مشخصات فردی
نام

سودا

نام خانوادگی

عاملی

گروه پژوهشی

میکروبیولوژی

پست الکترونیکی

Sevda.ameli@gmail.com

سوابق تحصیلی
تحصیالت
رشته تحصیلی

گرایش رشته تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه محل تحصیل

شهر محل تحصیل

کشور محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

زیست فناوری

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاداسالمی واحد دامغان

دامغان

ایران

5931

پایاننامههای تحصیلی
عنوان پایاننامه

مقطع تحصیلی

غربالگری جدایههای کوکسی بومی از نظر تولید اگزوپلیساکارید و شناسایی مولکولی و بیوشیمیایی سویههای برتر و بررسی احتمال وجود برخی از ژنهای مرتبط با
تولید اگزوپلیساکارید در سویههای برتر

کارشناسی ارشد

سوابق فعالیتهای پژوهشی

... کنفرانس و،مقاالت ارائه شده در همایش
سال ارائه

2016

2016

2016

2016

نحوه ارائه مقاله
)(سخنرانی یا پوستر

-

پوستر

پوستر

پوستر

کشور محل
برگزاری
تهران

تهران

تهران

تهران

شهر محل
برگزاری

کنفرانس،عنوان همایش
... و

نویسندگان/نویسنده

عنوان مقاله

تهران

1 international and 24
national Iranian food
science and
technology course

 سودا عاملی،مریم قبادی دانا

شناسایی مولکولی انتروکوکوس فاسیوم تولید کننده اگزوپلیساکارید
جدا شده از محصوالت لبنی بومی ایران

تهران

the 17 the
international and
Iranian courses of
microbiology

 سودا عاملی،مریم قبادی دانا

SCREENING OF COCCI ISOLATES FROM IRANIAN
LOCAL DAIRY PRODUCTS FOR EXTRACELLULAR
EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION

 سودا عاملی،مریم قبادی دانا

SURVEY ON MICROBIAL POLLUTION OF SOY
DOOGH IN IRAN FOR DETERMINATION OF
MICROBIOLOGICAL
CHARACTERISTICS IN NATIONAL STANDARD

 سودا عاملی،مریم قبادی دانا

SURVEY ON MICROBIAL POLLUTION OF SOY
YOGHURT IN IRAN FOR DETERMINATION OF
MICROBIOLOGICAL
CHARACTERISTICS IN NATIONAL STANDARD

تهران

تهران

the 17 the
international and
Iranian courses of
microbiology
the 17 the
international and
Iranian courses of
microbiology

پروژههای تحقیقاتی
نوع فعالیت در طرح
(مجری اصلی ،مدیر اجرایی ،همکار ،ناظر و )...

محل پژوهش

وضعیت فعلی طرح

سویا ماست – ویژگیها و روش آزمون

همکار

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

خاتمه

سویا دوغ – ویژگیها و روش آزمون

همکار

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

خاتمه

عنوان طرح

سوابق تدوین استاندارد ملی  /بین المللی
عنوان تدوین

نوع تدوین

تاریخ تصویب

ضدعفونیکنندهها و گندزداهای شیمیایی -آزمون سوسپانسیون کمّی برای ارزیابی فعالیت ویروسکشی ضدعفونیکنندهها و گندزداهای
شیمیایی مورد استفاده در مکانهای دامپزشکی -روش آزمون و الزامات (فاز ،2مرحله )5

عضو

5931

ضدعفونیکنندهها و گندزداهای شیمیایی -آزمون کمّی سطح برای ارزیابی فعالیت باکتریکشی ضدعفونیکنندهها و گندزداهای
شیمیایی بر روی سطوح منفذدار بدون عملیات مکانیکی مورد استفاده در مکان دامپزشکی  -روش آزمون و الزامات (فاز  ،2مرحله )2
جوانه ذرت  -ویژگیها و روشهای آزمون -شماره استاندارد 52929

عضو

5931

عضو

5931

میکروبیولوژی کاغذ بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون -شماره استاندارد - 2114تجدید نظر اول

عضو

5931

میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون -شماره استاندارد -5491 -2تجدید نظر سوم
نساجی  -تعیین فعالیت آنتیویروسی در کاالهای نساجی -شماره استاندارد21491

عضو
عضو

5931
5931

سوسیس و کالباس از گوشت ماهی -ویژگیها و روشهای آزمون  -شماره استاندارد22193

عضو

5931

سویا ماست -ویژگیها و روش آزمون -شماره استاندارد -شماره استاندارد  - 22125پژوهش محور
سویا دوغ -ویژگیها و روش آزمون -شماره استاندارد  -22121پژوهش محور
فراوردههای بهداشتی و آرایشی -میکروبیولوژی  -حدود مجاز شماره استاندارد 21555

عضو
عضو
عضو

5931
5931
5932

آش دوغ -ویژگیها و روش آزمون -شماره استاندارد 53592
کیفیت آب  -جدا سازی ،شناسایی و شمارش اووسیست کریپتوسپوریدیوم و کیست ژیاردیا -شماره استاندارد 53321
سترونی وسایل پزشکی  -آزمون سترونی -قسمت-5روش مستقیم -9115-5 -تجدید نظر دوم

عضو
عضو
عضو

5939
5939
5939

سوابق فعالیتهای آموزشی
موسسه محل تدریس

نام دوره /درس

سال تدریس

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

آزمونهای میکروبیولوژی وسایل پزشکی

5931

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

آزمونهای میکروبیولوژی وسایل پزشکی

5931

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

آزمون های میکروبیولوژی فراوردههای آرایشی و بهداشتی

5931

سوابق فعالیتهای اجرایی
سمت

محل فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

عضو کمیته اجرایی در اولین همایش ملی تحقیق و توسعه صنایع تخمیری با رویکرد استاندارد سازی

پژوهشگاه استاندارد

5935

اردیبهشت 5932

تشویق نامهها ،بورس تحصیلی ،جوایز ،تقدیرها
عنوان

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

همکاری در بازدیدهای دانش آموزی و دانشجویی

پژوهشگاه استاندارد

مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

5931/9/29

همکاری با دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه استاندارد

مدیر کل آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه استاندارد

5931/52/21

اجرای امور محوله و انجام فعالیتهای پژهشی و آموزشی

پژوهشگاه استاندارد

رئیس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

5932/3/24

عضویت در انجمنها و مجامع علمی
نام مجمع

نوع همکاری و سمت

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

انجمن علمی میکروب شناسی ایران

عضو

دانشگاه شهید بهشتی

 5932تا کنون

ISO/ TC34/SC3

عضو

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

5932

