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باشد و در تکامل با می حیوانات آزمایشگاهیبر روی ریزی پژوهش برای برنامههایی متشکل از گایدالین PREPARE لیست چک

سه موضوع اصلی که تعیین کننده کیفیت  PREPARE لیست چک در .قابل استفاده است -ARRIVE نظیر- دهیگزارشهای یدالینگا
 : شودمی داده ششپو ،باشدمی آزمایشگاهیآمادگی برای انجام تحقیقات حیوانات 

 طراحی مطالعه( الف

 آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز و پژوهشگران بین ارتباط( ب
 کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ

 
 است ممکن فدارند همپوشانی هم با موارد برخی اینکه دلیل به حال این با .گیرندمی قرار بررسی ردمودر متن حاضر هر یک از موارد فوق 

 انجام نظیر ،خاصهای نیاز که داد تطبیق نحوی به توان رامی PREPARE لیست چک .نشوند بررسیشده،  ذکری که در باال ترتیب به
 آزمایشگاهی حیوانات مراکز مدیریت برای راهنماهایی حاوی PREPAREهمچنین چک لیست  .دهد پوشش نیز را ،میدانی هایپژوهش

 .هستند مرتبطنیز  آزمایشگاهی حیوانات مرکز مدیریت کیفیت به مستقیماً ،گیردمی صورت اماکن این در که پژوهشهایی چراکه؛ باشدمی
 جهانی منابع سایر به پیوندهایی جا آن از و بوده دسترس قابل Norecopa تارنمای در PREPARE با مرتبطهای گایدالین کامل نسخه
 :نمایید مراجعه زیر آدرس به منظوراین  برای .دارد مرتبط

https://norecopa.no/PREPARE 
 

، مختلف حیواناتهای بیشتر در رابطه با گونههای نگایدالی شدن فراهم با که هستند پویا ایمجموعه PREPAREهای گایدالین
 .کنندمی پیدا توسعه، آزمایشگاهی حیوانات با رابطه در بیشتر دانش کسب یا، دهندمی پوشش را پژوهش خاص شرایط کههایی گایدالین

 
 موضوع هر به مربوطهای توصیه

 
 مطالعه طراحی( الف

 جستجوی منابع (1
 شفاف شکل داده و اهداف اولیه و ثانویه پژوهش را مشخص نمایید ایرضیهف. 
  مند را مد نظر قرار دهیدنظام مرورمقاالت استفاده از. 
 کرده و گیری تصمیم ،باید با آنها مشورت کنیدمی و متخصصین اطالعات کهمناسب داده های در رابطه با پایگاه

 .عبارات جستجوی مناسب را انتخاب کنید
 کمترین ایجاد ضمن - پژوهشی االتسؤ به پاسخ برای آن تناسب و بیولوژی، رنظ مورد حیوانی گونه ارتباط 

 .دهید قرار نظر مد را حیوان رفاهی نیازهای و کرده ارزیابی را -حیوان برای رنج میزان
  گونه هدف مطالعه را مورد ارزیابی  نتایج بدست آمده از حیوانات آزمایشگاهی به تعمیمقابلیت تکرار پذیری و

 .قرار دهید
 

 قانونی موارد (2
 به مربوط قوانین مثالً ؛گیرد قرار تاثیر تحت مرتبط قوانین با شما پژوهش است ممکن چگونه که کنید ررسیب 

 .کار بهداشت و ایمنی، حیوانات نقل و حمل نظیر قوانین سایر یا پژوهش در حیوانات از استفاده
 (آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و مراقبت راهنمای مثالً) بیابید را پژوهش با راهنمای مرتبط اسناد. 
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حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

 
باشد و در تکامل با می حیوانات آزمایشگاهیبر روی ریزی پژوهش برای برنامههایی متشکل از گایدالین PREPARE لیست چک

