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 با توجه به افزايش مصرف انواع پلی يورتان ها در صنايع مختلف و 
تخصصی  بازاريابی  و  علمی  آموزش  فنی،  دانش  به گسترش  نياز 
با همت  ايران  پلی يورتان  پايگاه تخصصی صنايع  اين صنعت،  در 
جمعی از متخصصان فنی و فعاالن صنعت پلی يورتان ايران از بهمن 
1392 آغاز به كار كرد. اين پايگاه در تالش است تا بستر ارتباطی 

را برای نيل به اهداف زير فراهم آورد:
- آموزش مفاهيم علمی و فنی مرتبط با صنايع پلی يورتان،

- اطالع رسانی جديدترين اخبار، يافته ها و محصوالت مرتبط با اين 
صنعت در ايران و جهان،

-  ايجاد بستر ارتباطی تخصصی ميان فعاالن بازار پلی يورتان ايران،
-  ايجاد بازار رقابتی از راه اطالع رسانی و بازاريابی تخصصی،

صنايع  به  بازرگانی  و  فنی  علمی،  مشاوره    -
پلی يورتان كشور و

صنايع  داخلی  فعاالن  ارتباط  برای  تالش   -
پلی يورتان با بازارهای جهانی.

اين پايگاه در بخش هايی با عنوان های مواد اوليه، 
ابزار،  قالب ها،  فنی،  متخصصان  ماشين آالت، 
و  جداكننده  واكس های  كاتاليزورها،  رنگ ها، 
مخاطبان  اختيار  در  را  اطالعاتی  فنی،  اطالعات 

قرار می دهد. همچنين، فيلم های آموزشی و مقاالت و اخبار مرتبط 
با حوزه پلی يورتان ساير بخش های اين پايگاه هستند.

پايگاه تخصصی پلی يورتان

http://iranpu.com

قديمی ترين  از  و  بريستول  دانشگاه  به  وابسته  ماه  مولكول  وبگاه 
صفحات وب بوده كه از سال 1996 تاكنون در حال فعاليت است. 
خاصی  مولكول  ماه  هر  خود،  كار  به  آغاز  تاريخ  از  وبگاه  اين 
كليك  با  می دهد.  ارائه  آن  باره  در  مفيدی  اطالعات  و  معرفی  را 
شيمی  دانشكده  وبگاه های  از  يكی  به  شده،  درج  لينك های  روی 
دانشگاه ها يا مراكز تجاری در انگلستان، آمريكا يا هر نقطه از جهان 
ارتباط می يابيد كه در آن به اطالعات مفيد )و سرگرم كننده!( در 
باره مولكول ويژه، دست خواهيد يافت. آرشيو اين پايگاه هم كه 
از سال 1996 تاكنون فعال است، برای كاربران قابل استفاده است. 
همچنين، اگر مايل به معرفی مولكولی در صفحه مولكول ماه  باشيد، 
بايد با ارسال پست الكترونيكی ثبت نام كنيد. نام شما پس از آن به 

فهرست اضافه می شود و به طور كلی 2 تا 3 ماه بايد در فهرست 
انتظار باقی بمانيد. بنابراين، زمان طوالنی برای نوشتن و پرداختن به 
صفحه خود خواهيد داشت! نام مولكول هايی كه قرار است معرفی 

شوند، در وبگاه برای اطالع كاربران درج می شود.
كه  است  كتابی  انتشار  وبگاه،  اين  در  توجه  جالب  كارهای  از 
از وبگاه Taylor and Francis قابل خريداری است.Paul May و 
Simon Cotton مجموعه ای از مهم ترين و جالب ترين مولكول های 

معرفی شده در اين وبگاه و همچنين تعداد زيادی مولكول را، كه 
هرگز پيش از آن منتشر نشده بودند، در قالب كتاب گردآوری و 
را سرگرم  ما  با عنوان مولكول هايی كه  اين كتاب  منتشر كرده اند. 

می كنند، برای فروش عرضه شده است.

وب گاه مولكول ماه

http://www.chm.bris.ac.uk/motm/motm.htm




