
42

مقاالت علمي - پژوهشی

ف�راخ�وان ارس�ال م�قاالت تخ�صصی و  س�رفص��ل های وي�������ژه در ح�وزه باالدس�تی صن�عت نفت

بدین وسیله به اطالع کلیه اساتید، کارشناسان و صاحب نظران 
عالقمند و متخصص در عرصه های مختلف حوزه باالدس��تی 
صنعت نفت می رس��اند، ماهنامه فنی- تخصصی اکتش��اف و 
تولید در راس��تای اعتال و ارتقای حوزه باالدستی صنعت نفت 
آماده دریافت مقاالت تخصصی و س��رفصل های ویژه شما در 
زمینه های زیر می باش��د. لذا از کلیه عالقمندان تقاضا می شود 
ضمن رعایت کامل شناسنامه مقاله مندرج در ماهنامه اکتشاف 
و تولید، مقاالت تألیفی یا گردآوری ش��ده خود را به دبیرخانه 

ماهنامه ارسال نمایند. 
1- اكتشاف و علوم زمين

1-1- مرزهای جديد اكتشاف و توليد
1-1-1 زمين شناسی

1-1-1-1- چینه شناسی 
Chrono,Bio,Chemo,Litho

1-1-1-2 -تکتونیك و رسوب گذاری
1-1-1-3 -آنالیز حوضه و سیستم هیدروکربوری

Cementation, Dolomitiza-1-1-1-4- دیاژنز
tion & Dissolution

Case studies 1-1-1-5- مطالعه های موردی
 1-1-2-  ژئوشیمی

1-1-2-1- پتانسیل، پختگی و کیفیت سنگ های منشاء
1-1-2-2- مطالعات ژئوشیمیایی نفت های مخازن در 

میادین اکتشافی و تولیدی 
1-1-2-3- مطالعات ژئوشیمیایی میعانات گازی و گاز

1-1-2-4- مطالعات ژئوش��یمیایی چشمه های نفتی و 
گازی و ارتباط آنها با سیستم های نفتی

1-1-2-5- مطالعات موردی 
1-1-3- ژئوفيزيك

1-1-3-1- تکنیك ه��ای پردازش خط��وط لرزه ای به 
منظور بهبود تصویرسازی عمقی
1-1-3-2- تفسیر کمی لرزه  ای
AVO/AVAZ Inversion 

Stochastic inversion
Seismic Attribute

Quentitative interpretation processing
Time laps

Pore Pressure Prediction
1-1-4- پتروفيزيك

1-1-4-1- اس��تفاده از اطالع��ات پتروفیزیك در 
مطالعات زمین شناس��ی،  ژئوفیزیکی، ژئوش��یمی و 

مدل سازی پارامتر های مخزن 
1-1-4-2- روش های نوین نمودارگیری و کاربرد 

ابزارهای پیشرفته در ارزیابی بهتر مخزن
1-1-5- مطالعات سنجش از دور

 1-1-5-1- سنجش تراوشات نفتی در خشکی
1-1-5-2- بهره گی��ری از تصاویر ماه��واره ای در 

تفکیك واحدهای سنگی
1-2- منابع غير متعارف هيدروكربوری

1-2-1-شیل های گازی 
1-2-2- شیل های نفتی 

Coal bed Methane -3-2-1
1-2-4- هیدرات های گازی

1-2-5 - منابع غیر متعارف و نقش تکنولوژی 
1-2-6- منابع غیر متعارف و محیط زیست

1-3- ذخيره سازی زيرزمينی
1-3-1- ذخیره سازی گاز طبیعی 

1-3-2- ذخیره سازی نفت مایع
CO2 1-3-3- ذخیره سازی

2- مهندسی حفاری
2-1- مش�کالت و ابهام�ات در حف�اری چاه های 

نفت وگاز و ارائه راهکار
2-1-1- بح��ث و بررس��ی در خص��وص معایب و 

محاسن حفاری انحرافی و افقی در کشور
2-1-2- مس��ایل مرتبط ب��ا ایجاد زمان ه��ای انتظار و 
 Waiting چگونگ��ی جلوگی��ری از کاه�ش آن ه��ا

