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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 خواننده گرامی!

ساله، خشنود است که بخشی از میراث  43مجمع ذخائر اسالمی، با سابقه ای 

گرانسنگ پیشینیان را در قالب فهارس نسخه های خطی و اسناد منتشر کرده و آثار 

 بار عرضه کرده است.دهها نویسنده، پژوهشگر و مترجم را برای اولین 

، سیاهه ای است موضوعی با فراخوانی از عالقمندان تا فهرست پیش رو

رکز پخش انحصاری محصوالت ذخائر، توضیحات بیشتر را در فروشگاه الفهرست، م

 پیگیری کنند.

می کوشیم تا با همکاری فروشگاه  1398در سال « کتاب زنده است»ما با شعار 

ارسال کنیم. رجوع  به سراسر دنیا ،را ت، کتاب، این محصول گرانسنگ بشریالفهرس

 به سایت الفهرست ما را به این هدف نزدیک می کند. -هرچند فقط یک بار  -شما 

 

    

                       WWW.MZI.IR                       WWW.ALFEHREST.COM       

 فروشگاه دیجیتال میراث کهن                       فروشگاه بین المللی کتاب، پوستر و مجله                      

+9825 3770 1119  -  +9825 3770 5666 

http://www.mzi.ir/
http://www.alfehrest.com/
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 عناوین کتاب ها موضوعات

 تعاموضو

 لایر() قیمت زبان مرتبط

اجازت نامه شيخ عیل شمس الدين فتیح سعدی  اجازات
 خ راشد عشقی رفایعاسكداری به شي

 950,000 ترکی اسناد

 علم اجازات( اجازات
ی
 550,000 عربی  بیان )ف

 اجازات
ثبت االسانید العوایل ایل مرویات السید محمدرضا 

 الحسینی الجالیل
 320,000 عربی شرح حال

ة اجازات ی ة الوجي  ی  330,000 عربی  الجي 

 400,000 عربی حقوق امنا حواء )شؤونات زنان مسلمان( اخالق

ی تصحیح شده( اخالق  200,000 فارسی  تحفة الملوک )چاپ عکیس و متی

 1,720,000 عربی حدیث ترجمة اللئایل وتذكرة المعایل اخالق

 اسالیم از منظر اهل بيت )ع( اخالق
ی

 500,000 فارسی ادب، حدیث سبك زندگ

 800,000 فارسی  سالم در اسالم )دو جلد( اخالق

 300,000 فارسی  رستان حکیم(شکرستان )شک اخالق

 320,000 فارسی پزشکی درمان وسوسه و وسواس در اسالم )جلد سخت( شناخت و اخالق

( شناخت و درمان وسوسه و وسواس در اسالم اخالق ی  250,000 فارسی پزشکی )جلد شومي 

 عقد اللئایل )جلد سخت( اخالق
ادب، حدیث، 

 کشکول
 500,000 فارسی

(عقد اللئایل  اخالق ی  )جلد شومي 
ادب، حدیث، 

 کشکول
 400,000 فارسی

 الفضائل السنية )اخالق الملوك( اخالق
ی
 2,030,000 عربی  اللطائف العالئية ف

 آداب المفید و المستفید اخالق
ی
 450,000 عربی  منیة المرید ف

ت لقمان )صد پند لقمان( اخالق  700,000 فارسی خوشنویسی نصایح حضی

 350,000 فارسی عرفان شدین، فقیه خراسانی هدایة المسيی  اخالق

 اخالق
وصایا الننی )ص( لعیل بن انی طالب )ع(، به روایت ابوبکر 

 شبیل تا امام صادق )ع(
 1,620,000 عربی حدیث

 نامه يا الحمار يحمل اسفارا ) حمار  اخالق
ی

 280,000 فارسی  (از چاپ سنگ

 4,020,000 عربی کشکول االمایل ادب

 1,230,000 فارسی شعر ت الصالحاتالباقيا ادب

 ادب
الدین شناخنی رساجهای ادنی و زبانبر خوان آرزو )نظریه

 خان آرزو(عیل
 300,000 فارسی 
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 1,100,000 فارسی شعر جلد( ۲بیاض تاج الدین احمد وزیر ) ادب

ی عليه السالم ادب المؤمنت   ترجمه منظوم مائة كلمة أمي 
حدیث، 

 خوشنویسی
 750,000 عربی

 ادب
ح ابيات   تقرير االشكاالت؛ انتخاب رسر

ی
توجيه السؤاالت ف

 االيضاح
 950,000 عربی 

 معرفة  ادب
ی
 850,000 عربی علوم حدیث حاديثاال الخالصة ف

  ادب
ً
 و تاريخيا

ً
ي إيران أدبيا

ی
 500,000 عربی شعر دراسة الشعر العرنی المعارص ف

 220,000 فارسی حدیث  الرسائل االدبية و الحديثية ادب

 نظم گلستان سعدی ادب
ی
ی القلوب ف  2,100,000 فارسی شعر رياحت 

یة ادب
ّ
ح القصیدة الحج  200,000 عربی حج رسر

ح دعای جوشن کبي   ادب  2,820,000 عربی دعا رسر

ح دیوان حافظ )به ترگ( ادب  3,200,000 ترکی شعر رسر

رده مسیم به خالصة المناقب ادب
ُ
ح قصیده ب  450,000 فارسی شعر رسر

 ال ادب
ی
 200,000 عربی اخالق شبابالشیب و الشهاب ف

 450,000 فارسی حدیث غرر الغرر و درر الدرر ادب

 1,200,000 فارسی  قضا در نظم پاریس )با تکیه بر حقوق کیفری( ادب

 500,000 فارسی  ققنوس ادب

 ادب
قند قندهار )منتخنی از دیوان غالم محمدخان 

 قندهاری( )جلد سخت(طرزی
 350,000 فارسی شعر

 ادب
قند قندهار )منتخنی از دیوان غالم محمدخان 

(طرزی ی  قندهاری ( )جلد شومي 
 280,000 فارسی شعر

، سیایس، اجتمایع( )جلد سخت( ادب ی  530,000 فارسی طنز کلک نگارین )سفرنامه، طيی

( ادب ی ، سیایس، اجتمایع( )جلد شومي  ی  450,000 فارسی طنز کلک نگارین )سفرنامه، طيی

 350,000 عربی  مدحت نامه پیاميی ویح )خالصة المناقب( ادب

 2,400,000 عربی شرح حال جلد(۳موسوعة أدباء اعمار العتبات المقدسة )  ادب

 180,000 فارسی شعر نقل مجلس ادب

 1,050,000 ترکی  نهالستان ادب

 ادب
ه گلستان )قطعانی منتخب از گلستان شیخ مصلح  ی وجي 

 الدین سعدی(
 650,000 فارسی خوشنویسی

ی العرب ادب  220,000 عربی تاریخ المنتخب من ستی

 ادبیات
ه ادبیات تطبیقی )رسوده های  حماسه حسینی در گسيی

)  جواهری، جمیل، شهریار، حسینی
 300,000 فارسی اهل بيت

 620,000 فارسی تاریخ شعر آیینی ترکمانان عراق ادبيات

 ادبيات
ازی( )جلد مفتوح القلوب )تفأالنی  به دیوان حافظ شي 

ی تصحیح شده(  سخت( )چاپ عکیس و متی
 1,200,000 عربی شعر

 ادبيات
ازی( )جلد  مفتوح القلوب )تفأالنی به دیوان حافظ شي 

ی تصحیح شده( ( )چاپ عکیس و متی ی  شومي 
 1,100,000 فارسی شعر
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 600,000 فارسی شعر عرنی رسایان آذری زبان ادبيات

 450,000 عربی اهل بيت يهم السالم در شعر سيد حيدر حیل و شهرياراهل بيت عل ادبيات 

 290,000 عربی اذکار داران )چراغ ايمان(آداب شب زنده  ادعیه

 260,000 عربی اذکار دفع آفات و رفع بليات ادعيه

 ادیان
ی سانسکریت،  منتخب نغمه خداوندی )گیتا( همراه با متی

 سخت( تلفظ و ترجمه به اردو و فاریس )جلد 
 زرتشت

اردو، 

 سانسکریت
530,000 

 ادیان
ی سانسکریت،  منتخب نغمه خداوندی )گیتا( همراه با متی

) ی  تلفظ و ترجمه به اردو و فاریس )جلد شومي 
 زرتشت

اردو، 

 سانسکریت
450,000 

 الرد عیل البابية والبهائية ادیان
ی
ی ف  320,000 فارسی اعتقادات رجوم الشياطت 

 320,000 فارسی شبه قاره طي  هندآفرینش در اسا اساطیر

 320,000 فارسی  خدایان یونان اساطير

 160,000 عربی قرآن اجوبة المسائل القرانیة اسالم شناسی

 300,000 فارسی تاریخ از آفرینش تا اکمال دین اسالم شناسی

 250,000 عربی  االستخاره اسالم شناسی

 290,000 فارسی  اصالح البالد اسالم شناسی

ی دوسنی  اسالم شناسی  270,000 فارسی  آئت 

ی  اسالم شناسی  500,000 اردو حج حج و عمره قرآن اور حدیث گ روشنی مت 

 400,000 اردو رمضان رمضان المبارک تربیت اور انسان سازی کا مهینه اسالم شناسی

 300,000 فارسی اعتقادات رویسر نوین در شناخت اصول اعتقادی اسالم شناسی

 200,000 عربی  العدالة ناسیاسالم ش

 300,000 فارسی  فرهنگ اسالم )دین شنایس( اسالم شناسی

( اسالم شناسی  250,000 فارسی  مردم فرینی )آسیب شنایس دینی

 پیاميی اکرم )ص( ) اسالم شناسی
 200,000 انگليسی  (The Milky Way 1میلیک وی = زندگانی

 200,000 انگليسی  (The Milky Way 5لشهداء )ع( )میلیک وی = زندگانی سید ا اسالم شناسی

 450,000 عربی اعتقادات، کالم النصوص الخالدة اسالم شناسی

 280,000 فارسی  نور عیل نور اسالم شناسی

اسماء 

 نیحس

 
ی
ح االسماء الحسنی )روح االرواح ف  رسر

ی
تروي    ح االرواح ف

ح اسماء الملك الفتاح(  رسر
 2,230,000 فارسی عرفان

 650,000 فارسی  آشتیان به روایت تصویر و سند ناداس

 اسناد
اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ قاجار، بخش نخست: 

 ین شاهروزگار محمدشاه و نارصالد

تاریخ، 

 مطبوعات
 1,000,000 فارسی

 اسناد
ادبیات وقف نامه های شییع از عهد تیموری تا دوره 

 معارص بر اساس موقوفات اصفهان
 520,000 فارسی 

 اسناد
استفتائات و عرايض خوانسار موجود در مدرسۀ علميه 

ت ویل عض  )عج(  حضی
 300,000 فارسی 
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 360,000 فارسی  اسناد آخوند مال عبدالحمید حمیدی جاپلقی )بروجرد   ایران( اسناد

 400,000 فارسی  اسناد آشتیان )آشتیان   ایران( اسناد

 400,000 فارسی تاریخ )جلد سخت( اسناد استشهادیه های خوانسار  اسناد

( اسناد ی  300,000 فارسی تاریخ اسناد استشهادیه های خوانسار )جلد شومي 

 500,000 فارسی  اسناد بربرود و جاپلق اسناد

 500,000 فارسی  اسناد بویم خوانسار اسناد

  اسناد
ی
 2,200,000 فارسی  اسناد پروين آشتيان

 400,000 روسی  تاناسناد تارییحی فاریس گرجس اسناد

ی )شهسوار ؛ تنكابن   ايران( اسناد  380,000 فارسی  اسناد خاندان خلعتيی

 اسناد
اسناد خاندان سید تومان بن عزیز آل انی هالله )وثائق 

ف   عراق(  السید تومان آل انی هاللة(، )نجف ارسر
 400,000 عربی 

ی )تفرش   ایران( اسناد  350,000 فارسی  اسناد خاندان شاهمي 

ی لکهنوی( اسناد حامد حست   350,000 فارسی  اسناد خاندان صاحب عبقات )مي 

ستان صدوق قم اسناد  550,000 فارسی  اسناد دبي 

ستان حکیم نظایم )قم( اسناد  490,000 فارسی  اسناد دبي 

کاظم(  اسناد  )آقا مي 
 350,000 فارسی  آشتیان –اسناد سادات حسینی آشتیانی

 400,000 فارسی  سیاوشان )روستای سیاوشان   ایران( )دفيی اول(اسناد  اسناد

 140,000 فارسی  اسناد سیاوشان )روستای سیاوشان   ایران( )دفيی دوم( اسناد

زا محمد کاظمینی )یزد   ایران( اسناد یع در کتابخانه مي   360,000 فارسی  اسناد رسر

 اسناد
محمد جعفر  یع قاجاری در خاندان مي  رضوی  اسناد رسر

 ق( )مشهد مقدس(۱۱۰۸)واقف 
 750,000 فارسی 

 اسناد
ت  یع و مردیم در کتابخانه حوزه علمیه حضی اسناد رسر

 امام صادق )ع( اردکان
 2,100,000 فارسی 

 360,000 فارسی  اسناد صمدخان شجاع الدوله )آذربایجان   ایران( اسناد

 6,000,000 فارسی  جلد( ۹ن )اسناد قاجاری در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفها اسناد

