
 

 بسمه تعالي  

 فرم مشخصات اعضاي هيات علمي پژوهشگاه استاندارد

 اطالعات شخصي 

 مریم قبادی دانا : به فارسي نام و نام خانوادگي

 استاد یار پایه یک مرتبه علمي:     Maryam Ghobadi dana  نام و نام خانوادگي به انگليسي:

 تهران محل تولد:       26/1/1350سال تولد:              عظيمفرزند: 

 02632808120    : تلفن

 Dana.m@standard.ac.ir           آدرس پست الكترونيک :

 

 

 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت 

گرایش رشته  رشته تحصيلي 

 تحصيلي

دانشگاه محل  درجه علمي

 تحصيل

شهر محل 

 حصيلت

كشور محل 

 تحصيل

تاریخ فراغت 

 از تحصيل

 میکروبیولوژی زیست شناسی
 لیسانس

 دانشگاه تهران
1371بهمن  ایران تهران  

 سلولی مولکولی

 میکروبیولوژی
کارشناسی 

 ارشد

دانشگاه آزاد 

 ایران تهران واحدتهران شمال
 بهمن

1383 

 زیست شناسی

 ژنتیک مولکولی
 دکترا

پژوهشگاه ملی 

یک و مهندسی ژنت

 زیست فناوری

تهران       ایران 

1389شهریور  

 

 تحصيليهاي  نامه ب( پايان

 مقطع تحصيلي نامه عنوان پایان

 کارشناسی ارشد بررسی آهیدگی آبهای معدنی بطری شده و اثر پرتوفرابنفش در میکروبزدایی آن

می و آنالیز خواص آنها توسط جداسازی و شناسایی مولکولی الکتوباسیل های موجود در برخی از ماست های بو

 روش پروتئومیکس

 دکترا

 

 



 

 سوابق فعاليت هاي پژوهشي 

 منشر شده( مقاالت الف

سال  فحهص شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان( نویسنده

 چاپ

هاتف -مریم قبادی دانا

-باقر یخچالی-سلمانیان

 فردوس رستگارجزی

High folate production by naturally 

occurring Lactobacillus spp. with 

probiotics potential, isolated from dairy 

products in Ilam and Lorestan provinces 

of Iran " 

African journal of 

biotechnology 

9 33 5383-

5391 
2011 

باقر  -مریم قبادی دانا

هاتف -یخچالی

بفردوس -سلمانیان

 رستگارجزی

High-Level Acetaldehyde Production 

through a putative acetoin 

dehydrogenase complex by indigenous 

Lactobacillus strain obtained from 

traditional dairy products of Iran 

African journal of 

microbiology 

research 

5 25 4398-

4405 

 2011 

هاتف -مریم قبادی دانا

-باقر یخچالی-سلمانیان  

جداسازی و شناسایی الکتوباسیل های موجود 

 دربرخی از فرآورده های لبنی بومی ایران

 در نوآوری و پژوهش نشریه

 غذایی صنایع و علوم

JRIFST 

-97 2 اول

114 

1391 

-ریم قبادی دانام 44-47   مجله استاندارد بیوتکنولوژی یا بهره برداری تجارتی از میکروبها  مرداد1379   

-مریم قبادی دانا 29-32 99  مجله استاندارد  میکروبیولوژی آب و پساب خانگی   1378 

-مریم قبادی دانا 1386مهر   3757 - روزنامه ایران استانداردها، کاالها را جهانی می کند    

-مریم قبادی دانا 1388آذر     فصلنامه ایمنی زیستی  ISOTC34SC16معرفی کمیته متناظر    

-مریم قبادی دانا  IQNET هماهنگ شده برای رسیدن به ارزیابی و  

 تایید صالحیت

 1387    ایزوفوکوس

-مریم قبادی دانا در مورد کاربرد مفاهیم   FAOهمایش فنی تخصصی  

HACCP غذاییدر کنترل مواد    

 

