
  
 

  

       351                ردیف شماره

 سعدي گلستان اثر نام
 افتاده آخر نستعلیق خط ، خطی اثر نوع

 شیرازي سعدي مؤلف نام

 مواعظ موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام

      352                 ردیف شماره

  تبصرةالمتعلمین اثر نام
 خطی اثر نوع
 حلی عالمه مؤلف نام

 فقه موضوع
 قمري هجري 884 کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

 353                  ردیف شماره

 درویش و شاه مثنوي اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      354                 ردیف شماره

 معنوي مثنوي اثر نام
 کشی جدول ، مثنوي از سوم و دوم مجلد ، مرصع و مطال لوح سر دو داراي ، خوش نسخ خط ، خطی اثر نوع

 صفحات
 مولوي مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    



          355             ردیف شماره

 االصول علم الی الوصول تهذیب اثر نام
 خطی اثر نوع

 المطهر بن یوسف بن حسن حلی عالمه مؤلف نام

 فقه اصول موضوع

 قمري هجري 1260 کتابت تاریخ

 الحسینی الدین کمال کاتب نام
    

 356                 ردیف شماره

 کافی اصول اثر نام
  خطی اثر نوع
 کلینی یعقوب بن جعفرمحمد ابی مؤلف نام

 حدیث موضوع
 قمري هجري 1065 کتابت تاریخ

 طالقانی بابا ابن صادق محمد  کاتب نام
    

  357                  ردیف شماره

 انوري دیوان اثر نام
 جلد بدون ، صفحات کشی جدول ، قرین و مرصع سرلوح دو داراي ، خوش نستعلیق خط ، خطی اثر نوع
 ابیوردي انوري مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      358                 ردیف شماره

 ولی اهللا نعمت شاه دیوان اثر نام
 افتاده آخر و اول ، طالم کشی جدول ، نسخ خط ، خطی اثر نوع
 ولی نعمۀاهللا شاه مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 
 
 
 



            359               ردیف شماره

 العقود صیغ اثر نام
 جلد بدون ، زیبا نسخ ،خط خطی اثر نوع

 القزوینی علی مؤلف نام

 فقه موضوع

 قمري هجري 1325 کتابت تاریخ

 بنی کمر حسین محمد کاتب نام
    

    360                   ردیف شماره

 فقهی رساله اثر نام
 افتاده آخر و اول ، خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 فقه احکام موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      361                 ردیف شماره

 منظومه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 حنفیۀ محمد و (ع) علی حضرت مدح در شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      362                 ردیف شماره

 معالی دیوان اثر نام
 دهم قرن احتماال نسخه ، افتاده وآخر اول مطال، کشی جدول صفحات ، خوش نستعلیق خط ، خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 شعر موضوع
 دهم قرن احتماال کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    
  
 

  
  



           363            ردیف شماره

 قرائت علم در رساله – منطق در رساله اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 قرآن قرائت – منطق موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      364                 ردیف شماره

 شعر جنگ اثر نام
 خوش نستعلیق خط ، خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 مختلفه اشعار موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

       365                 ردیف شماره

 سعدي شیخ عربی قصائد اثر نام
 خطی اثر نوع
 سعدي شیخ مؤلف نام

 شعر موضوع
 قمري هجري 1326 کتابت تاریخ

 برهانی امین محمد کاتب نام
    

     366                  ردیف شماره

 االذهان ارشاد اثر نام
 خطی اثر نوع
 حلی عالمه مؤلف نام

 فقه موضوع
 قمري هجري 1190 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  
  
 
 



           367            ردیف شماره

 بهائی شیخ الحساب خالصه ترجمه اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 حساب علم موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      368                 ردیف شماره

 جامی مال شرح بر تعلیقه اثر نام
 خطی اثر نوع
 جزایري نعمۀاهللا سید مؤلف نام

 نحو علم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 بروجردي اکبر علی ابن عبدالرحیم  کاتب نام
    

          369                  ردیف شماره

 االلفیه شرح فی البهجۀالمرضیه اثر نام
 خطی اثر نوع
 سیوطی الدین جالل مال مؤلف نام

 نحو علم موضوع
 قمري هجري 1235 کتابت تاریخ

 حسینی علی سید بن باقر محمد کاتب نام
    

    370                   ردیف شماره

 الصلوة فی رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 نماز احکام در موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  
 

