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 مشخصات عمومي 
 

  ياصفهان سمانه شاهرخ :يو نام خانوادگنام  •

 نام پدر : حسین •

 5/1/1364: لدتوتاریخ  •

 1290923892کد ملي:  •

 143شماره شناسنامه:  •

 محل تولد: اصفهان •

 صادره از: اصفهان •

 دین: اسالم •

 مذهب: شیعه •

 متاهلوضعیت تأهل:  •

 yahoo.com143s.shahrokh@ آدرس پست الکترونیک:  •

 09130139120همراه:  •

 

 

 اطالعات تحصیلي 
 

 دانشگاه اصفهان  –گرایش میکروبیولوژی  -مقطع کارشناسی: رشته زیست شناسی سلولی مولکولی  •

 82- 86 :ورود و اتمام دوره کارشناسيسال  •

 22/17معدل:  •

 
 دانشگاه اصفهان  –گرایش میکروبیولوژی  -لی مولکولی رشته زیست شناسی سلو :ارشد یکارشناسمقطع  •

 86-89 :سال ورود و اتمام دوره کارشناسي •

 89/18 :معدل •

 عنوان پایان نامه: بررسي تاثیر نانوذرات نقره بر رشد و عملکرد آنزیمي باکتریها •

 گیتي امتیازی پروفسوراستاد راهنما :  •

 93/19نمره پایان نامه:  •

 86کارشناسي ارشد ورودی سال کسب رتبه اول در مقطع  •
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 دانشگاه اصفهان  –گرایش میکروبیولوژی  -مقطع دکتری: رشته زیست شناسی سلولی مولکولی  •

 1391در آزمون دکتری سال  6کسب رتبه  •

 پذیرفته شدن در دانشگاه های تهران, شهید بهشتي و اصفهان •

 ستعدادهای درخشاناز طریق آزمون سراری و ا در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان پذیرش •

 91-96دوره دکتری:  ورود و اتمامسال  •

 و دکتر سید حمید زرکش اصفهاني گیتي امتیازی پروفسورراهنما :  اتیداست •

زمان و بررسي توالیهای موثر در پاسخ به استرس دما و -عنوان پایان نامه: تولید نشانگر میکروبي دما •

 گرسنگي

 93/19پایان نامه: نمره  •

 

 

   مقاالتISI  پژوهشي و علمي 
 

 :پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ✓

"Toxicity and Unusual Biological Behavior of Nanosilver on Gram Positive 

and Negative Bacteria Assayed by Microtiter-plate" 
 European Journal of Biological Scienceدر مجله 

 

 :پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ✓

"The enhancement of MTBE oxidation by Gordonia in presence of 

nanosilver and nitrate" 
 ISI Jundishapur Journal of Microbiology در مجله

 

 

 :مقاله با عنوان وچاپ پذیرش ✓

بر تنفس و تشکیل بیوفیلم به روش  E-265مقایسه تأثیر محلول کلوییدی نانونقره و بیوساید صنعتي  "

 "میکروتیترپلیت

 .آب و فاضالب علمي پژوهشي در مجله
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 :پذیرش و چاپ مقاله با عنوان    ✓

“The Impact of Silver Nanoparticles on Bacterial Aerobic Nitrate 

Reduction” 
 Biotechniques Journal of Bioprocessing and در مجله

 

 پذیرش و چاپ مقاله با عنوان: ✓

“Tolerance Induction of Temperature and Starvation with Tricalcium 

Phosphate on Preservation and Sporulation in Bacillus amyloliquefaciens 

Detected by Flow Cytometry” 
 ISI Current Microbiologyه مجلدر 

 

  :پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ✓

“Flow Cytometry Detection of Bacterial Cell Entrapment within the 

Chitosan Hydrogel and Antibacterial Property of Extracted Chitosan” 
 Journal of Medical Bacteriologyي پژوهشي در مجله علم

 

پذیرش و چاپ مقاله با عنوان: 

“Preparation of a Microbial Time-temperature Indicator by Using the Vegetative 

Form of Bacillus amyloliquefaciens for Monitoring the Quality of Chilled Food 

Products” 

 ISI iotechnology Bood Flied ppAمجله در 

 

 

  تالیف کتاب 
ورت به ص "دکتر زهرا اعتمادیفر"زیر نظر استاد گرانقدر کتاب فیزیولوژی پروکاریوتها )ساختار و متابولیسم( 

 به چاپ رسیده است. به عنوان کتاب درسي و توسط انتشارات دانشگاه اصفهان تالیف و گردآوری تهیه شده

 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 کنفرانسهاهمایشها و   
  کرج – 84دارای گواهینامه شرکت در اولین همایش بین المللي علوم زیستي ایران. سال 

 پذیرش مقاله کامل با عنوان  "Development of Cyanotoxin as Anticancer Drugs with 

Specific Cellular Target"    تهران – 89به صورت پوستر در ششمین همایش بیوتکنولوژی ایران. سال 

 اله کامل با عنوانپذیرش مق"Unusual Behavior of Staphylococci with Nanosilver 

plate"-Assayed by Microtiter  سال نهمین همایش بین المللي نانوتکنولوژیبه صورت سخنراني در .