 680,000 فارسی  اسناد قاجاری در مجمع ذخائر اسالیم اسناد

 اسناد
اسناد قاجاری و پهلوی در موزه مردمشنایس اردکان 

 )بخش منتشر نشده از اسناد سپهری(
 700,000 فارسی 

 500,000 فارسی  اسناد قنوات اردکان اسناد

 4,000,000 فارسی  داسناد كاكانی در اردكان يز  اسناد

 اسناد
اسناد کارگر شورگ )منتخنی از اسناد کتابخانه شخیص 

 محمد کارگر شورگ(
 420,000 فارسی 

 اسناد
اسناد مفتیان بخارا )ازبکستان( بر اساس اسناد کتابخانه 

 ایران –شخیص سید صادق حسینی اشکوری، قم 
 400,000 فارسی 

 8,000,000 عربی  جلد( ۱۲اول تا دوازدهم ) اسناد موقوفات اصفهان   دفيی  اسناد

 400,000 فارسی  اسناد موقوفات قائن اسناد
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زا عبدالوهاب خان نظام الملک( اسناد  430,000 فارسی  اسناد نظام الملک )مي 

 اسناد
اسناد نو یافته از تاری    خ مراغه )مجموعه اسناد حکومنی 

 دوره قاجاریه(
 520,000 فارسی 

 اسناد
یع در  اسناد نو  یافته از تاری    خ مراغه )مجموعه اسناد رسر

 دوره قاجاریه(
 550,000 فارسی 

 400,000 فارسی  ش( ۱۳۴۰ –ق  ۱۲۴۱اسناد و فرمان های تارییحی دودمان الیه ) اسناد

 300,000 فارسی  اسناد و مراسالت جاغوری )تک رنگ( اسناد

ی  اسناد  550,000 فارسی  افغانستان( –اسناد و مراسالت مالستان )غزنت 

  اسناد
ی
اطوری عثمان  اسناد وزرات اموال ایتام در امير

ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 2,125,000 ترکی

 550,000 فارسی وقف اسناد وقف نامه های خوانسار و فریدن )جلد سخت( اسناد

( اسناد ی  450,000 فارسی وقف اسناد وقف نامه های خوانسار و فریدن )جلد شومي 

 اسناد
های خیط )بازشنایس های نسخهنامهناد وقفاس

 های مخطوطات قم(نامهها بر اساس وقفکتابخانه
 500,000 فارسی وقف

اطوری عثمانی ) اسناد  جلد( ۴اسنادی از باب مشیخت در امير
ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 8,300,000 ترکی

 اسناد
اطوری عثمانی  اسنادی از تشکیالت قاضی عسکری در امير

 جلد( ۴)

ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 5,425,000 ترکی

اطوری عثمانی  اسناد  اسنادی از تلگرافات باب مشیخت در امير
ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 2,050,000 ترکی

 اسناد
اطوری عثمانی  اسنادی از ثبت عقد ازدواج و طالق در امير

 جلد( ۵)

ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 8,550,000 ترکی

اطوری عثمانی  اسناد  اسنادی از عرض حالها و شکايات در امير
ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 1,875,000 ترکی

 2,500,000 ترکی نکاح اعالمات عیل افندی اسناد

 520,000 فارسی  (۱۳۵۷ – ۱۳۲۷های خواندنی اداره فرهنگ قم )بخشنامه  اسناد

 1,400,000 فارسی مدارک (بغداد در اسناد آرشيو عثمانی )دفيی اول و دوم اسناد

 400,000 فارسی  به زالیل چشمه )مجموعه اسناد و مکتوبات اردکان(   دفيی اول اسناد

 500,000 فارسی تاریخ ـه ش( ۱۳۹۴-۱۳۳۴تعهدنامه انضبایط دانش آموزان قم ) اسناد

نگ استفتاء به همراه چند شعر و سند اسناد
ُ
 550,000 فارسی افغانستان ج

 مهام االسانیدالج اسناد
ی
 250,000 عربی  وهر الفرید ف

اطوری عثمانی  اسناد  دفاتر دایره محاسبه علمیه در امير
ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 1,425,000 ترکی

 ) –دفاتر قسایم )ارثیه  اسناد
ی
اطوری عثمان  جلد( ۳ماترک( در امير

ترکيه، حقوق، 

 عثمانی، فقه
 5,675,000 ترکی

 اسناد
ی و مستأجرین زمینهای موقوفه مدرسه دفيی حساب دک اکت 
 سلطانی کاشان

 320,000 فارسی وقف

 320,000 فارسی  سندی چند از محدودۀ کاشان و اطراف)جلد سخت( اسناد

( اسناد ی  250,000 فارسی  سندی چند از محدودۀ کاشان و اطراف)جلد شومي 
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  اسناد
ی
اطوری عثمان  فرمانهاني از مجموعه اسناد امير

قوق، ترکيه، ح

 عثمانی، فقه
 1,125,000 ترکی

 اسناد
فهرست اسناد تارییحی روستای چینیجان )از توابع رودرس   

 گیالن( دوره قاجاریه
 380,000 فارسی 

 اسناد
فهرست اسناد تارییحی روستای مالفجان )از توابع سیاهکل 

   گیالن( از دوره صفویه تا دوره قاجاریه
 380,000 فارسی 

 اسناد
مجلس شورای اسالیم دربارۀ عراق )عراق  فهرست اسناد 

 عرب، عراق عجم(
 1,000,000 فارسی 

 اسناد
های خیط و اسناد کتابخانه مجتهد الزمان فهرست نسخه

 بیدگیل )بیدگل   ایران(
 500,000 فارسی فهرست نگاری

 اسناد
شنایس های خیط و اسناد موزه مردمفهرست نسخه
 )اردکان   ایران(

 370,000 فارسی 

یع )اعالمات( اسناد  1,100,000 ترکی نکاح کتابچه ثبت نکاح نامه های رسر

ی کاکانی  اسناد  420,000 فارسی  گنجینه مهرها و اسناد برگرفته از اسناد حست 

   دفيی اول )اردکان   ایران( اسناد
ی
 350,000 فارسی  مجموعه اسناد عیل سپهری اردکان

 اسناد
، مجموعه اسناد قاجاری مراغه )گز  یده اسناد حکومنی
یع و اداری در دوره قاجاریه(  رسر

 500,000 فارسی 

 500,000 فارسی اصفهان مجموعه اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان اسناد

 اسناد
زا محمد کاظمینی  مراسالت   منتخنی از اسناد کتابخانه مي 

 )یزد   ایران(
 420,000 فارسی نامه نگاری

 اسناد
زا عبدهللا خان تاجر آشتیانی مر  اسالت تجاری مي 

(، )آشتیان   ایران(  )عطانی
 350,000 فارسی تجارت

  اسناد
ی
يف، ف  3,160,000 عربی انساب نسبالالمشجر الشر

 300,000 فارسی وقف مصارف پانصد ساله موقوفات اصفهان اسناد

 500,000 فارسی  مهرهای اسناد در گنجینه کاظمینی )یزد   ایران( اسناد

 الوثائق االیرانیة ) اسناد
ی
 1,400,000 فارسی تاریخ جلد( ۲موسوعة الثقافة العراقیة ف

 اسناد
 العراق )العتبة 

ی
موسوعة وثائق العتبات المقدسة ف

 جلد( ۴العسکریة( )
 3,000,000 عربی اهل بيت

زا غالمرضا بنکدار تفریسر  اسناد  300,000 فارسی تجارت نامه های تجاری مي 

 اسناد
زا محمد نامه های تاجران   منتخنی از اسناد کتابخانه مي 

 کاظمینی )یزد   ایران(
 500,000 فارسی تجارت

 800,000 فارسی تعزیه نسخه های خیط تعزیه در شهرستان تفت )دو جلد( اسناد

 اسناد
 ۱یادداشتهای طنی در نسخه های هند و پاک )دفيی 

 جهندیر ملتان(
 520,000 اردو پزشکی

 ایران و عراق اسناد
ی

 260,000 فارسی تاریخ یکصد سند از روابط فرهنگ

 500,000 فارسی تاریخ هزار نامه فهرست قبالجات دوره قاجاریه اسناد

 دربارۀ روابط ایران و هند اسناد
ی

ده سند تجاری و فرهنگ ی  300,000 فارسی شبه قاره یکصد و سي 

اسناد 

 تاریخی
 900,000 فارسی  بودجه رختدار خانه

ی السلطان اسناد تاریخی  1,000,000 فارسی  تلگرافات وزير اعظم ايران، امت 
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ی  اسناد تاریخی  750,000 فارسی  جمع و خرج خالصجات ورامت 

 650,000 فارسی  ـه ق ۱۲۹۶حقوق پيشخدمتان كارپرداز بغداد، سال  اسناد تاریخی

 800,000 فارسی  دستور العمل قشون سمنان اسناد تاریخی

 730,000 فارسی  راپرت امالكات رسكاری در خرقان اسناد تاریخی

 900,000 فارسی  بارفروش و ساری با طهران  سواد تلگرافات   اسناد تاریخی

 خطوط مازندران اسناد تاریخی
ی
 1,280,000 فارسی  سواد مخابره تلگراف

 اسناد تاریخی
، مربوط 

ی
به کتابچه اسایم و ُمهرهای صاحبمنصبان قشون

 دوره قاجار
 910,000 فارسی 

 اسناد تاریخی
کتابچه اسناد چند مدرسه، اسایم شاگردان و اساتید و 

ف مظفری،  ، دخل و خرج )مدرسه رسر ی مستخدمت 
 هجری قمری ۱۳۲۳ایل  ۱۳۲۱دانش( سالهای   کمالیه،

 740,000 فارسی 

 2,000,000 ارسیف  کتابچه اسناد مخارج دولنی در دوره قاجار، دفيی اول اسناد تاریخی

 1,900,000 فارسی  کتابچه اسناد مخارج دولنی در دوره قاجار، دفيی پنجم اسناد تاریخی

 2,700,000 فارسی  کتابچه اسناد مخارج دولنی در دوره قاجار، دفيی چهارم اسناد تاریخی

 3,000,000 فارسی  کتابچه اسناد مخارج دولنی در دوره قاجار، دفيی دوم اسناد تاریخی

 2,100,000 فارسی  کتابچه اسناد مخارج دولنی در دوره قاجار، دفيی سوم اسناد تاریخی

 1,750,000 فارسی  کتابچه آذربایجان در زمان نظام اسناد تاریخی

 1,200,000 فارسی  کتابچه تلگرافات رکن الدوله قاجار اسناد تاریخی

 1,150,000 فارسی  کتابچه جمع و خرج خوی و سلماس اسناد تاریخی

 900,000 فارسی  کتابچه جمع و خرج مالیات چند محله، دهات و بازار اسناد تاریخی

 680,000 فارسی  کتابچه مفاصا حساب محمدقاسمخان وایل گیالن اسناد تاریخی

ه و مواجب اسناد تاریخی  1,450,000 فارسی  کتابچه های اسناد جي 

 1,000,000 فارسی  اجار )بودجه اصطبل خانه(کتابچه های اسناد دولنی ق اسناد تاریخی

 900,000 فارسی  مخارج عمارات سلطننی  اسناد تاریخی

 800,000 فارسی  مواجب شش ماهه محیل مازندران اسناد تاریخی

وزکویه اسناد تاریخی  740,000 فارسی  مواجب صاحب منصبان و رسبازان فوج في 

 800,000 فارسی  مد الدولهوقایع نامه نواب واال معت اسناد تاریخی

 350,000 فارسی فقه جستارهاني فقیه و اصویل با نگریسر بر آراء فقهای ایران و عراق اصول فقه

 300,000 فارسی اسالم اسالم و کمونیسم اعتقادات

ی  اعتقادات  تحقیق أصول دین المصطفت 
ی
ی ف  300,000 عربی  األلفت 

 390,000 فارسی  بدايع االرسار اعتقادات

 1,930,000 فارسی فقه تحریم غنا اعتقادات

 3,500,000 فارسی  تحفه مسعوديه اعتقادات

ي چاپ از ترجمه ارشاد شيخ مفيد يا تحفه سليمانی ) اعتقادات
ی

 690,000 فارسی  (سنگ
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 اصول الدين )عیل مسلك أهل السنة( اعتقادات
ی
 900,000 عربی  تصحيح االعتقاد ف

  اعتقادات
ی
ی المستعجز ف  1,180,000 فارسی فلسفه  تخطئة قواعد الفالسفة وعقايدهمتعجي 

( اعتقادات  300,000 عربی اهل بيت جرعة من الغدیر )تلخیص الغدیر عالمه امینی

 غيبة النعمة السابغةالحجة ال اعتقادات
ی
 320,000 فارسی  بالغة ف

 150,000 بنگالی  راه نجات یگ است اعتقادات

 اصول قدسيالالرسالة  اعتقادات
ی
 1,460,000 عربی  دينالة ف

یزی( اعتقادات ی )خط استاد ني   400,000 فارسی هنر رساج السالکت 

ی تصحیح شده( اعتقادات ی )متی  170,000 فارسی هنر رساج السالکت 

  اعتقادات
 450,000 عربی فقه سه رسالۀ موسوی اصفهانی

ح القصیدة المذهبة اعتقادات  250,000 عربی شعر رسر

ح دعای عدیله یا )عقاید االیمان( اعتقادات  800,000 فارسی دعا رسر

 250,000 اردو  شناخت شیعه اعتقادات

 800,000 فارسی  جلدی( ۲ضیاء القلوب ) اعتقادات

امون خالفت و زمامداری )طرح اعتقادات  1,450,000 فارسی  جلدی( ۳های رسالت پي 

 220,000 عربی  عصمة الحجج اعتقادات

 520,000 عربی  عقائد الحقةال اعتقادات

 250,000 فارسی  فدک فاطمه اعتقادات

 150,000 بنگالی  ماه رجب ماه بزرگ خداست اعتقادات

 1,800,000 عربی  مبدأ ومعاد اعتقادات

 کلمنی الشهادة اعتقادات
ی
 1,260,000 عربی  مقالید السعادة ف

 1,920,000 الملکوت  الملكوت اعتقادات

بوة بمحمد ص( نبوة اعتقادات
ُ
 180,000 عربی کالم عییس علیه السالم )اختصاُص عموم  الن