Time
2-1-3- مشکالت سیمانکاری لوله های جداری 

2-1-4- انتخاب و مواردی موثر و مرتبط با افزایش یا 
کاهش راندمان دکل  های حفاری خشکی و دریا

2-1-5- آماده س��ازی مکان حف��اری، جابه جایی و 
برپایی دکل

2-1-6- عوامل ه��رزروی گل در عملیات حفاری و 

چگونگی جلوگیری از آن
2-1-7-حفاری های اکتشافی و توسعه ای 

2-1-8- جلوگیری از صدمه به مخازن هیدروکربوری 
حین حفاری 

top drive -9-1-2 و تاثی��ر آن در حفاری چاه های 
kelly نفت و گاز در مقایسه با

2-2- نقش فناوری های نوين در بهينه سازی حفاری 
چاه های نفت و گاز

2-2-1- بررسی تکنولوژی ساخت دکل های حفاری 
در دنیا و ایران

2-2-2- طراحی س��یاالت حفاری س��ازگار با محیط 
زیست

2-2-3- روش ه��ای نوین حف��اری در آب های نیمه 
عمیق و عمیق، س��ازند های پرفش��ار و مخازن گازی و 

نفتی
2-2-4- امکان س��نجی بهبود روش های رایج تکمیل 

چاه )چگونگی انتخاب اندازه لوله های حفاری (
2-2-5- مانده یابی و تمیز سازی چاه

2-2-6- ابزار حفاری و تولید ابزارآالت حفاری بومی
2-2-7- چگونگ��ی جلوگیری از ف��وران چاه کنترل 

فوران و...
2-2-8- روش های مختلف حفاری چاه های خشکی 

و دریایی 
2-2-9- بررسی دکل های حفاری وارداتی از دیدگاه 

فنی و اقتصادی
3- مهندسی مخازن هيدروكربوری

3-1-تولید صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن 
3-2-فناوری های نوین وازدیاد برداشت از مخازن

3-3-مطالعات و شبیه سازی مخازن و روش های آن 
3-4-فناوری های نوین در مهندسی مخازن 

3-5-مخازن نفت سنگین و روش های برداشت بهینه
3-6-تعیین ویژگی های فنی مخازن 

3-7-چاه آزمایی
3-8- توسعه مخازن نفت و گاز

3-9- مدیریت یکپارچه مخازن و اقتصاد مخازن
3-10- مهندسی مخازن شکافدار طبیعی
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4- مهندسی بهره برداری
4-1-روش های تولید از مخازن نفت و گاز

4-2- چالش های تولید
4-3-کاربرد فناوری های نوین در تولید و بهره برداری

4-4- نقش تکمیل چ��اه در چاه های عمودی، مورب و 
افقی نفت و گاز به منظور افزایش تولید

4-5- بررسی فنی و اقتصادی روش های مختلف عملیات 
شبکه گازی و نقش آن در بهینه سازی تولید

4-6- جدا سازی صنایع باالدستی )جداسازی نفت، گاز 
و آب( 

4-7- ممانعت کننده ه��ای جریان )آس��فالت، واکس و 
هیدرات(

4-8- بهینه سازی بهره برداری در میادین مشترک نفتی و 
گاز به ویژه میدان گاز میعانی پارس جنوبی

4-9- میادین هوشمند
4-10-اتوماسیون چاه های نفت و گاز

4-11- اقتصاد بهره برداری و کاهش هزینه های تولید
4-12- مدیریت انرژی در تولید از مخازن هیدروکربوری

4-13- بهینه سازی قسمت های مختلف چاه های نفت و 
گاز

4-14- روش های محاس��باتی مهندس��ی بهره برداری و 
جریان دقیق چاه های نفت وگاز

4-15- محاسبات و بهینه س��ازی کاهنده های جریانی و 
راهکارهای کاهش ضایعات مربوطه

4-16-بررس��ی عوامل موثر در افزایش فش��ار لوله های 
جداری و چگونگی رفع آنها

4-17- نقش خوردگی گاز های ترش در تسهیالت سر 
چاهی و ارائه راهکارهای جلوگیری از صدمات مربوطه

