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  ارزیابیشاخص ها و معیارهای 
 

 

 خیر تاحدودی بلی  شاخص و معیار فیرد
 تیموضوع

 ندارد

 )در این فرم، استانداردهای معتبر مپنا به معنای حداقل استانداردهای بین المللی و مندرج در منابع علمی معتبر است(.   ساختمان امکانات 1

     . ساخته شده است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق راهروها 1-1

     . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق کشی آب لوله 2-1

     . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق (شور کف) کف کشیو زه کشزه هایلوله 3-1

     . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق برق اتصاالت 4-1

5-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق حیوانات اتاق دربهای 

6-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق مرتبط با فضای خارجی هایپنجره 

7-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق کف پوشش 

8-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق دیوارها 

9-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق ها سقف 

10-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق حائل هاینرده 

11-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق گیرهاضربه 

12-1      . است مپنامعتبر  استانداردهای با مطابق هاحفاظ 

13-1      .است مپنامعتبر  استانداردهای با ل ها و دریچه ها مطابقسیستم تهویه و کانا 

14-1  
محل نگهداری از حیوانات دارای سیستم تهویه مستقل از تهویه سایر قسمت های ساختمان 

 است.
    

15-1 
 عفونی ضد قابل و شستشو قابل ساختمانی هایبخش سایر و سقف کف، دیوارها، ها،قفس

 .هستند کردن
    

16-1 
 برابر در نسبی مقاومت دارای و بوده شکاف و درز بدون ضدرطوبت، ساختمان مصرفی مصالح

 .هستند آتش
    

17-1 

 برای سمی غیر رنگ دارای حیوانات، با مرتبط های محل سایر و کف دیوارها، ها،قفس

 سالم و( برنده های لبه فاقد مثالا ) رسانی آسی  خطر بدون و تعمیر قابل دوام، با حیوانات،

 . هستند

    

 واناتیحی نگهدار محل 2

     است.  مداخالت انجام محل از جدا حیوانات نگهداری از محل 1-2
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 خیر تاحدودی بلی  شاخص و معیار فیرد
 تیموضوع

 ندارد

     وارد نمی شوند.  حیوانات نگهداری محل به متفرقه افراد 2-2

     .دارد قرار مرکز تردد کم قسمت در حیوانات نگهداری محل 3-2

4-2  
 سویه و گونه قفس، شماره: شامل) است نص  مشخصات هبرگ حیوانات، قفسه/قفس روی

 (.پروژه اخالق کد پروژه، مسئول نام قفس، در حیوانات تعداد جنسیت، حیوان،
    

5-2  

 یمطابق با استانداردها ،واناتیح یمحل نگهدار)در صورت لزوم( کردن  یو ضدعفون یپاکساز

 یمنظور از محلول ها نیا یشود. برا یانجام م وانیح ۀمعتبر و با در نظر گرفتن گون یعلم

 .شود یاستفاده م یشگاهیآزما واناتیاز ح یکننده مناس  محل نگهدار زیو تم ندهیشو

    

6-2      . شود می جلوگیری حیوانات نگهداری محل به( حشرات بویژه) جانور هرگونه ورود از 

7-2 
 طور به غذا عیتوز و هیته وفظر ریسا یا های آبخور ه،یتغذی ها محفظه ها، قفساتاق ها، 

 .شوند میی ضدعفون لزوم صورت در و زیتم منظم
    

8-2 
 منابع با مطابق و حیوان گونۀ حس  بر قفس، هر در حیوانات تعداد و اتاق در هاقفس تراکم

 .است روز به و معتبری علم
    

9-2 
 روز به و معتبری علم منابع با مطابقی وانیحۀ گون هر نگهداری محل مساحت و ارتفاع فضا،

 .است
    

10-2  
 را خود طبیعی بدنی وضعیت توانند می حیوانات که است ای گونه به نگهداری محل فضای

 . باشند داشته دسترسی آب و غذا به بچرخند، اطراف به باشند، داشته
    

11-2  

 هخوکچ همستر، بزرگ، موش کوچک، موش نظیر) آزمایشگاهی کوچک حیوانات محل بستر

 پیدا تجمع بستر در مدفوع و ادرار که نحوی به شود می پاکسازی موقع به( خرگوش و هندی

 .نکند

    

12-2 
 محل از دور بتواند حیوان که شده طراحی نحوی به آزمایشگاهی بزرگ حیوانات بستر محل