 
  



        371               ردیف شماره

 سیوطی مشکالت شرح اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 نحو علم موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      372                 ردیف شماره

 التصریف شرح اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 صرف علم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

      373                 ردیف شماره

 مجموعه کتاب اثر نام
 صفحات کشی جدول ، خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 مواعظ موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 مجدالدین ابن حافظ کاتب نام
    

   374                    ردیف شماره

 اسمعیل الدین کمال دیوان اثر نام
 خطی اثر نوع
 اصفهانی اسمعیل الدین کمال مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  
 
 
 



       375                ردیف شماره

 حسابیه رساله – القواعد تمهید کتاب اثر نام
 نویسی رنگین و نویسی سواد – خطی اثر نوع

 العاملی الشامی احمد ابن علی بن الدین زین مؤلف نام

 ) الفقهیه االصول قواعد (فی حساب علم و – شرعیه احکام در موضوع

 قمري هجري 1098 کتابت تاریخ

 الخوارزمی حسن شیخ ابن عاشور کاتب نام
    

 376                 ردیف شماره

 راز گلشن اشعار از قسمتی اثر نام
 نویسی رنگین و نویسی سواد – تحریري شکسته – خطی اثر نوع
 شبستري محمود شیخ مؤلف نام

 عرفانی موضوع
 قمري هجري 1269 کتابت تاریخ

 عبداله الحاج  کاتب نام
    

   377                 ردیف شماره

 القواعد تمهید اثر نام
 خطی اثر نوع
 العاملی احمد بن علی بن الدین زین مؤلف نام

 فقه اصول قواعد در موضوع
 قمري هجري 1228 کتابت تاریخ

 المحمد عبد عابد سید حاجی بن احمد کاتب نام
    

  378                ردیف شماره

 الجعفریه شرح کتاب – االرشاد کتاب اثر نام
 خطی اثر نوع
 مؤلف شاگردان از ابادي استر طالب ابی محمدابن – محقق الباقی عبد حسین   بن علی الدین نور شیخ مؤلف نام

 احکام و اصول در موضوع
 قمري هجري 1055 کتابت تاریخ

 الساروي احمد کاتب نام
    
  
 
 



       379                ردیف شماره

 بفارسی عشر حادي باب شرحی شرح کتاب اثر نام
 نگاري تحشیه – نویسی رنگین و نویسی سواد – خطی اثر نوع

 الرضوي باقر محمد  ابن محمد صدرالدین مؤلف نام

 دین اصول در موضوع

 قمري هجري 1160 کتابت تاریخ

 تیلی محمد دین مال بن اسمعیل کاتب نام
    

      380                 ردیف شماره

 احکام کتاب اثر نام
 نویسی رنگین و نویسی سواد خطی اثر نوع
 عاملی محمد بهاءالدین مؤلف نام

 احکام موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

      381                 ردیف شماره

 مذهب خطی مجید اهللا کالم اثر نام
 سر – مطال آیاتی پایان مزدوج مطال مجدول صفحات بقیه اندازي طال سطور وسط – مجدول – مذهب دوم و اول صفحه – نسخ خط به خطی اثر نوع

 کشمیر مکتب نویسی رنگین ها سوره
 ـ مؤلف نام

 ـ موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

    382                   ردیف شماره

 مجید اهللا کالم اثر نام
 رنگین – تشعیري و مطال مجدول صفحات تمام مذهب صفحه 6 داراي – نستعلیق و نسخ خط به خطی اثر نوع

 فضلعلی سبک گلی نقش اشرافی بابوم روغنی جلد با نویسی
 ـ مؤلف نام

 ـ موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    
  
 



 

        383               ردیف شماره

 الملوك کالم کتاب اثر نام
 نستعلیق بخط خطی اثر نوع

 دشتی به متخلص خان محمد مؤلف نام

 ـ موضوع

 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 384                       ردیف شماره

 اصفهانی علیشاه نور دیوان اثر نام
 تحریري نستعلیق – خطی اثر نوع
 اصفهانی علیشاه نور مؤلف نام

