بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :کشاورزی

رشته :مهندسی ماشین های صنایع غذایی

گرایش- :

نام درس :میکروبیولوژی عمومی و مواد

تعداد واحد3 :

درس یا دروس پیش نیاز:

غذایی
تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال دوم سال

زمان تحویل تکالیف1401-03-25 :

تاریخ امتحان1401-04-11 :

تحصیلی 1400-1401
سامانه یادگیری الکترونیک

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه  08:30تا  ،10:30شنبه  14:00تا ،16:00
گردش علمی و بازدید- :

هدف کلی درس :آشنا شدن دانشجویان با موجودات ریز (میکروارگانیسمها) و بررسی نقش آنها در تغییرات مواد غذایی
هفته

رئوس مطالب

مورخ

اول

1400-11-23

مقدمه در مورد اهمیت میکروارگانیسمها و تاریخچه علم میکروبیولوژی

دوم

1400-11-24

آشنایی با اصطالحات میکروبیولوژی ،جایگاه میکروارگانیسمها در بین موجودات

سوم

1400-11-30

طبقه بندی میکروارگانیسمها ،طبقه بندی تاکسونومی ،نحوه نامگذاری میکروارگانیسمها

چهارم

1400-12-01

باکتریها (اندازه باکتریها ،نامگذاری باکتریها)

پنجم

1400-12-07

ساختار و ساختمان باکتریها (پوشش و دیواره سلولی)

ششم

1400-12-08

ساختار و ساختمان باکتریها (غشای سیتو پالسمی ،مزوزوم ها ،مخزن اطالعات ژنتیکی)

هفتم

1400-12-14

ساختار و ساختمان باکتریها (ریبوزوم ،حرکت سلولی ،مواد ذخیره ای ،اسپور)

هشتم

1400-12-15

متابولیسم باکتریها (مقدمه ،سینتیک شیمیایی ،آنزیمها ،دسته بندی آنزیمها و چرخه-

نهم

1400-12-21

دهم

1400-12-22

یازدهم

1400-12-28

تاثیر عوامل محیطی روی میکروارگانیسمها

دوازدهم

1400-12-29

قارچها (کپکها و مخمرها) ،ویروسها (باکتریوفاژ ،انگلهای حیوانی)

سیزدهم

1401-01-14

مقدمه درمورد اهمیت میکروارگانیسمها در مواد غذایی و تاریخچه علم میکروبیولوژی

چهاردهم

1401-01-20

عوامل موثر بر رشد میکروارگانیسمها (عوامل درونی :اسیدیته و  ،pHفعالیت آبی)

پانزدهم

1401-01-21

عوامل موثر بر رشد میکروارگانیسمها (عوامل درونی ،Eh :مواد مغذی و ضدمیکروبی)

های بیوشیمیایی ،زنجیره تنفسی ،تخمیر)
رشد و تکثیر باکتریها (اندازه گیری و نمو باکتریها ،شمارش باکتریها و تفسیرمنحنی
رشد باکتریها)
تغذیه باکتریها (عوامل موثر بر رشد و تکثیر میکروارگانیسمها و گروههای تغذیهای
میکروارگانیسمها)

مواد غذایی

شانزدهم

1401-01-27

هفدهم

1401-01-28

هجدهم

1401-02-03

نوزدهم

1401-02-04

بیستم

1401-02-10

بیست و

1401-02-11

عوامل موثر بر رشد میکروارگانیسممهما (عواممل بیرونمی :دمما ،رطوبمت نسمبی و
فلورمیکروبی رقیب)
گروههای باکتریایی مهم در صنایع غذایی از نظر ویژگیهمایی فیزیولموژیکی ماننمد
اسپورزا ،نمک دوست و  ...و نیز تولید متابولیت مانند اسید ،اسالیم ،رنگدانه و ( ...بدون
در نظر گرفتن طبقه بندی سیستماتیک)
خانوادهها ،جنسها و گونههای باکتریایی مهمم در صمنایع غمذایی (خمانوادههمای
آئروموناداسه ،انتروباکتریاسه ،پروتئه ،اروینیا ،اکروموباکتریاسه) و نقش آنها در مواد
غذایی
خانوادهها ،جنسها و گونههای باکتریایی مهمم در صمنایع غمذایی (خمانوادههمای
آلکالیژناسه ،باسیالسه ،لیستریاسه ،استافیلوکوکاسه ،بیفیدوباکتریاسه) و نقش آنهما در
مواد غذایی

خانوادهها ،جنسها و گونههای باکتریایی مهم در صنایع غذایی (خانواده سودوموناسه،
موراکسالسه ،کامپیلو باکتریاسه ،استوباکتریاسه ،هالوباکتریاسه) و نقش آنها در ممواد
غذایی

یکم

خانوادهها ،جنسهما و گونمههمای باکتریمایی مهمم در صمنایع غمذایی (خمانواده
فالووباکتریاسه ،الکتوباسیالسه ،استرپتوکوکاسه ،لوکونوستوکاسه ،انتروکوکاسه) و نقمش
آنها در مواد غذایی

بیست و

1401-02-17

دوم

خانوادهها ،جنسها و گونههای باکتریایی مهمم در صمنایع غمذایی (خمانوادههمای
ویبریوناسه ،بروسالسه ،آلتروموناداسه ،کلستریدیاسه ،کوکسیالسه) و نقش آنها در مواد
غذایی

بیست و

1401-02-18

سوم

خانوادهها ،جنسها و گونههای باکتریایی مهمم در صمنایع غمذایی (خمانوادههمای

میکروکوکاسه ،بروی باکتریاسه ،پروپیمونی باکتریاسمه ،میکمرو باکتریاسمه ،کورینمه
باکتریاسه ،مایکوباکتریاسه) و نقش آنها در مواد غذایی

بیست و

1401-02-24

چهارم
بیست و
پنجم

جنسها و گونههای کپکی مهم در صنایع غمذایی (جمنسهمای موکمور ،ریزوپموس،
تامنیدیوم ،بایسوکالمیس ،کالویسپس ،نوروسپورا) و نقش آنها در مواد غذایی

1401-02-25

جنسها و گونههای کپکی مهم در صنایع غذایی (جنسهای آلترناریما ،آسمپرژیلوس،
بوتریتیس ،کالدوسپوریوم ،فوزاریوم ،ژئوتریکوم ،پنیسیلیوم) و نقمش آنهما در ممواد

غذایی
بیست و

1401-02-31

ششم
بیست و

کالیورومایسس ،پیشیا ،ساکارومایسس) و نقش آنها در مواد غذایی
1401-03-07

هفتم
بیست و

جنسها و گونههای مخمری مهم در صنایع غذایی (جنسهای دباریومایسس ،هانسه نوال،

جنسها و گونههای مخمری مهم در صنایع غذایی (جمنسهمای شیزوساکارومایسمس،
کاندیدا ،ردوتوروال ،تورولوپسیس ،برتانومایسس) و نقش آنها در مواد غذایی

1401-03-14

ویروسهای مهم در صنایع غذایی و نقش آنها در مواد غذایی

هشتم
بیست و

1401-03-21

ویروسهای مهم در صنایع غذایی و نقش آنها در مواد غذایی

نهم
نحوه ارزشیابی 15 :نمره پایان ترم 5 ،نمره میان ترم
منابع درسی:
کتاب میکروبیولوژی عمومی (مبانی و عملیات) ،تالیف :دکتر محمود رضازاد باری و دکتر صابر امیری ،انتشارات
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ،تالیف :دکتر صابر امیری

وسایل کمک آموزشی :اسالید و فیلم آموزشی

تاریخ تنظیم1400-11-20 :

