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سید محمود سادات بیدگلی1

1.  دکرتای تاریخ محلی، سازمان اسناد و 

کتابخانۀ ملی ایران

m.sadat@yahoo.com

منایۀ سال 1393 
فصلنامۀ  گنجینۀ اسناد

منایۀ عنــــوان ها
آخرین تالش ها برای احیای حکومت اردالن 
در پایان دورة قاجار و اوایل پهلوی96: 

24-6
آرشیو ابري؛ خدمتي نو در مدیریت اسناد 

رقمي95: 109-86
اختالف دولت ایران و عثماني بر سر خزائن 
عتبات عالیات در دورة احمدشاه قاجار 

بر اساس اسناد96: 39-26
نگهداري  مخازن  محیطي  شرایط  ارزیابي 
اسنـــاد و مدارك در سازمـــان هاي 

دولتي96: 102-84
استـــانداردهای فراداده ای اشیـای موزه ای و 
ارائة مهم ترین عناصر فراداده ای موزه ای 
ایران96:  از نظر متخصصان موزه در 

124-104
اصحاب فرمان نویسی در عهد قاجار93: 20-6
بازتاب و پیامدهای خارجـــی جشــن های 

2500سالة شاهنشاهی93: 37-22
دیداری-  منابع  رقمی سازی  روند  بررسی 
شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا و 

سیما: موانع و راهکارها95: 125-110
بررسی ساختار محتوایی اجاره نامه های دورة 

قاجار96: 65-40
بررسی ورود عکاسی به ایران و میزان کاربرد 
آن در طراحی پوستر)از آغاز تا سال 

1316ش.(93: 121-98
پژوهشی دربارة تخته قاپوی ایالت و عشایر 
فارس در عصر پهلوی اول و پیامدهای 
مالیاتی آن با اتکا به اسناد تاریخی94: 

27-6
تحلیل مبانی نظری و رویة سیاستگذاری برای 
انتقال اجباری ایالت و عشایردردورة 

پهلوی اول برپایة اسناد 94: 58-28
تحلیل وضعیت رقمی سازی منابع شنیداری 
در آرشیوهای سازمان صدا و سیمای 
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جمهوری اسالمی ایران و مقایسة آن 
با استاندارد یاسا؛ مطالعه موردی : شهر 

تهران93: 138-122
جایگاه منشآت نصراهلل بن عبدالمؤمن منشی 
تاریخی  پژوهش های  در  سمرقندی 

دورة تیموری94: 81-60
جستاری در توزیع، تکثیر، و آرشیو فیلم های 
مستند: منبع اطالعاتی فراموش شده93: 

152-140
دریچه ای به تاریخ اجتماعی طایفة دره شوری 
مبنای  )بر  قشقایـی در دورة صفویه 

اسناد (95: 27-6
با  زلزله   بحران  مدیریت  برای  سناریویی 
نگاهی ویژه به حفاظت از آثار موزه ای 

واقع در ابنیة تاریخی96: 145-126
شرایط و شیوة به کارگیری افراد در تشکیالت 
صفویه  دورة  در  قدس  آستان  اداری 

)براساس اسناد(95: 43-28
دورة  در  ملفوفه فرمان  بررسی  و  شناخت 

قاجار96: 83-66
صورتبندی گفتمانی علمای شیعه در انقالب 
مشروطه)نگاهی به جبهه بندی گفتمانی 
علمای شیعه در انقالب مشروطه(94: 

105-82
ظهــور نقش مایـــة ماهـــــی آییــــن 
و  قاجار  دورة  ُمهرهای  در  مِهـــــر 
فلوس های دورة صفوی و قاجار94: 

137-106
کنترل مستند اسامی مشاهیر) امرای لشکری و 
کشوری( اسناد دورة قاجار موجود در 

آرشیو ملی ایران94: 151-138
مرمت مجازی آثار کاغذی: مطالعه موردی بر 

روی چند برگ اثر کاغذی94: 152-
169

مطالعة نقش »جارچی« و تحوالت آن در نظام 
روابط اجتماعی ایران95: 61-44

به  اندازی  دست  و  بوشهری  التجار  معین 
اسناد  بر  تکیه  با  شولستان)  اراضی 

نویافته طایفه بکش(93: 79-38
مقایسه برخی مراکز تاریخ شفاهی داخل و 
خارج از کشور براساس مولفة جستجو 

