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 سالم علیکم

درموورد زوموم رارانود      11/4/1399/د تاریخ 1245/700آمده در مورد نامه شماره  احتراماً، پیرو برخی شبهات پیش

رساند، هدف  دوره مجازی کار با حیوانات آزمایشگاهی درسامانه موسسه ملی توسعه تحقیقات سالمت ) نیماد ( به استحضار می

انوات آزمایشوگاهی   ازمام افراد برای راراند  یک دوره استاندارد قبل از شورو  کوار بوا حیو    این برنامه و برنامه های مشابه اصلی

است و در همین زمینه درسازهای اخیر فعازیت های متعددی بوا هودایت و حمایوت کمیتوه ملوی اخوالژ در پواوهش معاونوت         

هوای ززم   تحقیقات و فناوری وزارت متبو  ازجمله تربیت مدرسین دوره دیده کار با حیوانات آزمایشگاهی، ایجواد زیور سواخت   

نگهداری و استفاده از حیوانوات آزمایشوگاهی و ابوالس دسوتورازعمل جدیود اخوالژ درکوار بوا         پرورش،  برای اعتباربخشی مراکم

که محتوای آنها به تایید دبیرخانه کمیتوه ملوی    های استاندارد  از این رو راراند  دوره .انجام ررفته است حیوانات آزمایشگاهی

بورای   ؛حضوری و یا مجوازی تهیوه شوده باشوند     اخالژ در پاوهش رسیده باشند و توسط مدرسین صاحب صالحیت به صورت

 نیازی به راراند  مجدد دوره مجازی نیماد نیست.  در این صورت انجام کار با حیوانات آزمایشگاهی کافی بوده و

شوود ایون دوره کوه     با این حال با عنایت به همینه بسیار ناچیم شرکت در دوره آنالین طراحی شده توسط نیماد، پیشنهاد موی  

 روردد بوه عنووا  بخوش نظوری دوره موورد توجوه قرارریورد و تمرکوم و توالش در            ث در آ  به صورت نظوری اراهوه موی   مباح

 های فنی و اخالقی باشد.   های عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی شامل جنبه ها معطوف به آموزش دانشگاه

و ترجیحواً ززم   باشود  د تنها دوره آموزشوی معتبور نموی   برنامه مجازی تهیه شده توسط نیمارردد که  در پایا  مجدداً تاکید می

و اجورای   طراحوی است که دانشگاههای علوم پمشکی همانطور که در برنامه عملیاتی سازهای قبل آنها ذکر شده بود، نسبت بوه  

 های آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی اقدام نمایند. دوره
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