فنی
نقطه نظر

سیرتحوالت ماهنامه  ی اکتشاف و تولید نفت و گاز از آغاز تاکنون
سردبیر

همزم��ان با انتش��ار ش��مارهی حاضر
ماهنامه با چالش��ی جدید روبرو شدهایم.
از زمان آغاز انتشار ماهنامهی اکتشاف و
تولید در سال  1381در قالب خبرنامهای
تخصصی ،با ش��مارگان محدود و با هدف
اطالعرس��انی در خص��وص فنآوریها و
تحقیقات علمی حوزهی باالدس��تی نفت،
ف��راز و نش��یبهای زیادی اتف��اق افتاده
اس��ت .هماکن��ون بعد از بی��ش از پانزده
س��ال میتوان این ماهنام��ه را بهعنوان
یک��ی از مهمتری��ن مج�لات م��ورد نظر
جامعهی صنعتی و دانش��گاهی باالدستی
نفت درنظ��ر گرفت که توانس��ته جایگاه
علمی مناس��بی کسب کند .در این مدت
س��عی شده با ارتقاء س��طح علمی و فنی
موضوعات مقاالت تخصصی در حوزههای
مختل��ف زنجی��رهی باالدس��تی ش��امل
اکتشاف ،ارزیابی ،توس��عه و بهرهبرداری
ت��ا زمینههای مرتبط ب��ا آن مثل نیروی
انسانی ،ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
با بهکارگیری تمامی ن��کات و معیارهای
م��ورد نیاز جهت ارزیاب��ی و داوری موارد
چاپ شده را در برنامهی خود لحاظ نماید.
در این مدت با حفظ اس��تانداردهای یک
نش��ریهی علمی شامل انتش��ار بهموقع و
رعایت آییننامهی نشریات ،داشتن وبگاه
استاندارد ،رعایت آیین نگارش و ساختار،
رعایت ش��فاف فرآیند پذی��رش مقاالت
و داروی تخصص��ی آنها توانس��ته ضمن
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کسب نظر مثبت مخاطبان و عالقمندان،
در س��ال  1392امتیاز ارزشمند علمی–
ترویجی را از وزارت علوم اخذ کند.
راه (مسیر) اول:

ب��ا نظ��ر ب��ه اساس��نامهی ماهنامهی
اکتش��اف و تولید که در س��ال  1389به
تصوی��ب رس��ید اهداف زی��ر مدنظر قرار
گرفته است:
شفافس��ازی ،تحلیل و تبیین علمی و
تخصصی خطوط مدیریت استراتژیکی در
بخ��ش باالدس��تی صنع��ت نف��ت در
مجموعهی سرمقاالت و مقاالت تخصصی
درج و نش��ر یافتهها و دس��تاوردهای

علمی و کاربردی متناس��ب با نیازهای
باالدس��تی صنع��ت نفت ش��امل علوم
زمین ،حفاری ،بهرهبرداری و مهندسی
نفت
ایجاد انگیزه و زمینهی پژوهش و ایجاد
تعام��ل علمی و عملی متخصصان صنعت
و دانشگاه
اطالعرسانی در خصوص آخرین یافتهها
و رویداده��ای متناس��ب ب��ا فعالیتهای
باالدستی صنعت نفت
ایجاد فرهنگ عمیق و اصولی در نشر و
توزی��ع دانس��تهها و تس��هیم دان��ش در
عرصهی داخلی و بینالمللی صنعت نفت
و معرفی ت��وان فنی و راهب��ردی نیروی
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راه (مسیر) دوم:

