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مروري بر تاريخچه و فعاليت هاي ماهنامه اكتشاف و توليد

مقدمه
از جمله چالش هاي مهم صنعت نفت مى توان به 
كمبود راهبردها، استراتژى ها و سازوكارهاى مناسب 
و مورد نياز در عرصه هاى مختلف اطالع رســاني و 
آگاهي بخشى به ويژه در بخش باالدستي اين صنعت 

اشاره كرد.
شــناخت فرآيندها و بهره گيرى از قابليت ها و 
پتانســيل هاى علمى و اجرايى تنها در قالب نظامى 
سيستماتيك و متكى به مديريت اطالعات، تعامالت 
فنى و تخصصى، گردش دانش و تسهيم تجربيات و 
ايجاد فرهنگ خالقيت و نوآورى محقق مى گردد. 
در همين راستا روابط عمومي شركت ملي نفت ايران 
با هدف برقرارى ارتباط بهينه و مؤثر بين بخش هاي 
مختلف اين ســاختار عظيم بايد تالش كند تا زمينه 
تعامل مناسب نيروي انســاني در رده هاي مديريتي 
و كارشناســي را جهت ارتقاء ســطح دانش، خلق 
فن آوري، خالقيت و نوآوري و نيز صدور خدمات 
و انگيزه بخشــي به صاحب نظران عرصه هاي فني و 
تخصصي در زنجيره امور باالدســتي صنعت نفت 
فراهم آورد. ماهنامه فني-تخصصي اكتشاف و توليد 
از جمله اين ســاز و كارهاست كه در جهت تحقق 
سياست  هاي اطالع رساني و آگاهى بخشى شركت 

ملي نفت با اهداف زير منتشر مي شود:
 شفاف ســازي، تحليل و تبيين علمي و تخصصي 
خطوط مديريت اســتراتژيك در شركت ملي 

نفت ايران
 درج و نشر يافته ها و دستاوردهاي علمي و كاربردي 

متناسب با نيازهاي حوزه باالدستي صنعت نفت 
(علوم زمين، مهندسي مخزن، مهندسي حفاري 

و مهندسي بهره برداري)
 ايجاد انگيزه و زمينه پژوهش و ايجاد تعامل علمي و 

عملي متخصصين صنعت و دانشگاه
 اطالع رســاني در خصــوص آخريــن يافته هــا و 
رويدادها متناسب با فعاليت هاي حوزه باالدستي 

صنعت نفت 
 ايجــاد فرهنگ عميق و اصولي در نشــر و توزيع 
دانســته ها و تســهيم دانش در عرصه داخلي و 
بين المللــي صنعت نفت و معرفــي توان فني و 

راهبردي نيروي انساني در اين صنعت
 نقد و تحليل تخصصي نقاط ضعف و قوت صنعت 
و نيز چالش ها و فرصت هاي بين المللي صنعت 
نفت به طور دقيق و واقع بينانه در قالب مقاالت 

معتبر و ارزنده كارشناسي
در همين راســتا به مناســبت انتشار يكصدمين 
شماره از ماهنامه فني- تخصصي اكتشاف و توليد بر 
آن شديم طي گفتاري كوتاه به معرفي اين ماهنامه و 

تاريخچه آن بپردازيم.

تاريخچه  شكل گيري
ماهنامــه اكتشــاف و توليــد به همــت روابط 
عمومي شــركت ملي نفت و به منظور اطالع رسانى 
در خصوص آخرين اخبار، فن آوري ها و تحقيقات 
علمى در زمينه علوم مربوط به حوزه باالدستي صنعت 
نفت شامل فعاليت هاي اكتشــاف، حفاري، توليد، 

پژوهش و توسعه، ايمني، بهداشت و محيط زيست 
و ساير زمينه هاي مرتبط ابتدا به صورت خبر نامه اي 
تخصصي با مضامين فوق منتشــر گرديد و پس از 
انتشار چند پيش شماره در سطح محدود مورد استقبال 
قرار گرفت. پس از آن به پيشــنهاد مدير عامل وقت 
شركت ملي نفت و موافقت وزير محترم وقت، اولين 
شماره ماهنامه اكتشــاف و توليد در اسفند ماه سال 
1381 با شــمارگان 50 نسخه و در 15 صفحه انتشار 
يافت. انتشار اين ماهنامه در حالى آغاز شد كه تا قبل 
از آن، شركت ملي نفت نشريه اي تخصصي نداشت.

