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  1358محمدي، محمد،  علی:   سرشناسه
، بیوشـیمی (ویـژه دانشـجویان علـوم پایـه     : 1بیوشیمی عملی :   پدیدآور  عنوان و نام

نویسندگان محمـد  / ...)میکروبیولوژي، ژنتیک، بیوتکنولوژي و 
  معصومه رسولی، محمدي علی

  :   مشخصات نشر
  .ص 180:   ريمشخصات ظاه

 :   شابک
  فیپا:   نویسی وضعیت فهرست
  شیمی پزشکی زیست:   موضوع
  هاي آزمایشگاهی دستنامه ـ شیمی پزشکی زیست:   موضوع

  هعصوم، مسولیر:   شناسه افزوده
 :   بندي کنگره رده
  :   بندي دیویی رده

  :   شماره کتابشناسی ملی
  

  

  1بیوشیمی عملی : نام کتاب
  معصومه رسولیمحمدي،  لیمحمد ع: مؤلفان

  نسخه 1000: شمارگان
  1394اول  :نوبت چاپ

  : قیمت
  : شابک

  
  www.labworld.ir :فروش اینترنتی

  

هر کس تمام یا قسمتی . است 1348فان و مصنفان و هنرمندان مصوب این اثر مشمول قانون حمایت مول
 .از این اثر را بدون اجازه مولف نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت



  :تقدیم به
  

  )عج(عصر  حمضر حضرت ولی

وارمان که در طی مراحل زندگی بعد از خداوند  و پدران و مادران بزرگ

زندگی در کنار های  ن را در متامی مشکالت و پیروزیمتعال وجودشا

  خود احساس منودیم

  های آهنا به اندکی از فداکاری به امید پاسخ



  خدابه نام 
هاي  در بسیاري از رشتهو با اهمیت هاي پایه  یوشیمی عملی به عنوان یکی از درسدرس ب

، ژنتیک، شناسی شناسی، میکروب علوم پایه مانند زیستهاي  ه رشتهمختلف و بویژ
و انجام آزمایش، ها  درك درست و صحیح اصول آزمایش. ودر به شمار می ...و  فناوري زیست

  .ر و پربارتر نمایدتواند دانشجویان عزیز را کارآت ، میبررسی و بحث پیرامون نتایج آزمایش
ب گیرد و در این کتا بیشتر آزمایشات کیفی مورد بحث قرار می 1بیوشیمی عملی درس در 

سعی شده است که دانشجویان عزیز با مفاهیم پایه بیوشیمی عملی از قبیل آشنایی با لوازم 
آشنا ... پت و سمپلر و  سازي، کار با لوازم آزمایشگاهی به خصوص پی آزمایشگاهی، محلول

  .شوند
برخی موارد عدم ها و در  ی حجیم بودن منابع اصلی این رشتهها و از طرف حجم زیاد درس

لذا  .تواند بر مشکالت دانشجویان عزیز بیفزاید می... حجم، جامع و  هاي کم به کتاب دسترسی
و از این راه  آورده شودحجم  و در عین حال کم مفیدالبی در این کتاب سعی شده است مط

بتوان به دانشجویان عزیز کمک نمود تا در کمترین زمان ممکن بتوانند مطالب اصلی و کلی 
  .و پایه را بیاموزند این درس بسیار مهم

شتر دروس ذکر دانشجویان عزیز دقت داشته باشند که در صورت عالقه به مطالعه کامل و بی
با تکیه بر (هاي بیوشیمی عملی  توانند به کتاب شده در این کتاب و مباحث دیگر بیوشیمی می

زمایشگاه آ هاي کاربردي در مامایی، آزمایشگاه بیوشیمی عمومی و آزمایش ،)نکات بالینی
  .مراجعه نمایند 2و1بیوشیمی پزشکی 

 1توانید نظرات سازنده خویش را در ارتباط با کتاب بیوشیمی عملی  شما خوانندگان عزیز می
نظرات ارسال نمائید تا در فرصت مناسب  malimohamadi83@yahoo.com به رایانامه

   .به کار گرفته شوددر صورت لزوم بررسی و شما 
     محمدي محمد علی                                                                                      

  اسالمی  مدرس دانشگاه آزاد                                                                                   
  واحد پزشکی تهران                                                                                        
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