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ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 153  گزارش

نشست هم اندیشی هیات تحریریه ماهنامه اكتشاف و تولید در پژوهشگاه 
صنعت نفت برگزار شد

نشس��ت هم اندیش��ی اعضای تحریریه ماهنامه 
علم��ی اکتش��اف و تولید با حض��ور دکتر جعفر 
توفیق��ی -رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت- س��ه 
ش��نبه 28 فروردین 1397 در سالن اجتماعات این 

پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشس��ت رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 
ضمن تقدیر و تجلی��ل از تالش های تیم علمی و 
تحریریه ماهنامه علمی اکتش��اف و تولید، اظهار 
داش��ت: پژوهش��گاه صنعت نفت در مسیر تحقق 
اه��داف علمی و پژوهش��ی این ماهنام��ه، آماده 
هرگونه همکاری و مشارکت است و این ماهنامه 
می تواند گره گشای مشکالت صنعت نفت باشد 
و آخرین دس��تاوردهای علمی و پژوهش��ی را در 

اختیار دانشجویان و محققان صنعت قرار دهد.
در این نشس��ت هیات تحریریه ماهنامه علمی 
ترویجی اکتشاف و تولید ضمن معرفی بخش های 
مختلف این نشریه علمی، دستاوردهای چند سال 

فعالیت پژوهشی و علمی آن را تشریح کردند. 
ماهنامه اکتش��اف و تولید نفت و گاز به عنوان 
نش��ریه تخصصی منحصر به فرد داخلی در حوزه 
باالدس��تی صنایع نفت و گاز کشور در زمینه های 
مدیریتی، فنی و علمی شاخه های اصلی این حوزه 
از جمله مهندس��ی بهره برداری، مهندسی مخازن 
هیدروکربوری، مهندس��ی حفاری و علوم زمین 
)ژئوش��یمی، ژئوفیزیک، زمین شناسی نفت و ...( 
فعالیت می کند. این ماهنامه به همت روابط عمومی 
ش��رکت ملی نفت، ب��ه منظور اطالع رس��انی در 
خصوص آخرین اخبار، فن آوری ها و تحقیقات 
علمی در زمینه های اکتش��اف، حف��اری، تولید، 
پژوهش و توسعه، ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
و س��ایر زمینه های مرتبط در ابتدا به صورت خبر 
نامه ای تخصصی منتش��ر می شد که پس از انتشار 
چند پیش شماره در س��طح محدود و استقبال از 
آن، اولین ش��ماره آن در اس��فندماه سال 1381 با 
تع��داد 50 نس��خه چاپ گردید و اکن��ون پس از 
16 سال توانس��ته جایگاه ویژه ای در سطح مراکز 
علمی و دانشگاهی کشور بدست آورد. اکنون این 
ماهنامه در ش��ماره 153 به تیراژ 2 هزار نس��خه در 

سطح کشور توزیع می شود.
ماهنامه اکتش��اف و تولید نف��ت و گاز اهدافی 
مانن��د شفاف س��ازی، تحلی��ل و تبیی��ن علمی و 
تخصصی خطوط مدیریت استراتژیک در بخش 
باالدس��تی شرکت ملی نفت ایران و نشر یافته ها و 
دستاوردهای علمی و کاربردی متناسب با نیازهای 
باالدس��تی صنعت نف��ت )علوم زمی��ن، حفاری، 
بهره ب��رداری و مهندس��ی مخزن(، ایج��اد انگیزه 
و زمین��ه پژوهش و ایجاد تعام��ل علمی و عملی 
متخصصین صنعت و دانش��گاه، اطالع رسانی در 
خصوص آخرین یافته ها و رویدادهای متناسب با 
فعالیت های باالدستی صنعت نفت، ایجاد فرهنگ 
عمیق و اصولی در نشر و توزیع دانسته ها و تسهیم 
دانش در عرصه داخلی و بین المللی صنعت نفت 

و معرفی توان فنی و راهبردی نیروی انس��انی در 
این صنعت، نقد و تحلیل تخصصی نقاط ضعف 
و ق��وت صنعت و نی��ز چالش ه��ا و فرصت های 
بین المللی پیش��روی صنعت نفت را به طور دقیق 
و واق��ع بینانه در قال��ب مقاالت معتب��ر و ارزنده 

کارشناسی دنبال می کند.
این ماهنامه تاکنون توانس��ته است در تعامل با 
صنعت گران و دانش��گاهیان، دستاوردهای علمی 
خوبی داشته باشد و بستر مناسبی برای انتقال دانش 

و تجربه در صنعت نفت کشور فراهم کند. 
هیات تحریریه نش��ریه در نظر دارد تا در برنامه 
س��ال جاری نشس��ت های هم اندیش��ی با حضور 
اعضای و مسئوالن شرکت های تابعه و بخش های 

علمی و پژوهشی صنعت نفت را دنبال نماید.


