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سیدمحمود سادات بیدگلی1

منایــۀ سال 1398 
فصلنــامۀ گنجینــۀ   اسناد

منايۀ عنوان ها
اختالف ایران و عثامنی بر رس شهر باغسائی 114: 

30-6

ادارۀ بین املللی کار و نخستین قانون کار در  ایران 116: 

40-6

امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران 116: 

167-140

بررسی روند تأسیس کتابخانۀ ملی و توسعۀ آن تا 

1360ق/1320ش با تکیه بر اسناد آرشیوی 115: 

34-6

قاجار:  دورۀ  در  ایرانی  تجار  فعالیت  و  گز  بندر 

72-42  :116 تومانیان ها  و  امین الرضب ها 

بهینه سازی ِگران رَوی )قوام، چسبناکی( چسب گیاهی 

کاغذ 114:  مرمت  در  استفاده  برای  رسیش 

148-124

پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در 

بخش اقتصاد تجاری ایران )1310 تا 1320ش( 

30-6 :113

با  بازاریان  تقابل  در  اقتصادی  سیاست های  تأثیر 

حکومت در عرص پهلوی دوم)1320-1357ش( 

67-36  :115

تحلیل و ارزیابی پایاِن جنگ ایران و عراق 115: 98-68

تکالیف حقوقی انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی در 

فضای مجازی 113: 141-110

توصیف عنواِن منابع آرشیوی براساس استانداردهای 

بین املللی 116: 185-168

داستان یک جاده: ساخته شدن و نگهداری راه مشهد-

عشق آباد )1305-1344ق( 116: 105-74

راهربد برنامۀ عمرانی سوم )1341-1346( در تأمین 

اشتغال مهاجران روستایی 113: 53-32

ساختار رکن مطلع در مکاتبات عرص قاجار 115: 100-

117

ششم  سدۀ  از  حساب  ورق  پنج  ساختارشناسی 

هجری)کهن ترین اسناد نویافتۀ محفوظ در 

147-118  :115 رضوی(  قدس  آستان  اسناد  مرکز 

عراق در دورۀ حکومت مصطفی قلی خان فرّاش باشی 

)شعبان1304-ربیع الثانی1305ق( 114: 71-32

فرمان های تولیت )تولیت نامه ها، نیابت نامه ها( در 

قاجار 115: 168-148 دورة 

فعالیت های حزب توده در مدارس خراسان )1321-

1335ش( 113: 84-54

1. استادیار تاریخ پژوهشکدۀ امام خمینی و 
انقالب اسالمی
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قابلیت به کارگیری استاندارد ِمتس در نظام اطالعاتی 

اسناد رقمی فارسی  113:  برای  باز  آرشیوی 

164-142

کارکرد آموزشی-فرهنگی داراملعلامت و دانشرساهای 

دخرتانه در دورۀ پهلوی اول 116: 139-106

گردش کار اداری بین محاکم عرف و رشع در آستانۀ 

عدلیۀ  دیوان  بایگانی  براساس  مرشوطیت، 

175-150  :114 )1322ق(  اعظم 

محتوا و شکل نکاح نامه های دورۀ نارصی )1265-

194-166  :113 1313ق( 

پیرشفت  در  آن  نقش  و  کرمانشاه  آلیانس  مدرسۀ 

)1281- 1305ش(  کلیمیان  فرهنگی جامعۀ 

90-72  :114

مسائل زنان در دهۀ نخست عرص رضاشاه برپایۀ 

زنان 113: 108-86 نرشیۀ  دو  مقاالت 

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای آرشیوی با تأکید بر 

استانداردهای فراداده ای و آرشیوی 115: 170-

201

مواد و فنون  به کار رفته درتوش  نگاتیوهای عکاسی 

پایه شیشه ای کاخ گلستان 116: 205-186

موانع اجرای قانون سجل احوال در بلوچستان در دورۀ 

رضاشاه 114: 123-92

میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی تهران 114: 