در همان سال هاى نخست با همت و تالش مدير 
مســئول، سردبير و اعضاى هيات تحريريه وقت و با 
بهره گيرى از تجربيات صاحب نظران، ماهنامه رشد 
كمى و كيفى قابل توجهى پيدا كــرده و با افزايش 
تعداد مقاالت و مطالب ارســالي به دبيرخانه نشريه ، 
استفاده بيشتر از مطالب تأليفي و تحقيقي، برگزاري 
ميزگردهاي تخصصي، بهبود كيفيت داورى مقاالت 
و لحاظ نمودن جنبه هاي نوآوري توانست عالقمندان 
بيشــتري را از مراكــز مختلف علمي، دانشــگاهي 
و تحقيقاتــي جذب كــرده و جايگاه مناســبي در 

كتابخانه هاي اين مراكز به دست آورد.

دوره جديد فعاليت و انتشار
از ســال 86 13 و پس از انتشــار 48 شــماره از 
اكتشــاف و توليد، لزوم اصالح و تحول در ساختار 
كمى و كيفــى آن، گردانندگان ماهنامــه را بر آن 
داشت كه به بازنگرى كلى در شكل و محتواى آن 

عليرضا منتهايى  شركت مهندسى توسعة نقتسيد تقى ابطحى مديريت برنامه  ريزي تلفيقى
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بپردازند. بر همين اساس بخشي با عنوان سرفصل هاي 
ويژه كه مخاطب آن بيشــتر مديران، سرپرســتان و 
كارشناسان ارشد هستند با هدف بررسي چالش هاي 
حوزه باالدستي صنعت نفت و آسيب شناسي وضع 
موجود به ماهنامه اضافه گرديد. هم چنين برگزاري 
سمينارها و نشست هاي تخصصي با حضور مديران 
و كارشناسان، مصاحبه با مديران شركت ها پيرامون 
برنامه هاي در دست اقدام و چالش هاي فرارو،  استفاده 
بيشــتر از مقاالت كاربردي و مطالعــات موردي در 
مقايســه با مقاالت ترجمه اي، معرفي فن آوري هاي 
جديد، انتشار اخبار در بخش جداگانه و اضافه كردن 
اخبار فن آوري هاي نوين و خبرهاي تحليلي به بخش 
اخبار، تغيير در طراحي جلد و صفحات داخلي، توزيع 
نشريه در سطحي وسيع تر از شركت ها و مديريت هاي 
تابعه شركت ملي نفت از جمله مراكز علمي كشور 
و سازمان هاي مرتبط و در يك كالم تنوع بخشي در 

دستور كار ماهنامه قرار گرفت. 
با انجــام اقدامات ذكر شــده، در ســال 1388 
ماهنامه موفق شد رتبه اول انتشارات در سطح صنعت 
نفت و رتبه اول ســرفصل هاي ويژه در سطح روابط 

عمومي هاي سراسر كشور را از آن خود كند.

موضوعى كردن مطالب
اكتشاف و توليد از سال 1389 با محور قراردادن 
موضوعى خاص براى مطالب هر شــماره، تا كنون 
به مواردي مثل نقش تأثيرگذار حفارى در پيشــبرد 
اهداف صنعت نفت، رشد بهره ورى در صنعت نفت، 
امنيت انرژى،  مديريت منابع انســانى، توليد صيانتى 
نفت و گاز، پژوهش و فن آورى، ســاخت داخل و 
خوداتكايى صنعت نفت، مديريت ميادين مشترك، 
ازدياد برداشــت، اكتشــاف در ســايه دانش فنى و 
فن آورى، توسعه شبيه سازهاى داخلى و تجارى سازى 
فن آورى در صنعت نفت، فوران چاه هاي نفت و گاز 

از پيش گيري تا مهار و ... پرداخته است.

انتشار ويژه نامه
در ســال 1390 ماهنامه اقدام به انتشــار مقاالت 
برگزيده از ابتداي انتشــار آن تا پايان سال 1389 در 
مجموعــه اي با عنوان ”ويژه نامه اكتشــاف و توليد“ 
نمود. هدف اصلي در تهيه اين ويژه نامه اطالع رساني 
تخصصي به كارشناسان صنعت نفت هم چنين بررسي 
پتانسيل مقاالت علمي منتشر شده براي ارتقاء جايگاه 
ماهنامه در محافل و مجامع داخل و خارج از كشور 

بود.
در انتشار اين مجموعه با بررسي دقيق جنبه هاي 

فنــي و ســاختاري مربوط بــه 478 مقاله تخصصي 
منتشر شده تا پايان سال 1389 در حوزه زمين شناسي 
و اكتشــاف، مهندســي مخازن، مهندسي حفاري، 
مهندســي بهره برداري، ايمني، بهداشــت و محيط 
زيست و ساير موضوعات باالدستي، با لحاظ نمودن 
معيارهايي هم چون تأليفي بودن مقــاالت، نو بودن 
و كاربردي بودن در صنعت باالدســتي نفت و گاز 
كشــور، 173 مقاله در زمينه هاي مختلف باالدستي 
برگزيــده و پس از داوري و بازبيني مجدد، نهايتاً 42 
مقاله در قالب ويژه نامه اكتشاف و توليد منتشر گرديد.