 .کند استراحت و تغذیه خود مدفوع و ادرار
    

     . دارد وجود مراق  فرد توسط هاقفس داخل و نگهداری محل مشاهده امکان 13-2

14-2 
از  یارتباط چگونهیه یعنیکامالا جدا هستند ) یشکارچ واناتیاز ح یمورد نگهدار واناتیح

 آنها وجود ندارد.( نیب یی  ایبو ای یداریشن ،یدارینظر د
    

15-2  
 و ادرار بوی و رطوبت جاذب و است حیوانی گونۀ هر با متناس   حیوانات نگهداری محل بستر

 سدایر و مدوذی جانوران و عفونی عوامل هرگونه از عاری و سمی غیر غبار، و گرد فاقد مدفوع،

 .دارد تعویض و کردن تمیز امکان و بوده ها آلودگی

    

16-2  

 حیوانات دسترس همیشه در (ad libitum) محدودیت بدون و خنک و سالم آشامیدنی آب

این موضوع به تایید کمیته اخالق رسیده  و داشته وجود لمیع محدودیت مگر) گیرد می قرار

 باشد(.

    

17-2 
 دسترس همیشه در feeding)  (ad libitumمحدودیت بدون مناس  و سالم غذایی مواد

این موضوع به تایید کمیته  و داشته وجود علمی محدودیت مگر) گیرد می قرار حیوانات
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 خیر تاحدودی بلی  شاخص و معیار فیرد
 تیموضوع

 ندارد

 اخالق رسیده باشد(.

18-2 
 آزار ارتعاشات و( حیوان گونه حس بر ) مزاحم صداهای از عاری حیوانات هدارینگ محل

 .است دهنده
    

19-2 

 . شود می تنظیم استاندارد بطور ها اتاق دمای سطح و دارد وجود دماسنج ها اتاق در

 24تا  20هندی  خوکچه و جربیل همستر، رت، موش، اتاق استاندارد دمای( توضیح: الف

 سانتیگراد درجه 21تا  15خرگوش  اتاق استاندارد دمای( شود؛ ب توصیه می رادسانتیگ درجه

 شود؛ پ( در مورد سایر حیوانات بر حس  منابع علمی معتبر اقدام شود. توصیه می

    

20-2  
 شود. استاندارد محیط کنترل می نسبی رطوبت و دارد وجود سنج رطوبت ها اتاق در

کمتر از  ها خرگوشو  درصد 65تا  45جوندگان  ارد اتاقاستاند توضیح: الف( رطوبت نسبی

 شود؛ ب( در مورد سایر حیوانات بر حس  منابع علمی معتبر اقدام شود. توصیه می درصد 45

    

21-2 
 قابل( پژوهش نیازهای یا/ حیوانات مختلف گونه حس  بر) نور شدت و روشنایی چرخه

 .است رمعتب علمی استانداردهای مطابق و بوده کنترل
    

     حیوانات امکان دریافت نور طبیعی را دارند.  22-2

23-2 
تهویه اتاق حیوانات )به صورت تعداد دفعات تعویض هوای اتاق در ساعت( مطابق 

 استانداردهای علمی معتبر است. 
    

24-2 

و  حیوان گونۀ با متناس  (Environmental enrichment)ی طیمحی ساز یغن

 وهش انجام می شود. نیازهای پژ

ی زندگی عیطب طیمح بهی نگهدار مکان کردن هیعبارت از  شبی طیمحی ساز یتوضیح: غن

 بخصوص) وانیحی برا ذهنی محرک و کننده مشغول وسایل کردن فراهمی حت ای وانیح

 است. ( ترکاملی عصب ستمیسی دارا واناتیح

    

25-2 
 اخالقی مالحظات اساس بر( در فضای بسته یا باز گروهی/ ای انفرادی) حیوانات نگهداری شیوۀ

 . شود می انتخاب خاص حیوان هر رفتاری هایویژگی و ای،گونه نیازهای پروژه،
    

26-2 

و با  محدود زمان مدت برای و بوده علمی توجیه دارای اجتماعی های گونه انفرادی نگهداری

 .شود می تائید کمیته اخالق انجام

انفرادی در این فرم، به معنای نگهداری یک حیوان به تنهایی در یک محیط  توضیح: نگهداری

 محصور است. 