سه موضوع اصلی که تعیین کننده کیفیت  PREPARE لیست چک در .قابل استفاده است -ARRIVE نظیر- دهیگزارشهای یدالینگا
 : شودمی داده ششپو ،باشدمی آزمایشگاهیآمادگی برای انجام تحقیقات حیوانات 

 طراحی مطالعه( الف

 آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز و پژوهشگران بین ارتباط( ب
 کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ

 
 است ممکن فدارند همپوشانی هم با موارد برخی اینکه دلیل به حال این با .گیرندمی قرار بررسی ردمودر متن حاضر هر یک از موارد فوق 

 انجام نظیر ،خاصهای نیاز که داد تطبیق نحوی به توان رامی PREPARE لیست چک .نشوند بررسیشده،  ذکری که در باال ترتیب به
 آزمایشگاهی حیوانات مراکز مدیریت برای راهنماهایی حاوی PREPAREهمچنین چک لیست  .دهد پوشش نیز را ،میدانی هایپژوهش

 .هستند مرتبطنیز  آزمایشگاهی حیوانات مرکز مدیریت کیفیت به مستقیماً ،گیردمی صورت اماکن این در که پژوهشهایی چراکه؛ باشدمی
 جهانی منابع سایر به پیوندهایی جا آن از و بوده دسترس قابل Norecopa تارنمای در PREPARE با مرتبطهای گایدالین کامل نسخه
 :نمایید مراجعه زیر آدرس به منظوراین  برای .دارد مرتبط

https://norecopa.no/PREPARE 
 

، مختلف حیواناتهای بیشتر در رابطه با گونههای نگایدالی شدن فراهم با که هستند پویا ایمجموعه PREPAREهای گایدالین
 .کنندمی پیدا توسعه، آزمایشگاهی حیوانات با رابطه در بیشتر دانش کسب یا، دهندمی پوشش را پژوهش خاص شرایط کههایی گایدالین

 
 موضوع هر به مربوطهای توصیه

 
 مطالعه طراحی( الف

 جستجوی منابع (1
 شفاف شکل داده و اهداف اولیه و ثانویه پژوهش را مشخص نمایید ایرضیهف. 
  مند را مد نظر قرار دهیدنظام مرورمقاالت استفاده از. 
 کرده و گیری تصمیم ،باید با آنها مشورت کنیدمی و متخصصین اطالعات کهمناسب داده های در رابطه با پایگاه

 .عبارات جستجوی مناسب را انتخاب کنید
 کمترین ایجاد ضمن - پژوهشی االتسؤ به پاسخ برای آن تناسب و بیولوژی، رنظ مورد حیوانی گونه ارتباط 

 .دهید قرار نظر مد را حیوان رفاهی نیازهای و کرده ارزیابی را -حیوان برای رنج میزان
  گونه هدف مطالعه را مورد ارزیابی  نتایج بدست آمده از حیوانات آزمایشگاهی به تعمیمقابلیت تکرار پذیری و

 .قرار دهید
 

 قانونی موارد (2
 به مربوط قوانین مثالً ؛گیرد قرار تاثیر تحت مرتبط قوانین با شما پژوهش است ممکن چگونه که کنید ررسیب 

 .کار بهداشت و ایمنی، حیوانات نقل و حمل نظیر قوانین سایر یا پژوهش در حیوانات از استفاده
 (آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و مراقبت راهنمای مثالً) بیابید را پژوهش با راهنمای مرتبط اسناد. 

