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ماهنامه 

معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری:

ماهنامهی اکتشاف و تولید بستر مناسبی برای انتشار و تحلیل پژوهشهای علمی فراهم کرده است
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری
ماهنامهی اکتش��اف و تولید را ارزشمندترین نشریهی
صنعت نفت دانست وگفت :این ماهنام ه بستر مناسبی
برای بررس��ی و انتشار پیشرفتهای علمی و فنی روز
دنی��ا در حوزههای مرتبط با صنعت نفت فراهم کرده
است.
رکنالدین جوادی در نشس��ت هماندیش��ی اعضای
تحریریهی ماهنامهی علمی-ترویجی اکتشاف و تولید
نفت و گاز که اول مرداد  ۱۳۹۷برگزار شد با اشاره به
اهمیت توجه به فنآوری روز و مباحث علمی مطرح
شده در سطح اول علم دنیا اظهار کرد :مباحث علمی
و فنی مطرح شده در این نشریه نیاز روز صنعت است
که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
وی با بیان اینکه دانش و فنآوری روز باید در اختیار
مهندس��ان و متخصصان ایرانی قرار گیرد افزود :برای
مش��ارکت جوانان و نخبگان صنع��ت نفت با هدف
انتش��ار مطالب جدید و بهروز در این ماهنامه میتواند
تعامل جدیتری انجام شود.
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری
با بیان اینکه سرعت رشد علم و فنآوری جدید در دنیا
بس��یار فراتر از حد انتظار است افزود :با این وضعیت
ض��رورت دارد بدنهی متخصص و با دانش صنعت با
این نشریه پیوند و ارتباط بیشتری برقرار کنند تا امکان
بررس��ی و تحلیل علم و فنآوری روز فراهم ش��ود و
با درک درست از صنعت میتوان در ترویج مباحث
جدید و ترس��یم افقهای ن��و نقشآفرینی کرد .عضو
ش��ورای سیاس��تگذاری ماهنامهی علمی-ترویجی
اکتشاف و تولید با اش��اره به اینکه قالبهای سنتی و
روشهای موجود جوابگوی نیازهای جدید صنعت
نیست اظهار کرد :برای بهروزرسانی مباحث مطرح در
نش��ریه و همچنین مقالههای ارائه شده باید بهصورت
مستمر راهبردهای جدیدی تدوین شود.
وی با بی��ان اینکه تعامل با بخشهای مختلف صنعت
کم��ک میکن��د ت��ا ارزیابیه��ای دورهای در مورد
رویکرد و رویهی ماهنامه انجام شود افزود :مشارکت
نخب��گان صنع��ت میتواند ب��ه ارتقاء س��طح کیفی

موضوعات مورد نظر برای انتش��ار در ماهنامه کمک
کند .در این نشست اعضای تحریریهی ماهنامه ضمن
معرف��ی بخشهای مختلف این نش��ریه در خصوص
موضوعات منتشر شده و برنامههای آیندهی این نشریه
بحث و تبادلنظر کردند .ماهنامهی اکتش��اف و تولید
نفت و گاز بهعنوان نشریهی تخصصی و منحصربهفرد
داخلی در حوزهی باالدستی صنایع نفت و گاز کشور
در زمینههای مدیریتی ،فنی و علمی شاخههای اصلی
این حوزه از جمله مهندسی بهرهبرداری از میادین نفت

و گاز ،مهندس��ی مخازن هیدروکربوری ،مهندس��ی
حفاری و علوم زمین (ژئوش��یمی مخزن ،ژئوفیزیک،
زمینشناس��ی نفت و  )...فعالیت میکند .این ماهنامه
بههم��ت رواب��ط عمومی ش��رکت ملی نف��ت ایران
جهت اطالعرس��انی در خصوص آخرین تحوالت،
فنآوریها و تحقیقات علمی در زمینهی علوم مربوط
بهحوزهی باالدس��تی صنعت نفت شامل فعالیتهای
اکتش��اف ،حفاری ،تولید ،پژوهش و توسعه ،ایمنی،
بهداشت و محیطزیست منتشر میشود.
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