
شيمي



ه دنبال بهمچنين و طبيعت شدن مواد در چگونگي ترکيب ماده و بررسي ساختارهاي عمدتا به ي شيمي رشته 
جمالي ترکيب او مطالعه بررسي رشته به این در . مختلف استهاي انجام واکنش پيداکردن فرایند هاي بهينه براي 

.  پردازدي مو موضوعات مرتبط با آن آزمایشگاهي فرایند هاي شيميایي کنترل نيز ماده و ویژگي ها، ساختار و 
به یشگاهي هاي آزماپروژه تعریف و تحليل هاي محيط و تجزیه است که با توجه به تربيت افرادي رشته این هدف 
.مواد بپردازندهاي ساختار بررسي به نيز و فرایند هاي شيميایي کردن بهينه 

17

تعریف
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ابراین باید بن. داریمسروکار فيزیک نيز و ریاضي رشته با این در 
و خوبفيزیک نيز ارتباطي و ریاضي از جنس هایي با درس 

ن نوع رشته بودبدليل تحقيقاتي . باشيمداشته توانایي معمولي 
و يم داراي روحيه جنگنده باشصبور، با پشتکار و باید فردي 

، هاي این ر شتهاز پروژه بسياري که کنيم توجه همچنين 
قه مند عالآزمایشگاه نيز به کار در باید پس . اندآزمایشگاهي 

.بود

توانايي
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دروس تخصصي

معادالت 
دیفرانسيل 

شيمي

شيمي عمومي

شيمي آلي

شيمي تجزیه

شيمي صنعتي

شيمي فيزیک
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گرايش ها
(کارشناسي )

در مقطع کارشناسي داراي دو گرایش 
است« کاربردي»و « محض»
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استفاده از نرم افزار ها و این گرایش هدف 
مي شيعلوم نویسي تخصصي براي برنامه 

افزارهاي دانشجو با روش کار نرم . است
شنا رشته آهاي اطالعاتي و بانک شيمي خاص 

اد ایجخود را در استفاده و توانایي شود و مي 
ه شبيو هاي گرافيکي مولکولي نرم افزار 

.دهدسازي کامپيوتري افزایش مي 

محض و بين شيمي ارتباط این گرایش هدف 
عداد البته تفاوت ت. آن در صنعت استهاي کاربرد 
درس است و 6و 4کاربردي، محض و بين دروس 

(.  واحد130)درس دارند40-30در مجموع 
و برابرندتقریبا هر دو عملي و واحدهاي تئوري 

.نامه و موضوع آن استپایان تفاوت در ارائه 

فناوري 
اطالعات کاربردي

گرايش ها
(کارشناسي )

که استهایي سموم و آفت کش توليد هدف رشته 
محيطانسان و براي را کمترین ميزان آسيب 

ون با استفاده از علوم و فن. داشته باشدزیست 
وليد مي تو بررسي را این ترکيبات دانشجو شيمي، 

.کند

آفت کش
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درافزایش آگاهي دانشجویان هدف رشته، 
مينه زدر شيمي بر تکيه با پایه علوم زمينه 

ا بآشنایي و آلودگي محيط زیست مسائل 
آلودگيرفع آن و توسعه و اثرات هاي روش 
.باشدمحيط زیست مي ها بر 

زیست شناسيو شيمي هدف استفاده از اصول 
که منجر به مواد براي ایجاد و واکنشي است 

محيط زیست.بشوددارویي جدید 
دارویي

گرايش ها
(کارشناسي )
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

، « يشيمي آل»داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي در مقطع شيمي 
، « پليمرشيمي»، « شيمي فيزیک»، « شيمي تجزیه»، « شيمي معدني»
، « ریاشيمي د»، « شيمي کاربردي»، « فيتو شيمي»، « شيمينانو »
مي « اسانسشيمي فناوري »، « شيمي پيشرانه»، « شيمي دارویي»

.باشد
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به . داردبستگيانتخاب شده در مقطع ارشد گرایش رشته به نوع این بازار کار 
هاي او کار آینده در بخش محض شروع به کار کند، فردي طور معمول اگر 

اشته شغل آموزش را دوست دبنابراین باید . خوهد شدتدریسي -تحقيقاتي
ها، رایش گنوپا بودن آن در بدليل رشته کلي، آینده شغلي این به طور . باشد

.داردبستگي 
د وزارت دارندگان ليسانس شيمي مي توانند در آزمون کارشناسي ارش:نکته

در این سه رشته مناسب. بهداشت معروف به ارشد پزشکي نيز شرکت نمایند
رویي مي زمينه، رشته هاي بيوشيمي باليني، سم شناسي پزشکي و شيمي دا

.باشد

موقعيت شغلي