 أصول الدین اعتقادات
ی
شدین ف  300,000 عربی کالم نهج المسيی

 نبذ مما یتعلق باالمام المنتظر اعتقادات
ی
 280,000 فارسی کالم نور الَبَض ف

 اثبات االمامة اعتقادات
ی
 180,000 فارسی  نور الهدایة ف

ت امام رضا )ع( تقاداتاع ، حضی ی اخيی  150,000 بنگالی  هشتمت 

 اصول الدين اعتقادات شیعه
ی
 400,000 عربی  تحصيل النجاة ف

یعة اعتقادات شيعه  فواید الشر
ی
 2,350,000 فارسی  عقاید الشیعة ف

 اصول الدین اعتقادات شيعه
ی
ی ف  250,000 فارسی  نور مبت 

 اعراب  اعراب قرآن
ی
 3,420,000 عربی علوم قرآن، نحو قرآنالالتبيان ف

 250,000 فارسی  افسانه های نشلگ افسانه
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امام صادق 

 )ع(
 1,000,000 فارسی کتابشناسی جلد( ۲کتابشنایس توصیقی امام صادق )علیه السالم( )

 120,000 عربی  القاب السادة انساب

 انساب
ان شهر خفر )برریس سنگ نوشته های سید  بلند اخيی

ی و دیگر خاندان از سادات شهید در سده مجدالد ین حست 
 هشتم هجری(

 350,000 فارسی باستان شناسی

ي تشجي  اعقاب العباس السقا رفع الحجاب االقیص انساب
ی
 200,000 فارسی  ف

 انساب آل انی طالب انساب
ی
 2,870,000 عربی  عمدة الطالب ف

 انساب ال انساب
ی
ی فخری ف  2,970,000 عربی  الطالبت 

 )جلد سخت( ران شناسیای
ی
مون  سفرنامه جان بل آنيی

تاریخ، روسيه، 

 سفرنامه
 400,000 فارسی

( ایران شناسی ی  )جلد شومي 
مونی  سفرنامه جان بل آنيی

تاریخ، روسيه، 

 سفرنامه
 300,000 فارسی

 ایران شناسی
سفرنامه سفارت محمدرضا بیگ )از ایران به فرانسه در 

ی صفوی و حض ور در دربار لونی زمان شاه سلطان حست 
 میالدی( ۱۷۱۵ – ۱۷۱۴چهاردهم، 

 790,000 فارسی تاریخ، سفرنامه

 320,000 فارسی شبه قاره مطالعات ایرانی در پاکستان ایران شناسی

 2,730,000 عربی  حلية االداب و نزهة ذوی االلباب آداب

 3,180,000 اردو  خالصة العيش عالمشایه آداب

ح مثنوی عبداللط آداب  1,780,000 فارسی  یف گجرانی رسر

 370,000 فارسی افغانستان فرهنگ عاشورا در افغانستان )جلد سخت( آداب

( آداب ی  300,000 فارسی افغانستان فرهنگ عاشورا در افغانستان )جلد شومي 

 200,000 فارسی اخالق مقدمه سي  و سلوک آداب

آسیای 

 میانه
 واحه مرو

ایران شناسی، 

 تاریخ، سفرنامه
 1,000,000 رسیفا

 150,000 فارسی هنر مرکب خوشنوییس آموزشی

باستان 

 شناسی
 600,000 فارسی تاریخ پله هشتم

 350,000 فارسی تاریخ تاری    خ بناب به روایت تصویر و سند باستان شناسی

 400,000 عربی  کتیبه های اسالیم در سوریه)چاپ تک رنگ( باستان شناسی

(کتیبه های اسال  باستان شناسی
ی

 1,100,000 عربی  یم در سوریه)چاپ رنگ

 600,000 فارسی  ها و اسناد مراغهمزارات، سنگ نوشته باستان شناسی

ی النهرين باستان شناسی  2,050,000 فارسی  باستان شنایس قدیس بت 

ی النهرين در دوران تاريیحی  باستان شناسی  2,100,000 فارسی  باستان شنایس و هيی بت 

 300,000 عربی ادب لمفتاحتلخیص ا بالغت

بانیات پاسخ
ّ
 190,000 عربی اعتقادات جوابات المسائل الت
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 190,000 عربی اعتقادات جوابات المسائل الّرازیة پاسخ

 190,000 فارسی اعتقادات  جوابات المسائل الميافارقيات پاسخ

 300,000 فارسی  ابوالقاسم زهراوی مؤسس علم جرایح در دوره اسالیم پزشکی

 350,000 اردو، عربی  النبیذ پزشکی

 260,000 فارسی تربيتی اهمیت و اثرات شي  مادر پزشکی

 350,000 اردو، عربی  اوجاع النقرس پزشکی

 تدبي  االنسان )چاپ عکیس( پزشکی
ی
 500,000 فارسی  ترجمه تقویم االبدان ف

ی    ح االبدان پزشکی  400,000 فارسی  تشر

 550,000 عربی  پ عکیس(تقویم االبدان )چا پزشکی

 پزشکی
ی شهریاری در سپیده دمان عض اسالیم  جهان ایرانی و آیت 

(\ )دفيی نخست: بریحی مالحظات متنی   روش شناخنی
 200,000 فارسی 

 200,000 عربی  غریزیةالحرارة ال پزشکی

 180,000 فارسی  خواص االشیاء پزشکی

 200,000 فارسی  شفاء االسقام پزشکی

ح پزشکی   رسر
ّ
  ار )جلد سخت(اسماء العق

انگليسی، 

 عربی
700,000 

  پزشکی
ّ
ح اسماء العق (رسر ی   ار)جلد شومي 

انگليسی، 

 عربی
600,000 

 240,000 فارسی  شش رساله کهن پزشگ پزشکی

 340,000 فارسی  علم ابدان ) مختض در طب ( پزشکی

  پزشکی
ی
 صناعة الجراح( )چاپ عکیس(الالعمدة ف

ی
 530,000 عربی  جراحة )العمدة ف

ی الحیاة پزشکی  350,000 عربی، اردو  عت 

ب پزشکی
ّ
َرق الط  320,000 عربی، اردو تاریخ علم ف 

 1,960,000 عربی  قانون(الیالقیة )خالصة من کلیات اال الفصول  پزشکی

 العنارص، جالینوس پزشکی
ی
 350,000 عربی، اردو  کتاب ف

 الطب پزشکی
ی
 250,000 فارسی  لب العالج ف

 400,000 عربی  مجموعه ده رساله پزشگ پزشکی

 250,000 فارسی  مرکبات طنی  پزشکی

 الکحل المجرب ) پزشکی
ی
 طب الالمهذب ف

ی
(المهذب ف ی  550,000 عربی  عت 

 350,000 اردو، عربی  صغي  النبض ال پزشکی

 1,400,000 فارسی  احوال تراكمه تاریخ

 تاریخ
سینه در اخبار مدینه )

َ
ترجمه خالصة الوفا باخبار اخبار ح

)  دار المصطقی
 2,000,000 فارسی 

 200,000 فارسی  ادبیات سوئد، از دوران کهن تا عض آزادی تاریخ
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( تاریخ  و تألیفات محمد عیل حزین الهییحی
ی

 280,000 فارسی  از اصفهان تا بنارس )زندگ

ی الخواص والعوام تاریخ  االسالم بت 
ی
 3,500,000 یفارس  )چاپ عکیس( انقالب ف

ات الفارسية خالل العهد القاجاری تاریخ شر
ّ
 الن

ی
 1,000,000 عربی  أنباء النجف ف

)ص( در افغانستانآرامگاه تاریخ  380,000 فارسی افغانستان های خاندان پياميی

 480,000 فارسی کشکول بدايع االخبار و غرايب اآلثار مشهور به )كتاب اليد( تاریخ

 450,000 فارسی  یع داراب در عهد قاجار و پهلوی )جلد سخت(تاري    خ اجتما تاریخ

( تاریخ ی  350,000 فارسی  تاري    خ اجتمایع داراب در عهد قاجار و پهلوی )جلد شومي 

 600,000 عربی  (۲ .  ۱تاري    خ المجالس النجفية )جلد تاریخ

 1,930,000 فارسی  تاري    خ بخارا تاریخ

 تاریخ
ی ر  ، دولتت  ی ق زمت  وس و عثمانی در سال تاري    خ جنگ مشر

 هجری(، دفيی اول از نسخه اول ۱۲۸۷ميالدی ) ۱۸۷۷
 2,830,000 فارسی 

 تاریخ
ی روس و عثمانی در سال  ، دولتت  ی ق زمت  تاري    خ جنگ مشر

 هجری(، دفيی اول از نسخه دوم ۱۲۸۷ميالدی ) ۱۸۷۷
 2,360,000 فارسی 

 تاریخ
ی روس و عثمانی در سال  ، دولتت  ی ق زمت  تاري    خ جنگ مشر

 هجری(، دفيی دوم از نسخه اول ۱۲۸۷ميالدی ) ۱۸۷۷
 4,460,000 فارسی 

 تاریخ
ی روس و عثمانی در سال  ، دولتت  ی ق زمت  تاري    خ جنگ مشر

 دفيی دوم از نسخه دوم هجری(، ۱۲۸۷ميالدی ) ۱۸۷۷
 3,980,000 فارسی 

 350,000 فارسی  تاري    خ خلفای شيعه تاریخ

 1,940,000 فارسی  761 ایل 680 یع سالهادولت عليه عثمانيه، وقاي تاري    خ تاریخ

 3,500,000 فارسی  824 ایل 680 یدولت عليه عثمانيه، وقايع سالها تاري    خ تاریخ

 1,550,000 فارسی  791 ایل 761 یعثمانيه، وقايع سالها تاري    خ دولت عليه تاریخ

 4,520,000 فارسی  1058 ایل 974 یدولت عليه عثمانيه، وقايع سالها تاري    خ تاریخ

 2,120,000 فارسی روسيه تاري    خ روسيه )مقدمه تاري    خ نيكالی اول( تاریخ

 2,700,000 فارسی  تاري    خ روسيه، تاري    خ نيكالی اول تاریخ

 1,620,000 فارسی  947شماره  –تاري    خ روسيه، نسخه كتابخانه صارم الدوله  تاریخ

 3,660,000 فارسی  948شماره  –تاري    خ روسيه، نسخه كتابخانه صارم الدوله  تاریخ

 3,920,000 فارسی  اطفال دبستان یتاري    خ روسيه، نگاشته شده برا تاریخ

 تاریخ
ی(، نسخه اول، نسخه   )رومة الكيی

تاري    خ قيارصه همايونی
 ابن مسكويه، صارم الدوله اصفهان 886ش 

 2,080,000 فارسی 

 تاریخ
ی(، نسخه دوم، نسخه   )رومة الكيی

تاري    خ قيارصه همايونی
 ابن مسكويه، صارم الدوله اصفهان 955 ش

 3,940,000 فارسی 

 250,000 فارسی  تاری    خ عکایس در مراغه تاریخ

 500,000 فارسی  تاری    خ معارص مشهد تاریخ

 2,050,000 فارسی  تاریخچه آرامگاه دحیه کلنی در دارابجرد تاریخ

 280,000 سیفار  (۱۳۸۰ – ۱۳۷۹تجلیل از حامیان نسخ خیط در ایران )  تاریخ
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 تاریخ
تحلیل و ارزش سنیحی گاه شماری های متون تارییحی عض 

