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0270,000رایگانزبان و ادبیات فارسیاكبر ایرانی محمد ابراهیم نوّاب بدایع نگارفیض الدموع114

450000460000علوم و معارف اسالمیمحمد سپهریحسن شیعی سبزواریمصابیح القلوب215

35,000110,000علوم و فنونیوسف الهادیابوریحان البیرونیالجماهر فی الجواهر316
منوچهر ستوده و عنایت محمدعلی خان رشوندمجمل رشوند420

.اهلل مجیدی

50,0000370,000تاریخ و جغرافیا

25000250000تاریخ و جغرافیامیرهاشم محدّثحاجی خلیفهترجمه تقویم التواریخ522

60,0000340,000زبان و ادبیات فارسیمحمد علی غالمینژادمحمد هادی مازندرانیانوار البالغه624

تحفة األبرار فی مناقب األئمة 728

األطهار

عمادالدین حسن بن علی 

مازندرانی طبری

350000300000علوم و معارف اسالمیسیدمهدی جهرمی

00رایگانعلوم و معارف اسالمیاكبر ایرانیمصطفی بن محمد هادی خوییشرح دعای صباح829

قاضی حسین بن معین الدین منشآت میبدی935

میبدی

20,0000290,000زبان و ادبیات فارسینصرت اهلل فروهر

40,0000300,000علوم و فنونغالمرضا جمشید نژاد اوّلقاضی صاعد اندلسیالتعریف بطبقات االمم1040

400000400000زبان و ادبیات عربیحامد صدقیابوبكر الخوارزمیدیوان ابی بکر الخوارزمی1143

40,0000390,000زبان و ادبیات فارسیمحمد حسن حائریاسداهلل غالب دهلویدیوان غالب دهلوی1245

300000280000زبان و ادبیات فارسیحبیبه دانش آموزرشیدالدین و طواطلطایف األمثال و طرایف األقوال1347

0230000علوم و معارف اسالمیمحمد سپهریحسن شیعی سبزواریراحة االرواح و مونس االشباح1450
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40,0000300,000میراث ماوراءالنهرمحمد اكبر عشیقمیرزا شمس بخاراییتاریخ بخارا، خوقند و کاشغر1551
3000065000میراث ماوراءالنهرمنوچهر ستودهناشناختهظفرنامه خسروی1653

2500070000تاریخ و جغرافیانادره جاللیناشناختهتاریخ آل سلجوق در آناطولی1754

300000340000زبان و ادبیات فارسیمنوچهر دانش پژوهفقیر شیرازیخرابات1855

قطب الدین محمد بن شیخ علی (جلد اول)محبوب القلوب 1956

اشكوری دیلمی الهیجی

سید ابراهیم دیباجی و 

حامد صدقی

300000350000علوم و معارف اسالمی

نورالدین عبدالرحمان بن احمد دیوان جامی2057

جامی

7000001,100,000هر جلد زبان و ادبیات فارسیاعالخان افصح زاد

جابلقا داد علیشاه، اصغر نورالدین عبدالرحمان جامیمثنوی هفت اورنگ2158

جانفدا، ظاهر احراری، 

حسین احمد تربیت و 

اعالخان افصح زاد

7000001,100,000هر جلد زبان و ادبیات فارسی

فهرست نسخه های خطّی 2260

مدرسه علمیه نمازی خوی

فهرست نسخه های علی صدرایی خویی

خطی

200000350000

منهاج الوالیه فی شرح نهج 2361

( جلدی2)البالغه 

 40000هر جلد علوم و معارف اسالمیحبیب اهلل عظیمیمالّ عبدالباقی صوفی تبریزی

80000مجموعاً 

330000

فهرست نسخه های خطّی 2462

مدرسه خاتم االنبیاء

علی صدرایی خویی، محمود طیّار 

مراغی، ابوالفضل حافظیان بابلی

فهرست نسخه های 

خطی

2000000

نجم الدین عمر بن محمد بن احمد القند فی ذکر علماء سمرقند2564

النسفی

60,0000570,000تاریخ و جغرافیایوسف الهادی
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غیاث الدین بن همام الدین مکارم االخالق2667

