
 051                    ردیف شماره

 امیر(ع) حضرت فضایل در منظوم کتاب اثر نام
 نشده چاپ -تحریري نستعلیق خط به  خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 (ع) امیر حضرت مدح در موضوع
 قمري هجري 1248 کتابت تاریخ

 رسول محمد کاتب نام
    

 052                    ردیف شماره

  مجالس اثر نام
 ممتاز نستعلیق – خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

  اخالق موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  

 053              ردیف شماره

 طواط و ر اشعا با امیر(ع) حضرت کلمات و نجوم در رساله دو اثر نام
 نسخ و تحریري شکسته ، نستعلیق خط به خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 (ع) امیر حضرت قصار کلمات – نجوم مورد در موضوع

 قمري هجري1256 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام

    

 054               ردیف شماره

 داماد باقر محمد میر دعاي – مغربی یس دعاي شرح – کبیر جوشن دعاي شرح اثر نام
 مزدوج و. مطال ، مجدول نسخ خط به خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
 قمري هجري 1284 کتابت تاریخ

 علی رستم مال  کاتب نام
  
 
 
 

  



 055               ردیف شماره

 االحکام تهذیب اثر نام
 نسخ – خطی اثر نوع
 طوس شیخ مؤلف نام

 حدیث موضوع
 قمري هجري1071 کتابت تاریخ

 ابهري حسین محمد اقا ابن طالب کاتب نام
    

 056                ردیف شماره

 شاهنامه اثر نام
 صفحات کشی جدول ، اول صفحه در لوح سر داراي نستعلیق -خطی اثر نوع
 فردوسی ابوالقاسم حکیم مؤلف نام

 حماسی شعر موضوع
 ـ  کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام 
    

 

 057                 ردیف شماره

  االحکام ایات اثر نام
 خطی اثر نوع

 اردبیلی احمد مال مؤلف نام

 قرآن ایات نزول شان موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام

    

 058                     ردیف شماره

 الجنان ابواب اثر نام
 خطی اثر نوع
 قزوینی مؤلف نام

 اخالق موضوع
 قمري هجري 1233 کتابت تاریخ

 کجوري مومن محمد  کاتب نام
  
 
 

  



 059                       ردیف شماره

 العیون جالء اثر نام
 صفوي موسوي سلیمان شاه براي شده نوشته عالی نستعلیق شکسته -خطی اثر نوع

 مجلسی باقر محمد مؤلف نام

 (ع) اطهار ائمه و (ص) پیامبر احواالت موضوع

 قمري هجري1256 کتابت تاریخ

 آقاجان کاتب نام

    

 060                       ردیف شماره

 العیون جالء اثر نام
 ومطال مجدول – صفوي سلیمان شاه براي شده نوشته عالی نستعلیق خطی اثر نوع
 مجلسی باقر محمد مؤلف نام

 (ع) اطهار ائمه و (ص) پیامبر احواالت موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

  

 061                       ردیف شماره

 یونانی از ترجمه بابلی تنگلوشا نامه طالع اثر نام
 قلمکار روکش جلد با نستعلیق – خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 نامه طالع موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 062                       ردیف شماره

 محسنی اخالق اثر نام
 نستعلیق خطی اثر نوع
 واعظ حسین به مشهور الکاشفی حسین مؤلف نام

 اخالق موضوع
 قمري هجري1222 کتابت تاریخ

 النقشبندي الخالدي صادق محمد کاتب نام
  
 
 
 

  



 063            ردیف شماره

 المزدج شرح حاشیه – عوامل شرح اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 عربی نحو و صرف موضوع

 قمري هجري1084  کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام

    

       064              ردیف شماره

 عصامیه رساله – منطق حاشیه اثر نام
 خطی اثر نوع
  محمد بن  الدین عصام   -  ــــــ مؤلف نام

 منطق موضوع
 قمري هجري1330  کتابت تاریخ

 حسینی حسین  کاتب نام
    

 

 065                       ردیف شماره

 ترکی به حافظ دیوان شرح اثر نام
 خطی اثر نوع
 سودي احتماال مؤلف نام

  شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 066                       ردیف شماره

