوشی/بی حسی و جراحی بر روی حیوانات آزمایشگاهی را گذرانده اند. بلی فرد/افراد .1

ستفاده )و بویژه روش تشخیص درد در حیوان( آگاهی مورد اروش تشخیص عمق بیهوشی شیوه نسبت به  فرد/افراد عامل .2

 □خیر□بلی کامل دارند.

( یا پوالریزان یا غیر دپوالریزانهای عضالنی )نظیر شل کنندهداروهای شل کننده عضالنی در حین جراحی از عوامل یا  .3

 □خیر□ی شود. بلیباشند، استفاده مکه فاقد خاصیت ضددردی میدرد ظاهری  کننده عالئمداروهای مخفی هرگونه 

 □خیر     □انتخاب شده است. بلیاستاندارد پروتکل بی حسی/بیهوشی و جراحی برحسب ضوابط علمی و  .4

را بنویسید:  بی حسی/بیهوشیپروتکل  .5

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

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

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

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

 □خیر□بلیتمامی داروهای مورد استفاده به تاریخ روز می باشند و به درستی تهیه و ذخیره می شوند.  .6

 □خیر     □بی حسی یا بی هوشی حیوان استفاده می شود. بلیاز داروهای آرام بخش)یا تسکین دهنده ها( قبل از  .7

 .......................................................................... دوز آن:داروی آرام بخش)یا تسکین دهنده( و نام 

جلوگیری از پلک زدن آنها حسی/بیهوشی که موجب باز ماندن چشم حیوانات و بی ا عواملی هنگام استفاده از داروهادر  .8

از ، سطح قرنیه حیواناتدردتاک  شدگیو زخمجلوگیری از خشکی برای  ،)نظیر کتامین و ...؛ حسب گونه حیوان( شوندمی

مرطوب  جهت، روشهای مقتضیاشک مصنوعی یا سایر ، آغشته به سرم فیزیولوژی داروهای لوبریکنت چشمی، پنبه ظریف

 □خیر□بلی می شود.ه سطح قرنیه استفادنگه داشته 

 □خیر□بلی بررسی فیزیکی الزم به منظور کنترل سالمت حیوانات قبل از اعمال جراحی انجام می شود. .9

 □خیر□بلی تست های آزمایشگاهی الزم به منظور کنترل سالمت حیوانات قبل از اعمال جراحی انجام می شود. .11

 □خیر     □بلی انجام می شود. تانداردهای مورد تأییدو مطابق اس مخصوص و با امکانات کافیمحل اعمال جراحی در  .11

 □خیر   □. بلیاعمال نشده انجام می گیرد مورد آن جراحی بر روی حیوانی که بیهوش نشده و/ یا بی دردی کافی در .12

عمل)چیدن موها، اسکراب موضع عمل و....(و نحوۀ حالت گماری حیوان حسب نوع جراحی و روش موضع آماده سازی  .13

 □خیر□رد می باشد. بلیاستاندا
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 □خیر□. بلیباشندانجام جراحی مربوطه می توانایی علمی و عملیفرد جراح و کمک جراح دارای تجربه قبلی و  .14

 ........................................................................................... :نام عمل )اعمال( جراحی که انجام می شود را ذکر نمایید .15

 جزء کدامیک از دسته های زیر طبقه بندی می شود؟ گستردگیمیزان عمل جراحی از نظر  .16

 □ماژور                  □مینور 

 □خیر     □بلی جراحی یکی از حفرات بدن باز می شود. در مداخله .17

 □خیر     □بلی مداخله جراحی جزء اعمال ارتوپدی می باشد. .18

 □خیر     □بلی دائمی فیزیکی یا عملکردی اعضاء بدن می گردد.مداخله جراحی منجر به اختالل  .19

 □خیر     □بلی مداخله جراحی منجر به برش وسیع یا قطع بافت ها می گردد. .21

، حیوانات بی هوشی و بی حسی، حیوانات عمل جراحی توسط دامپزشک یا افراد واجد صالحیت که به تکنیک های جراحی .21

انجام می ، دنتسلط کافی دارحیوانات  سایر مبانی جراحیو  درمانی در حیواناتوتیک آنتی بی، در حیوانات مدیریت درد

 □خیر□بلی پذیرد.

