معرفي سايت

پايگاه تخصصی پلییورتان
با توجه به افزايش مصرف انواع پلییورتانها در صنایع مختلف و
نیاز به گسترش دانش فنی ،آموزش علمی و بازاریابی تخصصی
در این صنعت ،پایگاه تخصصی صنایع پلییورتان ایران با همت
جمعی از متخصصان فنی و فعاالن صنعت پلییورتان ایران از بهمن
 1392آغاز به کار کرد .این پایگاه در تالش است تا بستر ارتباطی
را برای نیل به اهداف زیر فراهم آورد:
 آموزش مفاهیم علمی و فنی مرتبط با صنایع پلییورتان، اطالعرسانی جدیدترین اخبار ،یافتهها و محصوالت مرتبط با اینصنعت در ایران و جهان،
 ایجاد بستر ارتباطی تخصصی میان فعاالن بازار پلییورتان ایران، -ایجاد بازار رقابتی از راه اطالعرسانی و بازاریابی تخصصی،

 مشاوره علمی ،فنی و بازرگانی به صنایعپلییورتان کشور و
 تالش برای ارتباط فعاالن داخلی صنایعپلییورتان با بازارهای جهانی.
این پایگاه در بخشهایی با عنوانهای مواد اولیه،
ماشینآالت ،متخصصان فنی ،قالبها ،ابزار،
رنگها ،کاتالیزورها ،واکسهای جداکننده و
اطالعات فنی ،اطالعاتی را در اختیار مخاطبان
قرار میدهد .همچنین ،فیلمهای آموزشی و مقاالت و اخبار مرتبط
با حوزه پلییورتان سایر بخشهای این پایگاه هستند.

http://iranpu.com

وبگاه مولكول ماه
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وبگاه مولکول ماه وابسته به دانشگاه بریستول و از قدیمیترین
صفحات وب بوده که از سال  1996تاکنون در حال فعالیت است.
این وبگاه از تاریخ آغاز به کار خود ،هر ماه مولکول خاصی
را معرفی و اطالعات مفیدی در باره آن ارائه میدهد .با کلیک
روی لینکهای درج شده ،به یکی از وبگاههای دانشکده شیمی
دانشگاهها یا مراكز تجاری در انگلستان ،آمریکا یا هر نقطه از جهان
ارتباط مییابید که در آن به اطالعات مفید (و سرگرم کننده!) در
باره مولکول ویژه ،دست خواهید یافت .آرشیو این پایگاه هم که
از سال  1996تاکنون فعال است ،برای کاربران قابل استفاده است.
همچنین ،اگر مایل به معرفی مولکولی در صفحه مولکول ما ه باشید،
باید با ارسال پست الکترونیکی ثبتنام کنید .نام شما پس از آن به

فهرست اضافه میشود و به طور کلی  2تا  3ماه باید در فهرست
انتظار باقی بمانید .بنابراین ،زمان طوالنی برای نوشتن و پرداختن به
صفحه خود خواهید داشت! نام مولکولهایی که قرار است معرفی
شوند ،در وبگاه برای اطالع کاربران درج میشود.
از کارهای جالب توجه در این وبگاه ،انتشار کتابی است که
از وبگاه  Taylor and Francisقابل خریداری است Paul May.و
 Simon Cottonمجموعهای از مهمترین و جالبترین مولکولهای
معرفی شده در این وبگاه و همچنین تعداد زیادی مولکول را ،که
هرگز پیش از آن منتشر نشده بودند ،در قالب کتاب گردآوری و
منتشر کردهاند .این کتاب با عنوان مولکولهایی که ما را سرگرم
میکنند ،برای فروش عرضه شده است.