خواندمیر

400000275000تاریخ و جغرافیامحمد اكبر عشیق

عصام الدین اورونبایف و نورالدین عبدالرحمان جامینامه ها و منشآت جامی2770

اسرار رحمانف

40,0000300,000زبان و ادبیات فارسی

شادروان اعالخان افصح عبدالرحمان جامیبهارستان و رسائل جامی2871

زاد و محمدجان عمراُف 

و ابوبكر ظهورالدین

55,0000380,000زبان و ادبیات فارسی

400000260000تاریخ و جغرافیامحسن بهرام نژادبوداق منشی قزوینیجواهر االخبار2973

قاضی سعید محمد بن محمد شرح األربعین3074

مفید قمی

400000420000علوم و معارف اسالمینجفقلی حبیبی

20,0000270,000زبان و ادبیات فارسیمنوچهر دانش پژوهفقیر شیرازیخانقاه3176

450000600000علوم و معارف اسالمیجواد عباسیمالحسین واعظ كاشفی سبزواریجواهر التفسیر3279

70,000رایگاننسخه شناسیجویا جهانبخشراهنمای تصحیح متون3380
30,0000330,000زبان و ادبیات فارسیحسن عاطفیمیرزا محمد مخلص كاشانیدیوان مخلص کاشانی3483

30,000100,000زبان و ادبیات فارسیصغری عباس زادهحسن بن عبدالمؤمن خوییمجموعه آثار حسام الدین خویی3585

30,000110,000میراث ماوراءالنهرفرشته صرافانمحمد یوسف بیك منشیتذکره مقیم خانی3686
60000105000علوم و معارف اسالمیسید احمد تویسركانیعالمه جالل الدین دوانیسبع رسائل3787

40,0000540,000تاریخ و جغرافیامیرهاشم محدثمحمد یوسف واله اصفهانی قزوینیخلد برین3888
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300000260000زبان و ادبیات فارسیمصطفی اولیاییصدراالفاضل خوارزمیبدایع الملح3995

فهرست نسخه های خطی 4096

چالوس (ع)مدرسه امام صادق 

فهرست نسخه های محمود طیّار مراغی

خطی

20000130000

صفیالدین عبدالمؤمن بن یوسف کتاب األدوار فی الموسیقی4197

بن فاخر األرموی البغدادی

400000270000علوم و فنونآریو رستمی

400000230000علوم و معارف اسالمیعلیاكبر احمدی دارانیعلی بن ابی حفص اصفهانیتحفة الملوک4298

300000280000زبان و ادبیات فارسینجف جوكارسلیمی جرونیمثنوی شیرین و فرهاد4399

األربعینیات لکشف أنوار 44101

القدسیات

قاضی سعید محمد بن محمد 

مفید قمی

500000340000علوم و معارف اسالمینجفقلی حبیبی

40000160000تاریخ و جغرافیازهرا میرخانی(میرخانی)مصطفی تهرانی گوهر مقصود45105

60,0000400,000زبان و ادبیات فارسیمحمد روشنموالنا نظام تبریزیبلوهر و بیوذسف46106

35000198000زبان و ادبیات فارسیمحمدباقر كمال الدینیمحمد بن علی ظهیری سمرقندیسندبادنامه47107

تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل 48108

أتی

غیاث الدین منصور دشتكی 

شیرازی

300000280000علوم و معارف اسالمیپروین بهارزاده

50,0000430,000تاریخ و جغرافیامحمد اكبر عشیقفضل اهلل روزبهان خنجی اصفهانیتاریخ عالم آرای امینی49112

حاجی عبداللّه خان قراگوزلو امیر مجموعه آثار قراگوزلو50116

نظام همدانی

25,000100,000تاریخ و جغرافیاعنایت اهلل مجیدی
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350000290000تاریخ و جغرافیامنصور صفت گلمحمد شفیع طهرانیمرآت واردات51118

60,0000660,000تاریخ و جغرافیاعباسقلی غفاریفردمیرزا محمد حیدر دوغالتتاریخ رشیدی52120
منوچهر ستوده با بازمانده از عصر شاه عباس صفویاسناد پادریان کرملی53121

