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 مطالبتفصیلی فهرست 

 مترجمان شگفتاریپ

 اتیکل اول فصل

 مقدمه ـ اول

 کتاب یشناسروش و هدف قلمرو، ـ دوم

 یالمللنیب ینفت توافقات یخیتار ریس دوم فصل

 پنجاه دهه از قبل يازیامت يقراردادها یتکامل ریس ـ اول

 ییایدر مناطق در يازیامت يقراردادها نیاول ـ دوم

 یسنت يازیامت يقراردادها ـ سوم

 فیتعر. 1
 تیماه و ساختار. 2
 مختصر یابیارز. 3

 هیاول يازیامت يقراردادها نظام دوران انیپا ـ چهارم

 يازیامت يقراردادها در هیاول راتییتغ. 1
 یمال شروط در يادیبن اصالحات) 1(
 دستاوردها و تعهدات ریسا) 2(
 دولت مشارکت) 3(

 راتییتغ در مؤثر عوامل گرید. 2

 يقرارداد دیجد توافقات ضرورت. 3



 داریپا توسعه/ستیز طیمح از حفاظت و یسنت يازیامت يقراردادها ـ پنجم

 خالصه ـ ششم

 لندیتا نینو يازیامت يقراردادها سوم فصل

 لندیتا ینفت ازاتیامت خچهیتار ـ اول

 )1960 از قبل( نگهداشت دوره. 1
 )1960-1970( انتقال دوره. 2
 )1971 از پس( ازیامت دوره .3

 ینفت نیقوان ـ دوم

 یاصل نفت نیقوان .1
 گذشته نیقوان) 1(
 یفعل حاکم نیقوان) 2(

 ییمبنا چهارچوب. 2

 نینو يازیامت يقراردادها ـ سوم

 فیتعر. 1
 یاساس شروط. 2

 درخواست) 1(
 نفت تیمالک) 2(
 قرارداد نیطرف) 3(
 ازیامت منطقه) 4(
 قرارداد مدت) 5(
 حقوق ياعطا) 6(
 نفت استخراج و اکتشاف يدورهها مدت) 7(
 نفت دیتول و اکتشاف دوره در تعهدات) 8(
 )يرهاساز( نیزم استرداد) 9(
 دولت يبرا ژهیو ازاتیامت) 10(
 نفت انتقال و رهیذخ) 11(
 يگذار متیق) 12(



 

 یگمرک عوارض و اتیمال از تیمعاف) 13(
 ژهیو درآمد بر اتیمال و درآمد بر اتیمال مالکانه، بهره ن،یزم داشتن اریاخت در نهیهز) 14(
 ازیامت صاحب فیوظا و تعهدات) 15(
 ستیز طیمح حفظ) 16(
 اموال و زاتیتجه تیمالک) 17(
 نیادیبن شروط استحکام) 18(
 بودن محرمانه) 19(
 اختالفات فصل و حل) 20(
 قرارداد خاتمه و فسخ) 21(

 داریپا توسعه/ ستیز طیمح حفظ و نینو يازیامت يقراردادها ـ چهارم

 لندیتا در یطیمح ستیز توسعه. 1

 ستیز طیمح از حفاظت و نینو يازیامت يقراردادها. 2

 داریپا توسعه و يازیامت نینو يقراردادها. 3

 نینو يازیامت يقراردادها یابیارز ـ پنجم

 هیاول و نینو يازیامت يقراردادها سهیمقا. 1
 نینو يازیامت يقراردادها يهاشاخصه. 2
 لندیتا نینو يازیامت يقراردادها مختصر لیتحل. 3

 خالصه ـ ششم

 ياندونز دیتول در مشارکت يقراردادها چهارم فصل

 ياندونز نفت صنعت گذشته بر يمرور ـ اول

 ياندونز ینفت يقراردادها یقانون سابقه ـ دوم

 يازیامت نظام. 1
 کار يقراردادها. 2

 نفت یسازمان و یقانون نظام ـ سوم

 نفت یقانون نظام. 1

 نفت یسازمان مقررات. 2



 دیتول در مشارکت يقراردادها تکامل ـ چهارم

 دیتول در مشارکت يقراردادها منشأ. 1
 دیتول در مشارکت يقراردادها در ریاخ يتوسعهها. 2

 )1960-75( دیتول در مشارکت يقراردادها اول نسل) 1(
 )1976-88( دیتول در مشارکت يقراردادها دوم نسل) 2(
 )بعد به 1988 از( دیتول در مشارکت يقراردادها سوم نسل) 3(

