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گزارش

نشس��ت تودیع بیژن مس��تقل، س��ردبیر پیشین 
و معارفه س��ید عل��ی معلمی به عنوان س��ردبیر 
ماهنامه علم��ی ترویجی اکتش��اف و تولید نفت 
و گاز ب��ا حض��ور محمد ناصری، مدیرمس��ئول و 
هيئت تحریریه این ماهنامه در 31 اردیبهش��ت 

ماه برگزار شد.
رئیس روابط عمومی ش��رکت مل��ی نفت ایران و 
مدیرمس��ئول نشریه در این نشس��ت با تأکید بر 
ضرورت تعامل هرچه بیشتر با محیط دانشگاهی 
و علم��ی صنع��ت نفت، گف��ت: ماهنام��ه علمی 
ترویجی »اکتش��اف و تولید نفت و گاز« به عنوان 
یک نش��ریه علمی معتبر مورد توجه پژوهشگران 
صنع��ت نفت قرار گرفته اس��ت و در این مس��یر 
ضرورت دارد تجربه ه��ا و اندوخته های علمی در 
سطح ش��رکت ملی نفت ایران مستند و مکتوب 

شود.
ناصری در این نشست ضمن تقدیر از تالش های 
بی��ژن مس��تقل در دوران س��ردبیری ماهنام��ه 
اکتش��اف و تولید، برای سید علی معلمی آرزوی 

موفقیت کرد.
در حکم ناصری خطاب به معلمی مأموریت های 
زیر م��ورد تأکی��د ق��رار گرفته اس��ت: »ارتقای 
روزاف��زون س��طح علم��ی و کارب��ردی نش��ریه، 
ایج��اد تعامل با هيئت تحریری��ه و گروه دبیران، 
س��اماندهی حوزه های فن��ی و بهره گیری از توان 
تخصصی هيئ��ت تحریریه، ایجاد ارتباط منظم و 
موثر با کارشناس��ان و مدیران ستادی و عملیاتی 
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران، تدوی��ن برنامه برای 
برگ��زاری گردهمای��ی و نشس��ت های تخصصی 
در راس��تای اهداف نش��ریه، ایج��اد ارتباط موثر 
با دانش��گا ها، انجمن های علم��ی، متخصصان و 
پژوهش��گران با هدف دریاف��ت مقاله های علمی 

موثر و مفید و ...«.
دکت��ری  دانش آموخت��ه  معلم��ی،  عل��ی  س��ید 
زمین شناس��ی از دانشگاه ش��هید بهشتی است و 
از س��وابق وی در صنعت نفت می توان به معاونت 

طرح های مطالعاتی پژوهش��کده ازدیاد برداشت از 
مخازن نفت و گاز، مش��اور مدیر اکتشاف شرکت 
مل��ی نف��ت، عضو و جانش��ین مدیر اکتش��اف در 
شورای علمی مدیریت اکتشاف و استادیار دانشگاه 
اش��اره ک��رد. وی هم اکنون معاون امور اکتش��اف 

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است.
ماهنام��ه اکتش��اف و تولی��د به عن��وان نش��ریه 
تخصصی منحصر به فرد داخلی در حوزه باالدستی 
صنایع نفت و گاز کشور در زمینه های مدیریتی، 
فن��ی و علم��ی ش��اخه های اصلی این ح��وزه از 
جمله مهندس��ی بهره ب��رداری از میادین نفت و 
گاز، مهندس��ی مخازن هیدروکربوری، مهندسی 
حفاری و علوم زمین)ژئوشیمی مخزن، ژئوفیزیک، 
زمین شناس��ی نف��ت و ...( فعالی��ت می کند. این 
ماهنامه به همت روابط عمومی شرکت ملی نفت 
به منظور اطالع رسانی در خصوص آخرین اخبار، 
فناوري ه��ا و تحقیق��ات علم��ی در زمینه علوم 
مربوط به حوزه باالدس��تی صنعت نفت ش��امل 
فعالیت های اکتش��اف، حفاری، تولید، پژوهش و 
توس��عه، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و سایر 
زمینه ه��ای مرتب��ط ابتدا به ص��ورت خبرنامه ای 
تخصصی با مضامین فوق منتش��ر ش��د که پس 
از انتش��ار چند پیش ش��ماره در سطح محدود و 
استقبال از آن، اولین ش��ماره در اسفند ماه سال 

