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سیدمحمود سادات بیدگلی1

منایــۀ سال 1396 
فصلنــامۀ گنجینــۀ   اسناد

منایۀعنــوان ها
اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب مالکیت از اربابان 
زن)1341-1351ش(؛ مطالعۀ موردی غرب ایران 106: 

 21-6

بررسی اوزان سنتی به کاررفته در دستورالعمل های 
ساخت مرکب در رساله های خوشنویسی 105: 88-

 102

بررسی تأثیر حالل های استفاده شده در آسیب زدایی 
آثار كاغذی و نسخه های خطی 106: 126-100 

بررسی تحوالت بهداشتی شهر دزفول در دورۀ پهلوی 
)1304-1357ش.(  105: 27-6

بررسی شیوه های ساماندهی اسناد و مدارک مکتوب 
و غیرمکتوب و ارائۀ الگویی مناسب برای اسناد و 
شیوه های  مطالعۀ  اساس  بر  مقدس؛  دفاع  مدارک 
ساماندهی مراکز اسنادی نظامی و غیرنظامی 107: 

94-82

بررسی نقش و جایگاه کمپانی برادران تومانیانس در 
وضعیت اقتصادی- تجاری ایران عرص قاجار 107: 

29-6

نگاری  تاریخ  جریان  مولفه های  تحلیل  و  بررسی 
چپ)کمونیستی( ایرانی در اولین دهۀ پس از انقالب 

اسالمی 1357ش/  106: 49-22

برای  مناسب  توصیفی  عنارص  شناسایی  و  بررسی 
تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی با الگوبرداری 
از استانداردهای توصیفی بین املللی دوبلین کور و 

106-90  :108 پی.بی.کور 

بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکه های اجتامعی 
همراه: نگرش مدیران و کارکنان 106: 137-128 

پژوهشی دربارۀ ماهیت »خزانۀ حجت« در تشکیالت 
دیوانی غزنویان 107: 45-30

تأثیرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی 
در آذربایجان )  1320تا 1324شمسی( 106: 68-50  

حكومت  نخست  دورۀ  متربهای  قاب  در  تاریخ 
محمدرضا پهلوی )1320/6/26-1332/5/28( با تکیه 

آمار 108: 19-6 بر 

تبیین ساختار سلسله مراتب اداری گورکانیان، با تکیه 
)940ق.(  یوسفی هروی  االنشاء  بدایع  بر منشآت 

42-28 :105

تحلیل مجازات تبعید در دورۀ پهلوی اول 108: 43-20

برای  مدون  خطِّ مشی  پیشنهادی  الگوی  تدوین 
رقمی سازی اسناد در آرشیو ملی ایران 108: 135-108

جایگاه مذهب و مسائل فقهی در مناسبات ایران و 
عثامنی در دورۀ صفویه و افشاریه )با تأکید بر منت 

مصالحه نامه ها( 108: 64-44

های زناشویـــی و طالق در ایران به روایــت  چالش
های 1310-1320ش( 107: 62-46 اسناد)دهه

بر  تکیه  با  سنندج  شهر  ساختاری  دگرگونی های 
ویژگی های اجتامعی-اقتصادی)1320-1357ش( 107: 

81-64

شناسایی آسیب ها و عوامل مخرب نقشه های قدیمی 

1.   استادیار تاریخ پژوهشکدۀ امام خمینی 
و انقالب اسالمی
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قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان 108: 165-136

در  به کاررفته  رنگ دانه های  و  رنگینه ها  شناسایی 
تزیینات و مرکب نسخ خطی قرآنی دورۀ صفوی 105: 

125-104

شاهنامۀ  نسخۀ  در  فاکسینگ  لکه های  شناسایی 
108-96  :107 مندرس  به  موسوم 

کاربست آمیختۀ بازاریابی در کاخ موزه های تهران 
تاریخی  فرهنگی  مجموعه های  موردی:  مطالعۀ 
گلستان 106: 153-138                                                         کاخ  و  نیاوران  سعدآباد، 

تکاپوی  و  عدلیه  از  مردم  موردانتظار  مؤلفه های 
دستگاه قضا در برآوردن آن طی  سال های آغازین 

89-66  :108 مرشوطه 

مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی: تحلیل محتوای 
اجتامعی  رسانه های  اسناد  مدیریت  دستنامه های 

آرشیوهای ملی جهان 105: 153-126                                                 

جواهرات،  فرادادهای  عنارص  تطبیقی  مطالعۀ 
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی موزه های ایران با 
عنارص فرادادهای موجود در استانداردهای توصیفی 