 □خیر□انجام جراحی به روش اصولی در پروژه حاضر وجود دارد. بلی امکانات .22

 □خیر□. بلیجراحی بر روی حیوانات باردار انجام می شود .23

 □خیر□بلی ام می شود.ایمنی انجسیستم جراحی بر روی حیوانات دارای نقص  .24

 □خیر□بلی شرایط آسپتیک در طی جراحی تا حد امکان رعایت می شود. .25

 □خیر□صورت می گیرد. بلی در طی جراحی مایع درمانی .26

 نوع مایع، روش تزریق، دمای مایع و سرعت تزریق را بنویسید.

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

 □خیر□. بلیحداقل برش و آسیب بافتی در طی رهیافت های جراحی ایجاد می شود .27

 □خیر□کنترل می گردد. بلیخون فشار  اکسیمتری، و، پالسعالئم حیاتی حیوان از قبیل تنفس، در طول عمل جراحی .28

 □خیر□صورت می گیرد. بلی به روش صحیح ریوی/احیاء قلبی، تنفس و/یادر صورت قطع ضربان قلب  .29

حسب گونه حیوان، نوع بیهوشی و جراحی و سایر پارامترهای مربوطه حیوان  دردیبیهوشی/بیسطح  ، در طول عمل جراحی .31

 □خیر□بلی می گردد. کنترلبه طور مناسب 

 □خیر     □بلی ؟، حیوان یوتانزی شوددردی/بیبدون کاهش سطح بیهوشی ،جراحیدر پایان مقرر است  آیا .31

 ...............................................روش یوتانزی را بنویسید: .....................................................................................................

 □خیر     □بلی جراحی به شیوه الپاراسکوپی انجام می گیرد. .32

 □خیر□بلی .وجود دارد آب /یاو دسترسی حیوانات به غذامنع ، قبل از جراحی .33

 قبل از شروع جراحی صورت می گیرد؟ .......................چه مدت  آب /یاو قطع غذا

 □خیر□بلی .شودبرای جراحی استفاده می  وسایل و تجهیزات استریلاز  .34

 □خیر     □بلی تفاده می شود.کاله و ماسک صورت اس، گان، از دستکش جراحی استریل .35

 شود؟ جهت بستن برش جراحی از چه روشی استفاده می .36

................................................................................... 
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 □خیر□. بلیمناسب استفاده می شودجنس و  نخ های بخیه با سایزسوزن و از  .37

 .ای حیوان و سایر اصول مرتبط انتخاب شده استهای گونهالگوی بخیه حسب نوع جراحی، موضع عمل، و ویژگی .38

 □خیر□بلی

 □خیر□. بلیحیوانات تأمین می شودحیوان/هوشی و ریکاوری یمناسب در طی بی دما .39

 □خیر□بلینماید. ه روش مناسب دریافت میحیوان در طول دوره بیهوشی و ریکاوری، مایعات کافی ب .41

 -از آسیب دیدن توسط سایر حیوانات جهت جلوگیری-کامل زمان به هوش آمدن  و تا/حیوانات پس از عمل جراحی حیوان .41

 □خیر□طور موقت در قفس انفرادی نگهداری می شوند. بلیه ب

توانایی در حفظ وضعیت بدنی ایستاده یا نشسته پس از عمل جراحی تا زمان به هوش آمدن و بدست آوردن  حیوان/حیوانات .42

 □خیر□بلیتحت نظر می باشند.  ، توسط فرد ذیصالحوشیدن آببر روی جناغ و توانایی ن

 □خیر□بلی خواهند داشت.دسترسی  مناسبو بستر  غذا، آببه  حیوانات ،نپس از به هوش آمد .43

 یر صورت می گیرد.پس از اعمال جراحی به یکی از روش های ز تغذیه حیوان/حیوانات .44

 □تزریقی-خوراکی□    یقیتزر    □خوراکی به روش لوله گذاری دستگاه گوارش□خوراکی از راه دهان

 □خیر□. بلیاز داروهای ضد درد مناسب پس از عمل جراحی استفاده می شود .45

 از چه دارو )های( ضد درد و با چه دوزی استفاده می شود؟ .................................

