منایــۀ سال1397
فصلنــامۀگنجینــۀاسناد
سیدمحمودساداتبیدگلی

1

منایۀعنوا نها

ایران (1324ق1195-ق) 33-6 :110

آستان قدس رضوی 30-6 :111

تجزیهوتحلیل محتوای نکاحنامههای منطقۀ بیمر ِغ
گناباد در عرص قاجار 57-34 :110

مراکز آرشیـوی ایــرانی و خارجــی :یک مقایســـه
195-166 :112

دستورالعملهای دیپلامتیک در ایران دورۀ قاجار
32-6 :109

ارزیابی تأثیر متغیرهای دما ،فعالیت آبی (،)aw
غلظت یون هیدروژن ( ،)pHو زمان بر رشد قارچهای تحلیل دیپلامسی عمومی امریکا در ایران براساس
آسپرژیلوس نایجر ،پنیسیلیوم و آلرتناریا آلرتناتا در اسناد سفارت امریکا در ایران 63-32 :111
ِ
کاغذهای تاریخی 202-166 :111
تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسالمی ایران
امحایِ اوراق زائد در آییننامههای ارزشیابی اسناد براساس مدل 131-108 :109 SWOT

امکانسنجی ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و ساماندهی منابع و ذخایر آب شهر قم در دورۀ قاجار
حوادث سازمان هواپیامیی کشوری ( 165-125 :112با تکیه بر اسناد کاخ گلستان)55-34:109
بررسی تأثیر نور بر ثبات رنگی معصفر (فام زرد) رسمایهگذاری رشکتهای غربی در صنعت فرش ایران
استفادهشده در مرمت نسخ خطی (براساس در عرص قاجار 93-64 :111
دستورالعملهای رنگرزی کاغذ در متون تاریخی)
سیاستهای روسیه در تسلط اقتصادی بر مسیرهای
174-146 :110
تجاری شامل و شامل غرب ایران ازطریق ساخت راه
بررسی جایگاه منصب مهرداری در آستان قدس (با تأکید بر اسناد امتیازنامههای راه تربیز به قزوین در
رضوی از دورۀ صفوی تا قاجار 30-6 :111
دورۀ قاجار) 86-56 :109
بررسی موضوع ،مضمون و ترکیببندی متربهای دورۀ شناخت انواع دوخت بهکاررفته در صحافی
جمهوری اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی نسخههای خطی متعلق به دورۀ صفویه تا قاجار
محفوظ در موزۀ ملی ملک 131-106 :110
موجود در مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی فارس :109
تأثیر روابط ت ّجاری با هند بر اقتصاد و تولیدات داخلی 150-132
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شناسایی مواد و رنگدانههای بهکاررفته در تابلوی نقش سبکهای تفکر در جهتگیری ارزشی به
رنگروغن دورۀ قاجار (منسوب به ابوالقاسم آرشیوسازی منابع شخصی 165-148 :111
اصفهانی) 174-152 :109
یک منونه از موانع بر رس راه اصالحات ارضی :قتل

صندوق َعدالت؛ تداوم سنت یا زمینهساز تجدد  :111رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد در آبان :112 1341
87-52
117-94
کاربرد سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی در
پیشبینیِ فرسایش بیولوژیکیِ ناشی از فعالیت قارچ
آلرتناریا آلرتناتا در کاغذهای تاریخی 216-196 :112

منایـۀنویسنـدگان

کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی
آمریکا (دکس) در توصیف اسناد الکرتونیکی
آزادی بویاغچی ،مهرناز 150-132 :109؛ -166 :111
146-111:118
202؛ 216-196 :112
مسئلۀ احمدوندها در دورۀ حکومت ظلالسلطان بر
اتحادیه ،منصوره 93-64 :111
کرمانشاهان (1305-1298ق) 75-58 :110
آبام ،زویا 195-166 :112