1381 با تعداد 50 نسخه انتشار یافت.
انتش��ار ماهنامه اکتش��اف و تولید در حالی آغاز 
ش��د که تا قبل از آن، شرکت ملی نفت نشریه ای 
تخصصی نداشت. از سال 86 و پس از انتشار 48 
شماره از نشریه، لزوم اصالح و تحول در ساختار 
کّم��ی و کیفی ماهنامه، گردانن��دگان ماهنامه را 
بر آن داش��ت که ب��ه بازنگری کلی در ش��کل و 
محتوای آن بپردازند و به طور کلی تنوع بخش��ی 
در دس��تور کار ماهنامه قرار گرف��ت. با توجه به 
اقدامات انجام ش��ده، ماهنامه موفق شد در سال 
1388 رتبه اول انتش��ارات در سطح صنعت نفت 
و رتبه اول س��رفصل های ویژه در س��طح روابط 

عمومی های سراس��ر کشور را از آن خود کند. در 
مجموع، ماهنامه در طول مدت 10 س��ال حضور 
موثر دراین صنعت، نقش مهمی در مستندسازی 
و انتق��ال تجارب و یافته ه��ای علمی متخصصان 
داخلی کشور داشته و به بخشی از تاریخ صنعت 
نفت کشور در حوزه باالدستی تبدیل شده است. 
در ح��ال حاضر، جامعه نخب��ه و متخصص حوزه 
باالدستی نفت و گاز کش��ور از دانشگاه تا مراکز 
عملیاتی ج��زء مخاطبین و مش��ارکت کنندگان 
ماهنامه ان��د و این مه��م، تأثیرگ��ذاری ماهنامه 
علمی-ترویجی اکتش��اف و تولی��د را دو چندان 

کرده است.
مطالب ماهنامه اکتش��اف و تولی��د در دو بخش 
اصلی تنظیم می ش��ود؛ نخس��ت، بخش مقاالت 
و  چالش ه��ا  آن،  در  ک��ه  تحلیلی-کارب��ردی 
راهکارهای توس��عه صنعت نفت و گاز کش��ور و 
تح��والت و روندهای نوظهور بین المللی در حوزه 
باالدستی نفت و گاز بررس��ی و تحلیل می شود. 
در واق��ع، مخاطبی��ن این بخش، کارشناس��ان و 
مدیران صنعت نفت و گاز هستند. در بخش دوم 
نیز مقاالت علمی با هدف انتقال و مستندس��ازی 
دستاوردهای علمی محققان داخلی ارائه می شود. 
مخاطبی��ن ای��ن بخ��ش عالوه بر کارشناس��ان و 
مدی��ران صنعت نف��ت و گاز، مراکز پژوهش��ی و 

دانشگاهی را نيز شامل مي گردد. 
به جز موارد فوق، برگزاری نشست ها، سمینارها 
و کنفرانس ه��ای علمی، بنا به ضرورت صنعت 
نف��ت و گاز، در دس��تور کار اعض��اء هيئ��ت 
تحریریه قرار دارد. با عنایت به س��طح کیفی 
مناس��ب مطال��ب ماهنامه، هيئ��ت تحریریه 
درصدد اخذ مدارج معتبر علمی مراکز رسمی 
کش��ور از وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوري 
برآمد که این مهم، با حسن همکاری مسئوالن 
محترم این وزارتخانه در س��ال 1391 محقق 
ش��د و ماهنامه اكتش��اف و تولي��د مفتخر به 

دريافت درجه علمی-ترویجی گرديد. 

رضا میرمحرابی، شرکت ملی نفت ایران 

نشست معارفه سردبیر ماهنامه علمی اکتشاف و تولید برگزار شد.