 تيموری )جلد سخت(
 490,000 فارسی 

 تاریخ
تحلیل و ارزش سنیحی گاه شماری های متون تارییحی عض 

) ی  تيموری )جلد شومي 
 390,000 فارسی 

 400,000 فارسی  ترجمه احوال روس و افغانستان و هندوستان )چاپ عکیس( تاریخ

 1,420,000 فارسی  ترجمه احوال وقايع مملكت مض )مصور( تاریخ

 1,580,000 فارسی  ترجمه تاري    خ بخارا تاریخ

 4,600,000 فارسی  ترجمه تاري    خ روسيه تاریخ

( تاریخ  500,000 فارسی شبه قاره ترجمه تاری    خ هندوستان )چاپ عکیسي

 تاریخ
جزایر  ترجمه تاری    خ و جغرافیای هندوستان، پرتغال و 

)  بریتانیا )چاپ عکیسي
 1,000,000 فارسی شبه قاره

 2,130,000 فارسی جغرافيا ترجمه جغرافيای تاريیحی  تاریخ

 400,000 فارسی شبه قاره ترجمه جغرافیای هند )چاپ عکیس( تاریخ

 تاریخ
ترجمه روزنامجات هندوستان )احوال قیامت صغرا( 

)  )چاپ عکیسي
 350,000 فارسی شبه قاره

( تاریخ  300,000 فارسی شبه قاره ترجمه روزنامجات هندوستان )اخبار مض( )چاپ عکیسي

 تاریخ
ترجمه روزنامجات هندوستان )اخالق اهایل ایران( )چاپ 

 عکیس(
 400,000 فارسی شبه قاره

 تاریخ
ترجمه روزنامجات هندوستان )ایران، روس، انگلستان( 

 )چاپ عکیس(
 380,000 فارسی شبه قاره

 تاریخ
جمه روزنامجات هندوستان )روس و انگلستان( )چاپ تر 

 عکیس(
 350,000 فارسی شبه قاره

 تاریخ
ترجمه روزنامجات هندوستان )روس و انگلستان( )چاپ 

 عکیس(
 350,000 فارسی شبه قاره

 350,000 فارسی شبه قاره ترجمه روزنامجات هندوستان )روس و مرو( )چاپ عکیس( تاریخ

پاشا( )چاپ عکیس(ترجمه روزنامجا تاریخ  250,000 فارسی شبه قاره ت هندوستان )زبي 

 400,000 فارسی شبه قاره ترجمه روزنامجات هندوستان )ممالک آسیا( )چاپ عکیس( تاریخ

 تاریخ
( )چاپ  ترجمه روزنامجات هندوستان )وصیت پطر کبي 

 عکیس(
 350,000 فارسی شبه قاره

 تاریخ
 كتاب 

ی
« المتاع و الموانسةا»تصوير المجتمع العبایس ف

 النی حيان التوحيدی
 420,000 عربی ادبيات

 250,000 عربی  تعریف احوال سادة االنام الننی واالثنی عشر االمام تاریخ

 1,140,000 فارسی ترکيه تواري    خ عثمانی  تاریخ

ی و سي  تارییحی  تاریخ نگ جمل علل پیدایش روند شکل گي 
َ
 270,000 فارسی  ج

 3,160,000 فارسی  كستان )جنگ تركمان(جنگ در تر  تاریخ

 2,580,000 فارسی  896، صارم الدوله ش جنگ روسيه و فتح تركمان تاریخ

 2,580,000 فارسی  897، صارم الدوله ش جنگ روسيه و فتح تركمان تاریخ

 300,000 انگليسی  (BEAUTY OF MARAGHEHچشم انداز مراغه ) تاریخ



 

ه | 14 ح ف ص  
 

هشبه قار حدیقة العالم تاریخ  900,000 فارسی 

 سبأ تاریخ
ٔ
 200,000 فارسی  حکمت و سیاست سلیمان ننی و ملکه

يف همايون تاریخ  250,000 فارسی خاطرات خاطرات رسر

 250,000 فارسی خاطرات خاطرات عیل همایم تاریخ

 300,000 فارسی  داستان یک گریحی فرزانه از قففاز تا سند تاریخ

 1,200,000 فارسی  )دفيی اول و دوم(دانشنامه ارونق و انزاب  تاریخ

 تاریخ
ة الرسول ص( ) ي سي 

ی
از رساله ضيائيه )رشحة السيول ف

 چاپ 
ی

 (سنگ
 230,000 فارسی 

 500,000 فارسی  رسنوشت مض تاریخ

 520,000 فارسی سفرنامه سگ )جلد سخت(نيسفرنامه كروس تاریخ

(نیسفرنامه کروس تاریخ ی  450,000 فارسی سفرنامه سگ )جلد شومي 

( تاریخ ی  200,000 فارسی  سيمای بلخ)جلد شومي 

( تاریخ ی مجارستانی  3,000,000 فارسی سفرنامه سیاحت ترکستان )سفرنامه واميی

 300,000 فارسی  سیمای بلخ )جلد سخت( تاریخ

( تاریخ ی  220،000 فارسی  سیمای بلخ )جلد شومي 

ی تاری    خ مکتوب( )جلد سخت( تاریخ  400,000 فارسی  سیمای بلخاب )اولت 

( تاریخ ی ی تاری    خ مکتوب( )جلد شومي   320,000 فارسی  سیمای بلخاب )اولت 

 تاریخ
م. )جایگاه شیعیان عراق در  ۲۰۰۳شیعیان عراق پس از 

 ساختار سیایس جدید عراق(
 300,000 فارسی 

ة تاریخ ی العيی  غتی
ی
ة ف ی العيی  500,000 عربی  عت 

 500,000 فارسی  فولکلور و تاری    خ کرد تاریخ

 2,220,000 فارسی  قانون تاری    خ عسکری عثمانی  تاریخ

 تاریخ
کاهش نفوذ زبان فاریس در هندوستان در دو قرن 

)تک رنگ(  اخي 
 250,000 فارسی شبه قاره

 تاریخ
کاهش نفوذ زبان فاریس در هندوستان در دو قرن 

)
ی

)چاپ رنگ  اخي 
 600,000 فارسی شبه قاره

 قصص تاریخ
ی
 چاپ از انبیاء بنی ارسائیل ) کشف اآلثار ف

ی
 320,000 فارسی  (سنگ

ی  تاریخ قت   عیون الرحالة و المستشر
ی
 450,000 عربی  الکوفة ف

 3,160,000 فارسی سفرنامه ۱مأموریت دکيی ولف به بخارا، ج  تاریخ

 2,530,000 فارسی سفرنامه ۲مأموریت دکيی ولف به بخارا، ج  تاریخ

ی مجمع ذخائر اسالیم ا تاریخ  200,000 اردو بروشور یک نظر مت 

 2,960,000 فارسی  مخزن الوقایع گرانمایه تاریخ

 300,000 فارسی  مراغه در مطبوعات دوره قاجار تاریخ

 600,000 فارسی اهل بيت مزارات فرزندان بالفصل ائمه در عراق تاریخ
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 تاریخ
کة لعلماء عراق و ایران ضد الغزو األجننی  المواقف المشيی

 مجلد( ۲م )۱۹۲۰-۱۹۰۵د االسالمیة للبال 
 1,100,000 عربی سياسی

 تاریخ
نقش و تأثي  ایرانیان در توسعه ابعاد اجتمایع تمدن 

)
ی
 اسالیم )پژوهیسر تارییحی و تمدن

 450,000 کردی 

 280,000 فارسی  نگریسر بر سي  خطابه و برریس آن در دوره صدر اسالم تاریخ

 2,460,000 فارسی  هشت بهشت تاریخ

  تاریخ
ی
 820,000 فارسی  هفت سلطان عثمان

 150,000 بنگالی اهل بيت یورش به خانه ویح تاریخ

 400,000 فارسی شعر تذکره شاعران فاریس رسا تذکره

 تراجم الکمالء( تذکره
ی
ضالء ف

ُ
 390,000 فارسی شرح حال تذکره علمای هند )تحفة الف

 1,250,000 یفارس شعر جلد( ۲تذکره لطایف الخیال ) تذکره

 1,000,000 فارسی شعر تذکره نتائج االفکار تذکره

اث شبه قاره تذکره  220,000 فارسی شعر دو تذکره فاریس از مي 

 1,000,000 فارسی شعر جلد( ۲شکرستان پارس )تذکره( ) تذکره

 500,000 فارسی شرح حال گلشن ارسار تذکره

رب تفسیر
ٔ
 معانی التسبیحات اال

ی
 400,000 عربی نقد عة )جلد سخت(أرب  ع رسائل ف

( تفسير ی ربعة )جلد شومي 
ٔ
 معانی التسبیحات اال

ی
 300,000 عربی نقد أرب  ع رسائل ف

ي قرآن ) تفسير
ّ

 1,000,000 فارسی علوم قرآن  جلدی( ۲بيان در علوم و مسائل كیل

 قرآن ) تفسير
ّ

 1,000,000 فارسی علوم قرآن جلدی( ۲بیان در علوم و مسائل کیل

  يرتفس
ی
 الصاف

ی
 2,500,000 عربی علوم قرآن جلد( )جلد سخت( ۴) تفسي  صواف

  تفسير
ی
 الصاف

ی
( ۴) تفسي  صواف ی  2,200,000 عربی علوم قرآن جلد( )جلد شومي 

 200,000 فارسی علوم قرآن جستارهاني در سوره مباركه قصص تفسير

 تفسير
 فیض 

ی
ح مقدمه تفسي  صاف ت )رسر جلوه قرآن و عيی

 )  جلد( ۲) کاشانی
 1,500,000 فارسی علوم قرآن

ی و ترجمه تفسي  االمام الحسن العسکری )ع( تفسير
 1,100,000 فارسی حدیث )دو جلدی( متی

ی و ترجمه تفسي  االمام الحسن العسکری )ع( تفسير
 1,000,000 فارسی حدیث متی

 3,700,000 عربی  منتخب مفاتیح الغیب  رازی تفسير

 2,280,000 فارسی  مواهب علیه تفسير

 480,000 عربی علوم قرآن الموسوعة العلمیة )تفسي  و علوم قرآن( تفسير

 جغرافیا
 علم جمیع االرض وطولها 

ی
انس المهج وحدائق الفرج ف

 )چاپ تک رنگ( )چاپ عکیس(
 850,000 عربی 

 جغرافيا
 علم جمیع االرض وطولها 

ی
انس المهج وحدائق الفرج ف

)
ی

 )چاپ عکیس( )چاپ رنگ
 3,000,000 عربی 

 170,000 فارسی تاریخ پژوهیسر بر مکان های ملقب به مشهد در ایران جغرافيا

 جغرافيا
)چاپ  تحديد نهايات االماكن لتصحيح مسافات المساكن

 عکیس(
 2,600,000 عربی حساب
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 جغرافيا
صورة االرض ابن حوقل )المسالک والممالک والمفاوز 

 والمهالک( )چاپ عکیس(
 320,000 فارسی 

 حدیث
 االبانة عن مذهب أهل العدل بحجج من القرآن والعقل

 )چاپ عکیس(
 1,500,000 عربی 

 3,340,000 عربی  )چاپ عکیس( االحتجاج حدیث

 1,220,000 عربی  )چاپ عکیس(االخطار والمحن المخوفة آخر الزمن حدیث

 500,000 عربی  االربعینیات حدیث

 150,000 فارسی  ترجمه خطبه شعبانیه حدیث

 2,640,000 فارسی  )چاپ عکیس( ترجمه فاریس خطبه های نهج البالغه دیثح

( حدیث
ی

 200,000 عربی هنر حدیث کساء )خط استاد حمید صبایع

 فضائل شهر هللا حدیث
ی
 100,000 عربی  خطب رسول هللا )ص( ف

ی تصحیح شده( حدیث  170,000 فارسی  خالصة الحساب )چاپ عکیس و متی

 الرسالة العلي حدیث
ی
 2,870,000 عربی  نبويةالحاديث اال ة ف

 حدیث
سخنان رسول انس و جان در فضیلت ماه رمضان )خطب 

 فضائل شهر هللا(
ی
 رسول هللا ف

 80,000 عربی 

  حدیث
 
ح حدیث را  160,000 فارسی  س مئةرسر

 فضائل الننی وآله األطهار حدیث
ی
 250,000 عربی  الصحاح من األثار ف

 3,030,000 عربی  )چاپ عکیس( ة )زبور  محمد ص(الصحيفة السجادي حدیث

 أهل البیت علیهم السالم حدیث
ی
 220,000 فارسی  ما نزل من القرآن ف

 230,000 عربی  مجلسیة )آداب مجلس دینیة و اجتماعیة(ال حدیث

 حدیث
ه الفقیه )چاپ عکیس از روی کهن تری ن من ال یحضی

 نسخه خیط کتب اربعه(
 3,500,000 عربی 

 یثحد
 تفضیل الضاط المستقیم عیل امي  

ی
المنهج القویم ف

ی بالتعمیم سوی نبینا  ی عیل سائر االنبیاء والمرسلت  المؤمنت 
 ذی الفضل العظیم

 330,000 عربی 

 3,200,000 عربی  )چاپ عکیس( نهج البالغة حدیث

هر( حدیث
ُ
 220,000 عربی  منظومه نير اللئایل )گنج گ

 350,000 عربی  صول االخباروصول االخیار ایل ا حدیث

كار التام حساب  980,000 عربی  )چاپ عکیس( اليی

 2,100,000 عربی هيئت )چاپ عکیس( پنج رساله در حساب هيئت و رمل حساب

ح خالصة الحساب شیخ بهانی  حساب  200,000 فارسی  ترجمه و رسر

 650,000 عربی  تلخیص کتاب اقلیدس )چاپ عکیس( حساب

 450,000 فارسی  ساب )جلد سخت(زبدة الح حساب

( حساب ی  380,000 فارسی  زبدة الحساب )جلد شومي 

ح اصول اقلیدس )مقاله دهم( حساب  250,000 فارسی  رسر
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 درایة الدور  حساب
ی
 1,140,000 عربی  )چاپ عکیس( غایة الغور ف

