
 راهنمای تکمیل فرم دسترسی سویه های اهدایی

و یا  IJSEMداراي مقاله منتشر شده یا در حال چاپ در ژورنال شناسایی شده باشد ) از لحاظ تاکسونومیکسویه . 1

 باشد(:دیگر مجالت معتبر بین المللی 

 .شودنام جنس و گونه به طور كامل ذكر -

 ذكر شود.مربوط به سویه مقاله منتشر شده گان نام نویسنده یا نویسند-

 ( درج شود.designation)شناسه یا سویه اولیه نام -

 ( آورده شود.Culture collection numberكلکسیون هاي میکربی ) دیگر شماره ثبت سویه در-

 آن مشخص شود.( Type Strainشاخص بودن سویه ) -

 

 

 

 

 

 

 :شده باشدشناسایی سویه به طور نسبی . 1-1

 .شوداستفاده  .spنام جنس نوشته شده و به جاي نام گونه از عبارت در این موارد -

 ( درج شود.designationیا شناسه ) (Strain name) نام اولیه سویه-

و  اند )در مورد سویه هایی كه شناسایی پلی فازیک نشده مشخص شود( Type Strainشاخص بودن سویه ) -

 .انتخاب شود( Noموقعیت تاكسونومیک آن ها مشخص نشده است، گزینه 

 

 

 

 

 

 درج شوند. فرد محقق و اطالعات مربوط به مکان جغرافیایی، تاریخ نمونه گیری، منبع جداسازی سویه. 2

 ( آورده شوند.Depositor. تاریخچه تبادل سویه تا ارسال آن در فرم دسترسی تحت عنوان )3

 فرد سپرده گذار    Bشخص حقیقی یا حقوقی    A حقیقی یا حقوقی  شخص 



و یا نتایج حاصل  16S rRNA ،18S rRNAیا توالی   (Accession number. شماره دسترسی توالی ثبت شده )4

 .اطالعات نوکلئوتیدی تأیید کننده موقعیت تاکسونومیک میکروارگانیسم درج شوداز سایر 

 16Sو یا غیره از طول الزم برخوردار باشد. به طور مثال طول توالی اعالمی براي آنالیز  16S rRNA ،18S rRNAتوالی  -

rRNA  باشدطرفه نوكلئوتید و خوانش دو  1400در حدود. 

 سویه .خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی5

اعم از شکل، اندازه، رنگ و بافت كلنی و مورفولوژي سلولی سویه و رنگ آمیزي گرم )در مورد باكتري ها(، وجود یا عدم  -

 .تست هاي اكسیداز و كاتاالز ،...وجود اسپور، 

 سایر تست هاي كلیدي سویه در صورت امکان.  -

ی ماكروسکوپی و میکروسکوپی سویه الزام در صورت عدم توصیف خصوصیاتگذاردن عکس میکروسکوپی و ماكروسکوپی -

 است.

در صورتیکه سویه از لحاظ کاربردی و یا بیوتکنولوژی بررسی شده است، نوع کاربرد و نتایج بررسی های  .6

  کیفی و کمی آن بطور اختصار ذکر شود.

 (Risk group) سطح ایمنی زیستی.مشخص کردن 7

 سویه بهینه رشد.شرایط 8

 درج شود. ، نیازمندي اكسیژنیک و نیازمندي ها خاصدماي رشد، زمان رشدنوع محیط كشت،  -

خود را در کادر مربوطه درج کرده و با امضای خود صحت  در نهایت شخص سپرده گذار اطالعات کامل. 9

الزم به ذکر است به فرم های فاقد امضاء ترتیب اثر داده اطالعات مندرج در فرم دسترسی را تایید می نماید. 

 د شد.نخواه

 ارائه سویه حاوی پالسمید، اطالعات مربوط به پالسمید آن درج شود.. در صورت 10

سویه های نوترکیب و سویه هایی که دستکاری  میزبان، سویه های مستعد، وکتور، در صورت ارائه سویه. 11

 درج شود. ها ژنتیکی شده اند، اطالعات مربوط به خصوصیات آن


