
      401                 ردیف شماره

 المسافرین زاد اثر نام
 خطی اثر نوع
 همدانی شریف علینقی بن مهدي محمد مؤلف نام

 طب موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

     402                  ردیف شماره

 رجعت رساله – مواعظ اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد باقربن محمد  ،   ــــ  مؤلف نام

 اعتقادات موضوع
 قمري هجري 1252 کتابت تاریخ

 خواجعلی بن لطفعلی کاتب نام
    

  

      403                 ردیف شماره

 النافع المختصر – الصلوة فرض فی  رساله اثر نام
 خطی اثر نوع

 حلی محقق یحیی بن حسن بن جعفر ،  ــــ مؤلف نام

 فقه موضوع

 قمري هجري 1113 کتابت تاریخ

 بهرام بن علی مشرف کاتب نام
    

   404                    ردیف شماره

 حافظ دیوان اثر نام
 مطال لوح سر ، کشی جدول داراي ، نستعلیق خط ، خطی اثر نوع
 شیرازي حافظ مؤلف نام

 شعر موضوع
 صفویه کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



     405                  ردیف شماره

 الشرائع مفاتیح اثر نام
 خطی اثر نوع
 کاشانی فیض محسن مال مؤلف نام

 فقه موضوع
 قمري هجري 1236 کتابت تاریخ

 عبداهللا ابن محمد کاتب نام
    

   406               ردیف شماره

 مغربی دیوان اثر نام
 افتاده ابتدا ، صفحات کشی جدول نستعلیق خط ، خطی اثر نوع
 مغربی شیرین محمد مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 صادق محمد بن جعفر کاتب نام
    

 

 407              ردیف شماره

 المنطق فی کبري اثر نام
 خطی اثر نوع

 جرجانی شریف سید میر مؤلف نام

 منطق علم موضوع

 قمري هجري 1228 کتابت تاریخ

  محمد علی بن ابراهیم کاتب نام
    

    408                   ردیف شماره

 رونی ابولفرج دیوان – ارزقی حکیم دیوان اثر نام
 رنگ قرمز چرمی  جلد ، خطی اثر نوع
 رونی ابوالفرج  - ارزقی حکیم مؤلف نام

 شعر موضوع
 قمري هجري 1286 کتابت تاریخ

 کاشانی کاظم محمد  کاتب نام
  
 
 
 

  



         409              ردیف شماره

 حدیث چهارده رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد بن باقر محمد مؤلف نام

 عقاید موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  410               ردیف شماره

 بیضادي تفسیر بر حاشیه اثر نام
 خطی اثر نوع
 عاملی بهاءالدین شیخ مؤلف نام

 تفسیر موضوع
 قمري هجري 1228 کتابت تاریخ

 یونس سید بن علیرضا کاتب نام
    

 

          411             ردیف شماره

  الطاهرین االئمه و الشیعه فضائل و تقلید احکام اثر نام
 خطی اثر نوع

 کرمانشاهی قادري العظیم عبد بن علی مؤلف نام

 عقاید موضوع

 قمري هجري 1398 کتابت تاریخ

 مؤلف دستخط کاتب نام
    

     412                  ردیف شماره

 عالئی خفی اثر نام
 خطی اثر نوع
 جرجانی اسماعیل ابراهیم ابو الدین زین مؤلف نام

 طب موضوع
 قمري هجري 1266 کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



      413                 ردیف شماره

 االصول معالم اثر نام
 خطی اثر نوع
 عاملی الدین زین بن حسن مؤلف نام

 فقه اصول موضوع
 قمري   هجري 1268 کتابت تاریخ

 الحسینی المحسن باقر محمد کاتب نام
    

  414                 ردیف شماره

 االصول معالم اثر نام
 خطی اثر نوع
 عاملی الدین زین بن  حسن مؤلف نام

 فقه اصول موضوع
 قمري هجري 1210 کتابت تاریخ

 طاهرقمی محمد بن صالح محمد کاتب نام
    

 

        415               ردیف شماره

 المله برهان و االمه سیف اثر نام
 مشکی ضربی چرمی جلد  شنجرف عناوین ،  خوش نستعلیق خط ، خطی اثر نوع

 نراقی ذز ابی  ابن مهدي محمد بن احمد مال مؤلف نام

 انگلیسی مارتین هانري  شبهات رد در ،  اعتقادات موضوع

 قمري  هجري 1236 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      416                 ردیف شماره