مشکالت نگهداری و ترمیم راههای سنگفرش و احمدی رهربیان ،حسین 55-34 :109
شوسۀ مازندران در دورۀ شاهعباس اول و دورۀ نارصی اسدی یونسی محمدرضا 165-148 :111
برپایۀ سند قرارداد واگذاری تعمیر و نگهداری راه
اسامعیلی نرصآبادی ،حسین 86-56 :109
الریجان به سیفامللک 125-88 :112
افشارپور ،مریم 174-146 :110؛202-166 :111؛ :112
منابع دیداری-شنیداری :دسرتسی و حفاظت :110
216-196
144-132
بهارلو ،فرزانه 146-118 :111
مناسبات فرهنگی و اجتامعی آمریکا با ایران در دورۀ
پهلوی1357-1304ش (مطالعۀ موردی شهر اصفهان) بهشتیرسشت ،محسن32-6:109
104-76 :110
بیگدلو ،رضا 63-32 :111
منشآتهای دورۀ تیموری (براساس تحلیل پاسبان حرضتی ،فتانه 57-34 :110
منشأاالنشاء) 25-6 :112
پناهی ،عباس 57-34 :110
نارصالدینشاه در جستجوی معادن طال 50-26 :112
پورمحمدی املشی ،نرصالله32-6:109
نحوۀ برخورد علامی ایرانی ساکن عتبات با واقعۀ
پیری ،محمد 33-6 :110
بستنشینی تجار ایرانی ساکن کربال در مجاورت
جاللی فراهانی ،الهام 195-166 :112
کنسولگری انگلیس (1324ق) 106-88 :109
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حدادی ،محمد 150-132 :109

فالح توتکار ،حجت 32-6 :109

حسنآبادی ،ابوالفضل 25-6 :112

فیاض انوش ،ابوالحسن 104-76 :110

خداداد شهری ،نیره 55-34 :109

فیروزنیا ،افسانه 174-152 :109

خدریزاده ،علیاکرب 106-88 :109

قل یزاده ،محمدرضا 87-52 :112

خرسوی ،فریربز 131-108 :109

کجباف ،علیاکرب 86-56 :109

خرسو یزاده ،صباح 32-6 :109

کربالآقایی کامران ،معصومه 146-118 :111؛ :112
165-125

رضایی رشیفآبادی ،سعید 165-125 :112

گلمح ّمدی ،علی 117-94 :111

رجبی ،وحید 131-106 :110
رنجرب ،محمدعلی 125-88 :112
روحی ،صدیقه 174-146 :110
زارعی ،مریم 165-125 :112
زندیه ،حسن 55-34 :109
سامانیان ،کورس 174-152 :109؛ 174-146 :110
رسپوش ،راضیه 150-132 :109
سعیدینیا ،حبیبالله87-52:112
سلیامنی ،زهرا 131-108 :109
سیدبنکدار ،سیدمسعود50-26:112
سیفی ،لیلی 165-148 :111
شهوند ،علی 87-52 :112
صفاری ،زهره 165-148 :111

گودرزی بروجنی ،معصومه 104-76 :110
محسنیان ،سیدهسمیه 202-166 :111؛ -196 :112
216
محمدیآیین ،شهرزاد 50-26 :112
مطلبی ،مطلب 75-58 :110
مظفر ،فرهنگ 202-166 :111؛ 216-196 :112
مالیی ،مصطفی 93-64 :111
موسوی ،آمنه 30-6 :111
موسوی ،سیداحمد 125-88 :112
مهریزی ،محبوبه 144-132 :110
نورائی ،مرتضی 86-56 :109؛ 104-76 :110
یوزباشی ،عطیه 131-106 :110

عزیزی ،غالمرضا 195-166 :112
عسکرانی ،محمدرضا33-6:110
عظیمیکیا ،عباس63-32:111
غائبی ،امیر 131-108 :109؛ 146-118 :111

منــایۀ موضــوعی
آب 55-34 :109
آذربایجان 86-56 :109
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آرشیو ملّی جمهوری اسالمی ایران 131-108 :109
آرشیو

216-196 ،165-125 :112

ایل احمدوند 75-58 :110
برنامهریزی راهربدی 131-108 :109

آرشیوسازی رقمی شخصی 165-148 :111

بستنشینی106-88:109

ِ
آسپرژیلوس نایجر 202-166 :111

بیمرغ 57-34 :110

آسیب بیولوژیک 202-166 :111

پژوهشهای اسنادی 25-6 :112

آلرتناریا آلرتناتا 202-166 :111؛ 216-196 :112

پنیسیلیوم202-166:111

آمریکا 104-76 :110؛ 63-32 :111

پهلوی 87-52 :112

آییننامه 195-166 :112

پیشبینی216-196:112

ابوالقاسم اصفهانی174-152:109

تابلوی رنگوروغن 174-152 :109

ارزشیابی اسناد 195-166 :112

تاریخچه 30-6 :111

استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا  :111تجار 106-88 :109
146-118
تجهیزات 165-125 :112
اسناد 30-6 :111