 ژنوا. -ایتالیا – 2010

  پذیرش مقاله کامل با عنوان"Aerobic nitrate reduction and effect of nanosilver on 

nitrate desalting" اصفهان. -ایران – 89. سال دومین همایش بین المللي آب و پساب در به صورت پوستر 

  پذیرش مقاله کامل با عنوان"The comparative study of the effect of colloidal 

nanosilver and industrial biocide E-265 on bacterial growth and biofilm 

by microtiterplate method"formation   91. سال چهارمین کنفرانس بین المللي نانوساختارهادر- 

 جزیره کیش ) پردیس دانشگاه شریف(.  -ایران

 

 

 تسلط به زبان انگلیسي 
 های زبان انگلیسي در مرکز جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان در دوره کارشناسي گذراندن دوره •

 گذراندن دوره آمادگي آزمون تولیمو در مرکز جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان در دوره کارشناسي ارشد •

 های زبان انگلیسي در مرکز زبان آموزی دانشگاه اصفهان در دوره کارشناسي ارشدگذراندن دوره •

 17/4/90مورخ   56با نمره  MCHEدارای مدرک زبان  •

 )دارای دیپلم زبان(  Advancedسطح تا  (ILI)کانون زبان ایران  دوره های زبان انگلیسي در گذراندن •
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 سوابق و تجربیات 
 "جدا شده از زخم یهایباکتر یرو يکروبیاف ضد میر الیثتأ "ارشد با عنوان  يان نامه کارشناسیپادر  ی همکار ✓

 84 در سالاصفهان در دانشگاه  "يدکتر کرمانشاه" به راهنمایي 

 

به عنوان کارشناس میکروبیولوژی  "اگروباکتر" ياهیپاتوژن گ یباکتر یلور رویسیر نانوثأدر پروژه ت یهمکار ✓

 86-85در سال 

 

همکاری در طرح بررسي اثرات ضد میکروبي نانوفیلتر شرکت نانوپاک پرشیا بر رشد باکتریها و قارچها به  ✓

 87عنوان کارشناس میکروبیولوژی در سال 

 

 87به عنوان کارشناس میکروبیولوژی در سال  MTBEژیکي همکاری در طرح بررسي حذف بیولو ✓

 

های مختلف شرکت نانوپاک پرشیا در بررسي اثرات ضد میکروبي محصوالت این شرکت به همکاری در پروژه ✓

 عنوان کارشناس میکروبیولوژی

 

ارگروه توسعه منابع پذیرفته شدن پایان نامه کارشناسي ارشد به عنوان پایان نامه مرتبط با فناوری نانو از طرف ک ✓

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو -انساني 

 

دروس میکروبیولوژی ) ، شاهین شهر، فریدون شهرپیام نور اصفهان هایدر دانشگاه سابقه تدریسدارای  ✓

 تا کنون. 88سال  از  (، ویروس شناسي و میکروبیولوژی محیطيآزمایشگاهعمومي و 

 

 در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان تحت عناوین: سانسراهنمایی واحد پایان نامه در مقطع لی ✓

بررسي اثرات ضد باکتریایي آنها در برابر باکتری  جداسازی الکتوباسیلوس های شیر مادران شهر اصفهان و -1

 اهای شاخص بیماریز

 بررسي آلودگي شیر خام از نظر حضور کلي فرمهای مدفوعي -2

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومي، انگل شناسي و زیست  اصفهان )دروس در دانشگاه سابقه تدریسدارای  ✓

   92-93تا نیمسال دوم سال تحصیلي  91-92سلولي باکتریها( نیمسال دوم سال تحصیلي 
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کاربردی( نیمسال دوم سال در موسسه غیرانتفاعي واحد میمه )درس میکروبیولوژی  سابقه تدریسدارای  ✓

 93-94تحصیلي 

 

 90وری در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در مهرماه سال ارائه سمینار نانوزیست فنا  ✓

 

شرکت روشن رای سپاهان مستقر در  )تهیه نشانگرهای میکروبي استریلیزاسیون( همکاری در پروژه میکروبي ✓

 91سال  -شهرک علمي تحقیقاتي اصفهان

 

 داوری سه مقاله در مجله زیست شناسي دانشگاه اصفهان  ✓

 

تهیه نانوذرات  "عنوان  نور مرکز اصفهان تحتدانشگاه پیام  ارشد کارشناسی پایان نامه مقطع مشاوره  ✓

 ."مغناطیسي اصالح شده با هیدروکسي آپاتیت و اکسید زیرکونیوم و بررسي خواص ضد میکروبي آنها

 

 آنتي بیوتیکها و سایر ترکیبات ضد میکروبي MBCو  MICآشنایي با تکنیک میکروتیترپلیت جهت تعیین  ✓

 

 SDS-PAGEبا تکنیک آشنایي  ✓

 

 آشنایي با تکنیک فلوسایتومتری ✓

 

 از سلول باکتری RNAو  DNAآشنایي با تکنیکهای استخراج  ✓

 

 Real time PCRو  PCR ،RT-PCRآشنایي با تکنیکهای  ✓
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  های آموزشي و کارگاههادورهشرکت در 
 

 دانشگاه اصفهان از  DNA Extractionدارای گواهینامه شرکت در کارگاه ✓

 

 PCRارای گواهینامه شرکت در کارگاه د ✓

  

 از  "آشنایي با روشهای استاندارد نگارش مقاله در مجالت خارجي  " دارای گواهینامه شرکت در کارگاه ✓

 دانشگاه اصفهان 

 

 ستاد توسعه فناوری نانو. "ثبت اختراع و مالکیت فکری "دارای گواهینامه شرکت در کارگاه  ✓

 

 ره کارآفریني در شرکت افرا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعيدارای گواهینامه گذراندن دو ✓

 

 

 

 

 سایر فعالیتها 
 

 سانسیدوره ل - نکیولیب يپژوهش يعلم یير مجله دانشجویسردب •

 اصفهان دانشگاه ينیفری مرکز کارآوتکنولوژیعضو اسبق هسته ب •

 خالق اصفهان یهامرکز پرورش استعداد ياجتماع یمهارتها یو ارتقا یعضو طرح توانمندساز •

 در دانشگاه اصفهان یگذراندن دوره روزنامه نگار •

 گذراندن دوره پرورش قارچ صدفي •

• ... 

 