 
باشد و در تکامل با می حیوانات آزمایشگاهیبر روی ریزی پژوهش برای برنامههایی متشکل از گایدالین PREPARE لیست چک

سه موضوع اصلی که تعیین کننده کیفیت  PREPARE لیست چک در .قابل استفاده است -ARRIVE نظیر- دهیگزارشهای یدالینگا
 : شودمی داده ششپو ،باشدمی آزمایشگاهیآمادگی برای انجام تحقیقات حیوانات 

 طراحی مطالعه( الف

 آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز و پژوهشگران بین ارتباط( ب
 کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ

 
 است ممکن فدارند همپوشانی هم با موارد برخی اینکه دلیل به حال این با .گیرندمی قرار بررسی ردمودر متن حاضر هر یک از موارد فوق 

 انجام نظیر ،خاصهای نیاز که داد تطبیق نحوی به توان رامی PREPARE لیست چک .نشوند بررسیشده،  ذکری که در باال ترتیب به
 آزمایشگاهی حیوانات مراکز مدیریت برای راهنماهایی حاوی PREPAREهمچنین چک لیست  .دهد پوشش نیز را ،میدانی هایپژوهش

 .هستند مرتبطنیز  آزمایشگاهی حیوانات مرکز مدیریت کیفیت به مستقیماً ،گیردمی صورت اماکن این در که پژوهشهایی چراکه؛ باشدمی
 جهانی منابع سایر به پیوندهایی جا آن از و بوده دسترس قابل Norecopa تارنمای در PREPARE با مرتبطهای گایدالین کامل نسخه
 :نمایید مراجعه زیر آدرس به منظوراین  برای .دارد مرتبط

https://norecopa.no/PREPARE 
 

، مختلف حیواناتهای بیشتر در رابطه با گونههای نگایدالی شدن فراهم با که هستند پویا ایمجموعه PREPAREهای گایدالین
 .کنندمی پیدا توسعه، آزمایشگاهی حیوانات با رابطه در بیشتر دانش کسب یا، دهندمی پوشش را پژوهش خاص شرایط کههایی گایدالین

 
 موضوع هر به مربوطهای توصیه

 
 مطالعه طراحی( الف

 جستجوی منابع (1
 شفاف شکل داده و اهداف اولیه و ثانویه پژوهش را مشخص نمایید ایرضیهف. 
  مند را مد نظر قرار دهیدنظام مرورمقاالت استفاده از. 
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چک لیست PREPARE متشکل از گایدالین هایى براى برنامه ریزى پژوهش بر روى حیوانات آزمایشگاهى مى باشد و در تکامل با گایدالین هاى 
گزارش دهى -نظیر ARRIVE- قابل استفاده است. در چک لیست PREPARE سه موضوع اصلى که تعیین کننده کیفیت آمادگى براى انجام تحقیقات 

حیوانات آزمایشگاهى مى باشد، پوشش داده مى شود: 
الف) طراحى مطالعه

ب) ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهدارى و استفاده از حیوانات آزمایشگاهى
پ) کنترل کیفیت اجزاى مختلف پژوهش

در متن حاضر هر یک از موارد فوق مورد بررسى قرار مى گیرند. با این حال به دلیل اینکه برخى موارد با هم همپوشانى دارند، ممکن است به ترتیبى 
که در باال ذکر شده، بررسى نشوند. چک لیست PREPARE رامى توان به نحوى تطبیق داد که نیاز هاى خاص، نظیر انجام پژوهش هاى میدانى، را نیز 

پوشش دهد. همچنین چک لیست PREPARE حاوى راهنماهایى براى مدیریت مراکز حیوانات آزمایشگاهى مى باشد؛ چراکه پژوهشهایى که در این 
اماکن صورت مى گیرد، مستقیمًا به کیفیت مدیریت مرکز حیوانات آزمایشگاهى نیز مرتبط هستند. نسخه کامل گایدالین هاى مرتبط با PREPARE در 

تارنماى Norecopa قابل دسترس بوده و از آن جا پیوندهایى به سایر منابع جهانى مرتبط دارد. براى این منظور به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://norecopa.no/PREPARE

گایدالین هاى PREPARE مجموعه اى پویا هستند که با فراهم شدن گایدالین هاى بیشتر در رابطه با گونه هاى مختلف حیوانات، گایدالین هایى که 
شرایط خاص پژوهش را پوشش مى دهند، یا کسب دانش بیشتر در رابطه با حیوانات آزمایشگاهى، توسعه پیدا مى کنند.

