
522شماره ركورد:  ع1 -  0 -  1925شماره راھنما:1929/0/0تاريخ:

رضا شاه  و محمد رضا پھلوي  (وليعھد) بھمراه  عده  اي  از مقامات  مملكتي  در بازديد از بندر گز در استان  مازندران
  ، در اوايل  سلطنت  خود

عنوان:

523شماره ركورد:  ع1 -  0 -  1989شماره راھنما:1305/0/0تاريخ:

محمدرضاپھلوي  (وليعھد) به  ھمراه  عده اي  از مقامات  دربار و فرماندھان  قشون  در مراسم  افتتاح  دارااليتام 
شاھپور

عنوان:

597شماره ركورد:  ع1 -  0 -  1853شماره راھنما:1305/0/0تاريخ:

عنوان: مراسم تاجگذاري رضاشاه پھلوي در لباس شخصي 

654شماره ركورد:  ع1 -  0 -  755شماره راھنما:1305/0/0تاريخ:

عنوان: محمدرضا پھلوي در دوران واليتعھدي ، پس از اجراي مراسم سالم در حال خروج از كاخ گلستان

746شماره ركورد:  ع1 -  0 -  1575شماره راھنما:1304/0/0تاريخ:

عنوان: رضا شاه پھلوي به اتفاق مقامات كشوري و لشگري در مراسم جشن مدرسه نظام

782شماره ركورد:  ع1 -  0 -  4447شماره راھنما:1307/0/0تاريخ:

عنوان: چند تن از ھمراھان رضاشاه پھلوي در يك سفر داخلي

1143شماره ركورد:  ع1 -  0 -  3087شماره راھنما:1928/0/0تاريخ:

عنوان: عبدالحسين تيمورتاش و ھمسرش ، تاتي يانا به اتفاق چند تن از اعضاي سفار ايران درآلمان

2317شماره ركورد:  ع1 -  0 -  1806شماره راھنما:1303/0/0تاريخ:

 رضا شاه در مراسم افتتاح " بي سيم پھلوي " با حضور جععي از روحانيون ، مقامات كشوري و لشگري و مقامات
خارجي مقيم ايران و بانوان ايشان

عنوان:

2752شماره ركورد:  ع1 -  0 -  2992شماره راھنما:1905/0/0تاريخ:

عنوان: عبدالحسين تيمورتاش در ايام تحصيل در مدرسه نظام نيكالي در پطرزبورگ

2895شماره ركورد:  ع1 -  0 -  1787شماره راھنما:1305/0/0تاريخ:

 رضاشاه پھلوي به اتفاق عده اي از مقامات لشگري و كشوري در حال استماع گزارش نظامي در يك مراسم رسمي
 ، در اوايل سلطنت

عنوان:

4 از1صفحه



3747شماره ركورد:  ع1 -  0 -  2666شماره راھنما:1310/0/0تاريخ:

عنوان: عبدالحسين تيمورتاش به اتفاق چند تن ديگر در اروپا

3856شماره ركورد:  ع1 -  0 -  1894شماره راھنما:1307/0/0تاريخ:

 امان هللا خان پادشاه افغانستان در جريان سفربه ايران به اتفاق رضا شاه پھلوي و جمعي از مقامات دوكشور در بازيد
 از مجلس شوراي ملي

عنوان:

4258شماره ركورد:  ع2 -  0 -  728شماره راھنما:1307/0/0تاريخ:

عنوان: عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار به ھمراه چند تن از مقامات وزارت خارجه در سفربه يك كشور اروپائي

4337شماره ركورد:  ع1 -  0 -  2220شماره راھنما:1310/0/0تاريخ:

عنوان: عبدالحسين تيمورتاش در جمع محصلين اعزامي به اروپا

8446شماره ركورد:  ع1 -  0 -  5306شماره راھنما:1308/0/0تاريخ:

عنوان: عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار ، در سالھاي آخر عمر

20444شماره ركورد:  ع1 -  0 -  6855شماره راھنما:1307/3/22تاريخ:

 رضاشاه پھلوي اميرامان هللا خان پادشاه افغانستان و جمعي از مقامات كشوري به ھنگام بازديد از مجلس شوراي
ملي

عنوان:

21826شماره ركورد:  ع8 -  0 -  988شماره راھنما:1305/0/0تاريخ:

عبدالحسين  تيمور تاش  (وزير دربار) به  اتفاق  چند تن  از فرماندھان  ارتش  در روز تاجگذاري  رضاشاه  پھلوي عنوان:

22593شماره ركورد:  ع8 -  0 -  863شماره راھنما:1302/0/0تاريخ:

عنوان: حضور عده اي از چھره ھاي ادبي و فرھنگي در خانه عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار

185289شماره ركورد:  م275 -  0 -  130691شماره راھنما:1304/0/0تاريخ:

عنوان: بازديد رضاخان پھلوي از نبش قبر كريمخان زند در كاخ گلستان جھت انتقال استخوانھاي وي به شيراز براي دفن

185804شماره ركورد:  م275 -  0 -  124046شماره راھنما:1305/0/0تاريخ:

عنوان: رضاشاه پھلوي پس از احراز مقام سلطنت ، ھنگام جلوس بر تخت مرمر در كاخ گلستان

4 از2صفحه



185809شماره ركورد:  م275 -  0 -  124051شماره راھنما:1305/2/5تاريخ:

عنوان: مراسم مھماني در محوطه كاخ سعدآباد با حضور رضاشاه پھلوي و سفراي خارجي مقيم ايران

185823شماره ركورد:  م275 -  0 -  124065تا124069شماره راھنما:1305/0/0تاريخ:

عنوان: رضاشاه پھلوي پس از احراز مقام سلطنت ، ھنگام جلوس بر تخت مرمر در يكي از مناسبتھاي ملي در كاخ گلستان

186041شماره ركورد:  م275 -  0 -  130398شماره راھنما:1306/0/0تاريخ:

عنوان: رضاشاه و محمدرضا پھلوي در بازديد از رامسر در مازندران

186043شماره ركورد:  م275 -  0 -  130400شماره راھنما:1306/0/0تاريخ:

عنوان: رضاشاه و محمدرضا پھلوي به ھنگام شركت در مراسم اسب دواني در گرگان

186047شماره ركورد:  م275 -  0 -  130404شماره راھنما:1308/0/0تاريخ:

بازديد رضا و محمدرضا پھلوي  (وليعھد) و ھيات  ھمراه  از[بندرگز] در استان  مازندران عنوان:

186054شماره ركورد:  م275 -  0 -  130412شماره راھنما:1308/0/0تاريخ:

رضاشاه  ومحمدرضا پھلوي  (وليعھد) به  ھمراه  عده  اي  از مقامات  مملكتي  در بازديد از شھر آمل  در استان 
مازندران

عنوان:

186098شماره ركورد:  م275 -  0 -  124073شماره راھنما:1305/2/4تاريخ:

عنوان: رضاشاه پھلوي پس از برگزاري مراسم تاجگذاري به اتفاق ھمراھان در حال خروج از تالر كاخ گلستان

186297شماره ركورد:  م275 -  0 -  130381شماره راھنما:1305/2/6تاريخ:

عنوان: سخنراني رضاشاه پھلوي در مراسم افتتاح بي سيم پھلوي در تھران

186299شماره ركورد:  م275 -  0 -  130383شماره راھنما:1304/0/0تاريخ:

عنوان: مراسم زدن اولين كلنگ احداث ساختمان بي سيم پھلوي با حضور رضاشاه پھلوي و مھندسين خارجي

186340شماره ركورد:  م275 -  0 -  130539شماره راھنما:1308/0/0تاريخ:

رضاشاه  و محمدرضا پھلوي  (وليعھد) در بازديد از شھر بندر انزلي عنوان:

4 از3صفحه



209950شماره ركورد:  م275 -  0 -  60976شماره راھنما:1308/0/0تاريخ:

رضاشاه  و محمدرضا پھلوي  (وليعھد) در بازديد از ايستگاه  راه آھن  بندرشاه عنوان:

218236شماره ركورد:  ع172 -  0 -  1053شماره راھنما:تاريخ:

دكتر امير اعلم و سرلشكر محمدحسين آيرم به ھمراه دكتر محمد شيخ (احياءالملك ) و عده اي ديگر  عنوان:

4 از4صفحه