4-18- بررسی عوامل مختلف در افزایش رسوب نمك 
و ناخالصی های دیگر در نفت سبك و سنگین صادارتی و 

ارائه راهکارهای فنی رفع این مشکل 
4-19- انتخ��اب و ارائه روش علمی بهره برداری بهینه از 

مخزن با بکارگیری خصوصیات و رفتار مخزن
4-20- بهینه سازی فرازآوری با گاز

4-21- بهینه سازی فرازآوری با پمپ
4-22- انتخاب روش بهینه فرازآوری مصنوعی

4-23- شکاف هیدرولیك
4-24- تحریك چاه

5-  سرفصل ويژه 
5-1- پژوهش های درونگرا و برونگرا د رصنعت نفت 

5-2- گ��زارش تحلیلی از پروژه ه��ای در حال اجرا و 
اخیرا به اتمام رسیده 

5-3- پروژه های ثبت اختراع شده حوزه باالدستی نفت 
و گاز

5-4- معرف��ی نرم افزارهای جدید شبیه س��ازی مخازن 
)تولید داخل( 

5-5- مدیریت تکنولوژی در صنایع باالدستی نفت و گاز
5-6- معرفی تکنولوژی های جدید در توس��عه میادین 

نفت و گاز
5-7- چشم انداز توس��عه منابع نفت و گاز کشورهای 

حوزه دریای مازندران
5-8- بررسی رژیم حقوقی برداشت از میادین مشترک 
5-9- صدور خدمات فنی مهندسی در بخش باالدستی 

نفت و گاز
5-10- ارائ��ه و مستندس��ازی تج��ارب ش��رکت های 

پیمانکاری در بخش باالدستی صنعت نفت
5-11- مطالعه تحلیلی با رویکرد صدور خدمات فنی با 

توجه به دانش محوری در صنعت نفت
5-12- مباحث س��اختار سازمانی در شرکت ملی نفت 

ایران
5-13- توس��عه میادی��ن مش��ترک از ن��گاه حقوقی و 

قراردادی و مقایسه آن با سایر نقاط جهان
5-14- معرفی نخبگان صنعت نفت

5-15- چالش ه��ا و راهکارهای ارتقای روابط صنعت 
و دانشگاه 

5-16- واکاوی ضرورت های مباحث HSE در حوزه 
باالدستی نفت و گاز

5-17- تبیی��ن رویکردهای اس��تراتژیك کش��ورها و 
شرکت های بین المللی در حوزه باالدستی نفت و گاز

5-18- معرفی و مقایس��ه انواع روش های قراردادی در 
صنایع باالدستی نفت و گاز

5-19- ارائ��ه راهکارهای اجرایی ب��رای اجرای برنامه 

پنجم توسعه در شرکت ملی نفت ایران
5-20- پیاده سازی سیاست های اجرایی اصل 44 قانون 

اساسی در بخش باالدستی 
5-21- ساخت داخل در حوزه باالدستی نفت و گاز

5-22- فعالیت ه��ای کش��ورهای همس��ایه در میادین 
مشترک

5-23- راهکارهای غلبه ب��ر تحریم های بین المللی در 
بخش باالدستی

5-24- مدیریت منابع انسانی در شرکت نفت ایران
5-25- آسیب شناس��ی فعالیت های پژوهشی در صنایع 

باالدستی نفت و گاز
5-26- مسائل و چالش های پیش روی صنایع باالدستی 

نفت وگاز
5-27- تأمین مالی پروژه های باالدستی

5-28- مدیریت ذخایر هیدروکربوری در شرکت ملی 
نفت ایران

5-29- تولید صیانتی میادین نفت و گاز
5-30- راهکارهای ارتقای عملکرد ازدیاد برداشت

5-31- نقد و بررسی روش های نگهداشت توان تولید 
موجود و ارائه راهکارهای نوین در این زمینه

5-32- نقد و بررس��ی برنامه های تولید و توسعه میادین 
نفت و گاز

5-33- رصد فعالیت های کش��ورهای همسایه و خلیج 
فارس در حوزه باالدستی نفت و گاز
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مرکزی سوم طبقه اول- اتاق 114 
تلفن ونم�اب�ر: 88943679
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