 1,060,000 عربی  مرشدة الطالب السنی المطالب حساب

 400,000 فارسی  ستان )جلد سخت(حقوق زن در ایران با حقوق

( حقوق ی  300,000 فارسی  حقوق زن در ایران باستان )جلد شومي 

 400,000 فارسی  عجز از پرداخت دیون حقوق

ح االشارات والتنبیهات ابن سینا  حکمت  3,000,000 فارسی فلسفه )چاپ عکیس( رسر

ی االشارات والتنبیهات حکمت  2,920,000 عربی فلسفه )چاپ عکیس( متی

 820,000 عربی فلسفه )چاپ عکیس( النکت و الفوائد المتخذة من تألیفات ابن سینا  حکمت

 850,000 عربی خوشنویسی یس ام قرآن کریم )به خط نسخ معرب( )چاپ عکیس( جزء خط

 1,600,000 عربی خوشنویسی جشنواره رساج خط

 خط
، ی در سیاقت هيی )مجموعه خطوط استاد کشقی با  دلي 

مه ای درباره قلم و کتابت، ابزار خوشنوییس، خاطرانی مقد
 از خوشنویسان معارص( )تک رنگ(

 270,000 فارسی خوشنویسی

 خط
، ی در سیاقت هيی )مجموعه خطوط استاد کشقی با  دلي 

مقدمه ای درباره قلم و کتابت، ابزار خوشنوییس، خاطرانی 
)
ی

 از خوشنویسان معارص( )رنگ

 650,000 فارسی خوشنویسی

 650,000 عربی هنر )چاپ عکیس( مرقع ثالث خوشنویسی

 650,000 عربی هنر )چاپ عکیس( مرقع ثانی  خوشنویسی

 650,000 عربی هنر )چاپ عکیس( مرقع خط خوشنویسی

 650,000 عربی هنر )چاپ عکیس( مرقع رابع خوشنویسی

 650,000 عربی هنر )چاپ عکیس( مرقع سیاه مشق خوشنویسی

 800,000 عربی هنر )چاپ عکیس( ع محمد نوریمرق خوشنویسی

 1,900,000 عربی پزشکی قرابادین شاپور سهل )چاپ عکیس( دارو شناسی

 150,000 فارسی  های زخیم ایلبرشانه داستان

 250,000 فارسی  نله و دمیننی )داستانی از حماسه مهابهاراته( داستان

داستان 

 منظوم
 3,160,000 کی، اردوسرائي شعر )چاپ عکیس( حاتم نامه

 750,000 فارسی  شاهد صادق دانش نامه

 3,200,000 عربی  )چاپ عکیس( التحفة الرضویة للصحیفة سجادیة دعا

 دعا
)چاپ  ترجمه دعای انجیلیه سید الساجدین علیه السالم

 عکیس(
 1,400,000 فارسی 

 دعا
نة االمان الواقية وجنة االيمان الباقية )مصباح كفعیم(

ُ
 ج
 اپ عکیس()چ

 6,060,000 عربی 

 550,000 عربی  جمال االسبوع دعا

 150,000 بنگالی  دعای توسل همراه با ترجمه و تلفظ دعا
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 200,000 فارسی  روی نیاز دعا

 2,180,000 عربی  )چاپ عکیس( زبور آل محمد )ص( يا الصحيفة السجادية دعا

 220,000 عربی  زیارت عاشورا و دعای توسل و فرج دعا

ت فاطمه معصومه )س( دعا  220,000 عربی زیارت زیارتنامه حضی

 دعا
، دعای کمیل بن زیاد نخیع، ارسار  ح دعاء الخضی رسر

ی  المؤمنت  ح کالم امي   رسر
ی
ی ف ( العارفت 

ی
 )از چاپ سنگ

 350,000 عربی 

 دعا
ح دعای ندبه( ح مختض دعای ندبه )شفاء االمة در رسر  رسر

 )چاپ عکیس(
 1,840,000 فارسی 

 3,340,000 عربی  )چاپ عکیس( الصحيفة السجادية)با ترجمه فاریس( عاد

 دعا
( )چاپ 

ی
الصحیفة السجادیة )نسخه جبایع جد شیخ بهان

 عکیس(
 1,400,000 عربی 

 300,000 عربی  الصحیفة الصادقیة دعا

 150,000 بنگالی  فضیلت و اعمال ماه شعبان المعظم دعا

ی  دعا  3,360,000 عربی  )چاپ عکیس( مصباح السالکت 

 480,000 فارسی شعر دیوان کشوری دیلمقانی )سدۀ نهم هجری( دیوان

اوویس رجال
ّ
 400,000 فارسی شرح حال التحریر الط

 قاموس الرجال رجال
ی
 200,000 فارسی  گذری بر مقاله تنقیح المقال ف

انال رجال ی  لسان مي 
ی
 220,000 عربی  بیان عما وقع ف

(اعداد مختل ریاضیات ی  450,000 فارسی  ط از سي  تا پیاز )جلد شومي 

 الجيی والمقابلة )جلد سخت( ریاضيات
ی
 520,000 عربی هندسه رسالة ف

( ریاضيات ی  الجيی والمقابلة )جلد شومي 
ی
 450,000 عربی هندسه رسالة ف

 طریق المسائل العددیة )جلد سخت( ریاضيات
ی
 300,000 فارسی  رسالة ف

 طر  ریاضيات
ی
(رسالة ف ی  200,000 فارسی  یق المسائل العددیة )جلد شومي 

 480,000 فارسی  مبادی ترکیبیات )جلد سخت( ریاضيات

( ریاضيات ی  380,000 فارسی  مبادی ترکیبیات )جلد شومي 

 700,000 فارسی  نامساوی ها )جلد سخت( ریاضيات

( ریاضيات ی  580,000 فارسی  نامساوی ها )جلد شومي 

 زبان
اث زبانی        قدیم ما )واژگان قدیم در زبان عرنی قدیم(مي 

 ) جلد سخت(
 420,000 فارسی لغت

 زبان
 قدیم ما )واژگان قدیم در زبان عرنی قدیم( 

اث زبانی مي 
) ی  )جلد شومي 

 320,000 فارسی لغت

یزی زندگینامه  نامه سید ابوالقاسم کوکنی تيی
ی

 200,000 فارسی  زندگ

()از چاپ س سالمة المرصاد  زیارت
ی

 300,000 عربی  نگ

 650,000 فارسی  پنج سفرنامه يا سفر به اقليم عشق سفرنامه

ازیه سفرنامه  350,000 فارسی  رساله شي 
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 1,120,000 فارسی  )چاپ عکیس( سفرنامه دكيی اوئيلز به ممالك ايران سفرنامه

ن سند، سفرنامه سند )سفرنامه تصویری به استا سفرنامه
 اپ حیدرآباد پاکستان( )چ

ی
 (رنگ

 750,000 فارسی 

 سفرنامه
سفرنامه سند )سفرنامه تصویری به استان سند، 

 حیدرآباد پاکستان( )چاپ تک رنگ(
 400,000 فارسی 

 170,000 فارسی  سفرنامه مظفر الدین شاه به مراغه سفرنامه

 470,000 فارسی سياحت نامه ها در ايران)جلد سخت(های انگليیسسفرنامه  سفرنامه

(گليیسهای انسفرنامه  رنامهسف ی  400,000 فارسی سياحت نامه ها در ايران)جلد شومي 

ويس)جلد سخت( سفرنامه  470,000 فارسی سياحت نامه سفرنامه يوهان اشيی

( سفرنامه ی ويس)جلد شومي   400,000 فارسی سياحت نامه سفرنامه يوهان اشيی

 سفرنامه
شورش های گذر از ایران با لباس مبدل و یادداشت
 هندوستان )سفرنامه کلنل استوارت(

 700,000 فارسی سياحت نامه

 220,000 فارسی ساحت نامه شمیس ۱۳۰۳های سفر اصفهان در سال یادداشت سفرنامه

سنگ 

 شناسی
 معرفة الجواهر )جلد سخت(

ی
ی الزواهر ف  300,000 فارسی  کيی

( سنگ شناسی ی  معرفة الجواهر )جلد شومي 
ی
ی الزواهر ف  220,000 سیفار  کيی

سیره 

 معصومین
 400,000 عربی  حياة االمام المنتظر )عج(

 احوال صاحب بن عباد  شرح حال
ی
 1,170,000 عربی  )چاپ عکیس( االرشاد ف

 1,500,000 فارسی  تحقيق یاز سینه خاکریز تا بلندا شرح حال

 4,640,000 فارسی عرفان )چاپ عکیس( تذكرة االولياء شرح حال

 ترجمة الوهر جال شرح حال
ی
 200,000 عربی  مایماإلسيد عیل العالمة السایم ف

 420,000 عربی  الحائريون )ترجمة من تلمذ من علماء اصفهان بحائر( شرح حال

 650,000 فارسی  حدیث عشق شرح حال

 3,500,000 فارسی  جلد( ۵دّرة الصدف فيمن تلمذ من علماء اصفهان بالنجف ) شرح حال

 1,200,000 فارسی  جلد( ۲ضی آقا نجقی )در مح شرح حال

 450,000 فارسی  رنج و گنج شرح حال

 شرح حال
 نامه و گزیده اشعار عالم مجاهد مرحوم آیت هللا 

ی
زندگ

 مي  سید محمد کشقی 
 200,000 فارسی 

 250,000 فارسی  سوخته دیل غریب شرح حال

 420,000 فارسی افغانستان در سده اخي   یس و پنج عالم از عالمان تأثي  گذار افغانستان شرح حال

  شرح حال
ی

 220,000 اردو  سید محمد مفنی الشیعه الموسوی گ مختض حاالت زندگ

 شرح حال
آشناني با خدمت و فعالیت های حاج )سینای سخاوت 

غالمرضا یزدجردی احیاگر مرام پهلوانی و بنیانگذار مدارس 
 (استثناني سوم شعبان در مشهد الرضا

 500,000 سیفار 

ح حال معمر مغرنی  شرح حال
 900,000 فارسی  )چاپ عکیس( رسر
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 200,000 فارسی  طریق حق در سي  و سلوک شرح حال

 الف عام ) شرح حال
ی
 1,400,000 عربی  جلد( )جلد سخت( ۲علماء کربالء ف

 الف عام ) شرح حال
ی
( ۲علماء کربالء ف ی  1,000,000 عربی  جلد( )جلد شومي 

 شرح حال
ی العامیل   کتابة ۱۹۵۲ -م ۱۸۶۷محسن االمت 

ی
م و منهجه ف

  ةالتاری    خ اعیان الشیع
ً
 نموذجا

 600,000 عربی 

ح حال و آثار( شرح حال  1,100,000 فارسی  محقق خوانساری )رسر

 تراجم االعالم ) شرح حال
ی
 4,500,000 عربی  جلدی( ۵المفصل ف

 شرح حال
ح احوال و آثار فقیه عارف موالنا  محقق مجلیس )رسر

 جلدی( ۲محمد تقی مجلیس( )
 1,500,000 فارسی 

 270,000 فارسی  آیینه داران نور شعر

 مناقب و مصائب شعر
ی
 200,000 عربی مراثی الفية المآتم ف

 140,000 فارسی  باران باور )محمد رسول هللا ص از تولد تا هجرت( شعر

 500,000 فارسی  (   دفيی اولبهار احساس )گزیده اشعار انجمن ادنی بهار داراب شعر

 شعر
ی مثنوی از خمسه  بهرام نامه )آسمان هشتم: چهارمت 

جمله( )چاپ عکیس(  مي 
 300,000 فارسی 

( حبيب األوصاف شعر
ی

 280,000 فارسی مدایح )از چاپ سنگ

 150,000 فارسی  حجم آتش شعر

ت آینه )گزیده اشعار بیدل دهلوی( شعر  330,000 فارسی  حي 

 شعر
)خزينة االشعار خز  ی در مرثيه اهل بيت ينة االشعار مشكت 

 )«( ع»اطهار 
ی

 (از چاپ سنگ
 200,000 فارسی مراثی

یزی ) شعر  جمایل تيی
ٔ
 1,500,000 فارسی ادبيات جلد( 2خمسه

 200,000 فارسی  دستان سایه خالیست شعر

 شعر
چاپ از )جلد سخت( ) رةدستور حکمرانی مض یا رموزاالما

 
ی

 (سنگ
 330,000 عربی 

 شعر
( ) ةدستور حکمرانی مض یا رموزاالمار  ی از چاپ )جلد شومي 

 
ی

 (سنگ
 250,000 عربی 

 1,740,000 فارسی  )چاپ عکیس( ديوان حقيقی  شعر

ازی شعر  800,000 فارسی  ديوان سائل شي 

( ديوان واله داغستانی  شعر  1,380,000 فارسی  )چاپ عکیسي

 600,000 فارسی  دیوان انی المجد شعر

 520,000 فارسی  )چاپ عکیس( دیوان اشعار حایحی ابرقویه شعر

ازی شاعر زن دوره قاجار )جلد سخت( شعر  380,000 فارسی  دیوان ملویل شي 

( شعر ی ازی شاعر زن دوره قاجار )جلد شومي   300,000 فارسی  دیوان ملویل شي 

 270,000 فارسی  رباعیات حکیم عمر خیام شعر

 شعر
زا   ي رثكوچك؛ الرسالة رثانامه مي 

ی
يفة ف العصمة اء اهلالشر

 والطهارة )
ی

 (از چاپ سنگ
 320,000 فارسی مراثی
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ی االشعار عن ریحانة رسول االبرار شعر  220,000 فارسی  ریاحت 

 200,000 فارسی مراثی ریاض الحسینی )دیوان ذاکر قیم( )چاپ عکیس( شعر

 230,000 فارسی  نامه گل رسخزیارت شعر

 600,000 فارسی ادبيات ی از بزم موالنا )تأویلهای مثنوی به روایت سلطان ولد(ساغر  شعر

