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1 

آیا روش اجرای طرح پژوهشی با توضیحات کافی در خصوص اصطالحات 

لمات مخفف توضیح داده تخصصی نگارش شده است ) اصطالحات تخصصی و ک

 شده است(.

   

    ؟حیوان مورد استفاده مشخص شده استآیا گونه  2

    ؟آیا سویه حیوان مورد استفاده مشخص شده است 3

    ؟استفاده مشخص شده است آیا جنس حیوان مورد 4

    آیا محدوده وزنی حیوان مورد استفاده مشخص شده است؟ 5

    آیا محل تهیه حیوان مشخص شده است؟ 6

    طول انجام پژوهش مشخص شده است؟آیا مدت نگهداری حیوانات و  7

    آیا تعداد حیوانات مورد استفاده مشخص شده است؟ 8

    آیا تعداد گروه های آزمایشی در پروژه مشخص شده است؟ 9

    حیوانات در هر گروه مشخص است؟ آیا تعداد 10

    زمایشی مشخص شده است؟ا دوز مصرفی داروها در گروه های آآی 11

    در طرح فوق اقدام به جراحی تهاجمی شده است؟آیا  12

13 
اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی  انجام بیهوشی مطابق با اساسنامه آیا روش

 وزارت بهداشت و درمان  است؟
   

    آیا نوع داروی بیهوشی مشخص شده است؟ 14

    آیا دوز داروی بیهوشی مشخص شده است؟ 15

    شود؟ انجام می asepticآیا جراحی به صورت  16

    شود؟ آیا پس از جراحی آنتی بیوتیک استفاده می 17

    آیا نوع آنتی بیوتیک مصرفی مشخص است؟ 18

    آیا دوز آنتی بیوتیک مصرفی مشخص است؟ 19

    شود؟ آیا از داروی ضد درد استفاده می 20

    آیا نوع داروی بی دردی مشخص شده است؟ 21
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    آیا دوز داروی بی دردی مشخص شده است؟ 22

    آیا نحوه تجویز داروها در طرح مشخص شده است؟ 23

    آیا خونگیری انجام خواهد گرفت؟ 24

    مشخص است؟ آیا تعداد دفعات خونگیری 25

    آیا روش خونگیری مشخص شده است؟ 26

    آیا حجم خون در زمان خونگیری  مشخص شده است؟ 27

    است؟ شده  مشخص در طول دوره آزمایش خونگیریانجام آیا زمان  28

    آیا حجم محلول گاواژ شده ذکر گردیده است؟ ،در صورت انجام گاواژ 29

    حیوانات به مراکز دیگر وجود دارد؟ آیا نیازی به انتقال 30

31 
آیا اصول مربوط به انتقال حیوانات بر اساس اساسنامه اصول کار با حیوانات 

 شود؟ آزمایشگاهی وزارت بهداشت  انجام می
   

    ای برای حیوانات وجود دارد؟ یهآیا محدودیت تغذ 32

    باشد؟ آیا نیازی به ایزوله کردن حیوانات می 33

    فایده در پروژه رعایت شده است؟-آیا اصل هزینه 34

    آیا مستندات و سوابق علمی کافی جهت انجام پروژه وجود دارد؟ 35

    آیا روش مرگ خوب ) یونانازی ( مشخص شده است؟ 36

    آیا پس از یوتانازی نحوه امحاء اجساد مشخص شده است؟ 37