 دیتول در مشارکت يقراردادها ـ پنجم

 فیتعر. 1
 یحقوق يمحتوا و چهارچوب. 2

 گاز و نفت به نسبت تیمالک حق) 1(
 قرارداد قلمرو) 2(
 قرارداد مدت) 3(
 قرارداد هیناح) 4(
 نیزم استرداد) 5(
 رههایپذ) 6(
 کار ينههایهز) 7(
 نیطرف تعهدات و حقوق) 8(
 بودن يتجار) 9(
 تیریمد به مربوط شروط) 10(
 زاتیتجه تیمالک و اطالعات میتسل) 11(
 يقرارداد حقوق انتقال) 12(
 نهیهز نفت/ نههایهز جبران) 13(
 يهگذاریسرما طلب) 14(
 سود نفت /يدیتول نفت میتقس) 15(
 نفت هیاول سهم) 16(
 اتیمال) 17(
 گاز و نفت يمتگذاریق) 18(
 یداخل بازار ازین نیتأم به نسبت مانکاریپ تعهدات) 19(
 مشارکت) 20(



 

 یداخل خدمات و کاال به تیاولو و استخدام آموزش،) 21(
 اختالفات فصل و حل) 22(
 قرارداد خاتمه) 23(

 دیتول در مشارکت يقراردادها انواع ـ ششم

 مشترك اتیعمل قرارداد. 1

 نفت افتیباز شیافزا قرارداد. 2

 یفن مساعدت قرارداد. 3
  ینفت وام موافقتنامه. 4
 یفن یابیارز موافقتنامه. 5

 داریپا توسعه/ ستیز طیمح حفظ و  دیتول در مشارکت يقراردادها ـ هفتم

 ياندونز در ستیز طیمح حفظ. 1
 ستیز طیمح از حفاظت و دیتول در مشارکت يقراردادها. 2

 داریپا توسعه و دیتول در مشارکت يقراردادها. 3

 دیتول در مشارکت قرارداد یابیارز ـ هشتم

 خالصه ـ نهم

 لیبرز ریخطرپذ خدمت يقراردادها پنجم فصل

 لیبرز نفت صنعت بر يمرور ـ اول

 ینفت نیقوان ـ دوم

 گذشته مقررات بر يمرور. 1

 حاکم قانون. 2

 لیبرز ینفت يقراردادها یحقوق خچهیتار ـ سوم

 )1938 از قبل( ازیامت اعطاء دوره. 1
 )1975-1938( نفت بر کشور انحصار دوره. 2
 )تاکنون 1976 از( آن به مربوط مباحث و ریخطرپذ خدمت يقراردادها. 3

 )1988-1976( ریخطرپذ خدمت يقراردادها) 1(



 )1989 سال از پس( ریخطرپذ خدمت يقراردادها به مربوط مباحث) 2(

 ریخطرپذ خدمت قرارداد ـ چهارم

 خدمت يقراردادها مفهوم و مبنا. 1

 خدمت يقراردادها منشأ) 1(
 خدمت يقراردادها فیتعر) 2(

 خدمات يقراردادها دیجد يها شرفتیپ. 2

 ریخطرپذ خدمت يقراردادها یاصل عناصر. 3
 قرارداد انعقاد ندیفرا) 1(
 قرارداد قلمرو و موضوع) 2(
 خطر رشیپذ) 3(
 قرارداد مدت) 4(
 خدمات قلمرو) 5(
 نیزم استرداد) 6(
 تیصالح به مربوط شرط) 7(
 منابع تیمالک) 8(
 مانکاریپ تعهدات و حقوق) 9(
 دیتول و توسعه شاف،اکت) 10(
 ياریاخت يحفار شرط) 11(
 مشترك نظارت تهیکم) 12(
 بودن يتجار) 13(
 مانکاریپ به پرداخت) 14(
 متقابل عیب شرط) 15(
 یعیطب گاز) 16(
 اتیمال) 17(
 رمنقولیغ و منقول اموال تیمالک) 18(
 بودن محرمانه و مهیب) 19(
 ییقضا تیصالح و حاکم قانون ،يداور) 20(
 کالوو شرط) 21(
 يواگذار) 22(



 

 داریپا توسعه/ ستیز طیمح از حفاظت  و ریخطرپذ خدمت يقراردادها ـ پنجم

 لیبرز در یطیمحستیز حقوق و استیس. 1
 ستیطزیمح از حفاظت و ریخطرپذ خدمت يقراردادها. 2

 داریپا توسعه و ریخطرپذ خدمت يقراردادها. 3

 ریخطرپذ خدمت يقراردادها یابیارز ـ ششم

 خالصه ـ هفتم

 نیچ یبیترک يقراردادها ششم فصل

 گذشته در نیچ نفت صنعت ـ اول

 نفت توسعه خچهیتار -1

 )1949 از قبل( یخیتار دوران) 1(
 )1960-1949( يشورو ریجماه اتحاد با يهمکار) 2(
 )1960-1978( ییخوداتکا و استقالل) 3(
 )1979 از پس( یخارج ینفت يها شرکت با يهمکار) 4(