                                                        149-110  :107 بین املللی 

مناسبات مالک و مستأجر در اراضی و امالک وقفی 
آستان قدس رضوی در عرص صفوی 105: 66-44

موانع و مشکالت حمل جنازۀ شیعیان هند به مشهد 
در اواخر دورۀ قاجار 106: 99-70 

نارضایتی از متحدالشکل منودن لباس بر اساس اسناد 
عرایض مجلس شورای ملی)مجلس ششم تا هشتم 

تقنینیه( 105: 87-68

منایــۀ  نویسندگان
آدینه وند، مسعود 107: 29-6

آزادی بویاغچی، مهرناز 105: 102-88

آقایی میرك آباد، اعظم 108: 106-90

اباذری، زهرا  106: 153-138

احمدوند، زینب 106: 49-22

احمدی، فاطمه 108: 106-90

افشارپور، مریم 105: 88-102؛ 106: 126-100

اکربی، منوچهر 105: 42-28

اكربی، محمدعلی 107: 62-46

بحرالعلومی، فرانک 105: 125-104

بهادری، رویا 105: 125-104

بهرامرسی، شیام 106: 137-128

پرویش، محسن 106: 68-50

پورآرین، فؤاد 107: 81-64

پورقنرب، محمدحسن  107: 62-46

پورمحمدی املشی، نرصالله 107: 29-6

تفسیری، سیدبرهان 107: 81-64

حدادی، محمد 105: 102-88

حریری، نجال 106: 153-138

حکیم زاده، ریحانه 108: 135-108

خداداد شهری، نیره 105: 153-126

خداشناس، هدی 107: 149-110

درکتانیان، غالمرضا 105: 27-6

دهقان نژاد، مرتضی 105: 6-27؛ 106: 49-22

رحامنیان، داریوش 106: 21-6

رحیمی، عبدالرفیع 108: 19-6

رضایی رشیف آبادی، سعید 107: 149-110

سادات بیدگلی، سیدمحمود 108: 43-20

سامانیان، کورس 107: 108-96

رسافرازی، عباس 108: 89-66

سیف، عبدالرضا 105: 42-28

شهیدی، حمیده 108: 89-66

سیدمحمود سادات بیدگلی
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صفری، سهیال 105: 87-68

