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بسمه تعالي 

معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
جناب آقای دکتر بوذری

معاون محترم تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران
جناب آقای دکتر مجید ملکی

معاون محترم پژوهشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی
جناب آقای دکتر محمدرضا پورعابدی

معاون محترم تحقیقات و فناوری جهاد دانشگاهی کل کشور
جناب آقای دکتر قهرمان محمودی

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 کشور

با سالم و احترام

بدینوسیله به استحضار میرساند پیرو فرآیند استانداردسازی کار با حیوانات آزمایشگاهی در کشور و با عنایت به لزوم ارتقاء بیش 

از پیش اخالق در پژوهشهای حیوانی، از این پس تمامی افراد دخیل در نگهداری یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، قبل از 

هرگونه کار با حیوانات موظف به گذراندن دوره آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی (با محوریت اخالق در 

پژوهش) میباشند. 

در این رابطه و با عنایت به شرایط موجود ناشی از بیماری کرونا، دوره آموزشی آنالین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی توسط 

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران (نیماد) و به سفارش کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی تهیه شده است. در پایان هر بخش از دوره مذکور، آزمون آنالین برگزار شد و در صورت موفقیت، گواهی مورد 

تأیید کارگروه وزارتی اخالق صادر میگردد.

لذا از این پس، کارگروه(کمیته)های اخالق ذیربط میباید گواهی پایان دوره فوقالذکر یا سایر دورههای مشابه (که با کسب مجوز 

از کارگروه وزارتی اخالق برگزار شده باشند) را به عنوان یکی از شروط بررسی و قبول پروپوزالهای تحقیقات حیوانی مورد توجه 

قرار دهند.

اطالعات تماس میزبان دوره آنالین فوقالذکر:

www.aveedme.com
info@aveedme.com

شماره تماس: ۴۶۱۰۶۱۹۴(۰۲۱)

واتس اپ: ۰۹۲۲۵۳۳۰۴۶۱ (سرکار خانم مهران مهر)
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