33-37 94 - مجله استاندارد  1378 

 ( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيرهب

عنوان همایش،  عنوان مقاله /نویسندگاننویسنده

 كنفرانس و غيره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری

 )سخنراني یا پوستر(

 سال ارائه

هاتف -مریم قبادی دانا

باقر یخچالی -سلمانیان  

Acetaldehyde production 

by Lactobacillus as a 

Potential Probiotic 

Property 

Food micro 2010 2010 پوستر دانمارک 

هاتف -مریم قبادی دانا

باقر یخچالی-سلمانیان  

Folate Production by 

Lactobacillusoccuring in 

traditional dairy products 

in Iran as a Potential 

Probiotic Property 

Food micro 2008 2008 پوستر اسکاتلند 

فهیمدخت  -مریم قبادی دانا

 مختاری

راهنمایی برای راهکار پایش به 

منظور رهاسازی عمدی ریزسازواره 

 های تغییرژنتیکی یافته

کنگره ایمنی زیستی 

 جمهوری اسالمی ایران
 1387 پوستر تهران

فهیمدخت  -مریم قبادی دانا

 مختاری

ار نمونه برداری راهنمایی برای راهک

به منظور رهاسازی عمدی 

 ریزسازواره های تغییرژنتیکی یافته

کنگره ایمنی زیستی 

 جمهوری اسالمی ایران
 1387 پوستر تهران

هاتف -مریم قبادی دانا

باقر یخچالی-سلمانیان  

بررسی میزان تولید اسید فولیک 

وباسیل های جداشده از الکتتوسط 

ین کنگره صنایع هجدهم

 غذایی ایران

 1387 پوستر مشهد



 

