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ماهنامهي علمي-ترويجي اكتشاف و توليد نفت و گاز؛

جايگاه امروز ،رسالت فردا

ش��ايد در اواخر سال  1381هنگاميكه
ماهنامهي اكتشافوتوليد نفت و گاز كار
خود را در قالب خبرنامهاي تخصصي ،با
شمارگان محدود و با هدف اطالعرساني
در خصوص آخرين اخبار ،فنآوريها و
تحقيقات علمي حوزهي باالدست صنعت
نف��ت آغاز ك��رد ،حت��ي خوشبينترين
پديدآورندگان آن هم تصور نميكردند
ك��ه اين خبرنام��ه به ماهنام��هاي وزين و
علمي نهتنها در س��طح شركت ملي نفت
ايران بلكه در بين نش��ريههاي تخصصي
سراسر كشور تبديل شود.
رون��د رش��د ماهنام��هي اكتش��افو
تولي��د  -بهوي��ژه در س��الهاي اخي��ر -
2

بهقدري پُرش��تاب بوده كه ام��روزه اين
ماهنام��ه بهعن��وان يك��ي از مهمتري��ن
پايگاههاي توليد علم و تضارب انديش��ه
در ش��ركت مل��ي نف��ت اي��ران مط��رح
ب��وده و مخاطب��ان پُرش��ماري را در بين
متخصص��ان صنع��ت نف��ت و همچني��ن
دانش��گاهيان بهخود جذب كرده است؛
كسب رتبهي نخس��ت انتشارات صنعت
نف��ت ،رتب��هي اول س��رفصلهاي ويژه
در س��طح رواب��طعموميهاي سراس��ر
كش��ور در س��ال  ،1388موفقي��ت در
پيوس��تن به ژورناله��اي زيرمجموعهي
( ISC (Islamic Science Citationدر سال
 1391و كس��ب امتياز ارزشمند علمي-

ترويجي از وزارت علوم در س��ال 1392
تنها بخش��ي از موفقيته��اي ماهنامه ی
اكتش��اف و تولي��د در مس��ير بالندگي و
كمال خود بوده است.
بيش��ك يك��ي از مهمتري��ن عوامل
تأثيرگذار در كس��ب اين جايگاه علمي،
تداوم و استمرار انتشار ماهنامهي اكتشاف
وتوليد نف��ت و گاز در بيش از يكدهه
فعاليت خود بوده؛ بهطوريكه خوانندگان
و مخاطب��ان فهيم اي��ن ماهنامه هماكنون
يكصد و دوازدهمين ش��مارهي آنرا در
دست دارند .دراين مدت ،نزديك به 700
مقال��هي تخصصي در حوزههاي مختلف
باالدستي اعم از اكتشاف ،توسعه و تولید
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منابع هیدروکربوری ،بهرهبرداري ،نيروي
انساني ،ايمني ،بهداشت و محيطزيست و
س��اير موضوع��ات مرتبط ،پ��س از طي
فرآينده��اي م��دون داوري ،بازبين��ي،
انج��ام اصالحات و تأيي��د نهايي بهچاپ
رسيده اس��ت .بهطور قطع اين استمرار و
تداوم در مس��ير پيش��رفت ماهنامه تنها با
حمايتهاي مؤثر مديران ارش��د شركت
ملي نفت ايران و اعمال نظرات سازندهي
اساتيد و صاحبنظران صنعت و دانشگاه
امكانپذير شده است.
ماهنامهي اكتشافوتوليد نفت و گاز
در راستاي رسالت خود ،عالوه بر انتشار
مقاالت علمي ،فني و تخصصي ،همواره
س��عي داش��ته در قالب ارائ��هي مقاالت
تحليلي كاربردي نی��ز در زمينههاي زير،
نقش تأثيرگذاري در حوزهي باالدس��تي
صنعت نفت ايفا نمايد:
شفافسازي ،تحليل و تبيين علمي و
تخصصي خطوط مديريت اس��تراتژيك
در شركت ملي نفت ايران
درج و نشر يافتهها و دستآوردهاي
علم��ي و كارب��ردي و اطالعرس��اني در
خص��وص آخري��ن يافتهه��ا و رويدادها
متناس��ب با نيازهاي حوزهي باالدس��تي
صنع��ت نف��ت (عل��وم زمين ،مهندس��ي
مخ��زن ،مهندس��ي حفاري و مهندس��ي
بهرهبرداري)
ايجاد انگي��زه و تعامل علمي و عملي
بين متخصصان صنعت و دانشگاه
نقد و تحليل تخصصي نقاط ضعف و
قوت و چالشها و فرصتهاي بينالمللي
صنعت نفت بهش��كلي دقيق و واقعبينانه
و در قال��ب مق��االت معتب��ر و ارزندهي
كارشناسي
همچني��ن ماهنامهي اكتش��افوتوليد

