
79

13
92

ار 
 به

،1
ره 

ما
 ش

م،
سو

ل 
سا

ي، 
يج

رو
-ت

ي
لم

ه ع
نام

صل
ف

http://www.PolymerUpdate.net

ت
سای

ي 
رف

مع
     

  
وبگاه PolymerUpdate به ارائه آخرین اطالعات و اخبار مرتبط با 
انواع پلیمرها و مواد اولیه از جمله نفت خام  دنیای پلیمر، قیمت 
گزارش های  آمریکا(،  و  اروپا  خاورمیانه،  )آسیا،  جهان  سراسر  در 
و  پلیمر  دانشمندان  و  صنعتگران  با  مصاحبه  ماهیانه،  و  هفتگی 
نمایشگاه ها(  و  سمینارها  )همایش ها،  مهم  تاریخ های  یادآوری 
انعکاس  برای  بخش هایی  وبگاه،  این  در  می پردازد.  پلیمر  باره  در 
اخبار مهم مطبوعات نیز درنظر گرفته شده است که بدین ترتیب 
می توان PolymerUpdate را یک روزنامه اینترنتی پلیمری، نفتی و 
کاربر  این وب گاه،  در  ثبت نام  از  پس  آورد.  به شمار  پتروشیمیایی 
 می تواند به طور مجازی از فروشگاه PolymerUpdate دیدن کند و
در  را  قیمت ها  هم زمان  می تواند  خریدار  دهد.  خرید  سفارش 
باشد.  داشته  را  انتخاب  بهترین  و  کند  بررسی  دنیا  مختلف  نقاط 
در  کامل  راه حل های  ارائه  و  ایجاد  توسعه،  زمینه  در  وب گاه  این 

شناسایی  نوین،  کاربردهای  توسعه  زمینه 
سفارشی،  درشت مولکول های  تهیه  پلیمرها، 
آموزشی  دوره های  و  مهندسی  نرم افزارهای 
بخش  می کند.  عرضه  را  خوبی  خدمات 
و  مجله ها  معرفی  با   PSS اطالعات  مرکز 
قادر  را  کاربر  پلیمر  به  مربوط  سمینارهای 
دنیای  دستاوردهای  از جدیدترین  تا  می سازد 
بخش  در  ثبت نام  با  کاربر  شود.  مطلع  پلیمر 

 ارتباط اینترنتی، می تواند از آخرین اخباردر زمینه پلیمر آگاه شود و
از همه مهم تر می تواند یک مقاله یا بخشی از یک کتاب خاص را به 
 PSS طور رایگان سفارش دهد تا در صورت موجود بودن به وسیله

در اختیار کاربر قرارگیرد. 

مختلف،  علوم  در  تخصصی  اطالعات  پیشرفت  و  توسعه  برای 
باشد.  انتخاب  بهترین  می تواند   The Open University وب گاه 
این وب گاه کاری لذت بخش است، چراکه کاربر در  یادگیری در 
دنیای مجازی با پیشرفته ترین ابزار یادگیری مواجه است. این پایگاه 
تا  کارشناسی  از  مختلف  مقاطع  در  را  علمی-آموزشی تحصیالت 
دکتری ارشد پوشش می دهد و در راستای آن، موضوعات مختلف 

پژوهشی و بازار کار نیز پیشنهاد می شود. در بخش علم شیمی این 
با  کاربر  دارد.  وجود  نیز  پلیمر  بخش  رایگان،  و  مجازی  دانشگاه 
مطالعه صفحه مربوط به درسی خاص می تواند در پرسش و پاسخ  
نیز شرکت کند. همچنین وب گاه، پایگاه های مرتبط با آن موضوع 

خاص را برای یادگیری بیشتر در اختیار کاربر قرار می دهد.

http://www.TheOpenUniversity.com
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