ی  شعر  230,000 عربی  ست اراجي 

( شعر ی  220,000 فارسی  رسیر اشک )ماتم نامه حسینی از محرم تا اربعت 

 3,200,000 فارسی  سفینه صائب )چاپ عکیس( شعر

 270,000 فارسی  سکوت در ملکوت شعر

ح اال شعر یخیةرسر
ّ
 180,000 فارسی  رجوزة البط

 اعاريض  شعر
ی
 الشعر وعلل الالعقد ف

ی
 1,180,000 عربی عروض )چاپ عکیس( قواف

 350,000 فارسی  کتیبه های سکوت شعر

 500,000 فارسی  کلیات اقبال الهوری شعر

 شعر
 ثناني مشهدی )به همراه تعلیقات( 

ی کلیات خواجه حست 
 جلدی( )جلد سخت(۲)

 1,100,000 فارسی 

 شعر
 ثناني مشهدی )به همراه تعلیقات( 

ی کلیات خواجه حست 
(۲) ی  جلدی( )جلد شومي 

 950,000 فارسی 

 700,000 ترکی مراثی کلیات دخیل )به زبان ترگ( )چاپ عکیس( شعر

اج خوانساری شعر
ّ
 500,000 فارسی  کلیات دیوان وه

 350,000 فارسی  گلزار فاطیم شعر

 شعر
ح چند بیت دشوار از پنج گنج نظایم و گنجینه راز )رسر 

 )چاپ عکیس( سه قصیده از نارصخشو(
 2,130,000 فارسی 

 250,000 فارسی  لییل و مجنون )چاپ عکیس( شعر

 300,000 عربی  شعاراالقصائد و الالمختار من  شعر

 280,000 فارسی  معیار االشعار شعر

 شعر
نی طالب ( مقتل منظور اصفهانی )زبدة النوائب من آل ا

 )چاپ عکیس(
 600,000 فارسی مراثی

 200,000 فارسی  نجوای منتظران شعر

 600,000 فارسی شبه قاره نرگسستان )ترجمه منظوم فاریس رامایانا، حماسه هندی( شعر

ه های مضمونی در شعر پاریس ) شعر  3,200,000 فارسی ادبيات جلدی رحیل( 3نظي 

 200,000 ترکی مراثی نوای محرم شعر

 170,000 فارسی مراثی هفت آسمان عشق )از مدینه تا کربال( شعر

 3,200,000 فارسی هنر کلک مسیحا شعر

ب المثلهای ترگ آذری( ضرب المثل  200,000 ترکی  آتاباالر سوزلری )رصی

ب المثلهای فاریس دارانی ) ضرب المثل  1,450,000 فارسی  جلد( 2رصی

 1,960,000 عربی  رساءاال  عرفان
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 170,000 فارسی تصوف اصحاب نور )تفسي  صوفیانه(؛ مظاهر انوار )تقسیم عوالم( عرفان

 3,660,000 عربی  )چاپ عکیس( رسائل ابن عرنی اندلیس عرفان

يةالالرسالة  عرفان  2,940,000 عربی  )چاپ عکیس( قشي 

 عرفان
 سهروردی، بابا افضل 

ی
اث عرفان رهواری و رستگاری )از مي 

 و عطار(
 270,000 ارسیف 

ی  عرفان ی و منهاج السالكت   820,000 فارسی  رياض العارفت 

 480,000 فارسی  عرفان و تصوف و نفوذ آن در هند و بنگالدش عرفان

  عرفان
ی
 2,080,000 فارسی  )چاپ عکیس( مجموعه هفت رساله عرفان

 معرفة الوجود )چاپ عکیس( عرفان
ی
 800,000 فارسی  نقد النقود ف

 عرفان
 آیه نو 

ی
اف ر الصدر )ویراست دوم از نور الفؤاد یا تفسي  ارسر

ی   نور( بر اساس نسخه کتابخانه برلت 
 280,000 فارسی تصوف

علم حروف 

 و اسماء
ة االلباب  3,200,000 عربی  )چاپ عکیس( ذخي 

 وفق االعداد  علوم غربیه
ی
 2,000,000 عربی  )چاپ عکیس( کنه المراد ف

 220,000 عربی  آراؤه االجتماعیة و السیاسیةعدنان الصائغ و  علوم قرآن

 استخراج كل آية علوم قرآن
ی
 3,620,000 عربی  )چاپ عکیس( الواضحة ف

علوم و 

 فنون

جواهرنامه )تلخیص تنسوخ نامه ایلخانی خواجه 
الدین طویس(  نصي 

 200,000 فارسی 

علوم و 

 فنون
 180,000 فارسی  سه رساله در طبیعیات

علوم و 

 فنون

 صناعة صنا
ی
ی العلم و العمل النافع ف عة الحیل )الجامع بت 

 الحیل( )چاپ عکیس(
 570,000 فارسی 

علوم و 

 فنون
 800,000 فارسی  عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات

 فرهنگ
 )ترجمه از ترگ 

ی
فرهنگ اصطالحات وقف در عثمان

 عثمانی به فاریس(
 200,000 فارسی لغت

 فضائل
 من

ی
 اقب االمام عیل بن انی طالب )ع(کفایة الطالب ف
 )چاپ عکیس(

 3,520,000 فارسی 

 االسالم فقه
ی
 370,000 عربی  احکام اهل الکتاب ف

 250,000 فارسی  ارث و حل مسائل آن فقه

 الفقه المعارص )جلد اول( فقه
ی
 500,000 عربی  بحوث ف

 الفقه المعارص )جلد پنجم( فقه
ی
 500,000 عربی  بحوث ف

 الفقه المعارص )جلد چهارم( بحوث فقه
ی
 500,000 عربی  ف

 الفقه المعارص )جلد دوم( فقه
ی
 500,000 عربی  بحوث ف

 الفقه المعارص )جلد سوم( فقه
ی
 500,000 عربی  بحوث ف

 الفقه المعارص )جلد ششم( فقه
ی
 500,000 عربی  بحوث ف
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 1,500,000 عربی  جلد( ۳تبضة الفقهاء ) فقه

 احکام الدینتبضة المتع فقه
ی
ی ف  400,000 عربی  لمت 

ائیة )الجزء االول( فقه
ّ
 500,000 عربی  تعلیقات عیل اجوبة المسائل المهن

( فقه
ی
ائیة )الجزء الثان

ّ
 450,000 عربی  تعلیقات عیل اجوبة المسائل المهن

 800,000 عربی  دائرة المعارف النجفية فقه

ح الروضة البهیة ) فقه  2,300,000 عربی  مجلد( ۵رسر

اث  ارشاد االذهان فقه ح فاریس کتاب المي   1,870,000 فارسی  )چاپ عکیس( رسر

 470,000 فارسی  )چاپ عکیس( صیدیه )رساله در باب شکار و احکام فقیه آن( فقه

 الفقه االسالیم فقه
ی
 650,000 عربی  عقد الفضویل ف

 الحاشیة عیل الرسائل ) فقه
ی
 1,200,000 عربی  جلد( ۳عمدة الوسائل ف

 فقه النساء( فقه
ی
 300,000 فارسی  فقه زنان )عقد الکساء ف

 260,000 عربی  الفوائد الغرویة فقه

 الفقه و االصول و العربیة ) فقه
ی
 1,200,000 عربی  مجلد( ۲القواعد و الفوائد ف

 1,500,000 عربی  مجلد( ۳کتاب الصوم ) فقه

 420,000 عربی  کتاب القضاء فقه

 900,000 فارسی  جلد( ۲انی فقیه حقوق مدنی ایران )مب فقه

 2,020,000 عربی  )چاپ عکیس( مجمع الصیغ و منبع العقود  فقه

 ال فقه
ی
 المذاهب المعاطاة ف

ی
 550,000 عربی  سالیماالفقه الثمانیة ف

 1,200,000 عربی  جلد( 2) ملخص جامع المعارف و االحكام فقه

 100,000 فارسی   مناسك حج فقه

 300,000 عربی  مناسک الحج و العمرة فقه

ی  فقه  480,000 عربی  منهاج المتقت 

 االقرار بالدین المجهول فقه
ی
 1,040,000 عربی  )چاپ عکیس( نهایة السؤول ف

 1,000,000 فرانسوی  ((STYX استیکس فلسفه

ح حديث رأس الجالوت( فلسفه  250,000 عربی  انوار التوحيد )ويليه رسر

  (LIBERTE ISLAMIQUEآزادی اسالیم ) فلسفه

انگليسی، 

فرانسوی، 

 التين

500,000 

ی  فلسفه ح حکمة العت   300,000 عربی  حاشیة الباغنوی عیل رسر

 170,000 فارسی  دو رسالۀ فلسقی فاریس )رد تناسخ، حقیقت موت( فلسفه

 250,000 عربی  رسائل فلسقی نظام الدین احمد گیالنی )چاپ عکیس( فلسفه

 210,000 فارسی  )چاپ عکیس( عروس االفکار  سفهفل

 600,000 فرانسوی  ((LA COMETE BAYLEال کمیت بایل  فلسفه
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  فلسفه
ی
 100,000 عربی  المعاد الجسمان

 فهرست
ه در سوئد به  ایران، اسالم، انقالب )صورت کتابهای منتشر

 شمیس( ۱۳۸۲زبانهای فاریس تا سال 
 240,000 فارسی 

 فهرست
فرهنگ )پيش نشر كارنامه چهل ساله مجمع چلچراغ 

 ذخائر اسالیم(
 600,000 فارسی 

 در سوئد فهرست
ی
 250,000 فارسی  دائرة المعارف نویسندگان ایران

 فهرست   فهرست
ٔ
 سلطان المدارس هندکتابخانه

نسخه های 

 خطی
 650,000 فارسی

 فهرست
فهرست کتب خیط کتابخانه آیت هللا حاج شیخ 

(غالمرضا یزدی )
ی

()رنگ
ی
 فقیه خراسان

 750,000 فارسی 

 فهرست
های خیط کتابخانه آیت هللا سید محمد فهرست نسخه

ی موسوی شفنی )اصفهان   ایران(  تقی بن سید محمد حست 

نسخه های 

 خطی
 350,000 فارسی

 های خیط کتابخانه آکادیم لینیحر )رم   ایتالیا(فهرست نسخه فهرست
نسخه های 

 خطی
 650,000 فارسی

 هرستف
وزیانا، ایتالیا )  - 1فهرست نسخه های خیط کتابخانه آميی

 ( )جلد سخت(124

نسخه های 

 خطی
 340,000 فارسی

 فهرست
وزیانا، ایتالیا )  - 1فهرست نسخه های خیطي کتابخانه آميی

124) ی  ( )جلد شومي 

نسخه های 

 خطی
 250,000 فارسی

 فهرست
 های خیط کتابخانه شخیص میبدی   دفيی فهرست نسخه

 سوم )کرمانشاه   ایران(

نسخه های 

 خطی
 600,000 فارسی

 فهرست
های خیط کتابخانه مدرسه آیة هللا فهرست نسخه

 العظیم خونی )قدس رسه(

نسخه های 

 خطی
 450,000 فارسی

 های خیط کتابخانه مدرسه صدر )تهران   ایران(فهرست نسخه فهرست
نسخه های 

 خطی
 300,000 فارسی

 فهرست
های خیط کتابخانه مدرسه صدر خواجو فهرست نسخه
 )اصفهان   ایران(

نسخه های 

 خطی
 300,000 فارسی

 فهرست
های خیط کتابخانه میبدی   دفيی اول فهرست نسخه

 )کرمانشاه   ایران(

نسخه های 

 خطی
 360,000 فارسی

 فهرست
اث فهرستواره نسخه های خیط و عکیس مرکز احیاء مي 

 اسالیم )ویرایش نخست(

نسخه  ميراث،

 های خطی
 450,000 فارسی

ان ایلمدخل ال فهرست ی  350,000 عربی  فقاهةال مي 

 فهرست نگاری
، پايان نامه های دفاع شده در  پايان نامه های ايرانی

 دانشگاه های ايران با موضوع عراق
 900,000 فارسی 

 400,000 عربی  ذیل کشف الظنون )جلد سخت( فهرست نگاری

( ذیل کشف فهرست نگاری ی  320,000 عربی  الظنون )شومي 

 350,000 عربی  عیل هامش الذریعة فهرست نگاری

 فهرست نگاری
فهرس مکتبة الشیخ سلیمان آل سلیمان البیاضی العامیل 

 )صور   لبنان(
 300,000 عربی 

 فهرست نگاری
فهرست کتب خیط کتابخانه آیت هللا حاج شیخ 

( )تک رنگ(  غالمرضا یزدی )فقیه خراسانی
 300,000 فارسی 

 250,000 فارسی  فهرست کتب خیط کتابخانه سید محمد حجت کوهکمری فهرست نگاری

 400,000 فارسی  فهرست مختض نسخه های عکیس پزشگ در کتابخانه کویت فهرست نگاری
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 300,000 فارسی  فهرست مرقعات و آلبومهای عکس کتابخانه میل ملک فهرست نگاری