در وب95: 146-126
میلسپو و نوسازی سامانة مالی و اداری در 

ایران93: 96-80
نگاهی به تحوالت مرزهای شرقی ایران در 
دورة قاجار و پهلوی:)مطالعه موردی: 
بررســی تاثیر اقدامات حکام محلی 
قاینات بر حکمیــت مرزی آلتای در 

محدودة یزدان(95: 84-62
نمایة سال 1392 فصلنامة گنجینة اسناد93: 

158-154

نـــامیۀ نویسنــــدگان
آقایی میرك آباد اعظم 95: 146-126

اسحاقی عارف 93: 79-38
اسدپور حمید 93: 79-38

اسالنی کتولی انسیه 94: 105-82
اورجی فاطمه 94: 81-60

بیگدلی علی 94: 27-6
پاشایی ژیال 94: 137-106

پورمحمدی املشی نصراهلل 95: 27-6
ثمره حسیني مرضیه 96: 65-40

حاجی زین العابدینی محسن 95: 146-126

نمایۀ سال 1393 
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد
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حدادی محمد 94: 169-152
حریری نجال 93: 138-122

حسن پور مهدی 95: 109-86
حیدری فریده 96: 24-6

خانی کچویی فرزانه 94: 151-138
خدادادشهری نیره 95: 125-110

درودی مسعود 94: 105-82
دهقان نژاد مرتضی 93: 80-96؛96: 83-66 

راثی تهرانی  طاهره 96: 124-104 
راستی عمران 95: 84-62

رضائی شــریف آبادی سعیــد 94: 138-
151؛96: 124-104

روحی صدیقه 96: 102-84
زائری قاسم 95: 61-44

زارعی عیسی 95: 125-110
زندیـه حسـن 93: 37-22
زیالب پور بابک 95: 27-6

سادات سید محمود 93: 158-154
سام علی 93: 20-6

سیدبنکدار سیدمسعود 96: 39-26
شاه بهرامی اسداهلل 95: 109-86

شهیدی حمیده 95: 43-28 
عزیزی غالمرضا 96: 102-84

علی صوفی علی رضا 94: 6-27؛96: 24-6
فاطمی شمسی 95: 61-44
قنـواتي علـي 93: 37-22

کربالآقایی کامران معصومه 94: 151-138
 کیانی خوزستانی حسن 96: 124-104 

محبی سیروس 96: 24-6
محسنیان سیده سمیه 94: 169-152

محمدمرادی اصغر 96: 145-126

محمدي امین 96: 65-40
مراثی محسن 93: 121-98

مسبوق سید علیرضا 93: 121-98
مسعودی ذبیح اهلل 95: 84-62 
معینی رودبالی رضا 94: 27-6
مکتبی فرد لیال 93: 152-140

منوچهري علی 94: 81-60
موسوی جشنی سیدصدرالدین 94: 105-82

مهدیزاده فاطمه 96: 145-126
میرغفوری حسنیه سادات 93: 138-122

نجف زاده علی 95: 84-62
نصیری محمدرضا 94: 27-6
نعمتی نورالدین 93: 96-80

نورائی مرتضی 93: 80-96؛96: 83-66
نیک نژاد علیرضا 96: 83-66

واعظ شهرستانی نفیسه  94: 58-28
ویسی ئاکو 96: 145-126

منـــایۀ مــوضوعـی
آئین مِهر94: 137-106

آثار کاغذی94: 169-152
آرشیو رقمی95: 109-86

آرشیو شنیداری93: 138-122
آرشیو93: 140-152؛94: 151-138

آرشیوهای دیداری- شنیداری95: 125-110
 :93 شنیداری)یاسا(  و  دیداری  آرشیوهای 

138-122
آستان قدس رضوی95: 43-28

آل مظفر94: 81-60
آل اینجو94: 81-60

سید محمود سادات بیدگلی
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آلتای95: 84-62
آنالوگ93: 138-122