انسانی در این صنعت
آییننامهی نش��ریات علم��ی در مورخ
نق��د و تحلیل تخصص��ی نقاط ضعف و
قوت صنعت و نیز چالشها و فرصتهای  9اردیبهش��ت  1398توسط وزارت علوم
بینالملل��ی پیشروی صنعت نفت بهطور منتش��ر گردید و جایگزی��ن آییننامهی
دقیق و واقعبینانه در قالب مقاالت معتبر تعیی��ن اعتب��ار علمی نش��ریات مصوب
 1390/11/08گردی��د .ه��دف ای��ن
و ارزندهی کارشناسی
آییننامه گس��ترش اختیارات دانشگاهها،
برای اطمین��ان از نیل به اهداف تعیین مراکز پژوهش��ی و فنآوری ،انجمنهای
ش��ده و جهت بررس��ی عملکرد ادواری و علم��ی و همچنین تمرکز س��تاد وزارت
تعیین خطمش��یهای ماهنامه ،ش��ورای علوم بر ایف��ای نقش سیاس��تگذاری و
سیاس��تگذاری (مرکب از مدیران ارش��د برنامهریزی جهت ارتقاء کیفی نش��ریات
ش��رکت ملی نف��ت ایران و س��ازمانهای علم��ی و نظارت ب��ر عملک��رد آنها ذکر
تابعه) پیشبینی ش��ده اس��ت .همچنین ش��ده اس��ت .در ضمن از تاریخ ابالغ این
در این اساس��نامه هیأت دبی��ران (هیأت آییننامه بهجای دس��تهبندی نش��ریات
تحریریه) متش��کل از متخصصان صنعت به علمی-پژوهش��ی ی��ا علمی-ترویجی،
نفت با تجارب ارزنده و شایسته یکاری و همهی نشریات مشمول با عنوان نشریهی
همچنین تجارب علمی و پژوهشی مرتبط علمی شناخته میشوند .همچنین بهجای
با موضوع زنجیرهی اکتش��اف و تولید در ص��دور گواه��ی اعتبار علمی ب��ا عناوین
ح��وزهی باالدس��تی با ترکی��ب کاملی از علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی همهی
تمامی معاونتها ،شرکتها و مدیریتهای نش��ریات علمی که تا کنون از کمیسیون
زیرمجموعهی شرکت ملی نفت پیشبینی نش��ریات علم��ی گواه��ی اعتب��ار علمی
ش��ده اس��ت .از جمله وظای��ف این اعضا دریاف��ت کردهان��د و آنهایی ک��ه از این
میتوان به داوری/بازبینی مقاالت ،تهیهی پس بر اس��اس آییننامه ،نشریهی علمی
سرفصلها و گزارشهای ویژهی ماهنامه ،خواهند شد ،در صورت احراز شرایط ،در
بررس��ی ف��رم و محتوای ماهنام��ه بعد از فرآیند ارزیابی قرار میگیرند و هر س��اله
انتش��ار ماهیانه و عملکرد داوران مقاالت بر اساس ش��اخصهای اعالم گردیده در
اس��ت .در این اساس��نامه م�لاک انتخاب آییننامه ،ارزیابی ش��ده و رتبه آنها اعالم
میگردد .طبق تبص��رهی 13-آییننامه،
داوران مقاالت بهشرح زیر است:
اعضای هیأت علمی فعال دانشگاههای همهی نش��ریاتی که قب��ل از این گواهی
اعتبار علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی
کشور در امور باالدستی نفت و گاز
داش��تن تألیفات ،مقاالت و گزارشهای داشتهاند باید از زمان ابالغ این آییننامه
از عنوان یکسان نشریهی علمی استفاده
پژوهشی و علمی
داشتن سوابق اجرایی در امور باالدستی کنند و ظرف مدت یک سال شرایط خود
را با ضوابط این آییننامه از جمله شرایط
نفت و گاز
کارشناس��ان ممت��از و نخبگان صنعت سردبیر و گروه دبیران منطبق کنند.
البت��ه برای نش��ریههای علمی با مقاالت
نفت

کاربردی و ترویجی ،تا دو نفر از اعضای گروه
دبیران میتوانند از نخبگان و صاحبنظران
غیرهیأتعلمی با س��ابقهی علمی و اجرایی
قوی و مرتبط انتخاب شوند.
از آنجا که صاح��ب امتیاز ماهنامهی
اکتش��اف و تولی��د ،ش��رکت ملی نفت
اس��ت بدیهی است امکان احراز شرایط
آییننام��ه ،حداقل برای گ��روه دبیران
ممک��ن نیس��ت .ب��ا بررس��ی در کل
مجموعهی باالدستی صنعت نفت (اعم
از پژوهش��گاه صنع��ت نفت ،دانش��گاه
صنعت نفت ،مؤسسهی مطالعات انرژی
و پژوهشکدهی ازدیاد بردشت از مخازن
نفت و گاز) ،تعداد اعضای هیأت علمی
با درجهی اس��تادی در حد انگش��تان
دست هم نیست؛ چه رسد به هفت نفر
تنها در شرکت ملی نفت .بنابراین برای
اح��راز ش��رایط بای��د تمام��ی اعضای
هیأتعلم��ی با درجهی اس��تادی را از
سایر مؤسس��ات (دانش��گاهی) تأمین
کرد .این امر با توجه به اهداف ماهنامه
و ترکی��ب گ��روه دبیران تعریف ش��ده
برای نیل به آن اهداف (در اساس��نامه)
از یک طرف و الزامات ذکر ش��ده برای
س��ردبیر و گروه دبیران در آییننامهی
نشریات علمی از سوی دیگر همخوانی
ن��دارد .بنابرای��ن امیدواری��م تدبی��ر
مسئوالن ذیربط وزارت علوم با بازنگری
در آییننامهی نش��ریات علمی و ایجاد
فرصت برای نشریاتی که میخواهند در
انتش��ار مق��االت کاربردی-ترویج��ی
(بهمعنای واقعی) نقش داش��ته باشند
راه را برای حضور مؤثر صاحبنظران با
تجرب��ه و نخب��گان غیرهیأتعلمی در
خلق آثار علمی و فرآیند تصمیمگیری
هموار سازند.
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