 فرآورده های بومی ایران

هاتف -مریم قبادی دانا

فتانه -باقر یخچالی-سلمانیان

 شکرالهی

جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی 

و مولکولی الکتوباسیلوس های 

موجود در فرآورده های لبنی بومی 

استانهای لرستان ،اصفهان ، مرکزی 

 وایالم

کنگره بین المللی علوم 

رانزیستی ای  

 1386 پوستر تهران

هاتف -مریم قبادی دانا

–باقر یخچالی -سلمانیان

 رحیم ابوعلی

جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی 

و مولکولی الکتوباسیلوس های 

موجود در فرآورده های لبنی بومی 

 استان کردستان و کرمانشاه

نهمین کنگره 

 میکروبیولوژی ایران

 1386 پوستر کرمان

تف ها-مریم قبادی دانا

–باقر یخچالی -سلمانیان

 رحیم ابوعلی

ISOLATION AND 

BIOCHEMICAL AND 

MOLECULAR 

IDENTIFICATION OF 

PROBIOTICS 

OCCURING IN 

TRADITIONAL DAIRY 

PRODUCTS IN IRAN 

کنگره محصوالت لبنی 

 ترکیه

 2008 سخنرانی ازمیر ترکیه

اکرم سادات -مریم قبادی دانا

شکوه -برتا زرسازی-فیاضی

دقیصا  

 میکروبی بررسی میزان آلودگی

قطعات سیب زمینی سرخ شده در 

شده در کارخانجات  تولید روغن

 استانهای مختلف کشور

نخستین کنگره 

میکروبیولوژی کاربردی 

 ایران

 1386 پوستر تهران

اکرم سادات -مریم قبادی دانا

شکوه -برتا زرسازی-فیاضی

 صادقی

بررسی میزان آلودگی میکروبی در 

های پف کرده آرد و بلغور هفرآورد

ذرت تولید شده در کارخانجات 

 استانهای مختلف کشور

نخستین کنگره 

میکروبیولوژی کاربردی 

 ایران

 1386 پوستر تهران

اکرم سادات -مریم قبادی دانا

برتا زرسازی-فیاضی  

میکروبی در  بررسی میزان آلودگی

های قند وشکر ) وارداتی و  فرآورده

داخلی تولید  

ن کنگره نخستی

میکروبیولوژی کاربردی 

 ایران

 1386 پوستر تهران

-فریده زینی-مریم قبادی دانا

مهین صف -محمود محمودی

نسرین قرائیان-آرا  

بررسی اثر میکروبزدایی 

 پرتوفرابنفش بر آب های معدنی

دوازدهمین کنگره بین 

المللی بیماری های 

 عفونی و گرمسیری ایران

 1382 سخنرانی تهران

ادی دانامریم قب ارزیابی میزان آلودگی آبهای معدنی  

 ایران

ششمین کنگره سراسری 

 میکروبشناسی ایران

 1382 پوستر تهران

سعید -مژگان حیدرپور

مریم -علی قرشی-میردامادی

 قبادی دانا

ارزیابی روش های میکروبیولوژی 

در جداسازی بیفیدوباکتریوم از 

 محصوالت لبنی

کنگره  نهمین

 میکروبیولوژی ایران

 1386 پوستر کرمان

احمدی  -مریم قبادی دانا

 لیدا مظاهری -زاده

Evaluation Of Antibiotic 

Susceptibility Profiles In 

Naturally Occurring 

Probiotics In Traditional 

Dairy Products Isolated 

From Iran 

FoodMicro2012 2012 پوستر  ترکیه 

احمدی  -بادی دانامریم ق

لیدا مظاهری -زاده  

Isolation of naturally 

occurring Lactic acid 

bacteria with an 

antimicrobial activity 

from Iranian traditional 

dairy products 

FoodMicro2012 

 

 

 2012 پوستر ترکیه



 

 هاي تحقيقاتي  پروژه( ج
 )مجری اصلي، نوع فعاليت در طرح عنوان طرح

 مدیر اجرایي، همكار، مشاور و غيره(

وضعيت فعلي  محل پژوهش

 طرح

 پایان یافته پژوهشگاه استاندارد مجری اصلی بررسی اثر میکروبزدایی پرتوفرابنفش در آب های معدنی 

پایش باقیمانده آفت کش ها در میوه های وارداتی و 

 داخلی خریداری شده از بازار شهر تهران
 پایان یافته استاندارد پژوهشگاه مجری اصلی

 

 ملي/ بين المللي سوابق تدوين استاندارد 

 تصویب تاریخ نوع تدوین عنوان تدوین

 1388 روش آزمون ردیابی سالمونال به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز -میکروبیولوژی مواد غذایی

ای پلیمراز  اکنش زنجیرهالزامات اختصاصی و –های عفونیتشخیص سرولوژی بیماری –میکروبیولوژی پزشکی 

 جهت ردیابی توالی نوکلئیک اسید کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 1387 روش آزمون

ای پلیمراز الزامات اختصاصی واکنش زنجیره –های عفونیتشخیص سرولوژی بیماری –میکروبیولوژی پزشکی 

 2و  1تایپ  های نقص ایمنیجهت ردیابی توالی نوکلئیک اسید ویروس
وش آزمونر  1387 

 1387 روش آزمون روش تعیین فعالیت آنزیمی آنزیم پروتئاز قلیایی

راهنما برای راهبردهای نمونه برداری –ارگانیسم های تراریخته برای بکارگیری در محیط زیست  -بیوتکنولوژی

 رهاسازی میکروارگانیسم های تراریخته از جمله ویروس ها
 1386 روش آزمون

راهنما برای راهبردهای پایش رهاسازی –گانیسم های تراریخته برای بکارگیری در محیط زیست ار-بیوتکنولوژی

 میکروارگانیسم های تراریخته از جمله ویروس ها

 1386 روش آزمون

 1386 روش آزمون قسمت اول -ارزیابی عوامل مهارکننده نورافشانی ویبریو فیشری -کیفیت آب

 1386 روش آزمون قسمت دوم -نده نورافشانی ویبریو فیشریارزیابی عوامل مهارکن -کیفیت آب

روش آزمون  -شناسایی نوکلئاز مقاوم به حرارت حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت –مواد غذایی 

 میکروبیولوژی
 1383 روش آزمون

 1383 روش آزمون روش آزمون مهار رشد سودوموناس پوتیدا -کیفیت آب

 1382 روش آزمون زمون شناسایی و شمارش قارچ هاروش های آ –آب 

 1382 روش آزمون روش آزمون شناسایی هیفومیست ها –آب 

 1382 روش آزمون روش آزمون شناسایی و شمارش باکتری های احیا کننده سولفات –آب 

 1382 روش آزمون روش آزمون میکروبیولوژی –آب معدنی 

 1382 روش آزمون سرعت مصرف اکسیژن در لجن فعالارزیابی عوامل مهارکننده  -کیفیت آب

 1382 روش آزمون ارزیابی عوامل مهارکننده رشد میکروارگانیسم های موجود در لجن فعال -کیفیت آب

