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پليمری و گروه های  از موسسات  اين شبكه يك گروه غيررسمی 
ميان  همكاری  ترويج  شبكه  اين  از  هدف  است.  پليمر  با  مرتبط 
دانشمندان پليمر و همچنين ايجاد پل ارتباطی برای بحث در باره 
مسائل مشترك مربوط به علم، مديريت و سواالت قانونی در زمينه 
شرقی  و  مركزی  اروپای  پليمری  شبكه  كلی  هدف  است.  پليمر 
تقويت موسسات تحقيق و توسعه )R & D( پليمری در منطقه و 

ايجاد فضای رقابت در اروپا و همچنين در سطح 
جهانی است. از جمله موسسات پليمری همكار با 
اسلووانی، موسسه  ملی شيمی  اين شبكه موسسه 
شيمی ماكرومولكول های اوكراين، موسسه مواد و 
محيط زيست مجارستان، مركز پليمر و مواد كربنی 

لهستان و ...  را می توان نام برد.

http://www.ceepn.org

وب گاه شبكه پلیمری اروپای مرکزی و شرقی

فدراسيون پليمر اروپا در اواخر دهه 70 ميالدی به وسيله بنياد علوم 
تاسيس  از  هدف  شد.  تاسيس  استراسبورگ  در   )ESF( يوروپت 
چنين فدراسيونی كه در آن زمان تنها يك كميسيون بود، گسترش 
گردهمايی های  سازماندهی  همچنين  و  پليمری  آزمايشگاه های 
مربوط به علم پليمر و ايجاد مجال برای آشنايی دانشمندان پليمر، 
اين  سال ها  گذشت  با  بود.  قاره ها  ساير  در  كه  اروپا  در  تنها  نه 
ادامه  فعاليت خود  به  نيز  امروز  به  تا  و  كرد  پيدا  كميته گسترش 
دانمارك،  بلغارستان،  هلند،  بلژيك،  چون  كشورهايی  می دهد. 

اروپا  پليمر  فدراسيون  ...عضو  و  آلمان  كرواسی،  فرانسه،  فنالند، 
هستند. در قسمت اعضای فدراسيون، نام افراد به تفكيك كشور و 
نشانی دانشگاه و زمينه تخصصی آنها درج شده است و اين امكان 
اخبار  بخش  باشند.  ارتباط  در  هم  با  تا  دارد  وجود  اعضا  برای 
فدراسيون نيز به معرفی زمان و محتوای كنفرانس ها، كارگاه ها و 
دانشكده های پليمر می پردازد. اطالعات مربوط به يافتن موقعيت 
تحصيلی در دانشگاه ها يا موقعيت های شغلی نيز در اين بخش به 

چشم می خورد.

http://www.europolyfed.org

وب گاه فدراسیون پلیمر اروپا