 عرفانی موضوع
 قمري هجري 14 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون  کاتب نام
    

 385                  ردیف شماره

 ندبه مبارکه دعاي ـ ) آصف دیوان ( ناهید انوار اثر نام
 نسخ و تحریري شکسته خط به خطی اثر نوع
 هاشم محمد فرزند آصف به متخلص بیژن حاج عباس مؤلف نام

 اجتماعی موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 386                 ردیف شماره

 ادیب اشعار از قسمتی و االئمه تذکرة اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد ابن باقر محمد مؤلف نام

 انبیا تاریخ موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 

  



     387                ردیف شماره

 دلگشا تذکرة اثر نام
 بیانی مهدي بخط نویسی رنگین و نویسی سواد – خطی اثر نوع

 شیرازي بسمل اکبر علی میرزا مؤلف نام

 خوشنویسان وصف در موضوع

 قمري هجري 1326 کتابت تاریخ

 بیانی مهدي دکتر کاتب نام
    

   388                    ردیف شماره

 الصالحات و الباقیات دیوان اثر نام
 خطی اثر نوع
 کرمانی خان رحیم مؤلف نام

 (ع) اطهار ائمه و انبیا مدح در موضوع
 قمري هجري1341 کتابت تاریخ

 رقم بدون  کاتب نام
    

    389                   ردیف شماره

 زیبا و رعنا رساله اثر نام
 تحریري شکسته خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 داستانی موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

    390                   ردیف شماره

 ء اولیا تذکرة اثر نام
 نویسی رنگین و نویسی سواد – خطی اثر نوع
 نیشابوري عطار الدین فرید شیخ مؤلف نام

 عرفانی موضوع
 قمري هجري 1253 کتابت تاریخ

 حسینعلی کاتب نام
    

  
 

 
  



        391               ردیف شماره

 الجنان ابواب اثر نام
 مطال و مجدول صفحات بقیه اندازي طال سطور وسط اول صفحه مذهب لوح سر با نستعلیق – خطی اثر نوع

 خاکساري واعظ رفیع محمد مؤلف نام

 وعظ و اندرز و پند در موضوع

 قمري هجري 1318 کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

  392                     ردیف شماره

 الجنان ابواب اثر نام
 و جدولم صفحات کشمیربقیه مکتب مرصع و مذهب لوح سر با دوم و اول صفحه نستعلیق خط – خطی اثر نوع

 مطال
 خاکساري واعظ رفیع محمد مؤلف نام

 وعظ و اندرز و پند در موضوع
 قمري هجري 1318 کتابت تاریخ

 رقم بدون  کاتب نام
    

    393                   ردیف شماره

 ارثیه  رساله و التقلید و االجتهاد فی رساله اثر نام
 نسخ خط  به خطی اثر نوع
 الرضوي الموسوي الحسینی الدین صدر علی بن محمد بن محمد مؤلف نام

 فقهی احکام موضوع
  قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 394                 ردیف شماره

 عربی  لغت کتاب اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 عربی لغت موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 
 
 



    395                   ردیف شماره

 السلوك و  السیر فی   رساله اثر نام
 خطی اثر نوع

 الرشتی الحسینی قاسم بن کاظم سید مؤلف نام

 عرفانی موضوع

 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

   396                    ردیف شماره

 نوحه بیاض اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 (ع) اطهار ائمه مصائب در موضوع
 قمري هجري 14 سده کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

   397                    ردیف شماره

 الصدق کتاب از قسمتی اثر نام
 ناقص – خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 فلسفه موضوع
 قمري هجري 12 سده کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      398                 ردیف شماره

 حافظ دیوان اثر نام
 اي ترمه روکش جلد با  اعلی محمد راهنمایی با – الوان و مجدول صفحات – نستعلیق  خط   به خطی اثر نوع

 کشمیري محرماتی
 شیرازي حافظ مؤلف نام

 فرهنگی -  اجتماعی – اخالقی – عرفانی هاي زمینه در موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

  
 
 



    399                   ردیف شماره

 منطق شرح اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 منطق علم موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

     400                  ردیف شماره

 حافظ دیوان اثر نام
 افتاده آخر و اول ، خطی اثر نوع
 شیرازي حافظ مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
     

 