 1380 روش آزمون روش آزمون شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکانس –آب 

 1384 ویژگیها  گی هاویژ-آب خالص مورد استفاده در آزمایشگاه های بیو مدیکال –آب 

 1385 روش آزمون معیارهای عملکرد مجموعه دستگاه و اجزای صافی-0بیوتکنولوژی 

روش شمارش -شمارش الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس احتمالی در محیط کشت انتخابی-فرآورده های شیری

 درجه سلسیوس 37کلنی در 
 1386 روش آزمون

 1385 ویژگیها ویژگی -یش لوله های آزما -لوازم شیشه ای آزمایشگاه

 1385 ویژگیها ویژگی ها–پیپت های پاستور یکبار مصرف  -لوازم شیشه ای آزمایشگاه



 

 1385 روش آزمون روش های نمونه برداری و تلقیح –تجهیزات  –بیوتکنولوژی 

ری رهاسازی راهنما ی نمونه بردا–ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته برای استفاده در محیط  -بیوتکنولوژی

 عمدی گیاهان تغییر ژنتیکی یافته
 1386 روش آزمون

راهنما ی پایش رهاسازی عمدی –ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته برای استفاده در محیط  -بیوتکنولوژی

 گیاهان تغییر ژنتیکی یافته
 1386 روش آزمون

استخراج –فرآورده های حاصل از آنها روش های ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و  –مواد غذایی 

 اسید نوکلئیک
 1386 روش آزمون

  روش آزمون ردیابی گونه های شیگال به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز -میکروبیولوژی مواد غذایی

 1382  روش آزمون شناسایی انترو ویروس ها –آب 

 سوابق فعاليت هاي آموزشي 

 ختاری نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

91-90 ی(نظر)واحد  مواد غذایی  میکروبیولوژیاستاندارد های  پردیس علوم دانشگاه تهران  

77-91 میکروبیولوژی آب)واحد عملی( ژوهشگاه استانداردپ  

78-91 میکروبیولوژی نوشیدنی ها)واحد عملی( پژوهشگاه استاندارد  

79-91 (میکروبیولوژی کمپوت و کنسرو )واحد عملی پژوهشگاه استاندارد  

81-91 میکروبیولوژی فرآورده های سلولزی)واحد عملی( پژوهشگاه استاندارد  

82-91 میکروبیولوژی فرآورده های غالت و قنادی)واحد عملی( پژوهشگاه استاندارد  

82-91 میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی بهداشتی پژوهشگاه استاندارد  

84-91 )واحد عملی(میکروبیولوژی غذایی پژوهشگاه استاندارد  

 فعاليت هاي اجرايي سوابق 

نوع وظایف  سمت

 محوله

 تاریخ محل فعاليت

 لغایت از

  91-90 پژوهشگاه استاندارد اجرایی سرپرست گروه پژوهشی میکروبیولوژی

رئیس کار گروه مدیریت پروژه اجرای استاندارد بیشینه مانده آفت کش ها در 

 عالی استاندارد(محصوالت کشاورزی)مصوب شورای 
 اجرایی

 سازمان ملی استاندارد
88-91 

 91-87 سازمان ملی استاندارد دبیر TC34SC16دبیر کمیته متناظر 

 91-88 سازمان ملی استاندارد عضو TC34SC9عضو کمیته متناظر 

 91-88 داردسازمان ملی استان مشاوره مشاور امور زنان و خانواده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 91-89 سازمان ملی استاندارد مشاوره عضو شورای فرهنگی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 ها و مجامع علمي عضويت در انجمن •

 مدت عضویت محل فعاليت مجمع نوع همكاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

 91 1383 ایران عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران 

 91 1383 ایران عضو ایرانانجمن ژنتیک 

 91 1380 ایران عضو بیولوژی ایران انجمن میکرو