    

27-2 
 مشخص برچس  با شوند، می نگهداری انفرادی صورت به آن در حیوانات که هایی قفس

 (.است انفرادی و تاریخ پایان نگهداری شروع تاریخ شامل برچس  روی اطالعات) اند شده
    

28-2 
 قیطر از خودی هاگونههم با ارتباط امکان شوند،ی می نگهداری انفراد بصورت کهی اتوانیح

دارند )در صورتیکه مغایرت با اهداف طرح پژوهشی  رایی ایبو ایی یشنوا حس ای مشاهده

 .نداشته و به تائید کمیته اخالق رسیده باشد(

    

29-2 
 پس تا واناتیح این برای مناس ی رادانف انهیآش آبستن، حیوانات گروهی نگهداری صورت در

 .شود می گرفته درنظر زایمان، از
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30-2  
 دیدن آسی  از جلوگیری برای الزم تمهیدات گروهی، سیستم در نوزادان نگهداری صورت در

 .است شده گرفته نظر در گروه، حیوانات سایر توسط نوزادان شدن کشته ای
    

31-2 
 بصورتی شوند،ی می نگهدار گروهی بصورت که حیواناتی معج از حیوان شدن حذف و اضافه

 . نگذارد گروه روی بر چندانی عاطفی و رفتاری تاثیر که شود می انجام
    

32-2 
 فرار امکان تا است ترضعیف حیوانات برای هایی پناهگاه دارای حیوانات گروهی نگهداری محل

 . باشند داشته شدن پنهان و
    

33-2 

 و علمی دلیل با ها پریمات انفرادی نگهداری. شوند می نگهداری گروهی صورت به ها پریمات

 سازی غنی شوند، می نگهداری انفرادی صورت به که هایی پریمات برای. شود می انجام موقت

 .است شده انجام کامل صورت به محیطی

    

34-2 

 دلیل با ها آن رادیانف نگهداری. شوند می نگهداری گروهی صورت به دامپروری حیوانات

 می نگهدای انفرادی صورت به که دامپروری حیوانات برای. شود می انجام موقت و علمی

 .است شده انجام محیطی سازی غنی شوند،

    

35-2 
ی برای سرپناه و محیط امنیت برای مالحظاتی باز،ی درفضا واناتیحی نگهدار صورت در

 .است شده گرفته نظر در جوی لوبنامط طیشرا از محافظت و حیوانات استراحت
    

 ایمنی و امنیت 3

1-3 
 از کارکنان و بوده مشخص مرکز های پروژه (Bio-Safety) زیستی-ایمنی سطح

 .هستند مطلع مرکز ایمنی های دستورالعمل
    

2-3 
 بر اساس) مرکز مختلف های قسمت برای شده کنترل های دسترسی و امنیتی مالحظات

 . است شده گرفته نظر در( قسمت ره حساسیت میزان
    

3-3 
 عالمتگذاری( رادیواکتیویته و شیمیایی زیستی، مواد جمله از) خطرناک مواد نگهداری محل

 . دارند قرار دید معرض در عالئم این و شده
    

4-3 
 آن به متفرقه افراد و شده نگهداری دار قفل مخصوص های کابینت داروهای کنترل شده، در

 .ندارند دسترسی ها
    

5-3 

 مخاطرات از فهرستی برنامه این در. است« احتمالی خطرات با مقابله» برنامه دارای مرکز

 در واناتیحی دگید یآس ها،یماریب وعیزلزله، ش ،یسوزآتش آب، و برق قطع مانند) احتمالی

 و پیشگیری نحوۀ و( کارکنان دیدگی آسی  ،ینگهدار محل از واناتیح فرار ،یریدرگ اثر

 .دارد قرار افراد دسترس در و شده تدوین ها آن درمان

    

6-3  

)مانند برق اضطراری، کپسول  «احتمالی خطرات با مقابله»مرکز دارای امکانات الزم برای 

آتشنشانی، راه های خروج اضطراری، جعبه کمک های اولیه، دوش شستشوی چشم و سایر 

 موارد الزم( است. 