 زادالمعاد اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد بن محمدباقر  مؤلف نام

 دعا موضوع
 قمري هجري1141 کتابت تاریخ

 صالح محمد بن یوسف محمد کتابت نام
  
 
 

  



 067                  ردیف شماره

 الفیه شرح فی المرضیۀ بهجۀ اثر نام
 نسخ خطی اثر نوع

 سیوطی الدین جالل مال مؤلف نام

 عربی ونحو صرف موضوع

 قمري هجري 12 سده کتابت تاریخ

 ــ کاتب نام

    

 068                    ردیف شماره

 طب کتاب اثر نام
 تحریري  نستعلیق و تحریري شکسته خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 طب موضوع
 قمري هجري13 سده کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

 

 069                       ردیف شماره

 قرآنی سور خواص اثر نام
 نویسی ورنگین نویسی  سواد نستعلیق– خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

  قرآنی هاي سوره مزیتهاي موضوع
 قمري هجري1088 کتابت تاریخ

  میرزا حاجی براي شده نوشته کاتب نام
    

 070                   ردیف شماره

 حدیث چهل اثر نام
 نستعلیق خطی اثر نوع
 مجلسی باقر محمد مؤلف نام

 احادیث موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

   رسول محمد بن  محمد جهت به عبدالرسول کاتب نام
  
 
 

  



 071                 ردیف شماره

 انسلۀ کتاب اثر نام
 نسخ-خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 ونحو درصرف موضوع

 قمري هجري 12سده کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام

    

 072               ردیف شماره

 االصول معالم اثر نام
 نویسی رنگین و ـسوادنویسی نسخ خطی،خط اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 علم فضیلت ودر تفسیر موضوع
 الشرف نجف در قمري هجري 1242 کتابت تاریخ

 دانگی 4 جزیبی هزار الحسینی اصغر علی محمدرضا میر  کاتب نام
    

 

 073              ردیف شماره

 االمنهاج  ابواب اثر نام

 نشده چاپ– خطی اثر نوع
 محمود بن عمر الدین حمید قاضی مؤلف نام

 عرفانی موضوع
 قمري هجري 1270   کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 074                ردیف شماره

 الکل مضرات ودر احکام و فقهی مسائل مورد در رساله دو اثر نام
 نستعلیق– خطی اثر نوع
  دفتر امین عبداهللا بن  محمد – آبادي استر جعفر محمد مؤلف نام

 فقهی موضوع
 قمري هجري 1319 = قمري هجري 1236 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
  
 
 
 

  



 075                   ردیف شماره

 الشواهد جامع اثر نام
 نستعلیق -خطی اثر نوع

 اردبیلی احمد مال ابن الدین نظام مؤلف نام

 عربی نحو در سیوطی کتاب ادبیات شرح موضوع

 قمري هجري1288 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام

    

 076                  ردیف شماره

 الفیه اثر نام
  ابوالحسن  بارقم صفحات  وتمام جلد روي نقاشی جلد داراي -خطی اثر نوع
 مالک ابن محمد مؤلف نام

 عربی نحو موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

 

 077                       ردیف شماره

  وتفویض درجبر رساله اثر نام
  خطی اثر نوع
 تبریزي میرزا بن اصغر علی بن رفیع محمد مؤلف نام

 کالم موضوع
 قمري هجري 1304 کتابت تاریخ

 تبریزي صمد کاتب نام
    

 078                    ردیف شماره

 دعا مجموعه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  
 



        079               ردیف شماره

 الفتادي الفوائد کتاب اثر نام
 نوسی رنگین و نوسی سواد – خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 نحو در موضوع

 قمري هجري 1295 کتابت تاریخ

 زردي الکله نودهی صالح محمد کاتب نام
    

 080                ردیف شماره

 الشعر دقایق السحرفئ حدایق اثر نام
 نستعلیق خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 شعر  موضوع
 قمري هجري 1270 کتابت تاریخ

