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 ست جاريبھ نام او كھ در این حوالي 
ه هاي مختلف و بویژ یوشیمی عملی بعنوان یکی از درسهاي پایه در بسیاري از رشتهدرس ب

درك درست و صحیح . ودر هاي وابسته به آن بشمار می هاي مختلف پزشکی و رشته رشته
گیري و انجام آزمایش، اصول و  ورد نیاز، شرایط الزم براي نمونهها، نوع نمونه ماصول آزمایش

تواند  انجام آزمایش و تفسیر این آزمایشها میگر در  انجام آزمایش، موارد مداخلهنیسم مکا
بودن منابع  ی حجیمها و از طرفحجم زیاد درس. ر و پربارتر نمایددانشجویان عزیز را کارآت

، هاي ترجمه شده و یا تالیفی مناسبنبودن کتاب برخی موارد، در دسترسها و در  اصلی این رشته
  .تواند بر مشکالت دانشجویان عزیز بیفزاید می... ع وحجم، جام کم

حجم تدوین شده و از این  البی نسبتا جامع و در عین حال کمدر این کتاب سعی شده است مط
راه بتوان به دانشجویان عزیز کمک نمود تا در کمترین زمان ممکن بتوانند مطالب اصلی و کلی 

  . این درس بسیار مهم و پایه را بیاموزند
؛ با تکیھ بر نکات بیوشیمی عملیین کتاب، متعاقب چاپ اول کتاب ا

  . ها به آن، در آن تغییراتی نیز حاصل شدچاپ شد و ضمن افزودن برخی آزمایش بالینی
در برخی موارد، پس از ذکر اصول و مکانیسم آزمایش، روش انجام آزمایش ذکر نشده است و 

هر  کار گرفته شده درکه در بسیاري از موارد، کیتهاي تشخیصی ب آن بدان دلیل است
هاي مختلف بوده که به تبع آن، روش انجام آزمایش نیز تواند از کیتهاي شرکت آزمایشگاه می

دانشجویان عزیز در این موارد باید برگه بروشور و راهنماي انجام آزمایش . متفاوت خواهد بود
  .باشد را کپی و مطالعه نمایند ش مورد نظر میاخل جعبه کیت آزمایرا که در د

هاي  ما سروران عزیز از طریق رایانامههاي شامید است که بتوان با استفاده از راهنمایی
malimohamadi83@yahoo.com  وmorad_r56@yahoo.com هاي بعدي این در چاپ

ن شما عزیزان ارائه تر و درخور شا آن را مرتفع نموده و کتابی جامع مجموعه، نواقص احتمالی
                                      .                                     نماییم
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