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سخن نخست

ماهنامه  ي علمي-ترويجي اكتشاف و توليد نفت و گاز؛

جايگاه امروز، رسالت فردا

ش��اید در اواخر سال 1381 هنگامي که 
ماهنامه  ي اکتشاف  و  تولید نفت و گاز کار 
خود را در قالب خبرنامه اي تخصصي، با 
شمارگان محدود و با هدف اطالع رساني 
در خصوص آخرین اخبار، فن  آوري ها و 
تحقیقات علمي حوزه  ي باالدست صنعت 
نف��ت آغاز ک��رد، حت��ي خوش بین ترین 
پدیدآورندگان آن هم تصور نمي کردند 
ک��ه این خبرنام��ه به ماهنام��ه اي وزین و 
علمي نه تنها در س��طح شرکت ملي نفت 
ایران بلکه در بین نش��ریه هاي تخصصي 

سراسر کشور تبدیل شود.
رون��د رش��د ماهنام��ه  ي اکتش��اف  و 
 تولی��د - به وی��ژه در س��ال هاي اخی��ر - 

به قدري پُرش��تاب بوده که ام��روزه این 
از مهم تری��ن  به عن��وان یک��ي  ماهنام��ه 
پایگاه هاي تولید علم و تضارب اندیش��ه 
در ش��رکت مل��ي نف��ت ای��ران مط��رح 
ب��وده و مخاطب��ان پُرش��ماري را در بین 
متخصص��ان صنع��ت نف��ت و همچنی��ن 
دانش��گاهیان به خود جذب کرده است؛ 
کسب رتبه  ي نخس��ت انتشارات صنعت 
نف��ت، رتب��ه  ي اول س��رفصل هاي ویژه 
در س��طح رواب��ط  عمومي هاي سراس��ر 
در  موفقی��ت   ،1388 س��ال  در  کش��ور 
 پیوس��تن به ژورنال ه��اي زیرمجموعه  ي
)ISC (Islamic Science Citation در سال 

1391 و کس��ب امتیاز ارزشمند علمي-

ترویجي از وزارت علوم در س��ال 1392 
تنها بخش��ي از موفقیت ه��اي ماهنامه ی 
اکتش��اف و تولی��د در مس��یر بالندگي و 

کمال خود بوده است.
بي ش��ک یک��ي از مهم تری��ن عوامل 
تأثیرگذار در کس��ب این جایگاه علمي، 
تداوم و استمرار انتشار ماهنامه  ي اکتشاف 
 و  تولید نف��ت و گاز در بیش از یک  دهه 
فعالیت خود بوده؛ به طوري که خوانندگان 
و مخاطب��ان فهیم ای��ن ماهنامه هم اکنون 
یکصد و دوازدهمین ش��ماره ي آن  را در 
دست دارند. دراین مدت، نزدیک به 700 
مقال��ه  ي تخصصي در حوزه هاي مختلف 
باالدستي اعم از اکتشاف، توسعه و تولید 
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.....
منابع هیدروکربوری، بهره برداري، نیروي 
انساني، ایمني، بهداشت و محیط زیست و 
س��ایر موضوع��ات مرتبط، پ��س از طي 
بازبین��ي،  داوري،  م��دون  فرآینده��اي 
انج��ام اصالحات و تأیی��د نهایي به  چاپ 
رسیده اس��ت. به  طور قطع این استمرار و 
تداوم در مس��یر پیش��رفت ماهنامه تنها با 
حمایت هاي مؤثر مدیران ارش��د شرکت 
ملي نفت ایران و اعمال نظرات سازنده  ي 
اساتید و صاحب  نظران صنعت و دانشگاه 

امکان پذیر شده است.
ماهنامه  ي اکتشاف  و  تولید نفت و گاز 
در راستاي رسالت خود، عالوه بر انتشار 
مقاالت علمي، فني و تخصصي، همواره 
س��عي داش��ته در قالب ارائ��ه  ي مقاالت 
تحلیلي کاربردي نی��ز در زمینه هاي زیر، 
نقش تأثیرگذاري در حوزه  ي باالدس��تي 

صنعت نفت ایفا نماید:
 شفاف سازي، تحلیل و تبیین علمي و 
تخصصي خطوط مدیریت اس��تراتژیک 

در شرکت ملي نفت ایران
 درج و نشر یافته ها و دست آوردهاي 
علم��ي و کارب��ردي و اطالع رس��اني در 
خص��وص آخری��ن یافته ه��ا و رویدادها 
نیازهاي حوزه  ي باالدس��تي  با  متناس��ب 
صنع��ت نف��ت )عل��وم زمین، مهندس��ي 
مخ��زن، مهندس��ي حفاري و مهندس��ي 

بهره برداري(
 ایجاد انگی��زه و تعامل علمي و عملي 

بین متخصصان صنعت و دانشگاه
 نقد و تحلیل تخصصي نقاط ضعف و 
قوت و چالش  ها و فرصت  هاي بین  المللي 
صنعت نفت به  ش��کلي دقیق و واقع  بینانه 
و در قال��ب مق��االت معتب��ر و ارزنده  ي 

