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روز ،ساعت و مکان کالس :دوشنبه ) ساعت ) 14-16
هدف کلی درس :تاریخچه کشف نفت در کشورهای مختلف و چگونگی ورود این صنعت در سرزمین ایران و خاورمیانه همچنین
تحلیل تاثیر مسئله نفت در وقایع تاریخ معاصر ایران می باشد.
هفته

رئوس مطالب

مورخ

اول

۹٧/11/٢٢

دوم

۹٧/11/٢۹

سوم

۹٧/1٢/06

چهارم

۹٧/1٢/13

زمینه ها و دالیل واگذاری امتیاز دارسی و تاثیرات آن بر ایران

پنجم

۹٧/1٢/٢0

کشف نفت در ایران و تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس

ششم

۹٧/1٢/٢٧

جنگ جهانی اول و تاثیر آن بر موضوع نفت ایران

هفتم

۹٨/01/1۹

زمینه های عقد قرارداد  1933م و تاثیر آن بر صنعت نفت ایران

هشتم

۹٨/01/٢6

وضعیت صنعت نفت ایران در دوره رضاخان بعد از قرار داد1933م

نهم

۹٨/0٢/0٢

جنگ جهانی دوم و موضع نفت ایران

دهم

۹٨/0٢/0۹

قراردادهای مربوط به نفت شمال ایران و ورود شرکت های غیر انگلیسی به صنعت

معرفی منابع تاریخ نفت در ایران و بیان تاریخچه استفاده از نفت در بین تمدن های
باستان و اهمیت نفت در دنیای امروز
ب ررسی فرآیند و تاریخچه استخراج و پاالیش نفت در قرن نوزدهم و ایجاد کارتل
های نفتی
مقدمات واگذاری اولین امتیازنامه های نفتی در دوره قاجار( رویتر وامتیازات دیگر
در این دوره)

نفت ایران

1

یازدهم

۹٨/0٢/16

حکومت های خودمختار آذربایجان و کردستان و موضوع نفت ایران

دوازدهم

۹٨/0٢/٢3

دالیل نارضایتی و ایجاد اختالف بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلستان

سیزدهم

۹٨/0٢/30

زمینه های ملی شدن صنعت نفت

چهاردهم

۹٨/03/06

دوران نخست وزیری مصدق و موضوع نفت ایران

پانزدهم

۹٨/03/13

زمینه های کودتای  28مرداد 1332ه.ق

شانزدهم

۹٨/03/٢0

نفت ایران بعد از سقوط مصدق

نحوه ارزشیابی:

پایان ترم 20 :نمره

پروژه :ندارد

فعالیت کالسی :دارد

حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی .1 :پنجاه سال نفت ایران تالیف مصطفی فاتح .٢.جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای  ٢٨مرداد 133٢
تالیف غالمرضا نجاتی .3 .مصدق  ،نفت  ،ناسیونالیسم ایرانی تالیف جیمز بیل و ویلیام راجر لویس .4 .خاورمیانه ،نفت و قدرت
های بزرگ تالیف بنجامین شوادران .5.نفت پاداش قدرت تالیف ادربن هامیلتون .6 .اسناد سازمان سیا درباره کودتای ٢٨
مرداد تالیف کاتوزیان و وطن دوست.

وسایل کمک آموزشی :ندارد
تاریخ تنظیم۹٧/11/1٨ :
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