
      1001                 ردیف شماره

 شمسیه شرح حاشیه  اثر نام
 خطی اثر نوع
 جرجانی شریف سید میر مؤلف نام

 منطق علم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

      1002                 ردیف شماره

 زنجانی تصریف شرح اثر نام
 خطی اثر نوع
 تازانیتف عمر سعدالدین مؤلف نام

 صرف علم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
 

       1003                ردیف شماره

 قانونچه – النبی طب اثر نام
 خطی اثر نوع
 چغمینی -  ـــــ مؤلف نام

 طب موضوع

 قمري هجري 1282 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1004                       ردیف شماره

 شمسیه شرح حاشیه راث نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 منطق علم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

 
 
 
 
 



 
 1005                       ردیف شماره

 انشاء تعلیم اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 …و عرایض و مراسالت روش تعلیم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1006                       ردیف هشمار

 نجوم احکام اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 نجوم احکام موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
 

 1007                       ردیف شماره

 غریبه علوم اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 دعا و غریبه علوم موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ تبکا نام
    

 1008                       ردیف شماره

 محسن مال عوامل شرح و ترجمه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 نحو علم موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
    

 
 
 



 1009                       ردیف شماره

 سیوطی شواهد اثر نام
 خطی اثر نوع
 اردبیلی احمد ابن الدین نظام مؤلف نام

 ادبیات موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1010                       ردیف شماره

 نماز احکام اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 نماز احکام موضوع
 قمري هجري 1267 کتابت تاریخ

 گلپایگانی محمد بن حسین محمد کاتب نام
 

 1011                       ردیف شماره

 مختلف رسائل اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 مختلف رسائل موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1012                       ردیف شماره

 کبري – االخبار امعج اثر نام
 خطی اثر نوع
 جرجانی شریف سید میر – ـــــ مؤلف نام

 منطق – اعتقادات موضوع
 قمري هجري 1293 کتابت تاریخ

 موسوي علی بن محمد  کاتب نام
    

 
 
 
 



 1013                       ردیف شماره

 دعا اثر نام
 افتاده آخر و اول ، خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا عموضو
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1014                       ردیف شماره

 ثالثه شهور ایام اعمال اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد باقربن محمد مؤلف نام

 دعا موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
 

  1015                       ردیف شماره

  مجالس اثر نام

  خطی اثر نوع

  ـ مؤلف نام

  خطابه و وعظ موضوع

  ـ کتابت تاریخ

  ـ کاتب نام

    پ 

  1016                       ردیف شماره

  اشعار اثر نام

  خطی اثر نوع

  ـ مؤلف نام

  متفرقه اشعار موضوع

  ـ کتابت تاریخ

  ـ  کاتب نام
  
 
 
 

   



  1017                       ردیف شماره

  الواجب اثبات رساله اثر نام

  خطی اثر نوع

  ـ مؤلف نام

  کالم علم موضوع

  ـ کتابت تاریخ

  ـ کاتب نام
     

  1018                       ردیف شماره

  العارفین خالصه اثر نام

  خطی ثرا نوع

  الدین فرید شیخ مؤلف نام

  عرفان موضوع

  ـ کتابت تاریخ

  ـ کاتب نام
     

 

 1019                       ردیف شماره

 االصول قواعد اثر نام
 مولف خط نسخه روي از خاستنسا ، خطی اثر نوع

 عراقی الدین ضیاء آقا مؤلف نام

 اصول علم موضوع

 قمري هجري 1341 کتابت تاریخ

 هشترودي حسن محمد  بن اهللا عبد کاتب نام
    

 1020                       ردیف شماره

 انموذج شرح اثر نام
 خطی اثر نوع
 اردبیلی عبدالغنی  بن محمد مؤلف نام

 نحو علم موضوع
 قمري هجري 1274 کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



 1021                       ردیف شماره

 بهائی شیخ الحساب خالصه شرح – مشکور شیخ الطالبین کفایه ترجمه اثر نام
 خطی اثر نوع
 احمد الدین جالل بن محمد – طالقانی محمد علی مؤلف نام

 حساب علم – فقه موضوع
 ـ کتابت ختاری
 ـ کاتب نام

    
 1022                       ردیف شماره

 مواعظ اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 اخالق موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 

 1023                       فردی شماره

 عباسی جامع اثر نام
 خطی اثر نوع

 عاملی الدین بهاء شیخ مؤلف نام

 شرعی احکام موضوع

 قمري هجري 1244 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1024                       ردیف شماره

 سنت اهل فقه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 فقه موضوع
 ـ کتابت یختار
 ـ  کاتب نام

  
 
 
 

  



 1025                       ردیف شماره

 االمیر تحفه اثر نام
 شده تصحیح و مقابله ، خطی اثر نوع
 حافظ حسینی مهدي بن محمد مؤلف نام

 مجید قرآن تجوید و قرائت علم موضوع
 قمري هجري 1272 کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1026                       ردیف شماره

 سنت اهل فقه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 فقه موضوع
 قمري هجري 1325 کتابت تاریخ

 احمد کاتب نام
    

  

 2710                       ردیف شماره

 الزائر تحفه اثر نام
 خطی اثر نوع

 مجلسی تقی محمد بن باقر محمد مؤلف نام

 دعا موضوع

 قمري هجري 1231 کتابت تاریخ

 کرمانشاهی محمود کاتب نام
    

 1028                       ردیف شماره

 زادالمعاد اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد باقربن محمد مؤلف نام