ک نسخهفهرست م فهرست نگاری  1,000,000 فارسی   پاکستان )جلد اول(های خیط فاریسشيی

 فهرست نگاری
ای از فهرست نسخ خیط فاریس کتابخانه کوپرییل و پاره

 نسخ خیط عرنی )استانبول   ترکیه(
 320,000 فارسی 

  فهرست نگاری
ی
 450,000 فارسی  فهرست نسخه های خیط خاندان امام جمعه زنجان

 فهرست نگاری
ست نسخه های خیط دو کتابخانه شخیص پاکستان فهر 

 )مجددی، کاظیم(
 300,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط فاریس در کتابخانه راغب 

 (پاشا)تک رنگ
 450,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط فاریس در کتابخانه سلیمانیه 

 استانبول
 300,000 فارسی 

 فهرست نگاری
نسخه های خیط فاریس کتابخانه ابن مسکویه فهرست 

 )اصفهان   ایران(، )بخش فهرست نشده(
 500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط کتابخانه آرامگاه حاج شیخ 

 تهران )چاپ تک رنگ( –هادی نجم آبادی 
 350,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط کتابخانه رسیزدی )مسجد 

ه  . دفيی دومیزد( -حظي 
 450,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط کتابخانه رسیزدی )مسجد 

ه  یزد(. دفيی سوم -حظي 
 450,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط کتابخانه سلطان المدارس و 

) ی  جامعه سلطانیه، لکهنو )جلد شومي 
 700,000 فارسی 

 فهرست نگاری
خیط کتابخانه مدرسه چشمه  فهرست نسخه های

 رحمت
 350,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط مالستان )غزنی افغانستان( با 

، سند وآثار تارییحی   چند سنگ قيی
 500,000 فارسی قاجاریه

 فهرست نگاری
فهرست نسخه های خیط مدرسه آیت هللا خادیم 

 اصفهان –)عربان( 
 350,000 فارسی 

 فهرست نگاری
هرست نسخه های خیط و اسناد شیخ حیدرعیل صلوانی ف

 ایران( –)اصفهان 
 320,000 فارسی 

 فهرست نگاری
 کتابخانه مرکزی و مراکز فهرست نسخه

ی
های چاپ سنگ

اسناد دانشگاه اصفهان)همراه با تصاویر منتخب از نسخه 
)
ی

 های چاپ سنگ

 700,000 فارسی 

 فهرست نگاری
عیل نیهاد ترالن در های خیط پرفسور فهرست نسخه

 کتابخانه سلیمانیه )استانبول   ترکیه(
 300,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط خاندان میبدی )کرمانشاه   فهرست نسخه

 ایران(
 400,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط خزانه مفنی در اسالم آباد فهرست نسخه

 )اسالم آباد   پاکستان(
 500,000 فارسی 

 650,000 فارسی  های خیط خورشید گردیزی )ملتان   پاکستان(فهرست نسخه یفهرست نگار

 فهرست نگاری
های خیط سه کتابخانه اصفهان فهرست نسخه

(   )اصفهان   ایران( کات   عالمه فانی   سید شفنی  )ابواليی
 360,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط سید مصلح الدین مهدوی فهرست نسخه
 ان()اصفهان   ایر 

 300,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط صارم الدوله   اهداني به فهرست نسخه

 کتابخانه فرهنگ )گنجینه نسخ خیط   اصفهان(
 550,000 فارسی 
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 فهرست نگاری
های خیط فاریس کتابخانه چروم حسن فهرست نسخه

 پاشا )چروم   ترکیه(
 330,000 فارسی 

 فهرست نگاری
ریس مؤسسه سنداالیحی های خیط فافهرست نسخه

 )حیدرآباد   پاکستان(
 350,000 فارسی 

 فهرست نگاری
 های خیط كتابخانفهرست نسخه

ٔ
جواديه  ه جامعه

  )بنارس   هند(
 350,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه استاد ابراهیم دهگان فهرست نسخه
 جلدی( ۲)اراک   ایران( )

 900,000 فارسی 

 فهرست نگاری
ی عاطقی )کاشان ست نسخهفهر  های خیط کتابخانه افشت 

   ایران(
 350,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه آیت هللا حاج سید فهرست نسخه

 حسن فقیه امایم   دفيی اول )اصفهان   ایران(
 700,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه آیت هللا حجیحی فهرست نسخه

 ()نجف آباد   ایران
 450,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه حجت کشقی فهرست نسخه
 )استهبان   ایران(

 500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه حوزه علمیه آشتیان فهرست نسخه
 )آشتیان   ایران(

 380,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه دارالعلم آیت هللا فهرست نسخه

ف   عراق( العظیم  خونی )نجف ارسر
 400,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه دانشگاه بوعیل فهرست نسخه
 )همدان   ایران(

 450,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه رسیزدی )مسجد فهرست نسخه

ه   یزد(   )دفيی اول( –حظي 
 450,000 فارسی 

 فهرست نگاری
خانه سید احمد روضانی های خیط کتابفهرست نسخه
 )اصفهان   ایران(

 350,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه شخیص سید صادق فهرست نسخه

 حسینی اشکوری )قم   ایران(، )دفيی اول(
 650,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه شخیص میبدی   دفيی فهرست نسخه

 اول )کرمانشاه   ایران(
 400,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه شخیص میبدی   دفيی فهرست نسخه

 دوم )کرمانشاه   ایران(
 450,000 فارسی 

 فهرست نگاری
 فهرست نسخه

ی
های خیط کتابخانه شیخ محمد عیل دیان

جند   ایران(  )بي 
 360,000 فارسی 

 یزدی )یزد   ایران(فهرست نسخه فهرست نگاری
ی
 420,000 فارسی  های خیط کتابخانه صدوف

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه عمویم امام هادی )ع( فهرست نسخه

 )مشهد مقدس   ایران(
 300,000 فارسی 

 350,000 فارسی  های خیط کتابخانه فحول قزوینی فهرست نسخه فهرست نگاری

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه فرهنگ و ارشاد فهرست نسخه

 (اسالیم )کاشان   ایران
 280,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه قمر بنی هاشم فهرست نسخه
 )دامغان   ایران(

 320,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه مدرسه آیت هللا فهرست نسخه

ف   عراق(  العظیم بروجردی   دفيی اول و دوم )نجف ارسر
 720,000 فارسی 

 فهرست نگاری
کتابخانه مدرسه جعفریه های خیط  فهرست نسخه
 )زهان   ایران(

 350,000 فارسی 
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 320,000 فارسی  های خیط کتابخانه مدرسه خان )یزد   ایران(فهرست نسخه فهرست نگاری

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه مدرسه صدر بازار فهرست نسخه

 جلدی( ۳)اصفهان   ایران()
 1,400,000 فارسی 

 فهرست نگاری
ای خیط کتابخانه مدرسه علمیه هفهرست نسخه

 فتحعیل بیگ )دامغان   ایران(
 420,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه مدرسه مظهر العلوم فهرست نسخه
 )بنارس هند(

 320,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه مدرسه معمار بایسر فهرست نسخه
 )تهران   ایران(

 330,000 فارسی 

 ریفهرست نگا
های خیط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد فهرست نسخه

 دانشگاه اصفهان   دفيی اول
 500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد فهرست نسخه

 دانشگاه اصفهان   دفيی چهارم)اصفهان   ایران(
 500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
و مرکز اسناد  های خیط کتابخانه مرکزیفهرست نسخه

 دانشگاه اصفهان   دفيی دوم )اصفهان   ایران(
 500,000 فارسی 

 350,000 فارسی  های خیط کتابخانه مفنی الشیعه )قم   ایران(فهرست نسخه فهرست نگاری

 فهرست نگاری
های خیط کتابخانه ممتاز العلماء   دفيی فهرست نسخه

 اول )لکنهو   هند(
 550,000 فارسی 

 گاریفهرست ن
های خیط کتابخانه مؤسسه امام صادق فهرست نسخه
 )ع(   )قم   ایران(

 280,000 فارسی 

 فهرست نگاری
ت آیة فهرست نسخه های خیط کتابخانه مؤسسه حضی

 جلد( ۲هللا العظیم بروجردی )قم   ایران( )
 1,200,000 فارسی 

 فهرست نگاری
زا محمد کاظمینی فهرست نسخه  های خیط کتابخانه مي 

 جلدی( ۲)یزد   ایران()
 750,000 فارسی 

 فهرست نگاری
 پور های خیط کتابخانهفهرست نسخه

ی
 پور )زنگ

ی
های زنگ

   هند(
 700,000 فارسی 

 400,000 فارسی  های قائن )قائن   ایران(های خیط کتابخانهفهرست نسخه فهرست نگاری

 فهرست نگاری
ن )گلپایگان های گلپایگاهای خیط کتابخانهفهرست نسخه

   ایران(
 500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
ت فهرست نسخه های خیط مدرسه قنيی عیل خان )حضی

 ویل عض )عج(( )تهران   ایران(
 500,000 فارسی 

اث اسالیم )جلد اول(فهرست نسخه فهرست نگاری  600,000 فارسی  های خیط مرکز احیاء مي 

 فهرست نگاری
اث اسالیم )جلد های خیط مرکز فهرست نسخه احیاء مي 

 پنجم(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم )جلد فهرست نسخه های خیط مرکز احیاء مي 

 چهارم(
 600,000 فارسی 

اث اسالیم )جلد دوم(فهرست نسخه فهرست نگاری  600,000 فارسی  های خیط مرکز احیاء مي 

افهرست نسخه فهرست نگاری  600,000 فارسی  ث اسالیم )جلد سوم(های خیط مرکز احیاء مي 

 فهرست نگاری
اث اسالیم )جلد فهرست نسخه های خیط مرکز احیاء مي 

 ششم(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم )جلد فهرست نسخه های خیط مرکز احیاء مي 

 هشتم(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم )جلفهرست نسخه د های خیط مرکز احیاء مي 

 هفتم(
 600,000 فارسی 
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 600,000 فارسی  های خیط مکتبة الزهراء )اصفهان   ایران(فهرست نسخه فهرست نگاری

 فهرست نگاری
اث اسالیم   فهرست نسخه های عکیس مرکز احیاء مي 

 جلد اول )قم   ایران(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم   فهرست نسخه های عکیس مرکز احیاء مي 

 لد پنجم )قم   ایران(ج
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم   فهرست نسخه های عکیس مرکز احیاء مي 

 جلد چهارم )قم   ایران(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم   فهرست نسخه های عکیس مرکز احیاء مي 

 جلد دوم )قم   ایران(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم   های فهرست نسخه عکیس مرکز احیاء مي 

 جلد سوم )قم   ایران(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم   فهرست نسخه های عکیس مرکز احیاء مي 

 جلد ششم )قم   ایران(
 600,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث اسالیم   فهرست نسخه های عکیس مرکز احیاء مي 

 جلد هفتم )قم   ایران(
 600,000 فارسی 

 250,000 فارسی  فهرستواره ششصد و یس نسخه خیط کتابخانه های پاکستان فهرست نگاری

 فهرست نگاری
فهرستواره مصور نسخه های خیط کتابخانه عیل اکيی 

 اصفهان )چاپ تک رنگ( –فقیه 
 500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
فهرستواره مصور نسخه های خیط کتابخانه عیل اکيی 

(اصفهان )چ –فقیه 
ی

 اپ رنگ
 1,500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
زا  فهرستواره مصور نسخه های خیط و اسناد مي 
 محمدتقی موسوی فقیه احمدآبادی )تک رنگ(

 500,000 فارسی 

 فهرست نگاری
زا  فهرستواره مصور نسخه های خیط و اسناد مي 
)
ی

 محمدتقی موسوی فقیه احمدآبادی )چاپ رنگ
 1,500,000 فارسی 

 450,000 فارسی  های خیط خانقاه مجیبیه )پتنا   هند(فهرستواره نسخه ریفهرست نگا

 فهرست نگاری
اث   چاپ شبه قاره در مرکز احیاء مي 

ی
کتابهای سنگ

 اسالیم، قم ) جلد سخت (
 720,000 فارسی 

 فهرست نگاری
اث   چاپ شبه قاره در مرکز احیاء مي 

ی
کتابهای سنگ

) ی  اسالیم، قم ) جلد شومي 
 650,000 فارسی 

 فهرست نگاری
های خیط و کهن گنجینه کردستان )فهرست نسخه

 کردستان(   )سنندج   ایران(
ی

اث فرهنگ  کتابخانه اداره مي 
 350,000 فارسی 

 200,000 عربی  مخطوطات السید الرضوی )کراتیسر   پاکستان( فهرست نگاری

 150,000 عربی  مخطوطات دزفول )مدرسة النبوی و السید النبوی( فهرست نگاری

 مکتبة فاتیکان )روما   فاتیکان( فهرست نگاری
ی
 550,000 عربی  المخطوطات العربیة ف

 150,000 عربی  مخطوطات مکتبة االردبییل )قم   ایران( فهرست نگاری

 150,000 عربی  مخطوطات مکتبة االمام الهادی )مشهد   ایران( فهرست نگاری

 فهرست نگاری
ف   مخطوطات مکتبة الج زائری النجقی )النجف االرسر

 العراق(
 150,000 عربی 

 150,000 عربی  مخطوطات مکتبة المدرسة االسماعیلیة )شاهرود   ایران( فهرست نگاری

 150,000 عربی  مخطوطات مکتبة المرتضوی )مشهد   ایران( فهرست نگاری

 600,000 عربی  مخطوطات مکتبة المیبدی )الجزء االول( فهرست نگاری
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 200,000 عربی  مخطوطات مکتبة المیبدی )مشهد   ایران( فهرست نگاری