توصیهموضوع
الف) طراحى مطالعه
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حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.
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کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز
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دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید
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در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید
 

 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14
 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعات بیشتر

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگهداری برای مند عالقه افراد به آنها سپردن یا، مجدد استفاده، کردن آزاد، حیوانات مشفقانه کشتن (14

 مربوط به این موضوع را پیش از شروع مطالعه مورد بررسی قرار دهیدهای وانین و راهنماق. 
 کشتن مشتاقانه حیوانات را تعیین  «اورژانسی» روش نیز و حیوانات( یوتانزی) مشفقانه کشتن «اولیه» روش

 .نمایید
 کنید ارزیابی دهند انجام را وظایف این باشد الزم است ممکن که افرادی عملی و تئوری هایبلیتقا. 

 
 کالبدگشایی (15

 و حیوانات شناسایی نحوه، کالبدگشایی اجرای محل شامل ،کالبدگشایی مراحل تمام برای مندنظام برنامه کی 
 .کنیدرا تعیین ها آن هاینمونه

 
 منابع

 
 

 بیشتر اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
.دهید قرار توجه مورد را( حیوانات انفرادی نگهداری

مداخالت پژوهشی(13
در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.
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در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 

 .دهید قرار نظر مد را( عالقمند افراد توسط خانگی حیوان عنوان به نگهداری مثالً) دیگر محل
را  مربوطههای تکنیک سایر و جراحی، بیهوشی و بخشی آرام، بردارینمونه، مواد تجویز برای صحیحهای روش

.تعیین نمایید

عملی تمرین و موزشآ(7
پیش بیشتر عملی و تئوری آموزش برای نیاز احتمال ،کرده ارزیابی را مرکز پرسنل فعلی عملکردی هایبلیتقا 

.نمایید بررسی را مطالعه شروع از

 ضدعفونی وها زباله حذف، دافرا سالمت به مربوط خطرات(8
 یا مستقیمکه - حیوانات و افراد تمامی برای احتمالی خطرات ،آزمایشگاهی حیوانات مرکز با همکاری ضمن 

.مورد ارزیابی قرار دهید را -گیرندمی قرار تاثیر تحت پژوهش توسط مستقیم غیر
 کنید تهیهارزیابی کرده و در صورت نیاز آنها را  را پروژه مختلف مراحل برای ویژه یهاراهنما تهیه لزوم.
در استفاده مورد اقالم تمام حذف و کردن ضدعفونی، مرکز از بیرون به آلودگی اشاعه از جلوگیری روشهای 

.نمایید بررسی را پژوهش

کنترل کیفیت اجزای مختلف پژوهش( پ
پژوهشی مداخالت و آزمون مورد مواد(9

ا حد امکان اطالعات بیشتری در رابطه با مواد مورد آزمون فراهم نمایدت.
دهید قرار مورد توجه را آنها اجرای برای الزمهای مهارت و پژوهشی مداخالت اعتبار میزان و اجرا قابلیت.

آزمایشگاهی حیوانات(10
گیری تصمیم، باشندنتایج اساسی میپژوهش و گزارش انجام مورد نیاز حیوانات که برای های ر رابطه با ویژگید

.نمایید
کنید جلوگیری مازاد حیوانات تولید از.

بهداشتی ارزیابی و قرنطینه(11
جداسازی یا قرنطینه، را مد نظر قرار داده و هرگونه نیاز به جابجایی]در طول پروژه[ حیوانات سالمت احتمالی ضعیت و ،

.دهید قرار توجه مورد را پرسنل برای موارد این عواقب و، سالمت وضعیت ارزیابی

حیوانات نگهداری(12
نمایید استفاده ه نیزخبر پرسنل همکاری از رابطه این در و داده نشان توجه حیوانات ویژه نیازهای و غرایز هب.
هداری مناسب و اقداماتی که باید صورت گیردنگ شرایط، حیوانات برای سازگاری دوره نظرگیری در لزوم ،

، ناشتا اجرای لزوم نظیر) حیوانات نگهداری با رابطه در پژوهشیهای محدودیت گونه هر و، محیطی فاکتورهای
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در آنها نگهداری یاسازی رها و، آنها گذاری نشانه، مقید کردن آنها، صحیح برای گرفتن حیواناتهای شور 
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.تعیین نمایید

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.

