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سیدمحمود سادات بیدگلی1

منایــۀ سال 1399 
فصلنــامۀ گنجینــۀ   اسناد

منایۀ عنوان ها

احیای آداب سندپردازی صفوی در دورۀ جانشینان 

168-146  :120 )1160-1210ق(  نادرشاه 

ارزیابی یکپارچگی عملیات رقمی سازی منابع دیداری-

آرشیو سازمان صداوسیامی جمهوری  در  شنیداری 

اسالمی ایران 119: 128-104

انعکاس تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 

ایران در متربهای دورۀ رضاشاه پهلوی  و اجتامعی 

)1304-1320ش( 119: 28-6

سلولز  الیاف  های  نانوکامپوزیت  رفتار  و  پایداری 

نسبت به دمای نرم شوندگی/Tg برای درمان و مرمت 

اسناد کاغذی 118: 192-166 

پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در  کالنشهر 

تهران 117: 143-116

و  اقتصادی  وضعیت  بر  اول  جهانی  جنگ  تأثیر 

55-34  :120 اجتامعی سلطان آباد 

تحلیل نقش کمیسیون امنیت اجتامعی در جریان 

ارضی 119: 53-30 اصالحات 

تعامل و تقابل بنی صدر با مجلس بر رس انتخاب 

کابینه 117: 46-6 و  نخست وزیر 

در  تصاویر  انتخاب  بر  مؤثر  مؤلفه های  تعیین 

صداوسیامی  سازمان  در  خرب  تصویری  آرشیوهای 

165-144  :117 ایران  اسالمی  جمهوری 

چالش های اجرای اصالحات ارضی در فرمانداری کل 

)1341-1350ش( 118:  فارس  خلیج  و جزایر  بنادر 

35-6

حفاری های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه در 

سال های 1325 تا 1332ش. 118 : 63-36

ساختارشناسی ذّمه نامه های دورۀ قاجار 119: 130-

161

سقوط مهاباد و رسانجام هنگ چهاردهم ژاندارمری 

)مهر 1300 شمسی( 118: 84-64

خلیج  از  روسیه  ارضی  توسعه طلبی  سویه های 

حسین قلی در شامل تا رسخس در شامل رشق ایران 

70-48  :117 1299ق/1881م  آخال  قرارداد  بعداز 

سیستان: مواجهۀ متنفذان محلی و حکومت پهلوی 

)1320-1332ش( 120: 83-56

شبکه  مفهومی توصیفگرهای اسناد رشعی در آرشیو 

ملی ایران 118: 164-142

رشکت اتحادیه: از رصافی تا چالش های تجارت )از 

خالل اسناد بایگانی اتحادیه( 119: 78-54

عصیان زبردست خان چاپش لو در اواخر دورۀ قاجار 

1.   استادیار تاریخ پژوهشکدۀ امام خمینی 
و انقالب اسالمی

m.sadat@yahoo.com
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در شامل خراسان: علل و پیامدها 120: 110-84

قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم با تکیه 

بر اسناد 117: 88-72

قرص احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران 119: 189-162

کمیسیون تطبیق حوالجات )حواله جات(: شکل گیری 

و شکست )1293-1300ش( 117: 115-90

مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین شاه 

قاجار  به اروپا 118: 116-86

مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی دانشگاه های برتر 

ایران  دانشگاه های  برای  پیشنهاد چارچوب  جهان: 