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

 حدیث موضوع
 قمري هجري 1116 کتابت تاریخ

 جریبی هزار حسن محمد  کاتب نام
  
 
 
 

  



 417                 ردیف شماره

 االسالم شرائع شرح فی االفهام مسالک اثر نام
 خطی اثر نوع
 عاملی علی بن الدین زین مؤلف نام

 فقه موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 میرزا مال بن عباس کاتب نام
    

     418                    ردیف شماره

 صباح دعا اثر نام
 صفحات کشی جدول و لوح سر داراي ، خوش نستعلیق خط ، خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 حسنی عماد  میر به منسوب کاتب نام
    

 

        419               ردیف شماره

 العربیه و االصولیه القواعد تمهید اثر نام
 خطی اثر نوع

 عاملی علی بن الدین زین مؤلف نام

 نحو قواعد و فقه اصول موضوع

 قمري هجري 1258 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      420                 ردیف شماره

 زادمعاد اثر نام
 مطال صفحات کشی جدول ، خوش نسخ خط ، خطی اثر نوع
 مجلسی  تقی محمد بن باقر محمد مؤلف نام

 دعا موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



      421                 ردیف شماره

 الفقیه یحضره ال من اثر نام
 خطی اثر نوع
 قمی بابویه بن علی بن محمد جعفر ابی مؤلف نام

 حدیث موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

     422               ردیف شماره

 االصول قوانین اثر نام
 خطی اثر نوع
 قمی جیالنی حسن بن ابوالقاسم میرزا مؤلف نام

 فقه اصول موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 

        423               ردیف شماره

 کافی فروع اثر نام
 خطی اثر نوع

 کلینی  یقوب بن محمد جعفر ابی مؤلف نام

 حدیث موضوع

 قمري هجري 1089 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      424                 ردیف شماره

 شاهنامه اثر نام
 رحلی جلد ، خطی اثر نوع
 فردوس ابوالقاسم حکیم مؤلف نام

 حماسی  شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

    
  
 
 
 
 

  



        425               ردیف شماره

 حیدري  حمله کتاب اثر نام
 مجدول خطی اثر نوع
 کرمانی راجی مؤلف نام

 (ع) امیر  حضرت و (ص) اکرم رسول حضرت زمان نگاري وقایع موضوع
 قمري هجري 1259 کتابت تاریخ

 علی محمد کاتب نام
    

 426                       ردیف شماره

 خطی مجید اهللا کالم اثر نام
 رنگین ها سورره  سر – مجدول صفحات بقیه مصور لوح سر با دوم و اول صفحه – نسخ خط به خطی اثر نوع

 نویسی
 ـ مؤلف نام

 ـ موضوع
 قمري هجري 1294 کتابت تاریخ

 خزیمه عرب حسن محمد کاتب نام
    

  

 427              ردیف شماره

 العلوم و العلم مفیض من اتمامها سائال العلوم مشکالت کتاب اثر نام
 خطی اثر نوع

 ابوذر ابن مهدي مؤلف نام

 حساب و نجوم و هیئت علم – احادیث – قرآن تفسیر در موضوع

 قمري هجري 1277 کتابت تاریخ

 محالتی باقر محمد کاتب نام
    

    428               ردیف شماره

 المستهام عبرة و الدموع فیض اثر نام
 عالی نستعلیق خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 (ع) حسین امام حضرت شهادت شرح موضوع
 قمري هجري 1312 کتابت تاریخ

  رقم   بدون  کاتب نام
  
 
 

  



 429                       ردیف شماره

 المعاد زاد اثر نام
 اندازي کمند و مطال و مجدول صفحات بقیه و مرصع و مذهب لوح سر با نسخ خط به خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد بن باقر محمد مؤلف نام

 آنها اعمال و شریفه لیالی و ایام فضایل در موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 430                ردیف شماره

  االصول نهایه کتاب اثر نام
   خطی اثر نوع
 حلی عالمه مؤلف نام

 اصول موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 

       431                ردیف شماره

 دعا کتاب و الصلوة رساله اثر نام
 تحریري شکسسته و نستعلیق و نسخ خط به خطی اثر نوع

 کشمیري جعفر محمد بن حسین محمد مؤلف نام

 دعا و احکام موضوع

 قمري هجري  1096 کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

    432                   ردیف شماره

 نوعی و آملی طالب دیوان اثر نام
 مذهب لوح سر با تحریري شکسته خط به خطی اثر نوع
  نوعی و  آملی طالب مؤلف نام