حیوانات با مشفقانه کار پایان ضوابط و، فایده هزینه ارزیابی، مسائل اخالقی(3
آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته
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به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید
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کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 
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کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
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آورید عمل به غیرتخصصی بندی جمع یک.
در کمیته  هااخالق مشورت کرده و بررسی کنید که آیا احکام قبلی در رابطه با این نوع از پژوهشهای با کمیته

.صادر شده استاخالق 
به مربوط موارد Rنیز و( سازی بهینه و، کاهش، جایگزینی) گانههای سه Sحس، دانش خوبگانه )های سه 

 .دهید قرار توجه مورد را( خوب ادراک و، خوب
نیاز به ثبت قبلی پژوهش) istrationgre-pre )انتشار نتایج منفی را مد نظر قرار دهید ]احتمال[ یا حتی.
نمایید هیتوج امکان صورت در را حیوانات به احتمالی آسیب هرگونه و داده انجام فایده-هزینه ارزیابی یک.
نمایید تشریح را آموزشی اهداف، شودمی استفاده آموزش یا تمرین برای حیوانات از که صورتی در.
نمایید مشخص را پژوهشی طرحمداخالت  شدت.
ّو صریح و، باشندگیری اندازه قابل آسانی به، ی بودهضوابط پایان کار مشفقانه با حیوانات را به صورتی که کم 

.کنید معین ،باشند شده بیان شفاف
 توجیه مناسبی برای آن ارائه  ،حیوان باشدمرگ خود به خودی  ،پایان کار با حیوانات ضابطهدر صورتی که

.نمایید

آماری تحلیل و تجزیه و پژوهشی طرح(4
کنید تعیین را پژوهش معناداری حدّ و آماری توان و داده قرار نظر مد را پایلوت مطالعات نجاما.
حیوانات مورد نیاز را مشخص کنید تعداد و کرده تعریف را آزمون واحد.
و کرده بررسی را پژوهشگر از ناشی تورش بروز از جلوگیری نحوه، نموده معین را حیوانات کردن تصادفی روش 

.کنید مشخص را مطالعه به خروج و ورود ضوابط

ارتباط بین پژوهشگران و مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی( ب
کار تقسیم و بودجه، اهداف و زمانبندی(5

کنید برگزار مرتبط پرسنل تمامی با را جلساتی ،شد مشخص پروژه اولیههای برنامه که مانیز.
مراقبت از  ،سازیبندی تقریبی برای پروژه مشخص نموده و مواردی که نیاز به کمک برای آمادهانمبرنامه ز

 .را تعیین کنید ،باشدمی و حذف زباله/ ضد عفونی کردن ،انجام مداخالت تحقیقاتی ،حیوانات
کنید بحث آنها مورد در و کرده مشخص را احتمالی بینی شده یاپیشهای تمامی هزینه.
در تمام مراحل پروژه تهیه کنیدها یک برنامه دقیق برای تقسیم کار و هزینه.

آزمایشگاهی حیوانات از استفاده و نگهداری مرکز ارزیابی(6
نیاز مورد و موجود تجهیزات استانداردهای و ساختمان وضعیت از تا آورید عمل به مرکز از فیزیکی ارزیابی کی 

 .کنید کسب اطالع آن در
دهید قرار بررسی مورد ،دارد وجود بیشتری خطر کههایی میزان حضور پرسنل را در زمان.
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