قراردادهای در دست تصحیح مرکز پژوهشی میراث مکتوب (تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
ردیف

عنوان

مؤلؾ  /گردآورنده

1

ارجنامه احمد گلچین معانی

بهروز ایمانی

2

ارجنامه عباس اقبال آشتیانی

روزبه زرینکوب

3

ارجنامه محمد جواد مشکور

سیدسعید میرمحمدصادق

4

اسؤله و اجوبه رشیدیه

رشیدالدین فضل هللا همدانی

5

اعالم الناس فی احوال بندرعباس (تاریخ بندرعباس و
خلیج فارس)

محمدعلی سدیدالسلطنه
مینابی بندرعباسی

6

افضل التواریخ  1و 3

خوزانی اصفهانی

7

افضل التواریخ 2

خوزانی اصفهانی

8

االشارات الصدرائیة المستفادة من اآلیات القرآنیة
(نسخه آستانه حضرت شاه چراغ ،شماره  ،55بی تا)

مالصدرا

9

االنوار الجاللیه للفصول النصیریه

فاضل مقداد (عبدهللا سیوری)

10

التدقیق فی سیر الطریق (سفرنامة سدیدالسلطنه)

محمدعلی سدیدالسلطنه
مینابی بندرعباسی
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قراردادهای در دست تصحیح مرکز پژوهشی میراث مکتوب (تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
ردیف

عنوان

مؤلؾ  /گردآورنده

11

التفهیم ألوائل صناعه التنجیم (نسخه مورخ )538

ابوریحان بیرونی

12

الحاصل فی اوجاع المفاصل

ناشناس

13

مترجم :خسرو بن روزبهان
الروح (ترجمه کتاب االربعین ابوحامد محمد ؼزالی)
بن خسرو الزاهد الزیزی

14

الشهاب فی الحکم و اآلداب (بحرانی)

بحرانی

15

المرشد فی الحساب (نسخه بیتا)

حسن بن علی

16

المناص فی احوال ؼوص و الؽواص (صید مروارید)

محمدعلی سدیدالسلطنه
مینابی بندرعباسی

17

بلبلستان

محمد فوزی مستاری

18

پژوهشهایی در نسخهشناسی

مجموعه مقاالت

19

تاریخ بُ حیره

فزونی استرآبادی

20

تاریخ بیهق

ابن فندق

21

تاریخ هرات

گویا :شیخ عبدالرحمن فامی
هروی

22

تجربة فی اقاویل الحکما (نسخه ایاصوفیا ،نسخه
 ،3576مورخ )898

ناشناس

تحصیل النجاة فی اصول الدین (نسخه شماره 1771
کتابخانه دانشگاه تهران)  /المسائل الناصریات
23
(نسخه شماره  649کتابخانه ملی ملک مورخ 736
ق)
24

محمد بن حسن بن مطهر
حلی (فخرالمحققین)
میرزا ابوطالب فندرسکی

تحفة العالم
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قراردادهای در دست تصحیح مرکز پژوهشی میراث مکتوب (تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
ردیف

عنوان

مؤلؾ  /گردآورنده

25

تحفة العجم

سیدحسین شاه حقیقت

26

ترجمه االرشاد شیخ مفید (تحفه سلیمانیّه)

مسیح کاشانی  /شیخ مفید

27

ترجمه تحریر اصول اقلیدس ن ش  226سنا

قطبالدین شیرازی

28

ترجمه قرآن موزه شاهچراغ

ـ

29

ترجمه کهن قصص األنبیاء

کسایی

30

تفسیر بصایر یمینی

محمد بن محمود نیشابوری

31

تفسیر مبین

نورالدین کاشانی

32

جُنگ مهدوی

ـ

33

جامع التواریخ و زبدة التواریخ (نسخه مورخ 714
و )717

رشیدالدین فضل هللا همدانی
و شهابالدین عبدهللا ابرو

34

جمهوری اسالمی قرون وسطای نامه ،دانش ساختار
عربی

مترجمان :شهرزاد
مرادخانی و نادره جاللی

35

چهار رساله از اثیرالدین ابهری

اثیرالدین ابهری

36

حیاة االنسان ( ترجمه حیاة الحیوان دمیری)

محمدبن مبارک حکیم
قزوینی

37

خروش ری (متنپژوهی النقض)

جویا جهانبخش

38

خالصة االشعار و زبدة االفکار (بخش جربادقان،
بغداد و نواحی اطراف)

میرتقیالدین کاشانی

3

قراردادهای در دست تصحیح مرکز پژوهشی میراث مکتوب (تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
ردیف

عنوان

مؤلؾ  /گردآورنده

39

خالصة االشعار و زبدة االفکار (بخش همدان)

میرتقیالدین کاشانی

40

خالصة االشعار و زبدة االفکار (شعرای دارالخالفه
ری و دارالفتح استرآباد -اصل یازدهم)