همكاری ایرج افشار

20,000140,000تاریخ و جغرافیا

جالل الدین بن میرزا مؤمن اسیر دیوان غزلیات اسیر شهرستانی54123

شهرستانی

غالمحسین شریفی 

ولدانی

30,000320,000زبان و ادبیات فارسی

افرنج، پاپان  و )جامع التواریخ 55124

(قیاصره

40,000120,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی

هند  و  سند  و  )جامع التواریخ 56126

(کشمیر

40,000160,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی

صائن الدین علی بن محمد تركه شرح نظم الدّر57127

اصفهانی

30,000280,000زبان و ادبیات فارسیاكرم جودی

المختصرمن کتاب السیاق لتاریخ  58128

نیسابور

40000140000تاریخ و جغرافیامحمدكاظم المحمودیاالمام الحافظ ابوالحسن الفارسی

محمدباقر وثوقی و ناشناس ـ قدریجنگنامه کشم و جرون نامه59129

عبدالرسول خیراندیش

30,000100,000تاریخ و جغرافیا
80,000

خالصةاالشعار  و  زبدةاالفکار 60131

(کاشان)

عبدالعلی ادیب برومند و میر تقیالدین كاشانی

محمدحسین نصیری 

كهنمویی

50,000160,000زبان و ادبیات فارسی

نسخه خطی و فهرست نگاری آن 61132

(دفتر یکم)در ایران 

200000190000جشن نامه هااحمدرضا رحیمی ریسه

40,000105,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی(تاریخ اغوز)جامع التواریخ 62133
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35000120000زبان و ادبیات فارسیعلیرضا ذكاوتی قراگزلومنوچهر خان حكیم(بخش ختا)اسکندرنامه 63134

تاریخ اقوام )جامع التواریخ 64135

(پادشاهان  ختای

30,000100,0009تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی

2000070000نسخه شناسیفرانسیس ریشارکتاب ایرانی65137

همایش ها  و  محمدحسین ساكتماهتاب شام شرق66138

نكوداشت ها

25000250000

پیشگفتار جویا میرمحمدباقر داماددیوان اشراق67140

جهانبخش؛ به كوشش 

سمیرا پوستین دوز

20,000160,000زبان و ادبیات فارسی

عارف نوشاهی و معین عبدالستّار بن قاسم الهوریمجالس جهانگیری68142

نظامی

30,000130,000میراث شبه قاره

35000150000تاریخ و جغرافیانادره جاللیمحمدیار بن عرب قطغانمسخر البالد69144

ابومحمد عبداهلل بن محمدبن ارشاد70145

ابی بكر قالنسی نسفی

45000150000میراث ماوراءالنهرعارف نوشاهی

به )شیخ عبدالرحمن فامی هروی تاریخ هرات71149

(احتمال

4000080000نسخه برگردان

تاریخ )جامع التواریخ 72150

(بنیاسرائیل

40,000150,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی

خالصةاالشعار  و  زبدة االفکار 73151

(اصفهان) 

عبدالعلی ادیب برومند و میر تقیالدین كاشانی

محمدحسن نصیری 

كهنمویی

50,000140,000زبان و ادبیات فارسی

میر محمدرضابن محمد مؤمن خزائن األنوار و معادن  األخبار74153

خاتون آبادی

40000150000علوم و معارف اسالمیمریم ایمانی خوشخو
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همایش ها  و  حكیم عمر خیامرباعیّات حکیم خیّام75154

نكوداشت ها

00رایگان

سامانیان، )جامع التواریخ 76155

(بویهیان، غزنویان

40,000170,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی

جامع التواریخ 77156

(خاندان آل سلچوق) 

40,000115,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی

1500033000رسائلعلیرضا ذكاوتی قراگزلوسید حسن مدنی همدانیمنتخب رساالت صفاء الحق78157

350000380000تاریخ و جغرافیامنصور صفت گلصبوری، ناصح و ظهیرشجرة الملوک79161

شیخ ابوالقاسم بن ابی حامد سلم السماوات80162

كازرونی

35000200000علوم و معارف اسالمیعبداهلل نورانی

50000200000علوم و معارف اسالمیهاشم رجب زادهرشیدالدین فضل اهلل همدانیبیان الحقایق81163

35,000120,000تاریخ و جغرافیاسوسن اصیلیمحمدتقی نوریاشرف التواریخ82165
50000260000هر جلد علوم و معارف اسالمیمحمدعلی آذرشبمحمدبن عبدالكریم الشهرستانی(دو جلدی)تفسیر شهرستانی 83166

4500090000ارج نامه هاعسكر بهرامیارج نامه صادق کیا84167

3000040000رسائلمحمدكاظم رحمتیابوطالب یحییبن حسین هارونیاإلفاده فی تاریخ األئمة السادة85168

50,0000350,00050,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشیدالدین فضل اللّه همدانی(اسماعیلیان) جامع التواریخ 86169