نشست ها و سمينارهاي تخصصي
طي ســال هاي اخير ماهنامه اكتشاف و توليد با 
برگزاري نشست ها و ميزگردهاي تخصصي و ايجاد 
مشاركت فرابخشــي براي بهره گيري از همه افكار 
و نظرها تالش كرده درك واقع بينانه اي از وضعيت 
باالدســتي كشــور فراهم آورده و در معرض نگاه 
جامعه علمي حوزه باالدستي صنعت نفت قرار دهد 
و اميدوار است نشست هايي از اين دست با حمايت 
مديران ارشــد وزارت نفت بتوانــد پل ارتباطي بين 
مديران تصميم گير و متخصصان فعال در حوزه هاي 
مختلف باالدستي تشكيل دهد. از جمله اين نشست ها 

و سمينارها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 نشسـت تخصصـي ارتباط صنعت نفـت با دانشـگاه: در 
ســال 1389 با حضور جمعــي از اعضاي هيأت 
علمي دانشگاه هاي صنعت نفت، صنعتي شريف، 
صنعتي اميركبير و متخصصان صنعت نفت نشستي 
با هدف بررسي مشــكالت و چالش هاي ارتباط 
صنعت نفت و دانشگاه و برقراري تعامل سازنده با 
دانشگاه هاي فعال در حوزه باالدستي صنعت نفت 

برگزار گرديد.
 سـمينار تخصصي زمان هاي انتظـار دكل هاي حفاري: 
در ســال 1389 با دعوت از مديران، كارشناسان و 
عالقه مندان صنعت حفاري و با حضور نمايندگان 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت نفت 
فالت قاره، شركت نفت مناطق مركزي، شركت 
ملي حفاري و شــركت حفاري شــمال به عنوان 
اعضاي پنل تخصصي نشســتي به منظور بررسي 
عوامل تأثيرگــذار در زمان هاي انتظار دكل هاي 

حفاري و سهم هر يك از اين عوامل برگزار شد.
 نشست مشترك با نشريات صنعت نفت: در سال 1390 با 
حضور مديران مسئول، سردبيران و نمايندگان بيش 
از 20 نشريه فعال در بخش انرژي نشستي با هدف 
تعامل با نشريات همسو و دريافت نظرات سازنده 
در زمينه رويكردهاي علمــي و فني و جنبه هاي 

مربوط به شكل و ساختار نشريه برگزار گرديد.
 سـمينار ازدياد برداشـت: در ســال 1391 با دعوت از 
مديران، صاحب نظران و كارشناسان صنعت نفت 
نشستي به منظور ارزيابي اقداماتي كه تاكنون در زمينه 
ازدياد برداشت و افزايش ضريب بازيافت مخازن 
هيدروكربوري كشور و ارائه راهكارهاي دست يابي 
به اهداف تعيين شده در زمينه ازدياد برداشت از جمله 
تعهد به افزايش يك درصدي ضريب بازيافت در 

برنامه پنجم توسعه، در تهران برگزار شد.
هم چنين از سال گذشته و در راستاي بستر سازي 
براي جذب مخاطب بيشتر، اعمال تغييرات محتوايي 
و تغييرات گرافيكي نيز در دســتور كار ماهنامه قرار 
گرفت كــه به اين منظــور برگزاري نشســت هاي 
تخصصي، فراخوان ارســال مقــاالت تخصصي و 
ســفارش موضوع، ارائه مطالــب تخصصي با زباني 
ساده تر، شكل صفحه بندي مطالب، طراحي جلد و ... 
مورد توجه و بازنگري قرار گرفته است. در سال 1391  
ماهنامه موفق شد به ليست ژورنال هاي زيرمجموعه

ISC (Islamic Since Citation) بپيوندد.در ســال 
1392 با تالش دســت اندركاران، اكتشاف و توليد 
از وزارت علــوم، تحقيقات و فن آورى رتبه علمى- 
ترويجى دريافت كرد كه اين امر مؤيد سطح كيفى 

مطلوب نشريه است.
بدون شــك انتشار و تداوم نشريه اي با محتواي 
مقــاالت فني-تخصصي و لزوم جلب نظر مخاطبان 
خاص و عالقمند بــه موضوعات فني و تخصصي 
كار ساده اي نيست كه خوشبختانه ماهنامه اكتشاف و 
توليد تا امروز با همت و تالش و بهره گيري از تجارب 
همكاران بدون هيچ گونه وقفه اي بــه راه خود ادامه 
داده است. اميد است اين ماهنامه با پشتوانه تجربه 10 
ســاله خود، با محور قرار دادن مسائل روز به ويژه در 
عصر تحريم ها و تهديدها و با جديت بيش از پيش به 
نشريه اي اثربخش و تأثيرگذار در صنعت نفت كشور 