کارشناسي
همچنی��ن ماهنامه  ي اکتش��اف  و  تولید 

ب��ا برگ��زاري نشس��ت ها و میزگردهاي 
تخصصي و ایجاد مش��ارکت فرابخش��ي 
جه��ت بهره گی��ري از تمام��ي اف��کار و 
نظرات، ت��الش کرده درک واقع بینانه اي 
از وضعیت باالدستي صنعت نفت کشور 
فراه��م آورده و آن  را در مع��رض ن��گاه 
جامع��ه ي علمي حوزه  ي باالدس��تي این 
صنعت قرار دهد. از جمله  ي این سمینارها 
که در سال هاي گذشته با حمایت مدیران 
ارشد و روابط عمومي شرکت ملي نفت 
و به  هم��ت دس��ت اندرکاران ماهنام��ه ی 
اکتش��اف  و  تولی��د نف��ت و گاز به  ثم��ر 
نشس��ت، مي ت��وان به نشس��ت تخصصي 
ارتباط صنعت نفت با دانش��گاه، س��مینار 
تخصص��ي زمان ه��اي انتظ��ار دکل هاي 
حفاري و نشس��ت مش��ترک با نشریات 

صنعت نفت اشاره کرد.
آنچ��ه به  اختص��ار مرور ش��د، گویاي 
جایگاهي اس��ت ک��ه ام��روز ماهنامه  ي 
علمي-ترویجي اکتشاف و تولید توانسته 
ب��ا تالش و هم��ت جمعي به آن دس��ت 
پی��دا کند. اما به  طور قط��ع حفظ و ارتقاء 
این جای��گاه ام��ري به مراتب دش��وارتر 
خواهد بود که بدون ترس��یم چش��م انداز 
و اهداف مشخص و بهره گیري از تمامي 
ظرفیت هاي موجود محقق نخواهد ش��د. 
از این رو، ماهنامه  ي اکتشاف و تولید نفت 
و گاز در ادامه  ي مس��یر روبه رشد خود، 
مجدان��ه در جهت دس��ت یابي به اهداف 

زیر تالش خواهد کرد:
 نهادينه  كردن قانون گرايي، تخصص گرايي 

و اخالق مداري
 ترس�يم اه�داف و اس�تراتژي ها هم  س�و ب�ا 
سياس�ت هاي مق�ام عال�ي وزارت و نيز مدير 
عامل محترم شركت ملي نفت ايران به عنوان 
ريي�س ش�وراي سياس�ت گذاري ماهنام�ه  ي 

اكتشاف و توليد نفت و گاز
 بهره گي�ري از توان متخصصان صنعت نفت، 

دانشگاه ها و متخصصان خارج از كشور
 تدوين برنامه هاي توسعه اي و ويژه نامه هاي 

علمي و كاربردي
 آسيب شناسي صحيح و به دور از غرض ورزي 
درخصوص كاس�تي ها و نقاط ضعف موجود 
در صنع�ت نف�ت و انعكاس آن ب�ه مديران و 
مس�ئوالن ذيربط به ويژه از طري�ق برگزاري 

ميزگردهاي تخصصي با آنان
 تحلي�ل، جذب، نگهداش�ت و ارتقاء نيروي 
انس�اني در صنع�ت نف�ت و معرف�ي نيروهاي 

فعال و شايسته به مسئوالن ارشد سازمان
بي ش��ک ت��داوم انتش��ار  نش��ریه اي با 
محتواي مقاالت فن��ي، تخصصي و لزوم 
جلب نظ��ر مخاطب��ان و عالقمن��دان ب��ه 
موضوعات خاص این حوزه، مس��ئولیت 
دش��واري است که تنها با همت، تالش و 
بهره گیري از تجارب تمامي صاحب نظران 

امکان پذیر شده است.
اميد است اكنون كه با خلق حماسه  ي سياسی 
در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته و 
روی كار آمدن دولت تدبير و اميد، بار ديگر 
زمين�ه ی ارتقاء جايگاه كش�ورمان در مجامع 
بين المللی فراهم ش�ده و طبق سياس�ت هاي 
ابالغ�ي توس�ط مق�ام عال�ي وزارت و هدف 
گذاری ش�ركت ملی نف�ت ايران ب�ه عنوان 
ركن اساس�ی توليد، پوياي�ي و تعامل مؤثر با 
ش�ركت هاي بزرگ نفتي دنيا در دستور كار 
قرار گرفته، ماهنامه ي اكتشاف و توليد نفت و 
گاز نيز با توجه به تجربه چندين ساله  ي خود 
و با محور قراردادن مس�ائل روز - به ويژه در 
عصر تحريم ها و تهديدها - جدي  تر و مؤثرتر 
از گذشته در راستاي ارتقاء صنعت نفت كشور 

گام بردارد.
سردبير