فهرست نسخه های خطی 87170

کتابخانه عمومی جمعیت نشر 

فرهنگ رشت

فهرست نسخه های محمد روشن

خطی

2000050000

550000540000تاریخ و جغرافیایوسف الهادیمحمدبن عبدالجبار العتبیالیمینی88172
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30,000130,000تاریخ و جغرافیالو جینماتیو ریچیچین نامه89174
حكیم ادریس بن حسام الدین قانون شاهنشاهی90175

بدلیسی

3500047000رسائلعبداهلل مسعودی آرانی

40000280000زبان و ادبیات فارسیاكبر نحویشمس الدین محمد كوسجبرزونامه91176

3000042000رسائلسجاد آیدنلوناشناسرستم نامه92178

40000450000هر جلد علوم و معارف اسالمینجفقلی حبیبیابن كمّونه( جلدی3)شرح تلویحات اللوحیه93180

50000400000نسخه برگردانابو منصور موفّق بن علی هرویاالبنیه عن حقائق االدویه94187

عرفات العاشقین و عرصات 95189

العارفین

تقی الدین محمد اوحدی حسینی 

دقاقی بلیانی اصفهانی

ذبیح اهلل صاحبكار آمنه 

فخر احمد و محمد 

قهرمان

5000003,900,000هر جلد زبان و ادبیات فارسی

تاریخ شاه صفی و مبادی تاریخ 96190

زمان نواب رضوان مکان

ابوالمفاخر بن فضل اهلل الحسینی 

تفرشی و محمدحسین الحسینی 

تفرشی

40,000175,000تاریخ و جغرافیامحسن بهرام نژاد

2000065000تاریخ و جغرافیاحوریه سعیدیابوطالب بهبهانیمنهاج العلی97192

تاریخ سالطین )جامع التواریخ 98193

(خوارزم

40,000130,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشید الدین فضل اهلل همدانی

30,000190,000زبان و ادبیات فارسیمحمدحسین كرمیفهمی استرآبادیدیوان فهمی استرآبادی99194

45000170000ارج نامه هامحمد غالمرضاییارج نامه معین100195

2500045000علوم و فنونمحمدمهدی كاوه یزدیابوریحان بیرونیرساله راشیکات الهند101196

40,000145,000تاریخ و جغرافیامیرهاشم محدثحافظ ابروسالطین آل کرت102198
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2000040000علوم و فنونمحمد باقریقطب الدین الهیجیشومیز- لطائف الحساب103199

رضا بیات، ابوالفضل سراینده ای متخلص به ربیععلی نامه104201

غالمی

40,000380,000زبان و ادبیات فارسی

350000390000علوم و فنونجعفر آقایانی چاوشیابوالوفای بوزجانیترجمه کتاب النجاره105202

ترجمه منظوم وصیت نامه امام 106203

- (ع)به امام حسین (ع)علی

شومیز

زبان و ادبیات )رسائلجواد بشریسید حسن غزنوی ملقب به اشرف

(فارسی

1500030000

40,0000170,00040,000تاریخ و جغرافیامحمد روشنرشید الدین فضل اهلل همدانیجامع التواریخ سلغریان فارس107204

شهاب الدین محمودبن احمد ترویح االرواح108205

بختیار الزنجانی

محمد صالح شریف 

عسگری

70000340000زبان و ادبیات عربی

اندیشه های فلسفی و کالمی 109206

خواجه نصیرالدین طوسی

50000200000متن شناسیهانی نعمان فرحت

30000220000نسخه برگردانابو تمام حبیب بن اوس طائیکتاب الوحشیات110207

, (ع)کلمات قصار امام علی 111208

ترجمه منظوم نثر الآللی

یارعلی بن , گردآورنده ناشناس

عبداهلل عالنوی تبریزی

2500091000نسخه برگردان

معیاراالشعار و میزان االفکار فی 112209

شرح معیار االشعار

نصیرالدین محمد بن محمد 

طوسی و محمد سعداهلل مفتی 

مرادآبادی

50,0000440,000زبان و ادبیات فارسیمحمد فشاركی

حل مشکالت کتاب االشارات و 113210

التنبیهات و شرح اشارات

شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن 

عبداهلل بن سینا، خواجه 

نصیرالدین محمد بن محمد بن 

حسن طوسی

30000180000نسخه برگردان
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 )کتاب المباحث و الشکوک 114211

