
 

 مجله علمی انجمن شیمی 

 1399بهمن ماه  -شماره اول

 

Medicinal Chemistry 

(Pharmaceutical Chemistry) 

شاخه از نام  بنیادین ای  به  شیمی دانش  که  است 

، درمان با هدف ترکیبات شیمیایی بررسی و استفاده از 

 .پردازدمی زیستی هاییستم سدر 

دانشاین   از  پایهدانش  شمار   به داروسازی رد  های 

از مطالعات در این  داروها ای ازرود و بخش گسترده می

شوند. تاریخ معرفی شیمی دارویی به زمینه حاصل می 

فارماکوپه در قرن   اولین  بعد   1۶عنوان علم  و قرنهای 

منتشر شد. گنجینه عوامل دارویی سرشار از داروهای 

جدید با منشأ گیاهی و معدنی معرفی شدند. در اواخر 

که او را   ، شیمی دارویی با کشف »پل ارلیش«19قرن  

نامند، در ارتباط با اینکه پدر شیمی درمانی جدید می

ویژه  عفونی  عوامل  برابر  در  شیمیایی  از ترکیبات  ای 

انتخابی نشان می دهند، دچار یک تحول  خود سمیت 

 .شگرف شد

در همین دوران، »امیل فیشر«، نظریه قفل و کلید را که 

بود، ارائه یک تغییر منطقی برای مکانیسم عمل داروها 

داد. تحقیقات بعدی ارلیش و همکارانش، منجر به کشف 

تعداد زیادی از عوامل شیمی درمانی جدید شد که از 

آنتی میان،  همه بیوتیک آن  از  سولفامیدها،  و  ها 

 .تر بودندبرجسته 

 

 

 زیر شاخه ها 

دارویی     آلی  آلی از ایرشته میان ،شیمی  و   شیمی 

داروهای آلی متمرکز   سنتز شیمی دارویی است که بیشتر بر

 .است

دارویی    معدنی  شیمی   از ایرشته میان  ،شیمی 

از  ش و   معدنی استفاده  با  آن  در  که  است  دارویی  یمی 

واسطه مخصوصاً فلزی  ترکیبات به  فلزات   ،

 .شودپرداخته می  هابیماری  درمان

داروییزیست  و   شیمیزیست  از ایرشته میان ،شیمی 

شیمیایی میان   هایکنش برهم شیمی دارویی است که به

 .پردازددارو و سیستم زیستی می 

و   فیزیکشیمی  از ایرشته میان ، فیزیک داروییشیمی

بررسی   به  که  است  دارویی  شیمی 

داروها   فارماکودینامیکی  و فارماکوکنیتیکی خواص

 .پردازدمی 

سرطان و   شناسیسرطان از ایرشته میان  ،شیمی 

ساخت  بر  که  است  دارویی  شیمی 

 .تمرکز دارد ضدسرطانی داروهای

 شیمی پزشکی 

دانشب در  شیمی  کاربردهای  از  ، پزشکی سیاری 

ای در  نیست.  داروها  به   تابش میانن  مربوط 

پزشکی ، درمانی سلولی و تشخیص  از  شیمی 

باشند. اما چون از دیرباز  ها میمهمترین این زمینه 

زبان  در   Medicinal Chemistry عبارت

ترجمه شده  فارسی دارویی  شیمی  عبارت  است، با 

شیمی   شیمی با  پزشکی 

ر  دPharmaceutical Chemistry  دارویی

 .شوندآن زبان، با معنای تلفیقی به کار برده می
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 معرفی و انتخاب رشته شیمی دارویی

 

 انتخاب رشته  •

رشته شیمی دارویی یک رشته علمی است که در چند 

است. علم شیمی    دهه اخیر به سرعت پیشرفت کرده 

مانند  علومی  بنای  زیر  پایه  علم  یک  عنوان     :به 

پزشکی ، پزشکی و   داروسازی ، دندان  بیولوژی   … و 

 نیروی  پرورش  رشته  این  ایجاد  از  اصلی  هدف. است

 شیمی  به  مربوط  مراکز  در  داروساز  عنوان  به  متخصص

 داروسازی  و  شیمی  هایرشته  به  مندانعالقه.  است

تجربی در رشته  داشته  انتخاب  نظر  در  را  رشته  این 

 .باشند

ترکیبات  اغلب  دارو  عنوان  به  استفاده  مورد  ترکیبات 

گسترده ارگانیک   طبقات  به  غالباً  که  هستند 

های آلی کوچک )به عنوان مثال آتورواستاتین مولکول 

( بیولوژیک  و  کلوپیدوگل(   ، فلوتیکازون   اینفلیک  ، 

گالرژین انسولین  اریتروپویتین،  تقسیم   سیماب،   )