میرتقیالدین کاشانی

41

در معرفت ثلث کمان معلومة الوتر

میرزا ابوتراب نطنزی

42

درة التاج (بخش حساب)
دست نوشته های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و
شکار در فیروزکوه

قطبالدین شیرازی

44

دستورالوزاره (وصایای خواجه نظامالملک)

منسوب به خواجه
نظامالملک طوسی

45

دفتر دلگشا

صاحب

46

راهگشای تصحیح متون

جویا جهانبخش

47

روضة الناظر و نزهة الخاطر

عزالدین عبدالعزیز کاشی

48

زادالمتقین

شیخ عبدالحق محدث دهنوی

49

زیج اشرفی (نسخه مورخ )822

50

زیج خاقانی (نسخه مورخ )816

ؼیاث الدین جمشید کاشانی

51

سلجوقنامه
سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادشاهی
خسروانوشیروان

ظهیرالدین نیشابوری

43

52

ناصرالدین شاه قاجار

ـ

53

سه رساله حمزه فنصوری (اسرار العارفین ،شراب
العاشقین ،المنتهی) (عارؾ قرن  16جهان ماالیی)

حمزه فنصوری

54

شرح فصوصالحکم الهآبادی

الهآبادی

55

شرؾنامه شاهی

56

شفاء المرض

حافظ تنیش بن میر محمد
بخاری
شهابالدین ناگوری
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قراردادهای در دست تصحیح مرکز پژوهشی میراث مکتوب (تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
ردیف

مؤلؾ  /گردآورنده

عنوان

صورة االرض (مجموعه  3346احمد سوم توپکاپی
57
سرای)

ابن حوقل

58

ضیاء الشهاب (عربی)

قطب الدین راوندی

59

طب الملوکی

محمد بن زکریای رازی

60

طبائع الحیوان

شرؾ الزمان طاهر
المروزی

61

علوم طبیعی و علوم غریبه در اسالم

مانفرد اولمان

62

ؼررالسیر (نسخه مورخ )597

ابومنصور ثعالبی

63

ؼررالفواید و دررالقالید (امالی سید مرتضی ،نسخه
مورخ)574

شریؾ مرتضی

64

فرهنگ رشیدی

عبدالرشید تتوی

65

فرهنگ میرزا ابراهیم

میرزا ابراهیم اصفهانی

66

فهرست دستنویسهای فارسی پاریس

فرانسیس ریشار

67

کتاب فی الحیل الروحانیه و المخانیقا (نسخه بی تا)

فلیون

68

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران

محمود طیّار مراؼي و سید
سعید میرمحمد صادق

69

کلمات طریفه

فیض کاشانی

70

کلیات دیوان اشعار موالنا محمدامین وقاری طبسی
یزدی

موالنا محمدامین وقاری
طبسی یزدی

71

کنوز الودیعه من رموز الذریعه

ابن ظافر
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قراردادهای در دست تصحیح مرکز پژوهشی میراث مکتوب (تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
ردیف

عنوان

مؤلؾ  /گردآورنده

72

گزیده نسخه های مصور خطی ـ هنری کاخ گلستان

محمدحسن سمسار

73

لب الحساب

علی بن یوسؾ بن علی
منشی

74

لطائؾ التفسیر

عبدالحی جامی

75

لطائؾ التفسیر

فخر االسالم ابونصر احمد
بن الحسن بن سلیمان
درواجکی

76

مجسطی ،ترجمه عربی (نسخه مورخ)480

بطلمیوس

مجموعه آثار ؼیاثالدین جمشید کاشانی (نسخه مورخ
77
)826

ؼیاثالدین جمشید کاشانی

78

مجموعه رسائل خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی

79

مجموعه مقاالت تصحیح عالمانه  13-مقاله

سیما داد (مترجم)

80

مطلع االنوار

امیرخسرو دهلوی

81

مؽاص اللئالی و منار اللیالی (سرزمینهای شمالی
پیرامون خلیج فارس و دریای عمان)

محمدعلی سدیدالسلطنه
مینابی بندرعباسی

مفاتیح األدب فی تواریخ العرب (تاریخ مسقط و عمان
82
و بحرین و قطر)