    

7-3 
 با کار از حاصل احتمالی خطرات با مقابله» برای را الزم امکانات که درمانی مراکز کتریننزدی

 تمامی برای راحتی به ها آن تماس شماره و آدرس و شده شناسایی باشد، داشته« حیوانات

 .است رؤیت و قابل در دسترس افراد

    



 1397  - اول ویرایش - آموزش پزشکی و درمان بهداشت، وزارت  - آزمایشگاهی پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات مراکز یابیفرم ارز
 

 

 
 

8 

 خیر تاحدودی بلی  شاخص و معیار فیرد
 تیموضوع

 ندارد

8-3 
 اضطراری مراکز تماس اتاطالع همچنین و اضطراری افراد مسئول در مرکز تماس شماره

 . دارند قرار مرکز کارکنان دید معرض در اطالعیه صورت به( تعطیالت زمان برای بخصوص)
    

9-3 

متفاوت هستند  یکروبیم تیبا وضع یواناتیح یکه دارا ییمحلها نیب ییجا جابه یفراد براا

(، اعمال نهیقرنطو  ماریب واناتیسالم، محل مراقبت از ح واناتیمحل مراقبت از ح ری)نظ

 .دهند یهر محل( را انجام م یکروبیم تیحس  وضعبر ) یمقتض یضدعفون

    

10-3 
 ماسک، سربند، دستکش،) محافظی هاپوشش و زیتم روپوش از واناتیح محل در افراد

 . کنند می استفاده( مصرف کباری کفش پوشش
    

11-3 
استانداردهای بهداشتی )نظیر  وانات،حی ساختمان از خروج مرحله یا کار پایان در افراد

 را رعایت می کنند.  ها(کردن دست عفونی شستشو یا ضد
    

12-3 

 های کننده تبخیر و هودها گاز، کپسول های آتش نشانی، سیلندرهای

 ثبت ها آن سرویس قبلی و بعدی تاریخ و بوده استفاده مجوز دارای (Vaporizers)بیهوشی

کپسول های آتش نشانی و می شود. ص آن ها آموزش داده ی الزم در خصوشده و ایمن

 گاز در محل مناس  تثبیت شده اند.  سیلندرهای

    

13-3 
 صورت )نظیر سوزن ها، تیغ ها و وسایل مورد استفاده برای یوتانزی( به برنده و تیز وسایل

 . شوند می« دفع»یا در صورت لزوم «  نگهداری» امن و مناس 
    

     .شود می استفاده بار یک فقط( ها سوزن مانند) مصرف یکبار یلوسا از 14-3

15-3 
نام  برچس  دارای و شده تهیه معتبر های فروشنده از حیوانات خوراکی مواد داروها و تمامی

 هستند.  انقضا و تولید تاریخ محصول و
    

16-3 

 ستیز طیمح فاظتح سازمانی ها دستورالعمل مطابق ها زباله حذف و ذخیره آوری، جمع

 یپسماندها و یپزشک یپسماندها ییاجرا تیریمد یها روش و ضوابط» سند منجمله کشور

  شود. می انجام ذیربط قانونی ضوابط سایر و «وابسته

    

 واناتیح با کار در لیدخ افراد 4

1-4 
م انجا یتحت نظارت و ای صالحیتوسط دامپزشک ذ وانات،یح یمداخالت به عمل آمده بر رو

 شود. یم
    

2-4 
 در موجود حیوانات های گونه و تعداد به توجه با-دخیل در کار با حیوانات  کارکنان تعداد

 . است کافی -مرکز
    

3-4 
اند و  گذرانده را حیوانات با کار و مراقبت های روش درباره الزم های آموزش تمامی کارکنان

 در دوره های بازآموزی شرکت می کنند. 
    

     .است حیوانات نگهداری محل از دخیل در کار با حیوانات، جدا تمامی کارکنان کار دفتر محل 4-4

5-4 
اجتناب می  حیوانات حضور محلهای در دخانیات مصرف و آشامیدن تمامی افراد از خوردن،

  کنند.
    

6-4      شوند. واکسینه میهای مشترک با حیوانات،  ای برای پیشگیری از بیماری دورهطور  کارکنان به 
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 مستندات نگهداری و ثبت 5

1-5 

 - Standard Operating Procedure) استاندارد عملیاتی های دستورالعمل تمامی

SOPs ) شده تهیه مرکز، در آزمایشگاهی حیوانات روی بر آمده بعمل اقدامات نوع حس بر 

 د.   حیوانات قرار دار با کار در دخیل افراد در اختیار تمامی و

    

2-5 
 پروژه حس  بر) حیوان هر جراحی از پس اقدامات و جراحی بیهوشی، به مربوط اطالعات

 . شوند می ثبت( مربوطه
    

3-5 
 شده، ریخته دور و شده منقضی داروهای ها، آن مصرف میزان شده، کنترل داروهای لیست

