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رؤساي محترم دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور

رئيس محترم انستيتو پاستور ايران

رئيس محترم سازمان انتقال خون ايران

رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکي ارتش

رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي

رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکي تربيت مدرس 

رئيس محترم جهاد دانشگاهي

رئيس محترم جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 

رئيس محترم مرکز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي

رئيس محترم سازمان پزشکي قانوني کشور

رئيس محترم دانشگاه پيام نور 

معاونين محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ... 

با سالم و احترام 

همانگونه که مستحضرید، درامر پژوهش و آموزشهای مربوط به حوزه علوم پزشکی، از حیوانات آزمایشگاهی به نحو چشمگیری    

استفاده میشود و گاهی اوقات گزارشهای نگران کنندهای نیز درخصوص عدم توجه به استانداردهای اخالقی و نحوه صحیح استفاده از این 

حیوانات منتشر میگردد. حال آنکه بیش از بیست سال است که در مراکز علمی آموزشی و پژوهشی معتبر دنیا در بیشتر موارد از نرم 

افزارهای جایگزین استفاده میشود که کارایی بسیار باالیی در افزایش کیفیت آموزش دانشجویان حوزههای علوم پزشکی و نیز امر پژوهش 

دارند. پیشتر نسخه ترجمه شده کتابی با عنوان "به جای آموزش روی حیوان" به همراه نرم افزارهای آموزشی مربوطه بر روی سامانه ملی 

اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی به آدرس ethics.research.ac.ir جهت استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بارگذاری شد و 

در حال حاضر دبیرخانه کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش فایل pdf کتابی با عنوان " جایگزینهای حیوانات آزمایشگاهی" را خریداری 

کرده که نسخه الکترونیک آن به پیوست و در سامانه ملی اخالق در پژوهش در اختیار عالقهمندان قرار گرفته است. لذا خواهشمند است 

جهت کاهش استفاده بی رویه از حیوانات آزمایشگاهی و آزارهای بیمورد آنها در امر آموزش و پژوهش و استفاده از نرم افزارهای 

جایگزین، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید. پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی سپاسگزاری میگردد.
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