همراه با کتاب عیون المسائل 

فارابی و رساله االسماء المفرده 

(کندی

شرف الدین محمد بن مسعود بن 

محمد مسعودی بخاری

30000170000نسخه برگردان

30,0000410,000زبان و ادبیات فارسیمحمد پارسا نسبناشناسمجلس در قصه رسول115217

50000350000زبان و ادبیات فارسیفائزه زهرا میرزامیرزا خسرو بیگ گرجیمحك خسروی116218

علوم و معارف )رسائلعلی اكبر ضیاییحسن كافی االقحصاری البوسنویاصول الحکم فی نظام العالم117219

(اسالمی

200000120000

رساله ای فارسی در )حفظ البدن 118220

(بهداشت و تندرستی

امام فخر الدین محمد بن عمر 

رازی

50,0000300,000علوم و فنونمحمد ابراهیم ذاكر

45000130000بازسازی متونمحمد علی كاظم بیكیللسالمیاخبار والة خراسان119221

35000200000متن شناسیجعفر آقایانی چاوشیپژوهشهای تاریخ علم120222

زبان و ادبیات )رسائلافسانه شیفته فرنیازی حجازی(فرهنگ منظوم )جامع اللغات 121223

(فارسی

40000100000

300000210000(علوم و فنون )رسائلعلی صفری آق قلعهسید یوسف حسینرساله جلد سازی122224

مجموعه گفتارها  )سیه بر سفید 123225

و یادداشت هادر زمینه 

(کتابشناسی و نسخه شناسی

40000150000زبان و ادبیات فارسیعارف نوشاهی
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موسم به  )دیوان فانی خویی 124226

(گنج اهلل

30,0000370,000زبان و ادبیات فارسیشهریار حسن زادهمیرزا حسن زنوزی خویی

عبد الوهاب بن جالل الدین محمد ثواقب المناقب125227

همدانی

350000370000زبان و ادبیات فارسیعارف نوشاهی

فهرست نسخه های خطی 126228

فارسی آرشیو ملی 

پاکستان،اسالم آباد

فهرست نسخه های عارف نوشاهی

خطی

25000170000هر جلد 

فهرست نسخه های خطی 127229

فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه 

(پاکستان)پنجاب الهور

فهرست نسخه های عارف نوشاهی

خطی

25000210000

مناظره بحر العلوم سید محمد 128230

 1212)مهدی بروجردی طباطبایی

با یهودیان ذوالکفل (ق. ه 

علوم و معارف )رسائل

(اسالمی

25,00065,000

تصحیح و مقدمه حسن محمود كاتبدیوان قائمیات129231

سید جالل : انگلیسی

/حسینی بدخشانی 

700000460000زبان و ادبیات فارسی

70,000400,000نسخه  پژوهیعلی صفری آق قلعهنسخه شناخت130232
30,000160,000زبان و ادبیات فارسی«ربیع»از سراینده ای با تخلص به گزین علی نامه131234
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دی اف برای 
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عبدالرسول خیراندیش و محمد حسین سعادتتاریخ بوشهر132235

عمادالدین شیخ 

الحكمایی

50000190000تاریخ و جغرافیا

محمودبن محمد المالحی کتاب المعتمد فی اصول الدّین133236

الخوارزمی

700000620000علوم و معارف اسالمیویلفرد مادلونگ

- نیمه نخست)همایون نامه 134237

(مجلد یکم و دوم

50,000380,000زبان و ادبیات فارسیعلی پیرنیا(سده هفتم هجری)حكیم زجاجی 

فهرست نسخه های سید محمد عمادی حائریاز نسخه های استانبول135238

خطی

2000058000

پژوهش های در )استاد بشر 136239

زندگی، روزگار، فلسفه و علم 

(خواجه نصیر الدین طوسی

: گزینش و ویرایش

حسین معصومی همدانی 

و محمد جواد انواری

400001550000متن شناسی

تصحیح و ترجمه   مقدمهعلی بن احمد نسویالمقنع فی الحساب الکندی137241

محمدمهدی كاوه یزدی 

و رضا افخمی عقدا

25000870000علوم و فنون

30,0000170,000زبان و ادبیات فارسیاحسان شواربی مقدمعلی بن محمد منجیك ترمذیدیوان منجیك ترمذی138242