طاهری، علی 108: 64-44

طاهری، محمدعلی 107: 108-96

عادل فر، باقرعلی 106: 68-50

عطایی، عبدالله 106: 49-22

عالماتی، غالمرضا 107: 94-82

علیین، ملیحه 106: 153-138

غایبی، امیر 105: 126-153؛ 106: 137-128

فاطمی مقدم، زهرا 105: 66-44

فتحی، سیده فروغ 108: 19-6

فرخی، یزدان 107: 45-30

فرزی، فریده 106: 68-50

فهیم نیا، فاطمه 108: 135-108

فهیمی فر، سپیده 108: 135-108

قاسمی، علی 108: 64-44

قدرتی برنج آبادی، فاطمه 106: 126-100

کربالآقایی کامران، معصومه 105: 126-153؛  107: 
149-110

کیانی خوزستانی، حسن 106: 137-128

كجباف، علی اكرب 106: 49-22

كرمی، شایان 106: 21-6

محبوب فریامنی، الهه 105: 66-44

مختاری، محمدتقی 107: 81-64

ُمراد، ندا 105: 42-28

معزی، فاطمه 106: 99-70

منصورطباطبایی، سّیدمحّمد 105: 42-28

منوچهری، علی 107: 94-82

نجفیان، محمدجواد 108: 165-136

نورائی، مرتضی 105: 27-6

نوروزی، جمشید 106: 99-70

وکیلی،هادی 108: 89-66

یوسفی فر، شهرام 105: 66-44

منایــۀ موضوعــی
108-96 :107 FTIR-ATR  

108-96 :107  Micro-XRF 

آثار کاغذی 106: 126-100

آذربایجان 106: 68-50

آرشیو 107: 45-30

آرشیو رقمی 108: 135-108

آرشیو ملی ایران 106: 128-137؛ 108: 135-108

آرشیوهای ملی 105: 153-126

آستان قدس رضوی 105: 66-44

آسیب زدایی 106: 126-100

آمیختۀ بازاریابی 106: 153-138

اجاره نامه 105: 66-44

اراضی وقفی 105: 66-44

اربابان زن 106: 21-6

استانداردها 108: 106-90

اسناد 107: 30-45؛ 108: 89-66

اسناد الکرتونیکی 105: 153-126

اسناد مکتوب و غیرمکتوب 107: 94-82

اسناد و مدارک دفاع مقدس 107: 94-82

اصالحات ارضی 106: 21-6

افشار 108: 64-44

امجدالسلطان)معاون عدلیه( 108: 89-66

منایۀ سال 1396 
فصلنامـۀ گنجینــۀ اسنــاد



178
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  109

انتظارات مردم 108: 89-66

اوزان سنتی 105: 102-88

ایران 107: 46-62؛ 108: 64-44

 اینستاگرام 106: 137-128

بحران نان 106: 68-50

بدایع االنشاء 105: 42-28

بریتانیا 106: 99-70

بهداشت 105: 27-6

پست 108: 19-6

پهلوی 108: 19-6

پهلوی)دوره( 105: 6-27؛ 107: 46-62؛ 108: 43-20

تاریخ 108: 19-6

تاریخ بیهقی 107: 45-30

تاریخ شفاهی 108: 106-90

تاریخ نگاری 106: 49-22

تبعید 108: 43-20

تحلیل محتوا 105: 153-126

تحوالت 105: 27-6

تکیه گاه 108: 165-136

تلگرام 106: 137-128

مترب 108: 19-6

تنظیم 108: 106-90

تنظیم و توصیف 107: 149-110

توسعه 105: 27-6

توصیف 108: 106-90

تومانیانتس )تومانیان- تومانیانس( 107: 29-6

جریان چپ 106: 49-22

جنگ جهانی دوم 106: 68-50

جواهرات 107: 149-110

حقوق جزا 108: 43-20

حكومت پهلوی دوم 107: 81-64

حالل 106: 126-100

حمل جنازه 106: 99-70

خانواده 107: 62-46

خزانۀ حجت 107: 45-30

خطِّ مشی رقمی سازی 108: 135-108

دزفول 105: 27-6

دستگاه بین املللی یکاها 105: 102-88

دگرگونی جمعیت 107: 81-64

دیوان ساالری غزنویان 107: 45-30

رسالۀ خوشنویسی 105: 102-88

رسانه های اجتامعی 105: 153-126

رضاشاه 105: 68-87؛ 108: 43-20

رقمی سازی اسناد 108: 135-108

رنگ دانه 105: 104-125؛ 108: 165-136

رنگینه 105: 125-104

روسیه 107: 29-6

زناشوئی 107: 62-46

ساختار اجتامعی 107: 81-64

سامان دهی اسناد 107: 94-82

سنگ های قیمتی 107: 149-110

سنگ های نیمه قیمتی 107: 149-110

سنندج 107: 81-64

سورشارژ 108: 19-6

سیاست های اصالحی 108: 43-20

شاهنامۀ مندرس  107: 108-96

سیدمحمود سادات بیدگلی
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 شبکۀ اجتامعی همراه 106: 137-128

رشایط انعقاد قرارداد 105: 66-44

رصافی و بانکداری 107: 29-6

صفوی 105:  125-104

عثامنی 108: 64-44

عریضه 105: 87-68

عنارص فراداده ای 107: 149-110

عوامل مخرب نقشه های قالی 108: 165-136

فاکسینگ  107: 108-96

فقه 108: 64-44

قاجار106: 70-99؛ 107: 29-6

قانون متحدالشکل منودن لباس 105: 87-68

قحطی 106: 68-50

کاخ سعدآباد 106: 153-138

کاخ گلستان 106: 153-138

کاخ نیاوران 106: 153-138

کاخ موزه 106: 153-138

کاغذ 108: 165-136

کتاب آرایی 105: 125-104

کرمانشاه 106: 21-6

گراندد تئوری 106: 21-6

گورکانیان 105: 42-28

مؤلفه های تاریخ نگاری 106: 49-22

مارکسیسم 106: 49-22

مالک 105: 66-44

مالکیت زمین 106: 21-6

مجازات 108: 43-20

مجلس شورای ملی 105: 87-68

محمدرضاشاه 108: 19-6

مخالف سیاسی 108: 43-20

مدیریت اسناد 105: 153-126

مذهب 108: 64-44

مراتب اداری 105: 42-28

مراکز اسنادی 107: 94-82

مرکب 105: 102-88

مستأجر 105: 66-44

مرشوطه)دوره( 108: 89-66

مشهد 106: 99-70

نامه نگاری 105: 42-28

نسخه های خطی 106: 126-100

نقشۀ قالی 108: 165-136

وابستگی اقتصادی 107: 29-6

وب2  105: 153-126

وزارت عدلیه 108: 89-66

وضعیت اجتامعی 106: 68-50

هندوستان 106: 99-70

یوسفی هروی 105: 42-28

منایۀ سال 1396 
فصلنامـۀ گنجینــۀ اسنــاد