 نیچ نفت صنعت یکنون تیوضع. 2

 نیچ در ینفت يمجوزها ـ دوم

 یمقدمات اطالعات. 1
 ییایدر مناطق در ینفت يمجوزها. 2

 هیاول ازیامت اعطاء) 1(
 یرسم يمجوزها ياعطا) 2(

 یخشک مناطق در ینفت يمجوزها. 3
 هیاول يمجوزها ياعطا) 1(
 یرسم يها يواگذار) 2(

 یسازمان مقررات و ینفت نیقوان ـ سوم

 ییایدر مناطق و یخشک مناطق در نفت به مربوط نیقوان. 1

 یسازمان مقررات. 2

 نیچ یبیترک يقراردادها تکامل ریس ـ چهارم



 یمقدمات ینفت يتوافقها. 1
 يقرارداد قالب انتخاب. 2
 آن ریاخ تحوالت و يقرارداد يالگو. 3

 يقرارداد يالگو) 1(
 ریاخ تحوالت) 2(

 یبیترک يقراردادها ـ پنجم

 فیتعر. 1
 قرارداد تیقطع و انعقاد ندیفرا. 2

 تیماه و ساختار. 3
 امضاء رهیپذ) 1(
 قرارداد موضوع و منابع تیمالک) 2(
 قرارداد منطقه) 3(
 قرارداد مدت) 4(
 نیزم استرداد) 5(
 آن ينههایهز و اکتشاف يکار برنامه) 6(
 يحفار و يلرزهنگار نهیگز) 7(
 یتیریمد يمقررهها) 8(
 نیطرف تعهدات) 9(
 بودجه و يکار برنامه) 10(
 بودن يتجار نییتع و یابیارز) 11(
 دیتول صیتخص و نهیهز بازپرداخت) 12(
 X فاکتور) 13(
 مالکانه بهره) 14(
 ها اتیمال) 15(
 یگمرک عوارض) 16(
 خام نفت يمتگذاریق) 17(
 تیاولو شروط) 18(
 يفناور انتقال و آموزش) 19(
 اطالعات و اموال تیمالک) 20(



 

 یعیطب گاز) 21(
 یمحرمانگ و مهیب) 22(
 يواگذار) 23(
 قاهره قوه) 24(
 يداور و مذاکره) 25(
 ثبات شرط و اعمال قابل قانون) 26(

 داریپا توسعه/ ستیز طیمح از حفاظت و یبیترک يقراردادها ـ ششم

 نیچ در عمل و راهبرد در ستیز طیمح. 1
 ستیز طیمح از حفاظت و یبیترک يقراردادها. 2

 داریپا توسعه و یبیترک يقراردادها. 3

 نیچ یبیترک يقراردادها نظام یابیارز ـ هفتم

 خالصه ـ هشتم

 ینفت نینو يقراردادها یاصل يها یژگیو هفتم فصل

 ینفت نینو يقراردادها مشترك عناصر و اتیخصوص ـ اول

 نینو يازیامت يقراردادها مشخصات. 1
 دیتول در مشارکت يقراردادها مشخصات. 2
 ریخطرپذ خدمت يقراردادها مشخصات. 3
 یبیترک يقراردادها يها یژگیو. 4

 ینفت نینو يقراردادها یاصل يکارکردها ـ دوم

 ینفت يقراردادها هدف ـ سوم

 ینفت ینالمللیب يقراردادها یحقوق تیماه ـ چهارم

 ندهیآ در يقرارداد يها قالب توسعه چشمانداز ـ پنجم

 ینفت نینو يقراردادها یطیمح ستیز ابعاد ـ ششم

 یطیمح ستیز مقررات موجود تیوضع. 1
 موجود یطیستمحیز مقررات یابیارز. 2



 یاصالح شنهاداتیپ. 3
 یطیمح ستیز آثار یابیارز) 1(
 یطیمح ستیز تیریمد برنامه) 2(
 یطیمح ستیز گزارش) 3(
 یطیمح ستیز تیمسئول مهیب به مربوط يبرنامهها) 4(
 دانیم ترك/ زاتیتجه دنیبرچ به مربوط تعهدات) 5(
 یطیمح ستیز يزیمم) 6(

 خالصه ـ هفتم

 ینفت يقراردادها در تازه يها يریگجهت و ریاخ شاتیگرا هشتم  فصل

 ینفت يقراردادها توسعه در ریاخ شاتیگرا ـ اول

 دوجانبه منافع. 1

 يقرارداد وندیپ و ییهمگرا. 2
 ياستانداردساز. 3
 یدگیچیپ. 4
 يریارتقاءپذ و يریانعطافپذ. 5
 آن ریاخ افول و دولت طرهیس. 6

 قرارداد ییایپو. 7

 يسازیبوم. 8
 ییایجغراف مناطق يبرمبنا حیترج. 9

 شدن یمنطق ندیفرا. 10

 يسازیخصوص) 1(
 يهگذاریسرما ارتقاء) 2(

 ینالمللیب ینفت توافقات در دیجد يراهبردها ـ دوم

 داریپا توسعه و يانرژ يازهاین. 1

 ینفت يقراردادها در يداریپا به مربوط شروط. 2

 خالصه ـ سوم



 

 مطالب يبندجمع نهم فصل

 منابع دهیگز
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