ب��ا برگ��زاري نشس��تها و ميزگردهاي
تخصصي و ايجاد مش��اركت فرابخش��ي
جه��ت بهرهگي��ري از تمام��ي اف��كار و
نظرات ،ت�لاش كرده درك واقعبينانهاي
از وضعيت باالدستي صنعت نفت كشور
فراه��م آورده و آنرا در مع��رض ن��گاه
جامع��هي علمي حوزهي باالدس��تي اين
صنعت قرار دهد .از جملهي اين سمينارها
كه در سال هاي گذشته با حمايت مديران
ارشد و روابط عمومي شركت ملي نفت
و بههم��ت دس��تاندركاران ماهنام��ه ی
اكتش��افوتولي��د نف��ت و گاز بهثم��ر
نشس��ت ،ميت��وان به نشس��ت تخصصي
ارتباط صنعت نفت با دانش��گاه ،س��مينار
تخصص��ي زمانه��اي انتظ��ار دكلهاي
حفاري و نشس��ت مش��ترك با نشريات
صنعت نفت اشاره كرد.
آنچ��ه بهاختص��ار مرور ش��د ،گوياي
جايگاهي اس��ت ك��ه ام��روز ماهنامهي
علمي-ترويجي اكتشاف و توليد توانسته
ب��ا تالش و هم��ت جمعي به آن دس��ت
پي��دا كند .اما بهطور قط��ع حفظ و ارتقاء
اين جاي��گاه ام��ري بهمراتب دش��وارتر
خواهد بود كه بدون ترس��يم چش��مانداز
و اهداف مشخص و بهرهگيري از تمامي
ظرفيتهاي موجود محقق نخواهد ش��د.
از اينرو ،ماهنامهي اكتشاف و توليد نفت
و گاز در ادامهي مس��ير روبهرشد خود،
مجدان��ه در جهت دس��تيابي به اهداف
زير تالش خواهد كرد:

نهادينهكردن قانونگرايي ،تخصص گرايي

و اخالقمداري

اكتشاف و توليد نفت و گاز
بهرهگي�ري از توان متخصصان صنعت نفت،
دانشگاهها و متخصصان خارج از كشور
تدوين برنامههاي توسعهاي و ويژهنامههاي
علمي و كاربردي
آسيبشناسي صحيح و بهدور از غرضورزي
درخصوص كاس�تيها و نقاط ضعف موجود
در صنع�ت نف�ت و انعكاس آن ب�ه مديران و
مس�ئوالن ذيربط بهويژه 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

بيش��ك ت��داوم انتش��ارنش��ريهاي با
محتواي مقاالت فن��ي ،تخصصي و لزوم
جلبنظ��ر مخاطب��ان و عالقمن��دان ب��ه
موضوعات خاص این حوزه ،مس��ئوليت
دش��واري است كه تنها با همت ،تالش و
بهرهگيري از تجارب تمامي صاحبنظران
امكانپذير شده است.
اميد است اكنون كه با خلق حماسهي سیاسی
در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ،بار دیگر
زمین�هی ارتقاء جایگاه كش�ورمان در مجامع
بینالمللی فراهم ش�ده و طبق سياس�تهاي
ابالغ�ي توس�ط مق�ام عال�ي وزارت و هدف
گذاری ش�رکت ملی نف�ت ایران ب�ه عنوان
رکن اساس�ی تولید ،پوياي�ي و تعامل مؤثر با
ش�ركتهاي بزرگ نفتي دنيا در دستور كار
قرار گرفته ،ماهنامهي اكتشاف و توليد نفت و
گاز نيز با توجه به تجربه چندين سالهي خود
و با محور قراردادن مس�ائل روز  -بهويژه در

ترس�يم اه�داف و اس�تراتژيها همس�و ب�ا

عصر تحريمها و تهديدها  -جديتر و مؤثرتر

سياس�تهاي مق�ام عال�ي وزارت و نيز مدير

از گذشته در راستاي ارتقاء صنعت نفت كشور

عامل محترم شركت ملي نفت ايران بهعنوان

گام بردارد.

ريي�س ش�وراي سياس�تگذاري ماهنام�هي

سردبير
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