 دعا موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



 1029                       ردیف شماره

 االبرار سبحۀ اثر نام
 خطی اثر نوع
 جامی عبدالرحمن مؤلف نام

 شعر موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1030                       ردیف شماره

 سجادیه صحیفه اثر نام
 طیخ اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 دعا موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
 

 1031                       ردیف شماره

 العوام مرشد اثر نام
 خطی اثر نوع

 قمی جیالنی حسن دمحم بن القاسم ابو میرزا مؤلف نام

 شرعی احکام موضوع

 قمري هجري 1232 کتابت تاریخ

 عباسعلی بن فضلعلی کاتب نام
    

 1032                       ردیف شماره

 معما حل رساله اثر نام
 خطی اثر نوع
 باشی حکیم مؤلف نام

 فقهی تجارب موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 
 

  



 1033                       ردیف شماره

 العقود صیغ – التورات منتخب اثر نام
 خطی اثر نوع
 آبادي استر جعفر محمد -  ــــ مؤلف نام

 عقود هاي صیغه ، تورات منتخب موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1034                       ردیف شماره

 المنطق تهذیب حاشیه – کبري اثر نام
 خطی اثر وعن

 یزدي اهللا عبد مال – جرجانی شریف سید میر مؤلف نام
 منطق علم موضوع

 قمري هجري 1203 کتابت تاریخ
 مازندرانی الکریم عبد بن میرابوالحسن کاتب نام

    
 

 1035                       ردیف مارهش

 زادالمعاد – الآللی نثر اثر نام
 خطی اثر نوع

 مجلسی تقی محمد بن باقر محمد – طبرسی علی ابو مؤلف نام

 دعا – (ع) امیر حضرت کلمات موضوع

 قمري هجري 1204 کتابت تاریخ

 واعظ هاشم سید کاتب نام
    

 0361                       ردیف شماره

 الزائر تحفۀ اثر نام
 خطی اثر نوع
 مجلسی تقی محمد بن باقر محمد مؤلف نام

 زیارت و دعاء موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  

 
 
 

  



      1037                 ردیف شماره

 ایساغوجی – االرواح مراح – االصول معالم حاشیه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ابهري ایثارالدین – مسعود بن علی ابن احمد – سلطان خلیفه مؤلف نام

 منطق علم –  صرف علم – اصول علم موضوع
 قمري هجري 1231 – 1064 کتابت تاریخ

 حسین بن اکبر علی کاتب نام
    

 1038                       ردیف شماره

 القراء تحفه اثر نام
 خطی اثر نوع
 الرحمن عبد بن االحد عبد مؤلف نام

 قرائت علم موضوع
 قمري هجري 1301 کتابت تاریخ

 مومن حاج بن االحد عبد کاتب نام
    

 

 1039                       ردیف شماره

 الشیعه وسائل تفصیل اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 الشیعه وسائل کتاب احادیث فهرست موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1040                       ردیف شماره

 الفیه اثر نام
  افتاده اخر ، خطی اثر نوع
 اول شهید الدمشقی الجزین مکی بن محمد شیخ اهللا عبد ابو الدین شمس مؤلف نام

 فقه موضوع
 ـ ابتکت تاریخ

 ـ  کاتب نام
  
 
 
 

  



      1041                 ردیف شماره

 فقهی شرح اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 فقه موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1042                       ردیف شماره

 مراد گوهر اثر نام
 خطی اثر نوع
 هیجیال حسین بن علی بن الرزاق عبد مؤلف نام

 مشاء حکمت وفق بر عقاید اصول موضوع
 قمري هجري 1256 کتابت تاریخ

 گرگانی کاظم محمد کاتب نام
    

  

 1043                       ردیف شماره

 وقایه مختصر اثر نام
 خطی اثر نوع

 الشریعه تاج ابن مسعود ابن اهللا عبید الشریعه صدر مؤلف نام

 سنت اهل فقه موضوع

 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1044                       ردیف شماره

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

 فقه موضوع
 قمري هجري 1240 تابتک تاریخ

 تمکوري ابوالقاسم ابن هادي محمد  کاتب نام
  
 
 
 

  



 1045                       ردیف شماره

 فرانسه طب ترجمه اثر نام
 خطی اثر نوع
 رضا سید مؤلف نام

 طب موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 1046                       ردیف شماره

 وجیزه  - االصول زبده اثر نام
 خطی اثر نوع
 عاملی الدین بهاء شیخ مؤلف نام

 درایه علم – اصول علم موضوع
 قمري هجري 1270 کتابت تاریخ

 امامقلی بن فرخ کاتب نام
    

  

 1047                       ردیف شماره

 غزالی الدین علوم احیاء منتخب اثر نام
 خطی اثر نوع

 ـ مؤلف نام

 اخالق موضوع

 قمري هجري 1326 کتابت تاریخ

 الحسینی اهللا لطف کاتب نام
    

 1048                       ردیف شماره

 سیوطی شواهد شرح اثر نام
 خطی اثر نوع
 اردبیلی احمد مال ابن ینالد نظام مؤلف نام

 ادبیات موضوع
 قمري هجري 1211 کتابت تاریخ

 اهللا روح بن علی محمد  کاتب نام
  
 
 
 

  



 1049                       ردیف شماره

 فقه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 سنت اهل فقه موضوع
 قمري هجري 1351 کتابت تاریخ

 فیض بن حسن کاتب نام
    

 1050                       ردیف ارهشم

 فقه اثر نام
 خطی اثر نوع
 ـ مؤلف نام

 شیعه فقه موضوع
 ـ کتابت تاریخ

 ـ کاتب نام
    

 