183-166 :117

نفت  کمپانی  و  ده دشتی  عبدالحسین  مناقشات 

32-6  :120 الرستان  قیر  اراضی  دربارۀ  جنوب 

ن  ستا ر ا سعه د ی تو مه ها نا می بر کا نا

1 0 3 - 8 0 : 1 1 9 )1 3 5 2 -1 3 2 7 ( ن ستا کرد

ایران عرص  در  راه آهن  تأسیس  در  آملانی ها  نقش 

141-118  :118 رضاشاه 

نقش مهندس آلربت کاستگرخان در توسعۀ ایران دورۀ 

قاجار 120: 145-112

نقشۀ معامر حسین علی تسلط از باغ فین کاشان؛ 

مطالعه و تبیین ماهیت و اهمیت یک سند تصویری 

196-170 :120

منایۀ نویسندگان 

احمدی قنرب 117: 165-144

احمدیان زهره 119: 161-130

اخوان بهبهانی شهرزاد 119: 128-104

اسدی چیمه نغمه 120: 196-170

اسفندیاری فاطمه 118: 164-142

امیررضا  اصنافی  امیررضا 117: 116-143؛  اصنافی 

128-104  :119

افشارپور مریم 118: 192-166

آقامیرزایی سیداصغر 119: 103-80

امین پور صالح 118 : 63-36

اویسی عباس 120: 83-56

باب الحوائجی فهیمه 118: 164-142

 بهرام نژاد محسن 119: 28-6

پرگاری صالح 117: 46-6

پورآرین فواد 117: 46-6

پوقنرب محمدحسن 120: 110-84

پیرمرادیان مصطفی 118: 116-86 

تابش یعقوب 120: 110-84  

ترابی فارسانی سهیال 119: 78-54

جعفری علی اکرب 117: 70-48

 جوان مصطفی 117: 46-6

جیحانی حمیدرضا 120: 196-170

جیریائی مهدی 120: 55-34

حاجی زین العابدینی محسن 117: 165-144

حاجیانی فاطمه 117: 88-72 

حسن بیگی محمد 120: 55-34

حسن زاده اسامعیل 119: 103-80

 حیدری منصور 119: 103-80

سیدمحمود سادات بیدگلی
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خدری زاده علی اکرب 119: 189-162

خرسوزاده سیروان 118: 84-64

دهقان نژاد مرتضی  118: 116-86

رحیمی عبدالرفیع 119: 28-6 

 رضایی رشیف آبادی سعید 117: 183-166

رضایی مرجان 118: 116-86

زکی پور نعمت الله 120: 32-6

زندیه حسن 119: 161-130

سادات بیدگلی سیدمحمود 119: 53-30

 سامانیان کورس 118: 192-166

سعیدی نیا حبیب الله 118: 35-6

سلطانی سارا 117: 183-166

سلیامنی کریم 118: 141-118

سیاهپور کشواد 120: 32-6

شعیبی عمرانی محیا 120: 168-146

 صدری منیژه 119: 103-80

عادلفر باقرعلی 119: 28-6 

عزیزی غالم رضا 119: 189-162

عصاره فریده 117: 165-144 

علم محمدرضا 117: 88-72 

علیاری موالن حجت 117: 143-116

 غائبی امیر 117: 183-166

فتحی سیده فروغ 119: 28-6 

فیاضی عامدالدین 119: 189-162

قاضی زاده حمید 119: 128-104

قربانی مهدی 118: 192-166

قنربی نژاد زینب 118: 35-6

لعبت فر احمد 120: 32-6

متولی عبدالله 120: 55-34

محمدی امین 117: 115-90

مالیی توانی علیرضا 117: 115-90

میرحسینی زهره 118: 164-142

ناخدا مریم 117: 143-116

نرصآبادی مجید 117: 70-48

نرصاللهی صالح 118 : 63-36

نورائی مرتضی 117: 70-48

نوری مصطفی 118: 141-118

وزینی افضل مهدی 120: 145-112

منایۀ موضوعی

آخال 117: 70-48

آرشیو 119: 189-162

آرشیو دیجیتال 119: 128-104

آرشیو رقمی 119: 128-104

آرشیو مشارکتی 117: 143-116

آرشیو ملی ایران 118: 164-142

آرشیو2 )وب2( 117: 143-116

آرشیوهای تصویری خرب 117: 165-144

منایۀ سال 1399 
فصلنامـۀ گنجینــۀ اسنــاد
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آرشیوهای تعاملی 117: 143-116