تبديل گردد.
الزم است از كليه پژوهش گران، نويسندگان و 
همكارانى كه در طول فعاليت ماهنامه با آن همكاري 
داشــته و در ارتقاء ســطح علمي آن نقش داشته اند 
به ويژه مديران مسئول پيشين آقايان آقاجاني و رويور و 
سردبيران پيشين آقايان گل شيرازي و مستقل و اعضاي 

هيات تحريريه قبلي تشكر و قدرداني گردد.
در پايان جهت آشــنايي بيشــتر خوانندگان با 
اعضاي فعلي هيات تحريريه و كادر اجرايى ماهنامه 
اكتشــاف و توليد به معرفي مختصر اين عزيزان كه 
همگي از كارشناسان و نخبگان شاغل در بخش هاي 

مختلف شركت ملي نفت ايران هستند مي پردازيم:
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غالمحسين اشرفى
تحصيالت:

كارشناسى مديريت
محل خدمت: 

مشاور مديرعامل و مدير مسئول ماهنامه

محسن خجسته مهر
تحصيالت:

فوق ليســانس مهندسي 
نفت

محل خدمت: 
معــاون برنامه ريزى وزارت نفت و ســردبير 

ماهنامه

حسن اميري بختيار
تحصيالت:

 دكتراي زمين شناسي
محل خدمت: 

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مهدي بحريني
تحصيالت: 

فوق ليسانس مهندسي مخزن
محل خدمت:

 شركت نفت مناطق مركزي ايران

سيد تقي ابطحي
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي نفت
محل خدمت: 

مديريت برنامه ريزي تلفيقي

مهدي تديني
تحصيالت: 

فوق ليسانس مهندسي نفت
محل خدمت: 

مديريت برنامه ريزي تلفيقي

محمدرضا جمشيدنژاد
تحصيالت: 

دكتراي مهندســي شــيمي، فــوق دكتراي 
مهندسي نفت

محل خدمت: 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

شاهين پرچه خواري
تحصيالت: 

فوق ليســانس مهندسي 
نفت (مخازن هيدروكربني)

محل خدمت: 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

احسان خامه چي
تحصيالت:

 دكتراي مهندسي شيمي 
(مخازن هيدروكربوري)

محل خدمت: 
 شركت مهندسي و توسعه نفت

مريم خرم
تحصيالت: 

فوق ليسانس مهندسي نفت
محل خدمت: 

شركت نفت و گاز پارس

هادي خليلي
تحصيالت: 

فوق ليسانس مهندسي مخازن
محل خدمت:

 شركت نفت فالت قاره ايران

حجت ربيعى
تحصيالت:

ليسلنس مديريت
محل خدمت: 

روابط عمومى شــركت ملى نفت و جانشين 
مديرمسئول ماهنامه



گزارش

8

علي خواجوي
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي نفت (اكتشاف)
محل خدمت: 

معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

قاسم زرگر
تحصيالت:

دكتراي مهندسي مخازن
محل خدمت: 

دانشگاه صنعت نفت

مهدي شاه حسيني
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي مخازن
محل خدمت: 

معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

الهام نظرى 
تحصيالت:

 ليسانس مديريت
محل خدمت: 

مسئول دبيرخانه ماهنامه

عليرضا منتهايي
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي شيمي
محل خدمت: 

شركت مهندسي و توسعه نفت

عبداله يونس آرا
تحصيالت:

فوق ليسانس اقتصاد انرژي
محل خدمت: 

شركت ملي گاز ايران

مجتبي كريمي
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي نفت
محل خدمت: 

پژوهشگاه صنعت نفت

الله عباسي
تحصيالت:

فوق ليسانس مديريت اجرايى
محل خدمت: 

مديريت HSE، پدافند غيرعامل و مديريت بحران

سعيد قنبري
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي نفت
محل خدمت: 

مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز

مهدي عليپور
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي نفت
محل خدمت: 

مديريت برنامه ريزي تلفيقي

مهاجر عبادي
تحصيالت:

فوق ليسانس مهندسي نفت
محل خدمت: 

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

محمدرضا عادل زاده
تحصيالت:

دكتراي مهندسي نفت
محل خدمت: 

شركت نفت و گاز پارس

سياوش دريابار
تحصيالت:

فوق ليسانس علوم سياسى
محل خدمت: 

روابط عمومى شركت ملى نفت

سميه تيمور
تحصيالت:

ليسانس كامپيوتر
محل خدمت: 
دبيرخانه ماهنامه

شهرام شركتي
تحصيالت:

دكتراي زمين شناسي– تكتونيك
محل خدمت: 

مديريت اكتشاف