 150,000 عربی  مخطوطات مکتبة النجویم )کرمانشاه   ایران( فهرست نگاری

 150,000 عربی  مخطوطات مکتبة عبدالعظیم الهادی )ضحیان   یمن( فهرست نگاری

 150,000 عربی  یران(مخطوطات مکتبة فحول القزوینی )قزوین   ا فهرست نگاری

وجردی )کرمانشاه   ایران( فهرست نگاری  150,000 عربی  مخطوطات مکتبة مدرسة االمام اليی

 450,000 فارسی  مخطوطات و اسناد میبد )میبد   ایران( فهرست نگاری

( فهرست نگاری
ی

 700,000 فارسی  فهرست نسخه های خیط فاریس در کتابخانه راغب پاشا)رنگ

 گاریفهرست ن
فهرست نسخه های خیط کتابخانه آرامگاه حاج شیخ 

( –هادی نجم آبادی 
ی

 تهران )چاپ رنگ
 700,000 فارسی 

 300,000 فارسی  های خیط کتابخانه ارگانی بهبهانی فهرست نسخه فهرست نگاری

 900,000 عربی  اثر سياق در اختيار قراءات قراءات

 250,000 فارسی  روایات  عقل از منظر آیات و قرآن

( کتابشناسی  1,000,000 عربی  ایل استدراك الذريعة )الجزء األول والثانی

 900,000 فارسی  جلد( ۲مستدرک الذریعة ایل تصانیف الشیعة ) کتابشناسی

 600,000 فارسی  ترجمه االنوار النعمانية يا جامع االنوار )چاپ عکیس( کشکول

 3,960,000 عربی  کیس()چاپ ع جنگ حروفيه، جامع المعانی  کشکول

 4,600,000 عربی  السوانح المرضیة و النوافع العطریة )کشکول ابن خاتون عامیل( کشکول

 3,500,000 عربی  )چاپ عکیس( کشکول همایون کشکول

ی الفوائد ) کشکول  700,000 عربی  جلد( ۲کيی

 450,000 فارسی  ثار عن ائّمتنا االطهارمجمع اآل کشکول

 اصول الكالم االشارة کالم
ی
 2,060,000 فارسی  )چاپ عکیس( ف

ی  کالم  270,000 فارسی  اندیشه های سيی

 160,000 عربی  انقاذ البشر من الجيی و القدر کالم

 1,600,000 عربی  جلد( ۳عصمة العقائد من اخطائها ) کالم

 کالم و فلسفة( کالم
ی
 230,000 عربی  القول الطیب )بحوث ف

 450,000 عربی  الکلم الطیب کالم

 270,000 فارسی  جيی و اختيار کالم

 280,000 فارسی  حيوی بلیحی و سعديا گائون کالم

ان به روایت جابر بن حیان )جلد سخت( کیمیا ی  350,000 فارسی  علم مي 

( کيميا ی ان به روایت جابر بن حیان )جلد شومي  ی  270,000 فارسی  علم مي 

 300,000 فارسی لغت فرهنگ اصطالحات صنعت کیمیا کيميا

 900,000 عربی  مفتاح الحکمة کيميا

 240,000 فارسی  رس انگشت هيی ايران در قلوب گردشگران گردشگری
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 گزارش
ک  اث مشيی ی الملیل مي  ی همایش بت  اخبار گام به گام اولت 

 ایران و عراق
 600,000 فارسی 

 350,000 عربی  بدیع اللغة )معجم اللغات المعربة( لغت

 نامگ لغت
ی
 500,000 فارسی  پهلوان

 330,000 عربی  الجموع و المصادر لغت

 لغت
اللغات )فرهنگ لغت عرنی به فاریس و فاریس به  خالصة
 فاریس(

 700,000 فارسی 

 لغت
فرهنگ اصطالحات نظایم )المعجم العسکری یا گرد و 

 غبار(، فاریس به عرنی 
 600,000 عربی 

 لغت
 ، ، تارییحی

ی
ی، داستان فرهنگ تلمیحات: اشارات اساطي 
 مذهنی در زبان و ادبیات اردو   هندی به فاریس

 450,000 فارسی 

 1,200,000 فارسی  جلدی( ۲فرهنگ زیب اللغات )اردو   فاریس() لغت

 200,000 فارسی  فرهنگ لغات و اصطالحات عامیانه داراب لغت

 الصحافة العربیة و الفارسیة لغت
ی
 300,000 فارسی  لغة اإلعالم ف

 مجالس
 المرانر 

ی
مجالس طسویحی خونی یا مجالس االصول ف

 )چاپ عکیس(
 550,000 فارسی 

 مراثی
ت سیدالشهدا )ع( و شهدا ی سلسله اشعار در مرانر حضی

 جلدی( )چاپ عکیس( ۸کربال به زبان اردو )
 5,000,000 فارسی 

سینیة ) مراثی
ُ
 چاپ از سیاست نامه حسینی یا السیاسة الح

ی
 200,000 فارسی  (سنگ

 مراثی
و چند قصیده از « ع»مجموعه قصاید و مرانر اهلبیت 

ی اصفهانی  زا حبیب هللا خراسانی و شیخ محمد حست  مي 
( 

ی
 (از چاپ سنگ

 200,000 فارسی 

 مراثی
 از 

ی
شاعران انجمن محرم نامه بر اساس چاپ سنگ

 دانشکده اصفهان )
ی

 (از چاپ سنگ
 250,000 فارسی 

 350,000 فارسی  اسالم چه یم گوید معارف

)جلد سخت( معارف ی  350,000 فارسی  سكينة الصالحت 

( معارف ی ی )جلد شومي   270,000 فارسی  سکینة الصالحت 

اث معماری  1,000,000 فارسی  معماری عراق گذری بر مي 

 مقاالت
نگ )دفيی اول: مجموعه مقاالت یادمان شهید ثقة 

ُ
ج

یزی از پیشگامان فهرست  نگاری ایران( االسالم تيی
 850,000 فارسی 

 مقاالت
نگ )دفيی دوم: 

ُ
مجموعه مقاالت یادمان عالمه شیخ آقا  ج

)  بزرگ تهرانی
 850,000 فارسی 

 مقاالت
نگ )دفيی سوم

ُ
مجموعه مقاالت آیه هللا محقق سید  : ج

)  عبدالعزیز طباطباني
 850,000 فارسی 

 مقاالت
ك  اث مشيی ی الملیل مي  ی همايش بت  چكيده مقاالت اولت 

 ايران و عراق
 500,000 فارسی 

 مقاالت
ک  اث مشيی ی الملیل مي  ی همایش بت  چکیده مقاالت اولت 

 ایران و عراق
 650,000 فارسی 

ک ایران و هندچکیده مقاال مقاالت اث مشيی ی الملیل مي   650,000 فارسی  ت همایش بت 

 350,000 فارسی  چهار مقاله هندی مقاالت

 400,000 فارسی  حلقه های تصوف و عرفان در ايران و هند مقاالت
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 450,000 فارسی  های معماری در ايران و هندحلقه مقاالت

 480,000 یفارس هنر حلقه های هيی در ايران و هند مقاالت

 مقاالت
خالصه مقاالت همایش تارییحی و فرهنگ در منطقه 

 سهند و خداجو
 290,000 فارسی 

 250,000 فارسی  دليل الجامعات العراقية مقاالت

 800,000 فارسی  دين و اسطوره در ايران و هند مقاالت

 300,000 فارسی  در هند زبان فاریس مقاالت

 400,000 فارسی  ه در مجالت و ویژه نامه ها(شش مقاله هندی )چاپ شد مقاالت

 مقاالت
فهرستواره مقاله های هندشنایس )مقاله های هندپژویه 

)
ی
 در مجله های ایران

 400,000 فارسی 

 مقاالت
اث  مجموع بحوث و مقاالت المؤتمر الدویل األول لليی

ی ایران و العراق) ک بت   جلد( 4المشيی
 5,000,000 عربی 

 مقاالت
ک مجموعه م اث مشيی ی الملیل مي  ی همایش بت  قاالت اولت 

 (۶ -۱ایران و هند )
 3,500,000 عربی، کردی 

قی آرانایلمدخل ال مقاالت
ّ
 1,150,000 عربی   مؤتمر محق

 700,000 فارسی  هندشناخت مقاالت

 منطق
ی فلسقی از روزگار  رساله منطقی پولس پاریس )متی

( )چاپ عکیس( وان ساسانی  انوشي 
 230,000 تينسریانی، ال 

 القواعد المنطقیة منطق
ی
ح خطبة الشمسیة ف  1,620,000 عربی  )چاپ عکیس( رسر

 200,000 عربی  االحکام عیل قرانات الکواکب نجوم

 ال نجوم
ی
ی ف اهت   1,520,000 عربی هيئت )چاپ عکیس( هيئةاليی

 500,000 عربی  زی    ج ابن شاطر )نزهة الناظر( )الزی    ج الجدید( )چاپ عکیس( نجوم

 360,000 فارسی  زی    ج ایلخانی )چاپ عکیس( نجوم

 نجوم
ح بیست باب  ح بیست باب در معرفت اسطرالب )رسر رسر

الدین طویس(  خواجه نصي 
 400,000 فارسی 

 320,000 عربی  صنعة آالت الرصد )چاپ عکیس( نجوم

 2,000,000 فارسی  جداول تواري    خ نجویم و اختيارات ايام نجوم

ط  نحو ی العربية و الفارسية )دراسة تقابلية(أسلوب الشر  400,000 عربی  بت 

 اللغة العربية من البداية حنی االن نحو
ی
 420,000 عربی  التطورات النحوية ف

 360,000 فارسی  ۹۴کتابچه اردیبهشت  نشریه

 400,000 فارسی  ۹۲کتابچه آبان  نشریه

 350,000 فارسی  ۹۳کتابچه آبان  نشریه

 350,000 فارسی  ۹۳ذر کتابچه آ نشریه

 340,000 فارسی  ۹۳کتابچه بهمن  نشریه

 340,000 فارسی  ۹۲کتابچه تي   نشریه

 400,000 فارسی  ۹۳کتابچه تي   نشریه
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 350,000 فارسی  ۹۲کتابچه خرداد  نشریه

 350,000 فارسی  ۹۳کتابچه شهریور  نشریه

 350,000 فارسی  ۹۴کتابچه فروردین  نشریه

 350,000 فارسی  ۹۳ابچه مرداد کت نشریه

 300,000 فارسی  ۹۱کتابچه مهر  نشریه

 350,000 فارسی  ۹۲کتابچه مهر  نشریه

 350,000 فارسی  ۹۳کتابچه مهر  نشریه

 آراء عمربن إبراهيم خيامية نقد
ی
 750,000 عربی  الحكمة اإليمانية ف

 الهجاء السيایس عند شعراء الشيعة نقد
ی
 500,000 عربی  دراسات ف

 بحرالعلوم نقد
ر
 عیل مران

ی
ی الطباطبان ح تخمیس السید حست   250,000 عربی  رسر

 نقد
کنکایسر در ترجمه های قرآنی معارص )مطالعۀ موردی: نقد 

 و برریس ترجمۀ محمدرضا صفوی(
 300,000 فارسی 

ی  نقد  550,000 عربی  الهجاء الکاریکاتوری عند أعالم شعراء العباسیت 

 نمایه
سناد موقوفات اصفهان )فهرست عمویم جای فهرست ا
 ها و اعالم(

 700,000 فارسی 

هند 

 شناسی

سیمای شبه قاره هند مجموعه مقاالت )فرهنگ، باستان 
 شنایس، انسان شنایس، هيی و معماری(

 450,000 فارسی 

ة من تحریر اقلیدس( هندسه ح المقالة العارسر ح تحریر اقلیدس )رسر  1,370,000 عربی  رسر

 هندسه
 
ی
کتاب المناظر والمرایا المحرقة عیل مذهب اقلیدس ف

 )چاپ عکیس( علل البض 
 2,240,000 عربی 

وائر المتماّسة )جلد سخت( هندسه
ّ
 الد

ی
 410,000 عربی  کتاب ف

( هندسه ی وائر المتماّسة )جلد شومي 
ّ
 الد

ی
 330,000 عربی  کتاب ف

 2,500,000 فارسی  اوج نگاه هنر

 هنر
ده ای از آثار گنجینه مرکز دائرة المعارف آیینه مآثر )گزی

ق (  تاری    خ تمدن رسر
ی
 انسان شنایس و مؤسسۀ تحقیقان

 
انگليسی، 

 عربی
3,500,000 

 250,000 فارسی  تجیل خط ثلث در رسوده های پاریس)تک رنگ( هنر

( هنر
ی

 650,000 فارسی  تجیل خط ثلث در رسوده های پاریس)رنگ

  هنر
ی

 150,000 فارسی  نهای فنی آخط نسخ و ویژگ

ی در شصت پاره قرآن مجید هنر  800,000 فارسی  شصت لوح هيی

ک ایران و هند در موزه نسخ خیط دکيی محفویطی  هنر اث مشيی  3,000,000 فارسی  مي 

( هنر
ی

 820,000 فارسی  نمایشگاه عکس هند )مصور رنگ

، سنه  وقف  900,000 ترکی اسناد )چاپ عکیس( ـه ق ۱۰۱۳کتابچه وقف عثمانی