محمدعلی سدیدالسلطنه
مینابی بندرعباسی

83

منشات خان احمد گیالنی

خان احمد گیالنی

84

مواهب علیّه

مالحسین کاشفی

85

هشت بهشت

ادریس بدلیسی

6

(تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
مصحح

گروه

ـ

ارجنامهها

ـ

ارجنامهها

ـ

ارجنامهها

رضا شعبانی صمػ آبادی

تاریخ و جؽرافیا

احمد اقتداری

تاریخ و جؽرافیا

منصور صفتگل  /چارلز
ملویل

تاریخ و جؽرافیا

احسان اشراقی /
پیشنماززاده

تاریخ و جؽرافیا

مقدمه :محمد برکت

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

زینب افشار

علوم و معارؾ
اسالمی

احمد اقتداری

تاریخ و جؽرافیا

7

(تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
مصحح

گروه

مقدمه :محمد باقری

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

محمد ابراهیم ذاکر

علوم و فنون

مریم سیدان ،معصومه
اسدنیا

متون کهن ایران

جویا جهانبخش

علوم و معارؾ
اسالمی

مقدمه :علی صفری آققلعه

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

احمد اقتداری

تاریخ و جؽرافیا

علی میرانصاری

زبان و ادبیات فارسی

ـ

متنپژوهی و
نسخهشناسی

رضوان مساح و مرتضی
موسوی

تاریخ و جؽرافیا

سلمان ساکت

تاریخ و جؽرافیا

ایرج افشار  /محمدرضا
ابویی مهریزی

رسائل

مقدمه :علی اشرؾ صادقی

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

مقدمه :مصطفی احمدی

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

منصور صفتگل

رسائل
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(تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
مصحح

گروه

علیرضا علیاری

زبان و ادبیات فارسی

مقدمه :احمدرضا رحیمی
ریسه

علوم و معارؾ
اسالمی
نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

زهرا ریاحیزمین

زبان و ادبیات فارسی

مسعود قاسمی  /حامد
نوروزی

زبان و ادبیات فارسی

علی رواقی

علوم و معارؾ
اسالمی

جویا جهانبخش

علوم و معارؾ
اسالمی

احمد مهدوی دامؽانی

علوم و معارؾ
اسالمی

مقدمه :سیدعلی آل داود

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

ـ

متن شناسی

نجفقلی حبیبی

علوم و معارؾ
اسالمی

محمد روشن

علوم و فنون

ـ

متنپژوهی و
نسخهشناسی

سیدمحمد طباطبایی
بهبهانی و بهمن بنی هاشمی

زبان و ادبیات فارسی

جویا جهانبخش
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(تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
مصحح

گروه

محمد ابراهیم مالمیر

زبان و ادبیات فارسی

رضوان مساح و مرتضی
موسوی

زبان و ادبیات فارسی

فاطمه دوست قرین

رسائل

سید عبدهللا انوار

علوم و فنون

فاطمه قاضیها

تاریخ و جؽرافیا

محمدرضا ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی

عبدالرسول خیراندیش

تاریخ و جؽرافیا
متنپژوهی و
نسخهشناسی

ـ

مرتضی رشیدی آشجردی زبان و ادبیات فارسی
محمد نذیر رانجها

میراث شبهقاره

مقدمه :حمیدرضا گیاهی
یزدی
مقدمه :سجاد نیک فهم
خوب روان
الکساندر مورتن

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)
نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)
تاریخ و جؽرافیا

فرزین ؼفوری

متن شناسی

امیرحسین ذکرگو

علوم و معارؾ
اسالمی

نجیب مایل هروی

علوم و معارؾ
اسالمی

نجیب مایل هروی

تاریخ و جؽرافیا

علیرضا معینزاده

رسائل
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(تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
مصحح

گروه

مقدمه :محمدباقر وثوقی

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

جویا جهانبخش

علوم و معارؾ
اسالمی

زینب پیری

علوم و فنون

یوسؾ الهادی

علوم و فنون

ترجمه مهران ارزنده-
ویرایش احمدرضا رحیمی
ریسه

متن شناسی

مقدمه :محمود امیدساالر

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

مقدمه :حسن طارمی

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

آسیه کازرونی

زبان و ادبیات فارسی

عباسعلی شاهدی علیآباد /
علی اشرؾ صادقی

زبان و ادبیات فارسی

سیدمحمد حسین مرعشی

فهرست و کتابشناسی

مقدمه :محمدجواد ناطق

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

ـ

فهرست و کتابشناسی

جویا جهانبخش

علوم و معارؾ
اسالمی

علیرضا فرجامی

زبان و ادبیات فارسی

ؼالمرضا شمسی

علوم و معارؾ
اسالمی
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(تاریخ به روز رسانی )1396/3/22
مصحح

گروه

ـ

چاپ نفیس هنری

نرگس عصارزادگان

علوم و فنون

پیام شمسالدینی ,حسین
مسرت

علوم و معارؾ
اسالمی

سعیده کمائیفرد

علوم و معارؾ
اسالمی

مقدمه :حسین معصومی
همدانی

نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)
نسخهبرگردان
(فاکسیمیله)

محمود عابدی

زبان و ادبیات فارسی

ـ

متنشناسی

مریم زمانی

زبان و ادبیات فارسی

احمد اقتداری

تاریخ و جؽرافیا

احمد اقتداری

تاریخ و جؽرافیا

عباس پناهی

زبان و ادبیات فارسی

محمدرضا موحدی

علوم و معارؾ
اسالمی

منصور صفتگل

میراث مشترک
ایران و عثمانی

مقدمه :یونس کرامتی
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