 . شوند می ثبت
    

     حیوانات همواره ثبت می شود. مرکز نگهداری  به افراد و خروج ورود 4-5

5-5 
 راهنمای»)یا در موارد مقتضی گروه حیوانات( مطابق مندرجات  مرکز در موجود حیوانات

 . باشند می« تاریخچه پرونده» دارای «علمی امور در آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و مراقبت
    

6-5 
 شناسنامه» ارائه به نسبت وانات،یحۀ عرض هنگام در در صورت پرورش حیوانات در مرکز،

 مطابق مندرجات رندهیگ لیتحو حیوانات به« یکیژنت شناسنامه و ،یبهداشتی گواه وانات،یح

 شود. می اقدام« علمی امور در آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و مراقبت راهنمای»

    

7-5 

 و ،یبهداشتی واهگ وانات،یح شناسنامه»دریافت  به در صورت خرید حیوانات، نسبت

 از استفاده و مراقبت راهنمای» حیوانات از فروشنده مطابق مندرجات« یکیژنت شناسنامه

 شود. می اقدام« علمی امور در آزمایشگاهی حیوانات

    

8-5 

 دارای) پژوهشی های طرح پروپوزال الف( :شوند می نگهداری و ثبت مرکز در ذیل مستندات

 ب(است؛ و  شده انجام مداخله حیوانات روی بر ها آن به ستنادا با که( اخالق تهیکم مصوبه

 تهیه آنجا از واناتیح کهی مرجع و اند؛ سازمان شده گرفته تحویل که واناتییحۀ گون و تعداد

 واناتیح کهی خیتار است؛ کرده افتیدر را واناتیح کهی محل کار فرد آدرس و اند؛ نام شده

 گرفته قرار استفاده مورد مداخالت در که واناتییحۀ ونگ و تعداد پ( و شدند؛ گرفته تحویل

 ا/ی گربه و سگ مثل سرپرست بی ا/ی دام ا/ی پژوهش برای پرورشی) واناتییح اند؛ منشاء

 مرکز ستیل از واناتیح کهی خیتار ت( اند؛ و شده استفاده مداخالت در که( وحش حیات

 ستمیس به ای شدند واگذاری نگهداری برا افراد به ای شدند آزاد ای شدندی وتانز)ی شدند خارج

 اندمرده مرکز در کهی واناتیحۀ گون و ؛ تعداد(شدند فروخته و عرضه ای شدند منتقلی دامدار

 .اندمرده خودشان کهی واناتیح مورد در مرگ علت ؛ واندشده کشته یا

    

 حیوانات از مراقبت 6

1-6 
 دارای ای و شده عالمتگذاری( حیواناتگروه از  )یا در موارد مقتضی هر حیوانات از کدام هر

 .هستند شناسایی عالئم
    

2-6 
 درمان ها، یماریب ازی ریشگیپ ون،یناسیواکس دارو، هرگونه زیتجو و واناتیح سالمت وضعیت

 است.  صالحیذ دامپزشک نظر تحت ها بیماری
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3-6 
 نیز تعطیالت ایام در و مرکز اداری تعطیلی ساعات مراقبت از وضعیت سالمت حیوانات در

 .شود انجام می
    

4-6 

که خودشان  یواناتیح-استفاده شده و حیوانات بیمار  یامور علم یسالم برا واناتیز حا

در مداخالت استفاده  -نباشد یآن ها مرتبط با امور علم یماریبشوند و ب ماریخودبخود ب

روش مدیریت در مورد  .کرده باشد(اخالق صادر  تهیمجوز آن را کم نکهیشود )مگر ا ینم

 .شود گیری می اصول اخالقی و علمی تصمیمبراساس حیوانات بیمار 

    

5-6 
 را آن مجوز اینکه مگر) شوند نمی استفاده مداخالت در شیرده حیوانات و آبستن حیوانات

 (. باشد کرده صادر اخالق کمیته
    

6-6 
 مکان به سپس و گیرد می قرار قرنطینه در صیمشخ مدت به مرکز به ورود از پس حیوان هر

 . شود می منتقل مناس 
    

7-6 

 با حیوانات شدن سازگار منظور به زمانی مدت شوند،ی م مرکز وارد که جدیدی واناتیح برای

 استفاده مداخالت در ها آن از سپس و شود می گرفته نظر در محیطی جدید شرایط و افراد

 .شود می

    