اراضی قیر الرستان 120: 32-6

استان بوشهر 118: 35-6

استان کردستان )1327-1352ش( 119: 103-80

استان هرمزگان 118: 35-6

اسناد آرشیوی 118 : 63-36

اسناد تاریخی 117: 115-90

اسناد رشعی 118: 164-142

اسناد رشعی 119: 161-130

اسناد کاغذی 118: 192-166

اصالحات ارضی 118: 35-6

اصالحات ارضی 119: 53-30

افشاریه 120: 168-146

آملان 118: 141-118

امام خمینی 117: 46-6

انتخاب تصاویر 117: 165-144

انقالب اسالمی 117: 46-6

ایران 117: 115-90

ایران 118: 141-118

ایران 119: 28-6

ایران 120: 55-34

ایران باستان 119: 189-162

ایوب ربنو 118 : 63-36

بازمنون دانش 118: 164-142

بازیابی بهینۀ اطالعات 117: 165-144

باغ تاریخی 120: 196-170

باغ فین 120: 196-170

برنامه های عمرانی 119: 103-80

بنی صدر 117: 46-6

پهلوی 120: 83-56

پهلوی دوم 117: 88-72

تاریخ 119: 189-162

تبعید 119: 53-30

تبعیدیان 119: 53-30

تجارت 119: 78-54

تجارت 120: 55-34

تحصیالت 117: 88-72

تحلیل محتوای کیفی 118: 164-142

تغییرات اقتصادی و اجتامعی 119: 103-80

مترب 119: 28-6

متسک نامچه 119: 161-130

متسک نامه 119: 161-130

توسعه 120: 145-112

توسعه طلبی ارضی 117: 70-48

جنگ جهانی اول 117: 115-90

جنگ جهانی اول 120: 55-34

جنگ جهانی دوم. 118: 141-118

حزب جمهوری اسالمی 117: 46-6

سیدمحمود سادات بیدگلی
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حسین علی تسلط 120: 196-170

حفاظت و مرمت 118: 192-166

دانشگاه های ایران 117: 183-166

دانشگاه های جهان 117: 183-166

درگز )خراسان( 120: 110-84

192-166 :118 )Tg( دمای نرم شوندگی

دورۀ قاجار 119: 161-130

دیداری-شنیداری 119: 128-104

ذّمه 119: 161-130

ذّمه نامه 119: 161-130

راه و ارتباطات 119: 103-80

راه آهن 118: 141-118

راه سازی 120: 145-112

رجایی 117: 46-6

رسانه های اجتامعی 117: 183-166

رضاشاه 118: 141-118

رضاشاه پهلوی 119: 28-6

رقمی سازی 119: 128-104

روسیه 117: 70-48

زارع 119: 53-30

زبردست خان چاپش لو 120: 110-84

زمین داران 120: 83-56

زیویه 118 : 63-36

ژاندارمری 118: 84-64

سادات قیری 120: 32-6

ایران 117:  اسالمی  سازمان صداوسیامی جمهوری 

165-144

سفرهای اروپایی 118: 116-86

سقز 118 : 63-36

سلطان آباد 120: 55-34

سمکو 118: 84-64

سند تاریخی 120: 168-146

سند دیوانی 120: 168-146

سورشارژ 119: 28-6

سیستان 120: 83-56

شبکه های خربی 117: 165-144

شبکۀ مفهومی 118: 164-142

رشکت اتحادیه 119: 78-54

رشکت های تجاری 119: 78-54

شورش 120: 110-84 

صداوسیام 119: 128-104

رصافی 119: 78-54

صفویه 120: 168-146

عبدالحسین ده دشتی 120: 32-6

فرمان 120: 168-146

قاجار 117: 70-48

قاجار 118: 141-118

قاجار 118: 116-86

قاجار 119: 78-54

منایۀ سال 1399 
فصلنامـۀ گنجینــۀ اسنــاد



242
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

قانون استخدام کشوری 117: 88-72

کاستکرخان 120: 145-112

کاستگرخان 120: 145-112

کاشان 120: 196-170

کتاب عزرا 119: 189-162

کلوسل 118: 192-166

کمپانی نفت جنوب )رشکت نفت ایران و انگلیس( 

32-6 :120

کمیسیون امنیت اجتامعی 119: 53-30

کمیسیون تطبیق حوالجات )حواله جات( 117: 90-

115

گاستگرخان 120: 145-112

192-166 :118 )DSC( گرماسنج روبشی تفاضلی

مالک 119: 53-30

مانا )ماننا( 118 : 63-36

متنفذان محلی 120: 83-56

مجلس اول شورای اسالمی 117: 46-6

مجموعه سازی 117: 165-144

مخربالسلطنه 118: 84-64

مدیریت اسناد 117: 183-166

مراکز آرشیوی شهر تهران 117: 143-116

مرز 117: 70-48

مرشوطه 117: 115-90

مظفرالدین شاه قاجار 118: 116-86

ملک زاده 118: 84-64

مهاباد 118: 84-64

ناامنی 120: 55-34

نادرشاه 120: 168-146

نارصالدین شاه 120: 145-112

نانوالیاف سلولز 118: 192-166

نشان شیروخورشید 118: 116-86

نشان های اروپایی 118: 116-86

نشان های ایرانی 118: 116-86

نظارت 117: 115-90

نگهداری اسناد 119: 189-162

نوسازی ساختار اداری 117: 88-72

وزارت مالیه 117: 115-90

سیدمحمود سادات بیدگلی