192-176

منایۀ نویسندگان
آدینه   وند، مسعـــود 116: 72-42

احمدزادۀ نودیجه، حسین 116: 40-6

احمدی  رهربیان، حسین 115: 117-100

اسدیان، هلن 116: 205-186

افشارپور، مریم 114: 148-124

امیرخانی، غالمرضا 115: 34-6

بختیاری، سمیه 114: 71-32

برادر، رویا 116: 167-140

بصیرت  منش، حمید114: 30-6

خدری زاده، علی اكرب 113: 108-86

دهقان نژاد، مرتضی 115: 67-36

رازنهان، محمدحسن114: 123-92

رستمی، عادل 115: 67-36

رضائی رشیف آبادی، سعید 116: 167-140

رضایی، زینب 114: 192-176

زندیه، حسن 116: 139-106

سادات بیدگلی، سیدمحمود 115: 98-68

سامانیان، کورس 114: 148-124

سپاهی، عبدالودود 114: 123-92

سعیدی، حوریه 115: 168-148

سالمی، مریم 115: 201-170

سلیامنی، محمد حسین 115: 147-118

سنگ تراشان، علی رضا 116: 139-106

منایــۀ سال 1398 
فصلنــامۀ گنجینــۀ اسناد
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سیاست های اقتصادی 115: 67-36

سیفی، لیلی 113: 164-142

شجاعی دیوکالئی، سیدحسن 113: 30-6

رشیف مقدم، هادی 115: 201-170

رشیفی نیا، علی اصغر 115: 201-170

شكری، رقيه 113: 194-166

شیخ الحکامیی، عامدالدین 115: 147-118

صادقی  گندمانی، مقصودعلی 115: 117-100

صالحی، پیامنه 113: 141-110

صدری، منیژه 116: 139-106

صندید، زینب سادات 116: 167-140

ضیایی، ثریا 115: 201-170

عادل فر، باقـرعلی 116: 72-42

عبدالهی، محمدجواد 113: 53-32

عزیزی، غالمرضا 113: 141-110

عسگری، پریسا 115: 34-6

علوی کیا، محمد 114: 90-72

علیرضا، نوروزی 114: 192-176

فرخی، يزدان 113: 194-166

قره داغی،  معصومه 116: 139-106

قصابی گزکوه، جلیل 116: 105-74

قیرصیان فرد، هادی 115: 98-68

کجباف، علی اکرب 113: 84-54

کوه  کش، نسیم 114: 148-124

متولی حقیقی، یوسف 116: 105-74

محمود آبادی، سیداصغر 115: 67-36

مرادی مقدم، مراد: 114 30-6

مصطفی قلی خان فراش باشی 114: 71-32

منصوربخت، قباد 116: 40-6

میرزاوند، زهرا 113: 164-142

ناخدا، مریم 114: 192-176

نظری، آناهیتا 116: 185-168

نوحی، سحر 116: 205-186

 نودهی، کربی 113: 84-54

 نورائی، مرتضی 113: 84-54

نوروزی، جمشید 115: 34-6

نیازی، فتح الله 116: 205-186

وکیلی، هادی 113: 54-84؛ 116: 105-74

یوسفی فر، شهرام 114: 175-150

منایۀ موضوعی
آرشیو شهری 116: 167-140

آموزش 116: 139-106

آندره گدار 115: 34-6

آیین دادرسی 114: 175-150

اخوانیات 115: 117-100

ادارۀ بین املللی کار 116: 40-6

سیدمحمود سادات بیدگلی
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آستان قدس رضوی 115: 147-118