 واناتیح روی بر خالتمدا انجام 7

1-7 
 صرفاا ( حیوانات از مرکز تهیه حتی) آزمایشگاهی در مرکز حیوانات با رابطه در اقدام هرگونه

 .است پذیر امکان اخالق کمیته در تصوی  از پس
    

2-7 
 برفقط و فقط  جراحی، درد مشابه درد دارای مداخالت  سایر ای زنده، تشریح جراحی، انجام

 شده است. اعمال او مورد در کامل دردیبی و شده بیهوشنجام می شود که ا حیوانی روی
    

3-7 
 حیوانات سایر طوریکه به است واناتیح پرورش یای نگهدار محل از جدا مداخالت انجام محل

 .شوند نمی مطلع مداخالت از بویایی و شنیداری دیداری، طریق از
    

4-7 

کنند.  یم افتیضد درد مناس  و به مدت مناس  در یوکه دچار درد هستند، دار یواناتیح

 نکهیشود )مگر ا یمناس  استفاده م یدرد یاقدامات ب از واناتیح یپس از جراح ژهیبو

 تهیکس  مجوز از کمبا و  یو علم یطبق اصول اخالق ،ضد درد یاستفاده نکردن از دارو

 اخالق صورت گرفته باشد(.

    

5-7 

 طبق اینکه مگر شود، می داده شرکت پروژه کی در فقط ودخ زندگی کل در حیوان هر

 و تایید« علمی امور در آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و مراقبت راهنمای» مندرجات

 داشته را جدید پروژه به ورود برایی روان وی جسم سالمت و آمادگی ذیصالح، دامپزشک

 .باشد

    

6-7 
ن افراد استفاده می شوند که ای رماهریافراد غسط فقط درصورتی تومازاد  ایمسن  واناتیح

 نیدر رابطه با استفاده از ا یاصول اخالق یمامو تعمل کرده تحت نظارت افراد ذی صالح 

 نمایند.   تیرعارا  واناتیح

    

7-7 
 توانایی» و« بدنی وضعیت حفظ توانایی» و« آمدن هوش به زمان» تا جراحی، از پس حیوان

 قفس در حیوانات، سایر توسط آسی  از جلوگیری برای و بوده نظر تحت ،«آب نوشیدن
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  .شود می نگهداری موقت طور دارای شرایط ریکاوری و به انفرادی

8-7 

 برای استاندارد امکانات دارای محل این مرکز، در حیوانات روی بر جراحی انجام صورت در

 محل» ،«جراحی از پیش یواناتح سازی آماده جداگانه محل» نظیر جراحی اصولی انجام

 مناس  محل» و« جراحی برای مناس  محل» ،«جراح اسکراب» ،«وسایل استریلیزاسیون

 . است« یجراح از بعد حیوانات آمدن هوش به برای

    

     . است تردد حداقل و آلودگی حداقل دارای حیوانات روی بر مداخالت انجام محل 9-7

10-7 
 بماند، زنده حیوان است قرار که هایی در جراحی و تهاجمی خالتمدا در آسپتیک های روش

 . شوند رعایت می
    

 تجهیزات و وسایل و مواد 8

1-8 
 بار چند )در مورد ظروف شدن باز تاریخ و غلظت دارو، نام برچس  دارای دارویی مواد

 .دارد ودوج آنها انقضای تاریخ بر نظارت و داروها مصرف بر مناس  کنترل و است مصرف(
    

2-8 
 درد موج  و دارند خوب عملکرد و بوده سالم حیوانات، برای استفاده مورد زاتیتجه و لیوسا

 . شوند نمی غیرضروری حیوان رنج و
    

3-8 

 حیواناتی دارای که هاییمحل بین مقتضی، ضدعفونی اعمال پس از انجام تجهیزات و وسایل

 از مراقبت محل سالم، حیوانات از مراقبت محل رنظی) هستند متفاوت میکروبی وضعیت با

 .شوند می جابجا ،(قرنطینه و بیمار حیوانات

    

4-8 
وسایل و تجهیزات و  رددر اتاق نگهداری از حیوانات وجود ندا یضرور ریو غ یاضافاجسام 

 شده اند. تیدر محل تثب یبه شکل منظم و مناسب ازیمورد ن
    

5-8 
شستشو  قابل حیوانات با کار و نگهداری محل اماکن در استفاده مورد وسایل تمامی و صندلی

 هستند.
    