 □خیر□بلی انجام می شود. )پیشگیرانه(آنتی بیوتیک تراپی پروفیالکسی، قبل از عمل جراحی .46

 با چه دوزی و به چه مدت استفاده می گردد؟ .........................، (ییآنتی بیوتیک)هااز چه 

 □خیر□بلی پس از عمل جراحی از داروهای آنتی بیوتیک استفاده می شود. .47

 با چه دوزی و به چه مدت استفاده می گردد؟ .........................، (ییآنتی بیوتیک)هااز چه 

 □خیر      □مداوم آن ها صورت می گیرد. بلی ارزیابی، در ساعات اولیه و روزهای آتی پس از به هوش آمدن حیوانات .48
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 پایان کار با حیوانات 

 □ریخ     □یبل باشد؟ یم واناتیح/وانیح یودبخ خود مرگ وان،یح با کار انیپا نقطه حاضر، پروژه در ایآ .1

(، در این زمینه واجد تخصص و تجربه کافی بوده یا  humane end-pointsفرد مسئول تدوین ضوابط پایان کار با حیوانات ) .2

 □ریخ     □یبلدر صورت لزوم با دامپزشک ذیصالح یا سایر افراد مجرّب مشورت نموده است. 

 در پروژه حاضر را مرقوم فرمایید. اتضوابط پایان کار با حیوان .3

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

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

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

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

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

 یها روش ریسا ای ،یوتانزی ن،یریسا به سپردن نمودن، آزاد مثالً) ست؟یچ حاضر پروژه در واناتیح/وانیح با کار خاتمه روش .4

 (واناتیح با کار انیپا مجاز

5. ........................................................................................................................................................................................... 

نوع روش و شیوه  ست؟یچ واناتیح یوتانزی روش شود، یم داده خاتمه وانیح یزندگ به حاضر پروژه انیپا در که یصورت در .6

 اجرای آن را مرقوم فرمایید.

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

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

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

مهارت کافی مسئول انجام یوتانزی، در زمینه روش یوتانزی مورد استفاده آموزش دیده و در اجرای عملی روش مذکور فرد  .7

 □خیر     □بلی. دارد

 □خیر     □بلیگردد. دردی استفاده شده یا حیوان یوتانزی میباشند، از روشهای مناسب بیدر حیواناتی که دچار درد شدید می .8

     □بلی شود.میاستاندارد نگهداری  شرایطو در  بودهاز بیشترین میزان ممکن رفاه برخوردار تا پیش از انجام یوتانزی، حیوان  .9

 □خیر

11.  

)حسب منابع تخصصی مربوطه( صورت « قابل قبول مشروط»یا « قابل قبول»یوتانزی حیوانات برطبق روش های استاندارد  .11

 □خیر     □گیرد. بلیمی

گردد و هیچگونه ها، وقوع مرگ حیوان به چند روش مقتضی اثبات میز یوتانزی و قبل از معدوم نمودن الشهپس ا .12

 □خیر     □شود. بلیحیوانی بدون اثبات قطعی مرگ حذف نمی

 را بنویسید: حاضرروش تأیید مرگ حیوانات در پروژه 
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...........................................................................................................................................................................................................

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

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

مربوطه وجود  قوانین و اصولها حسب مواد زاید و الشهو دفع اصولی  ،امکان ذخیره سازی مواد زاید و الشه حیوانات .13

 □خیر     □دارد. بلی

 

...... 


