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نقش كليدي مستندسازي يافته هاي علمي محققان داخلي 
در پيشبرد اهداف صنعت نفت

ايران تقريباً از جمله نخســتين كشــورهايي 
بوده كه نفت خام توليد كرده و ســاليان متمادي 
اســت كه بخش عمــده اي از درآمدهاي ارزي 
كشــور از محــل عايــدات نفــت و گاز تأمين 
مي شــود. بعد از گذشت بيش از يكصد سال به 
نظر مي رســد هنوز صنعت نفت در زمينه دانش 
و فــن آوري به  اســتقالل كامل دســت نيافته و 
اين صنعت در برخــي بخش هاي مهم هم چنان 
به ساير كشورها وابســته است يا اقدامات مشابه 
اين كشورها را شبيه سازي مي كند. از زمان ملي 
شــدن صنعت نفت تاكنون، كشــور ما در حال 
طي كــردن روند گذار از اقتصــاد تجارت نفت 
به اقتصاد صنعــت نفت بوده و كمــاكان راهي 
بســيار طوالني پيش روي دارد كه شتاب گرفتن 
در اين مسير تنها با اهتمام به توسعه علمي كشور 
و انباشــت تجربيات با هدف حفظ و صيانت از 

مخازن هيدروكربني امكان پذير خواهد بود. 
ســنجش توسعه علمي هر كشــور براساس 
شــاخص هاي معيني صورت مي گيرد. يكي از 
اين شــاخص ها ميزان اعتبــار تحقيقاتي به ازاي 
توليد ناخالص ملي است. اين ميزان در حقيقت 
نشانگر اهميتي است كه آن كشور براي پژوهش 
و فن آوري قائل شــده است. شــاخص كليدي 
ديگري كه به عنوان معيار توليد علم در رتبه بندي 
كشــورها مطرح مي گردد، تعداد مقاالت چاپ 
شــده در مجالت معتبر اســت كه توسط مراكز 
علمي معتبر بين المللي نظير ISI تأييد مي شــود. 
در ســال هاي اخير، صنعت نفت در زمينه علوم 
مربــوط به حوزه اكتشــاف و توليــد، تجربيات 

فراواني كســب كرده و تحقيقات بسياري انجام 
داده اســت. افزايش تعداد مقاالت ثبت شده در 
محافل بين المللي قابل توجه بوده و اين موضوع 
نشان دهنده ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود اين 

صنعت براي توليد فن آوري هاي نو بوده است.
موضوع مهم ديگر ارتباط بين توليد مقاالت 
ISI محققين داخلي با نيازهاي صنعت نفت است. 

به راســتي مقاالت منتشرشده  تا چه حد در راستاي 
نيازهاي صنعت نفت كشور اســت؟ اين مقاالت 
چقدر پاســخ گوي معضالت و مشكالت صنعت 
نفت ايران در سطوح مختلف اقتصادي، فن آوري ، 
صنعتي، سياســي و ... بوده است؟ آيا اين مقاالت 
توانسته اند گرهي از مشــكالت كشور باز كنند؟ 
آيا هــدف از نگارش مقاالت ISI صرفاً توليد اين 
مقاالت و افزايش آمار مقاالت كشــور و كســب 
امتياز علمي اســت يا اهدافي واالتر و مهم تر نظير 
برطــرف كردن نيازهاي عمده كشــور نيز مدنظر 

مي باشد؟
در پاســخ به پرســش هاي فوق، بايد گفت 
 ISI كه متأســفانه بخش قابل توجهى از مقاالت
پژوهش گران ايراني متناسب با نيازهاي صنعت 
نفت كشورمان نيست. اين مقاالت بيش از آنكه 
در جهت پاسخ گويي به مشكالت وجوه مختلف 
صنعت باشند، عمدتاً تكرارى و غيراولويت دار 
هستند. لذا در كنار اهميت تعداد مقاالت علمي 
توليد شــده، مفيد فايده بودن محتويات مقاالت 
چاپ شــده در نشــريات تخصصي نفت نيز از 

اهميت به سزايي برخوردار است.
امــروزه بــراي فــروش ايده هــاي تــازه و 

تبديل شــدن به يك مرجع علمي جهاني نيازمند 
بسترسازي مناسب هســتيم كه تعامل مؤسسات 
علمي، مراكز دانشــگاهي، جامعه متخصصان و 
نشــريات و مقاالت علمي بستر نهايي اين حوزه 
هســتند. پر واضح است كه تحريم هاى استكبار 
جهانى نتوانســته به حوزه علم و دانش كشــور 
آســيب وارد كند اما به دليل عدم استفاده از تمام 
ظرفيت هاي مراكز علمي وعدم نمايش نيازهاي 
صنعت بــه اين مراكــز گاهي مقــاالت قابليت 
كاربــرد در صنعت نفــت را ندارنــد. در همين 
راستا يكي از سياست هاي اصلي وزارت نفت در 
اين حوزه، افزايش مراكز توليد علم و هم چنين 
توليد علم در بخش هــاي مختلف صنعت نفت 
براي ايجاد بســترهاي مناسب جهت دستيابى به 

فن آوري جديد مي باشد.
رويكرد كنوني صنعت نفت دانش محوري 
و فن آوري محــوري اســت و به دليــل وجــود 
تقاضاي جدي در صنعت نفت، شايســته اســت 
محيط هاي علمي و تحقيقاتي نيز در راستاي رفع 
نيازهاي صنعت حركت كنند. نشــريه اكتشاف 
و توليد نفت و گاز نيز كه در صنعت و توســط 
كارشناســان صنعت تدوين و منتشر مي شود در 
همين مســير گام برداشــته و خود را به نيازهاي 
صنعــت نفت بســيار نزديك مي دانــد. لذا اميد 
اســت با اخذ امتياز علمي-ترويجي، از اين پس 
اين ماهنامه نيز بتواند بيش از گذشته در راستاي 
برطرف كــردن نيازهاي واقعــي و عيني صنعت 

نفت گام بردارد.
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