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موسسه تحقيقات حيوانات آزمايشگاهي بعنوان يك موسسه مجهز جهت تكثير و نگهداري از حيوانات
آزمايشگاهي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران فعاليت مي نمايد.
ساخت اين موسسه ،از سال  ۶۸در مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم(ص) ساري در دو طبقه و با زير بناي
 ۶۸۸متر مربع آغاز گرديد و در مرداد ماه  ۱۹۳۱با حضور وزيرمحترم بهداشت و مقامات دانشگاه مورد بهره
برداري قرار گرفت.

این واحد از بخشهاي مختلفی همچون:
سالن تكثیر و نگهداري حیوانات

سالن مجزا جهت انجام پروژه هاي تحقیقاتی به همراه اتاق هاي مجزا

همچنین سالن جراحی مجهز ،با امكان  Shaveو بیهوشی حیوانات کوچک و بزرگ ،همچنین
امكان جراحی بر روي حیوانات بزرگ (گاو ،گوسفند ،سگ و گربه و )...

و آزمايشگاه عمومي که با امكاناتي مناسب همچون سانتريفوژ با روتورهاي مختلف ،فريزر  ، -0۸يخچال ،هود
المينار کالس  ،IIفور ،اتوکالو ،ميكروسكوپ ،ترازوي ديجيتال دقيق و  ...که مورد استفاده محققين محترم
قرار مي گيرد.

تولیدات موسسه:
 -1موش سفید بزرگ آزمایشگاهی ( ) RAT WISTAR
ازنظرتعداد حيوانات مورداستفاده درپژوهش هاي بيومديكال موش رت به عنوان دومين حيوان
آزمايشگاهي شمرده مي شود .اين موش ها به راحتي با روش هاي پژوهشي سازگاري پيدا مي کنند .از
رات در بررسي هاي فيزيولوژيكي ،تحقيقات دندانپزشكي ،ارزيابي و بررسي دارويي و سرطان شناسي و ...
استفاده مي شود.

 -2موش سفید کوچک آزمایشگاهی ((SMALL LABORATORY MOUSE
موش سوري به مراتب بيش از ساير پستانداران به عنوان پستاندار آزمايشگاهي بكار ميرود .موش اين
موقعيت منحصر بفرد را مديون اندازه کوچك و باروري بااليش است و از نظر خلقت شيبه انسان است .از
موش کوچك آزمايشگاهي در پژوهش هاي وراثتي ،پژوهش هاي مربوط به سرطان ،بيماريهاي عفوني و
آزمايش هاي تشخيصي استفاده مي شود.


BALB/C MOUSE



C75 MOUSE

 -3خوکچه هندي ()GUINEA PIG
از خوکچه هندي در مطالعات ايمونولوژي ،مطالعات عفوني ،مطالعات تغذيه اي ،بررسي اسيدهاي امينه،
مطالعات المانهاي خوني ،مطالعات شنوايي و مطالعات ژنتيكي استفاده مي شود.

در اين موسسه عالوه بر توليد و تكثير حيوانات آزمايشگاهي ،آزمايشات مربوط به گروههاي علوم پايه و
باليني شامل آزمايشات بيولوژيكي ،فارماکولوژيكي ،بيوشيمي ،سم شناسي ،شيمي دارويي ،رفتاري ،جنين
شناسي ،واکسيناسيون ،تحقيقات انگل شناسي و قارچ شناسي انجام مي گيرد.
تعرفه استفاده از حیوانات:
هزينه براي هر سر رت ۳۸۸۸ :تومان
هزينه براي هر سر موش  ۹۸۸۸ :Balb/cتومان
هزينه براي هر سر موش  ۱۸۸۸۸ :C75تومان
هزينه براي هر سر خوکچه هندي ۹۸۸۸۸ :تومان
ذکر اين نكته الزم است که ،در طرح هايي که مربوط به اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بوده و در معاونت تحقيقات و فن آوري اين دانشگاه به ثبت رسيده باشند ،هیچگونه هزینه اي بابت
حیوانات و همچنین نگهداري آنها دریافت نمی گردد.
اين موسسه با کادري مجرب ،داراي يك عضو هيات علمي دانشگاه ،يك دکتر دامپزشك ،يك کارشناس و
يك نيروي خدماتي آماده همكاري جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي مي باشد.
جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانيد به پايگاه اطالعات موسسه ،که در قسمت مراکز تحقيقاتي سايت
اصلي دانشگاه علوم پزشكي مازندران قرار دارد ،مراجعه نماييد.
آدرس :ساري .کيلومتر  ۱۶جاده خزرآباد .مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص)  .موسسه تحقيقات حيوانات
آزمايشگاهي.
تلفن۸۱۱ - ۹۹7۳۹5۶۸ :
ايميلiear@mazums.ac.ir :

