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درس یا دروس پیش نیاز- :

تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال اول سال

زمان تحویل تکالیف1400-10-08 :

تاریخ امتحان1400-10-05 :

تحصیلی 1400-1401
روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه ، 14:00 – 12:30 ،سامانه یادگیری الکترونیک

گردش علمی و بازدید- :

هدف کلی درس :آشنا شدن دانشجویان با شناخت علمی از ماهیت عمل میکروارگانیسمهای مفید و انواع سیستمهای تخمیری
و روشهای خالص سازی در تولید مواد و محصوالت غذایی جدید
هفته

مورخ

رئوس مطالب
انواع روشهای جداسازی میکروارگانیسمها از منشاء طبیعی

اول

1400-06-28

دوم

1400-07-04

شناسایی جدایههای (آزمون تکمیلی :آزمونهای بیوشیمیایی)

سوم

1400-07-11

شناسایی جدایههای (آزمون تاییدی به روش مولکولی :جداسازی و استخراج  DNAو

چهارم

1400-07-18

(جداسازی مخمر ،باکتریهای اسید استیک و باکتریهای اسید الکتیک از نمونههای
غذایی و خاک)

تعیین کیفیت آن)
جهش در میکروارگانیسمها (با استفاده از  )UVدر راستای تولید آنتی بیوتیک
نگهداری میکروارگانیسمها (انواع روشهای کوتاه مدت و بلند مدت)

پنجم

1400-07-25

ششم

1400-08-02

هفتم

1400-08-09

هشتم

1400-08-16

نهم

1400-08-23

دهم

1400-08-30

تقطیر به روش جزء به جزء

یازدهم

1400-09-07

اندازی گیری اسیدیته سرکه (اسیدیته ثابت و فرار)

دوازدهم

1400-09-14

اندازه گیری اسید الکتیک

سیزدهم

1400-09-21

تولید اسید سیتریک به روش کشت حالت جامد

چهاردهم

1400-09-28

اندازه گیری اسید استیک

پانزدهم

1400-10-05

امتحان نهایی

استوکیومتری محیط کشت
تولید بیومس میکروبی و اندازه گیری آن
تولید سرکه (مرحله اول)
ادامه تولید سرکه
تولید اسید الکتیک
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