استاندارد آرشیوی 115: 201-170

استاندارد فراداده ای 115: 201-170

استاندارد متس 113: 164-142

استانداردسازی 116: 185-168

استخراج با اتانول 114: 148-124

اسناد 113: 194-166

اسناد سلجوقی 115: 147-118

اسناد فارسی 113: 164-142

اشتغال 113: 53-32

اقتصاد 113: 30-6

امکان سنجی 116: 167-140

امین الرضب ها 116: 72-42

اواخر دورۀ قاجار 116: 40-6

ایران 113: 142-164؛ 114: 6-30؛ 116: 40-6

ایران دولت آبادی 113: 108-86

بازاریان 115: 67-36

باغسائی114: 30-6

برابر حقوقی 113: 108-86

برنامۀ عمرانی سوم 113: 53-32

بلوچستان114: 123-92

بندر گز 116: 72-42

بهداشت 113: 108-86

بهینه سازی گران روی 114: 148-124

پلی ساکارید 114: 148-124

پهلوی اول 113: 6-30؛ 114: 123-92

پهلوی دوم 115: 67-36

تاریخ شفاهی113: 141-110

تثبیت آنزیم 114: 148-124

تجار 116: 105-74

تجار ایرانی 116: 72-42

تجار مشهد 116: 105-74

تجارت 113: 30-6

التزام نامچه 114: 175-150

تعمیر 116: 105-74

تقابل 115: 67-36

تکالیف حقوقی113: 141-110

تهران 116: 167-140

توسعه 116: 105-74

تولیت نامه115: 168-148

تومانیانتس 116: 72-42

تومانیان ها 116: 72-42

جنگ تحمیلی 115: 98-68

چسب 114: 148-124

چسبندگی 114: 148-124

حزب توده  113: 84-54
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188
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

حفاظت رقمی 113: 164-142

حکومت 115: 67-36

خراسان 113: 84-54

داراملعلامت 116: 139-106

دانش آموزان 113: 84-54

دانش رَساهای مقدماتی دخرتانه 116: 139-106

دورۀ پهلوی اول 116: 40-6

دورۀ قاجار 114: 32-71؛ 115: 168-148

دیوان عدلیۀ اعظم 114: 175-150

دیوان ساالری 115: 117-100

راه تجاری مشهد-عشق آباد 116: 105-74

رتوش 116: 205-186

رضاشاه 116: 139-106

رکن مطلع 115: 117-100

زبان زنان 113: 108-86

زنان 113: 108-86

سدۀ ششم هجری 115: 147-118

رسمایه گذاری صنعتی 113: 53-32

رسیش 114: 148-124

سفارت روسیه 116: 105-74

سلطان آباد 114: 71-32

سواد آرشیوی 114: 192-176

سیاق و دفرتداری 115: 147-118

شهرداری 116: 167-140

صدیقه صفوی نوابه 113: 108-86

صلح 115: 98-68

ظل السلطان 114: 71-32

عامل نسوان 113: 108-86

عثامنی114: 30-6

عراق )اراک(  114: 71-32

عراق 115: 98-68

عکاسی 116: 205-186

علی اصغر حکمت 115: 34-6

عنارص توصیف 116: 185-168

عنوان نویسی 116: 185-168

فرمان های تولیت115: 168-148

فرهنگ 116: 139-106

فضای مجازی113: 141-110

قاجار 113: 166-194، 115: 100-117؛ 116: 72-42

قانون انحصار تجارت خارجی 113: 30-6

قانون سجل احوال114: 123-92

قطعنامۀ 598 115: 98-68

قواعد بین املللی 116: 185-168

قوام 114: 148-124

کاخ گلستان 116: 205-186

کاربران 114: 192-176

سیدمحمود سادات بیدگلی
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کتابخانۀ معارف 115: 34-6

 کتابخانۀ ملی 115: 34-6

کرمانشاه 114: 90-72

مجلس اجرا 114: 175-150

مجله های زنان 113: 108-86

محاکم رشع 114: 175-150

مخالفت ها و موانع114: 123-92

مدرسۀ آلیانس 114: 90-72

 مدرسۀ دارالفنون 115: 34-6

مرز جغرافیایی 115: 98-68

مرمت کاغذ 114: 148-124

مصاحبه113: 141-110

مطالعۀ مقایسه ای 115: 201-170

معلامن 113: 84-54

مکاتبات 115: 117-100

منابع آرشیوی 114: 176-192؛ 116: 185-168

منابع دست اول 114: 192-176

مهاجران روستایی 113: 53-32

مهاجرت داخلی 113: 53-32

 مهدی بیانی 115: 34-6

مهریه 113: 194-166

نارصالدین شاه 113: 194-166

نخستین قوانین رسمی کارگری 116: 40-6

نرم افزار آرشیوی 115: 201-170

نظام اطالعاتی آرشیوی باز 113: 164-142

نظام آموزشی 113: 84-54

نظام بین امللل 115: 98-68

نکاح نامه 113: 194-166

نگاتیوهای پایه شیشه ای ژالتینی 116: 205-186

نگاتیوهای پایه شیشه ای کلودیونی 116: 205-186

نوسازی 114: 90-72

نیابت نامه115: 168-148

والیان فیلی114: 30-6

وب113: 141-110

ورق حساب 115: 147-118

یهودیان 114: 90-72

164-142 :113 METS
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