اسناد الکرتونیکی 146-118 :111
اسناد تاریخی 32-6 :109
اسناد رشعی 57-34 :110
اصفهان 104-76 :110
اصالحات ارضی 87-52 :112
اقتصاد 86-56 :109
اقتصاد داخلی 33-6 :110
امحای اوراق 195-166 :112
امکا نسنجی165-125:112
انگلیس 33-6 :110

تحلیل 131-108 :109 SWOT
تحلیل محتوا 195-166 :112
ترکیببندی131-106:110
تشکیالت اداری 30-6 :111
مترب جمهوری اسالمی 131-106 :110
تنظیم و توصیف 146-118 :111
تولید و تجارت 93-64 :111
جوانمیرخان 75-58 :110
جهتگیری ارزشی 165-148 :111
چرخۀ عدالت 117-94 :111
حسامامللک 75-58 :110

ایران
104-76 ،33-6 :110؛  63-32 :111حفاظت 144-132 :110؛ 216-196 :112
ایرانیان 106-88 :109
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حکومت قاجار 106-88 :109

رنگها 174-152 :109

خانهای قشقایی 87-52 :112

روابط 75-58 :110

خزانه 50-26 :112

روسیه 86-56 :109

دانشگاه بیرجند 165-148 :111

روش کیفی 195-166 :112

دسرتسی 144-132 :110

زمان 202-166 :111

دستورالعمل195-166:112

زمینداران 87-52 :112

دستورالعمل دیپلامتیک32-6:109

ساختامن 165-125 :112

دستورالعملها32-6:109

سازمان هواپیامیی کشوری 165-125 :112

دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی سبکهای تفکر 165-148 :111
کشوری 165-125 :112
رسحد 75-58 :110
دَکس 146-118 :111
دما 202-166 :111
دوخت عطف 150-132 :109

سفارت آمریکا در ایران 63-32 :111
سندشناسی32-6:109
سوانح هوایی 165-125 :112

دورۀ پهلوی 104-76 :110

سیاست 86-56 :109

دورۀ صفویه 125-88 :112

سیستماستنتاجیعصبی-فازیتطبیقی )(ANFIS
216-196 :112

دورۀ تیموریان 25-6 :112

دورۀ قاجار 55-34 ،32-6 :109؛ 174-152 ،86-56؛ سیفامللک 125-88 :112
125-88 :112
شاهعباس اول 125-88 :112
دولت عثامنی 106-88 :109

دیپلامسی عمومی 63-32 :111
ذخایر آبی 55-34 :109
راه شوسه 125-88 :112
راهسازی 86-56 :109؛ 125-88 :112
رسانه 63-32 :111
رنگآمیزی 174-152 :109

رشکتهای غربی 93-64 :111
شهر قم 55-34 :109
صحافی 150-132 :109
صندوق َعدالت 117-94 :111
صندوق عرایض 117-94 :111
صنعت فرش 93-64 :111
طال 50-26 :112
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علامی عتبات 106-88 :109

ِ
ملک عابدی 87-52 :112

غلظت یون هیدروژن)202-166 :111 (pH

منابع دیداری-شنیداری 144-132 :110

فعالیت آبی)202-166 :111 (aw

مناسبات اجتامعی 104-76 :110

قاجار 57-34 ،33-6 :110؛ 93-64 :111

مناسبات فرهنگی104-76:110

قراردادها 125-88 :112

منشآت 25-6 :112

کاغذ تاریخی 202-166 :111

منشأاالنشاء25-6:112

کاغذهای تاریخی 216-196 :112

موضوع 131-106 :110

کاالهای بازرگانی 33-6 :110

مهردار 30-6 :111

کاوند 50-26 :112

نارصالدینشاه قاجار 117-94 :111؛-88 ،50-26 :112
125

کتب خطی 150-132 :109
کربال 106-88 :109
کنسولگری انگلیس106-88:109
کتابخانه و موزۀ ملی ملک 131-106 :110
کرمانشاهان75-58:110
مازندران 125-88 :112
مدلسازی ریاضی 216-196 :112
مدیریت اسناد و کتابخانۀ ملی فارس 150-132 :109
مراکز آرشیوی 195-166 :112
مرمت 174-152 ،150-132 :109
مشاغل 30-6 :111
مرشوطه 117-94 :111
مضمون 131-106 :110
معدن 50-26 :112
مقایسه 195-166 :112
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نظامی باخرزی 25-6 :112
نظریۀ دادهبنیاد 195-166 :112
نقاشی قهو هخانهای 174-152 :109
نکاحنامه 57-34 :110
والی بغداد 106-88 :109
وزارت امور خارجه 106-88 ،32-6 :109
هند 33-6 :110