 علی محمد  کاتب نام
    

 081                       ردیف شماره

 اللباب تنقیح تحریر شرح الطالب تحفۀ اثر نام
 نویسی رنگین و نویسی سواد – نسخ خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

  فقهی موضوع
 قمري هجري 12 سده کتابت تاریخ

 الشافعی    صالح محمد حاج کاتب نام
    

 082                       ردیف شماره

 الیقین حق اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی باقر محمد مؤلف نام

 دینی مسائل در موضوع
 قمري هجري 1199 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  
 
 
 
 



       083                ردیف شماره

 باب بیت شرح اثر نام
 خطی اثر نوع

 جنابدي منجم مظفر مال مؤلف نام

 هیات موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      084                 ردیف شماره

 مثنوي اثر نام
 صفحات کلیه در کشی جدول داراي نستعلیق – خطی اثر نوع
 مولوي الدین جالل مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

      085                 ردیف شماره

 لمعات – عرفانی رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 عرفان موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      086                 ردیف شماره

 ادعیه اثر نام
 صفحات کشی جدول داراي نسخ – خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
 قمري هجري 1166 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  
 
 
 
 



       087                ردیف شماره

 النحو فی الفیه اثر نام
 خطی اثر نوع

 مالک ابن محمد مؤلف نام

 شعر صورت به عربی نحو موضوع

 قمري هجري 1154 کتابت تاریخ

 تبریزي محمد دین ابن محمد کاتب نام
    

 088                    ردیف شماره

 االعراب عۀ صنا فی الطالب تمرین اثر نام
 خطی اثر نوع
 ازهري عبداهللا خالدبن مؤلف نام

 مالک ابن الفیه شرح موضوع
 قمري هجري 1097 کتابت تاریخ

 طباطبایی میرزاجانی بن  حسین  کاتب نام
    

 089                       ردیف شماره

 سجادیه صحیفه اثر نام
 صفحات کشی وجدول سرلوح داراي خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
  قمري هجري 1140 کتابت تاریخ

 عزیز بن رمضان کاتب نام
    

 090                       ردیف شماره

 زادالمعاد اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد بن باقر محمد مؤلف نام

 دعا موضوع
 1115 کتابت تاریخ

 سبزواري حسین محمد ابن اصغر علی  کاتب نام
    

  
 
 
 
 



     091                  ردیف شماره

 التعظین بصیرة و الواعضین روضه اثر نام
 خطی اثر نوع

 نیشابوري فتال احمد بن علی بن محمد مؤلف نام

 مقتل موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      092                 ردیف شماره

 الهدایه بدایۀ اثر نام
 خطی اثر نوع
 الحرالعاملی حسن بن محمد مؤلف نام

 فقه مسائل موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

      093                 ردیف شماره

 االذکار خالصه اثر نام
 صفحات کشی جدول داراي – خطی اثر نوع
 کاشانی فیض محسن مرتضی بن محمد مؤلف نام

 عملی فلسفه -دعا موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

    094                   ردیف شماره

 تجرید الهیات شرح بر تعلیقه اثر نام
 خطی اثر نوع
 خفري احمد بن محمد مؤلف نام

 کالم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

  
 
 
 
 
 
 



       095                ردیف شماره

 رمل علم در رساله اثر نام
 تحریري نستعلیق و تحریري شکسته خط به خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 رمل موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      096                 ردیف شماره

 صلواة رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 (ص) رسول وآل رسول بر صلواة موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

      097                 ردیف شماره

 فقهی کتاب اثر نام
 نستعلیق خط به خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 فقهی موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      098                 ردیف شماره

 حساب علم در رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 حساب علم موضوع
 قمري هجري 13 سده کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

  
 
 
 
 



       099                ردیف شماره

 کافی اصول بر حاشیه اثر نام
 نشده چاپ – خطی اثر نوع

 قزوینی خلیل مال مؤلف نام

 حدیث موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      100                 ردیف شماره

 العرفان اهل مسلک فی رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 عرفا مسلک حقانیت اثبات موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ارسنجانی رضا بن محمد  کاتب نام
    

 