حسین قلی خان عظیم آبادی تذکره نشتر عشق139245

متخلص به عاشقی

سید كمال حاج سید 

جوادی

 40000هر جلد زبان و ادبیات فارسی
مجموعاً 
160000

01,500,000
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250001500000نسخه برگردانیونس كرامتی: با مقدمهغیاث الدین جمشید كاشانیالرسالة المحیطیة140247

ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد شرح التعرف لمذهب التصوف141253

مستملی بخاری

350001600000نسخه برگردان

جالل الدین عبدالحمید عتیقی مجالس142254

تبریزی

20,0000260,000زبان و ادبیات فارسیسعید كریمی

نجیب الدین ابوالقاسم عبدالرحمن شرح المقدمه فی الکالم143255

بن علی بن محمد الحسینی

حسن : تحقیق و تقدیم 

زابینه اشمیتكه/ انصاری 

3500000نسخه برگردان

50,0000520,000زبان و ادبیات فارسیوحید رویانیاز سراینده ای ناشناسسام نامه144256

350002700000نسخه برگردانسلیمان بن عبداهلل الخراشیکتاب التّفصیل لجمل التّحصیل145257

خالصةاالشعار  و  زبدةاالفکار 146258

(بخش قم و ساوه)

علی : تصحیح و تحقیقمیر تقیالدین كاشانی

اشرف صادقی

55,0000280,000زبان و ادبیات فارسی

محمد : تصحیح و تحشیهرشید الدین فضل اهلل همدانی(ایران و اسالم)جامع التواریخ 147259

روشن

600001,170,000هر جلد تاریخ ایران و اسالم

180000

خالصةاالشعار  و  زبدةاالفکار 148260

(بخش شیراز و نواحی آن)

70,000330,000زبان و ادبیات فارسینفیسه ایرانیمیرتقی الدین كاشانی

مقدمه، تصحیح و عهدنامه مالك اشتر149261

محمد شادروی : تعلیقات

محمود عابدی- منش

علوم و )رسائل 

(معارف اسالمی

170,000رایگان
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تصحیح ترجمه فارسی محمد باقریرساله اسطرالب کوشیار گیالنی150262

محمد : رساله اسطرالب

تصحیح متن - باقری

: عربی رساله اسطرالب

تارو میمورا

200001200000(علوم و فنون)رسائل 

سه رساله از کوشیار گیالنی151263

رساله حساب و بخشی از زیج - 

شرح مجمل االصول- بالغ

200001500000نسخه برگردان

به - رساله اثبات العقل المجرد152264

همراه شرح آن

: شرح- خواجه نصیرالدین طوسی

شمس الدین كیشی، جالل الدین 

...دوانی، شمسا گیالنی و 

طیبه : تصحیح و تحقیق

عارف نیا

450001860000علوم و معارف اسالمی

مثنوی معنوی 153265

دفتر اول و دوم: جلد اول

دفتر سوم و چهارم: جلد دوم

دفتر پنجم و ششم: جلد سوم

کشف االبیات و : جلد چهارم

نمایه ها

- موالنا جالل الدین محمد بلخی

نیكلسون . ا.آخرین تصحیح رینولد

و مقابلۀ مجدد با نسخۀ قونیه

: تصحیح مجدد و ترجمه

حسن الهوتی

4000012000000هر جلد زبان و ادبیات فارسی

سید : تصحیح و پیشگفتارخواجه نصیرالدین طوسی(تصوّرات)روضة تسلیم 154266

جالل حسینی بدخشانی

600001250000علوم و معارف اسالمی
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(ریال)

قیمت چاپ 

بر اساس 

سفارش 
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سه رساله از ثابت بن قره 155267

ساعت های آفتابی، حرکت )

خورشید و ماه، چهارده وجهی 

(محاط در کره

نسخه برگردان به قصع اصف 

 948نسخۀ خطی به شمارۀ 

 (استانبول)كتابخانۀ كوپرولو 

. ه370كتابت 

300001300000نسخه برگردان

70000710,000هر جلد زبان و ادبیات فارسیعلیرضا شانظری: به كوشش( ج2)آثار فتح اهلل خان شیبانی156268

مرآت األدوار و مرقات األخبار 157269

(دوجلدی)

500008500000هر جلد تاریخ و جغرافیاسید جلیل ساغروانیانمصلح الدّین محمّد الری

خالصة األشعار و زبدة األفکار158270

(بخش خراسان) 

- عبدالعلی ادیب برومند میر تقی الدّین كاشانی

محمّد حسین نصیری 

كهنمویی

70,000440,000زبان و ادبیات فارسی