اجاره96: 65-40
اجاره نامه96: 65-40

اردالن96: 24-6
استانداردها96: 124-104

استخدام95: 43-28
اسناد تاریخی96: 65-40

اسناد دیوانی93: 20-6
اسناد96: 83-66

اشیاي موزه ای96: 124-104
افغانستان95: 84-62

انتقال اجباری94: 58-28
انجمن بین المللی صدا93: 138-122

انقالب مشروطیت94: 105-82
انگلیس93: 79-38

ایران93: 6-20؛95: 62-84؛ 96: 39-26
ایل قشقایی95: 27-6

 ایالت و عشایر94: 58-27،28-6
پایش محیطی96: 102-84

پژوهش93: 152-140
پوستر93: 121-98

پهلوی اول94: 28-58؛ 96: 24-6
تاریخ شفاهی95: 146-126

تخته قاپو94: 27-6
تشکیالت اداری95: 43-28

تکثیر93: 152-140
تواچیان95: 61-44

توزیع93: 152-140
تیموریان94: 81-60
جارچی95: 61-44

جزایریان95: 61-44
جست و جو95: 146-126

جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي93: 37-22
جواهرات96: 39-26

حفاظت اطالعات94: 169-152
حفاظت پایدار94: 169-152

حفاظت پیش گیرانه94: 169-152
خرده گفتمان های شریعت محور94: 105-82

دره شوری95: 27-6
دستخط96: 83-66

دگرگونی93: 96-80
دما96: 102-84

دورة قاجار94: 138-151؛96: 65-40
دولت شبه مدرن94: 58-28

دیوان دولتی93: 20-6
دیوانیان93: 20-6
رضاشاه94: 27-6

رطوبت96: 102-84
رقمی سازی93: 122-138؛ 95: 125-110

ریزاندامگان96: 102-84
زلزله96: 145-126

ساختار محتوایی96: 65-40
سازمان اسناد و کتابخانة ملی 93: 152-140

سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران94: 138-
151

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران95: 125-110

سامانة مالی و اداری93: 96-80
سیاست عشایری96: 24-6

سیاستگذاری94: 58-28
شولستان93: 79-38

نمایۀ سال 1393 
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد
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صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران93: 
138-122

صدا93: 138-122
صفویه95: 27-6، 43-28، 61-44
صورت بندی گفتمانی94: 105-82

صولت الدوله قشقایی93: 79-38
عباس خان سرداررشید96: 24-6

عتبات عالیات96: 39-26
 عثمانی96: 39-26

عدالت محور و نوگرایی دینی94: 105-82
عکس93: 121-98

فارس94: 27-6
فراداده ها96: 124-104

فرمان93: 6-20؛ 96: 83-66
فلوس94: 137-106

فیلم مستند93: 152-140
فیلم93: 121-98

قاجار95: 62-84؛ 96: 83-66
قاجاریه95: 61-44
قاینات95: 84-62
کردستان96: 24-6

َکَرماهی94: 137-106
کنفــدراسیون جــهـــاني محصلیـــن و 

دانشجویان93: 37-22
گرافیک ایران93: 121-98

گفتمان علمای شیعه94: 105-82
مالیات94: 27-6

ماهی94: 137-106
مجموعه های موزه ای96: 145-126

محاسبات ابری95: 109-86
مخازن96: 102-84

مدیریت اسناد رقمی95: 109-86
مدیریت بحران96: 145-126

مراکز تاریخ شفاهی95: 146-126
مرمت مجازي94: 169-152

مستشار مالی93: 96-80
مستند مشاهیر94: 151-138

مظفرالدین شاه93: 79-38
معین التجار بوشهری93: 79-38

ملفوفه فرمان96: 83-66
منبع اطالعاتی93: 152-140

منشـــآت نصـــراهلل بن عبدالمـؤمن منشی 
سمرقندی94: 81-60

منشآت94: 81-60
موزه96: 124-104
ُمهر94: 137-106

میراث فرهنگی96: 145-126    
میلسپو93: 96-80

نظام اجتماعی95: 61-44
نظریه گفتمانی تضادمحور94: 105-82

نور96: 102-84
نوسازی93: 96-80

نیروی انسانی95: 43-28
وردشت95: 27-6
هوم94: 137-106
یزدان95: 84-62

سید محمود سادات بیدگلی