 مختلف مسایل در شعر موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون  کاتب نام
  
 
 
 

  



 433               ردیف شماره

 سجادیه صحیفه اثر نام
 طالم  فصلها سر ،  اندازي طال سطور  وسط صفحه چند تحریري شکسته و رقاع و نسخ خط به خطی اثر نوع

 افشان زر صفحات نویسی
 (ع) العابدین زین حضرت مؤلف نام

 استغاثه و دعا موضوع
 قمري هجري  1280 کتابت تاریخ

 تبریزي صادق محمد کاتب نام
    

       434                ردیف شماره

 الموحدین انیس و قاري ابولقاسم میرزا تجوید اثر نام
 نویسی رنگین و نویسی سواد – خطی اثر نوع
  نراقی ذر ابی ابن مهدي – قاري ابولقاسم میرزا مؤلف نام

 حق حضرت صفات در موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 

        435               ردیف شماره

 الطهاره کتاب اثر نام
 خطی اثر نوع

 باقر شیخ  مرحوم  ابن حسن محمد مؤلف نام

 احکام موضوع

 قمري هجري 1269 کتابت تاریخ

 اکبر علی ابن هاشم محمد کاتب نام
    

       436                ردیف شماره

 دعا کتاب اثر نام
 مطال مجدول نویسی رنگین و نویسی سواد – رقاع و نسخ خط به خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
 قمري هجري 12 سده کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



   437               ردیف شماره

 اخالق علم فی االشراق لوامع اثر نام
 نشده چاپ – خطی اثر نوع
 دوانی الدین جالل مؤلف نام

 اخالق موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

    438              ردیف شماره

 شعر بیاض اثر نام
 تحریري شکسته – خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 تاریخی و اجتماعی موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 

          439             ردیف شماره

 کبري کتاب و – الفیروح کتاب اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 فلسفه و نحو و صرف علم در موضوع

 قمري هجري 12 سده کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

     440                  ردیف شماره

 دعا کتاب اثر نام
 نویسی  رنگین و نویسی سواد خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
 قمري هجري1212 کتابت تاریخ

 رقم بدون  کاتب نام
  
 
 
 
 

  



 441                       ردیف شماره

 االصول مبادي – التصوف اهل مسایل مورد در کتاب اثر نام
 خطی اثر نوع
 ابوالقاسم میرزا مؤلف نام

 اصول و عرفانی موضوع
 قمري هجري1231 کتابت تاریخ

 رقم بدون کاتب نام
    

 442                      ردیف شماره

 التشریع  مذهب الدین اصول فی رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دین اصول موضوع
   قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 

 443                       ردیف شماره

 مواعظ اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 مواعظ موضوع

 قمري هجري 1246 کتابت تاریخ

 شیرازي حسین محمد کاتب نام
    

 444                       ردیف شماره

 منظومه اثر نام
 خطی اثر نوع
 عاصی مؤلف نام

 (س) زهرا فاطمه حضرت درمدح شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



 445                       ردیف شماره

 صبیان نصاب اثر نام
 خطی اثر نوع
 فراهی نصر ابو مؤلف نام

 بفارسی عربی لغۀ موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

         446                     ردیف شماره

 اشعار اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 متفرقه شعرهاي موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 

       447                ردیف شماره

  سعدي غزلیات اثر نام
 خطی اثر نوع

  شیرازي سعدي مؤلف نام

 شعر موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

   448                    ردیف شماره

 تصریف شرح اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 صرف علم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



      449                 ردیف شماره

 الصوم احکام فی رساله – الصلوة احکام فی رساله – االستحاضه و الحیض احکام فی رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 باقر شیخ بن حسن محمد مؤلف نام

 فقه موضوع
 قمري هجري 1263 کتابت تاریخ

 خوانساري علیرضا کاتب نام
    

 450               ردیف شماره

 الشعراء تذکرة اثر نام
 خطی اثر نوع
 قندي سمر دولتشاه مؤلف نام

 شعراء حال شرح موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 