6-8 
 جهت مناس  زریفر یا/و هاالشهی سازرهیذخ جهت «گرادیسانت درجه 20 منهای» زریفر

 . است دسترس در دفع یا سوزاندن از قبل زائد مواد موقتی نگهدار و رهیذخ
    

 سازی ذخیره 9

     حل جداگانه و مشخص نگهداری می شوند. م در داروها 1-9

     .شوند می نگهداری جداگانه و بوده مشخص غیراسترلیزه و استرلیزه وسایل تفکیک 2-9

3-9 
( واناتیح تعداد گرفتن نظر در با) ماه کی حداقل برای آب و غذای کاف ریذخا دارای مرکز

 .است
    

4-9 
 غذایی منابع سایر. شوند میی نگهدار زریفر یا چالیخ سردخانه، دری شدن فاسدیی غذا مواد

 جانوران و حشرات آلودگی، از دور به و شده کنترل رطوبت و دما با بسته، فضای با انباری در

 . شوند می نگهداریی موذ

    

     . است استاندارد نگهداری، شرایط و بندی بسته لحاظ از حیوانات بستر نگهداری انبار 5-9
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6-9 

 دیگر شیمیایی مواد هرگونه و ها، کش حشره ها، کش آفت ها، کننده ضدعفونی ها، هشویند

 می نگهداری حیوانات غذایی مواد و آب وسایل، داروها، مکان از جدا و مستقل صورت به

 .شوند

    

     . شوند می مشخص عالمت با و شده ذخیره مناس  صورت به ها زباله و خطرناک مواد 7-9

     . شود می انجام مواد سایر از جدا و مخصوص محل در حیوانی بافت و الشه نگهداری 8-9

 حیوانات نقل و حمل 10

1-10 

 صالحیدامپزشک ذحیوان )یا گروه حیوانات در شرایط مقتضی( پیش از حمل و نقل توسط 

نقل و سالمت حیوانات و کیفیت حمل  رفتننظر گ با درجوز حمل و نقل معاینه شده و م

 صادر می شود. دامپزشک مذکور  توسط

    

2-10 
 برای دریافت حیوانات واناتیح رندهیمرکز پذ یاز آمادگ ،واناتیاز آغاز حمل و نقل ح شیپ

 شود. یاطالع حاصل م
    

3-10 
مل و نقل برای جابجایی حیوان استفاده می شود. این قفس ها تمیز ناس  حاز قفس های م

 . ندارد وجود جابجایی اثر در حیوان به آسی  بوده و امکان
    

4-10 
 برای غذا و آب به دسترسی امکان و شده تنظیم نقل و حمل حین در تنفسی هوای و نور دما،

 . دارد وجود حیوان
    

5-10 
 ارائه حیوانات نقل و حمل صحیح روش مورد در الزم آموزشهای حیوانات، دهنده انتقال به

 . شود می
    

 یواناتح با کار پایان 11

1-11 
 پایان از پس حیوانات از هیچکدام است و مشخص پیش از وانیح با کار انیپا نحوه همواره

 نمی شوند. رها خود حال بهروژه پ
    

2-11 
 روز به و معتبری علم منابع مطابق حیوانات مختلف های گونه وتانزیی های روش و اصول

 . شود می انجام
    

3-11 
 بطور و مجرّب و تیباصالح فرد توسط (بالغ جاندار نوزاد، جنین، از ماع) واناتیحی یوتانز

 .شودی م انجام صحیح
    

4-11 

 دنیشن به قادر واناتیح ریسا کهی نحو به) دارد فاصله واناتیح ریسا از حیوانی وتانزی محل

 میرمستقیغ ای میمستق صورت بهی وتانزی حال در وانیح دنید و خونی بو دنییبو صدا،

 (.تندنیس

    

5-11 
 کندی م حاصل نانیاطم وانیح مرگ وقوع به نسبتی یوتانز هر انیپا در تییصالح با فرد

 (. وانیح گونه با متناس  مرگ دییتا ضوابط از استفاده با)
    

6-11 
 کشته از کاستن منظور به) وانیحی هابافت و اعضا وان،یحی وتانزی و پژوهش انیپا از پس

 . شود می استفاده نیز دیگر های پروژه در ممکن حد تا( واناتیح شتریتعداد ب شدن
    

     موعد در و شده نگهداری درجه، 20ی منها فریزر در موقتاا شده، وتانزیی حیوانات الشه 7-11
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 .شود می دفع صحیح روش به مقتضی
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