 .شوند می

شیمی دارویی مطالعه داروها است و شامل تولید دارو  

معموالً دارویی  شیمی  کار  آزمایشگاه  است.  یک  در   

شود.شیمی دارویی شامل داروهای پزشکی و انجام می

بیماری  برای  تکنیک درمانی   ، ،  ها  تحلیلی  های 

داروسازی ، متابولیسم و تضمین کیفیت است. بسیاری 

از دانشجویان شیمی دارویی بعد از فارغ التحصیلی در 

آزمایشگاه مشغول به کار خواهند شد. شیمی دارویی 

به ،   منجر  بیوتکنولوژی   ، دارو  توسعه  در  مشاغل 

و  شرکت  تحقیقاتی  امکانات   ، داروسازی    … های 

 .شود می

را  امکان  این  دانشجویان  به  دارویی  شیمی  مطالعه 

افزایش می را  جدید  داروهای  تحویل  سرعت  تا  دهد 

داده و به دیگران کمک کنند. شیمی دارویی همچنین 

فارمشاخه مانند  مطالعه  از  دیگری  ،  های  اکوکینتیک 

می  شامل  را  دارو  متابولیسم  و  شود. فارماکودینامیک 

این موارد برای یادگیری تأثیراتی که داروها روی بدن 

 .دارند مهم هستند

 رشته شیمی دارویی 

دارویی روش  شیمی  کردن  پیدا  درمان علم  های 

ها و شیمی درمانی بیماری، شناخت داروها و کیفیت آن 

شاخه  زیر  دارای  رشته،  این  جمله است.  از  هایی 

دارو فارماک متابولیسم  و  فارماکودینامیک  وکینتیک، 

ها در رابطه با تاثیر دارو روی بدن است. این زیر شاخه 

 .کنندانسان تحقیق می 

رشته  علمی،  نظر  زیرا از  کننده!  وسوسه  است  ای 

از رشته  پیوند می بسیاری  را  علمی  امکان های  و  دهد 

تولید  و  تحقیق  در  را  دانشمندان  سایر  با  تحقیق 

 .کندجدید فراهم می  داروهای

دانستهشیمی  دارویی،  در دانان  را  خود  شیمی  های 

می کار  به  جدید  داروهای  سنتز  آنفرآیند  ها گیرند. 

ساخته  موجود  داروهای  که  فرایندهایی  همچنین 

میمی بهبود  را  بر شوند  دارویی  شیمیدانان  بخشند. 

کشف و توسعه دارو متمرکز هستند. کثر شیمیدانان با 

از  رشته   تیمی  جمله دانشمندان  از  مختلف  های 

سم زیست  فارماکولوژیست شناسان،  ها،  شناسان، 

میکروبیولوژیست شیمی  نظری،  و دانان  ها 

میبیولوژیست  همکاری  همکاری ها  نتیجه  در  کنند. 

تکنیک  از  استفاده  با  تیم  این  پیشرفته مشترک،  های 

تحلیلی، برای تولید و آزمایش محصوالت دارویی جدید 

ترین و سازگار با محیط زیست، صرفهولید مقرون به و ت 

 .دهندتولید خود را انجام می 
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 سرفصل دروس شیمی دارویی و تعداد واحدها 

 

 

 

 واحد 138 تعداد کل واحدها : •

 واحد  20 دروس عمومی : •

 واحد  29 دروس پایه: •

 واحد  54 دروس اصلی : •

 واحد  27 دروس تخصصی: •

 واحد  8دروس اختیاری :  •

 کارشناسی ارشد شیمی دارویی

از  توانند  می  داروئی  شیمی  رشته  التحصیالن  فارغ 

تکمیلیرشته  تحصیالت  برای  زیر  انتخاب  های 

 :کنند  رشته

 شیمی گرایش شیمی فیزیک •

 شیمی گرایش شیمی آلی  •

 شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس  •

 شیمی گرایش شیمی معدنی •

 شیمی گرایش شیمی تجزیه •

 شیمی کاربردی  •

 و شیمی فیت •

 نانو شیمی  •

 آموزش شیمی  •

 هاپیشرانه  •

 شیمی گرایش شیمی پلیمر •

 علوم و تکنولوژی پلیمر  •

 شیمی گرایش شیمی دریا  •

 شیمی دارویی  •

 

 

 

 دکتری شیمی دارویی 
•  
•  

 دکتری عمومی داروسازی  •

 دکتری شیمی تجزیه  •

 دکتری شیمی دارویی  •

 بازار کار و آینده شغلی 

گسترده  طیف  دارویی  از  شیمی  های فرصتای 

های داروسازی، بیوتکنولوژی آزمایشگاهی را در شرکت 

شرکت  می و  ارائه  پزشکی  تجهیزات  اکثر های  دهد. 

مهارت از  تدوین، شیمیدانان  برای  پژوهشی خود  های 

برای  جدید  ترکیبات  ترکیب  و  توصیف   ، تولید 

 .کنندکاربردهای خاص استفاده می

رشته   در  موجود  مشاغل  مهمترین  دارویی از  شیمی 

و می آرایشی  خوراکی،  مواد  کارشناس   : به  توان 

در  کار  و  دارو  و  غذا  آزمایشگاه  کارشناس  بهداشتی، 

 :های تولید دارو نام برد. همچنینکارخانه

ایفای نقش به عنوان پژوهشگر در مورد تأثیر  •

سیستم  در  مختلف  شیمیایی  های مواد 

 بیولوژیکی 

جمله   • از  داروها  برای  توسعه  که  داروهایی 

استفاده   بیماری  به  مبتال  بیماران  درمان 

 شوند می

آزمایش ترکیبات فعال جدید زیست فعال در   •

 جمعیت بیماران 

دستورالعمل  • چگونگی  تدوین  مورد  در  ها 

 تولید داروهای جدید 
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https://isic.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/
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