
 بسمه تعالی

بنیادیپژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای   

 

 

 فرم قرارداد تحویل حیوان آزمایشگاهی

 

به موجب این قرارداد حیوان آزمایشگاهی میمون/موش با مشخصات و شرایط زیر تحویل آزمایشگاه ............................  با 

 مسئولیت جناب آقای / سرکار خانم .......................... می گردد.

 

 اطالعات مربوط به حیوان:
 ماده                                  □نر       □....     جنس:  اسم : ...................................................                 نژاد یا تیره: .....................................

 سکان قبلی در پژوهشکده: ........................................سن:..................... وزن: ............................   مدت ا

 

 اطالعات مربوط به آزمایشگاه تحویل گیرنده :

 مسئول کار با حیوان در آزمایشگاه: ...................................

 .......................تعداد و نوع فعلی حیوان آزمایشگاهی در اختیار آزمایشگاه :.........................

 محل تامین اعتبار:  

 ...گرنت خارجی :   اطالعات و مبلغ گرنت دریافتی واریز شده به حساب پژوهشکده ....................................................... □

حیوان  روتین گرنت داخلی :  آزمایشگاه ..............................  دارای اعتبار کافی برای در اختیار گرفتن و هزینه های جاری □

       میباشد. 4جدید می باشد.در صورت اتمام این گرنت مشمول تعهدات بند 

 امضای کارشناس اداری    امضای مدیر اجرایی   

 

 تعهدات 
 مسئول آزمایشگاه تحویل گیرنده حیوان متعهد می شود که:

خرید میمون/موش را طبق قیمت روز/ قیمت توافقی قبل از تحویل به آزمایشگاه به پژوهشکده پرداخت تمامی هزینه  -1

 نماید.

تمامی هزینه های نگهداری حیوان شامل غذا و چک آپ روتین را که توسط پژوهشگاه تعیین می شود را در بازه های  -2

 به پژوهشکده پرداخت نماید. شش ماهه )تاریخ و نحوه پرداخت ذیل همین قرارداد تعیین می شود(

تمامی هزینه های تحقیقاتی شامل عمل جراحی، ایمپلنت و ... تا زمان حیات حیوان بر عهده آزمایشگاه تحویل گیرنده  -3

 است.

در صورت اتمام اعتبار گرنت تخصیص یافته تامین سایر هزینه ها بر عهده مسئول آزمایشگاه تحویل گیرنده میباشد و  -4

 پژوهشکده در این موارد مسئولیتی نخواهد داشت.

در صورت نیاز به از بین بردن حیوان، مسئول آزمایشگاه تحویل گیرنده موظف است که درخواست خود را با ذکر دلیل  -5

 ارائه دهد و درصورت موافقت امکان از بین بردن حیوان به روش موافقت شده وجود خواهد داشت.به کمیته اخالق 

 

 امضای رئیس پژوهشکده       امضای مسئول آزمایشگاه
 


