
قيمت فروشنام كتابرديف
710,000آثار فتح اله خان شيباني1
52,000آداب المضيفين (188)2
370,000همايون نامه3
100,000ارجنامه حبيب يغمائي (139)4
260,000ارجنامه ذبيح ا .... صفا (216)5
90,000ارجنامه صادق كيا (167)6
7(185) 180,000ارجنامه غالمحسين يوسفي
170,000ارجنامه محمد معين (195)8
9(145) 150,000ارشاد
155,000استاد بشر10
140,000اسناد پادريان كرملي11
120,000اسكندر نامه12
13(103) 160,000اشراق الالهوت في نقد شرح الياقوت
120,000اشرف التواريخ ج1 (165)14
75,000زبور آل داوود15
(رسائل سه)16 40,000االفاده في تاريخ االئمه الساده
170,000االلهيات من المحاكمات (100)17
70,000البالبل و القالقل ج 181
70,000البالبل و القالقل ج 192
70,000البالبل و القالقل ج 203
70,000البالبل و القالقل ج 214
150,000الجماهر في الجواهر (16)22
540,000علي نامه جلد چرم23
170,000المباحث والشكوك (211)24
140,000المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور25
78,000المقنع في الحساب الهندي26
65,000النظاميه في مذهب االماميه (37)27
130,000فهرست نسخه هاي خطي چالوس28

كتابهاي زير با 40 درصد تخفيف (از قيمت فروش) در اختيار عالقه مندان قرار مي گيرد.



قيمت فروشنام كتابرديف
110,000بدايع اال خبار (191)29
120,000به گزين علي نامه30
200,000بيان الحقايق (163)31
200,000پژوهشهائي در تاريخ علم32
33(4) 60,000تاج التراجم في تفسير القرآن ج1
34(4) 63,000تاج التراجم في تفسير القرآن ج2
35(4) 57,000تاج التراجم في تفسير القرآن ج3
190,000تاريخ بوشهر36
115,000تاريخ سالطين كرت (198)37
200,000تاريخ شاه صفي (190)38
80,000تاريخ هرات (149)39
250,000تحسين و تقبيح ثعالبي (143)40
140,000تحفه السالطين (159)41
42(130) 90,000تحليه االرواح بحقائق االنجاح
110,000تذكره مقيم خاني(86)43
150,000خزائن االنوار و معادن االخبار(153)44
45(151) 140,000خالصه االشعار بخش اصفهان
440,000خالصه االشعار بخش خراسان46
110,000خالصه االشعار بخش كاشان(131)47
255,000خالصه االشعار شيراز و نواحي آن48
33,000دربند نامه جديد (رسائل يك)-(152)49
110,000دفتر اشعار صوفي(158)50
150,000ديوان اشراق ميرداماد(140)51
240,000ديوان غزليات اسير شهرستاني(123)52
45,000راشيكات الهند (رسائل 9)-(196)53
186,000رساله اثبات العقل المجرد54
120,000رساله اسطرالب كوشيار گيالني55
28,500رساله جيب درجه واحده(179)56
42,000رستم نامه (رسائل پنج)-(178)57
230,000روضه االنوار خواجو(171)58
200,000روضه االنوار عباسي(49)59



قيمت فروشنام كتابرديف
320,000زاد المسافر(125)60
190,000ساختار معنايي مثنوي و معنوي(183)61
105,000سبع رسائل(87)62
150,000سفارت نامه خوارزم(148)63
200,000سلم السماوات(162)64
91,000كلمات قصار امام علي (ع)-(208)65
198,000سند باد نامه(107)66
130,000سه رساله از ثابت بن قره67
150,000سه رساله از كوشيار گيالني68
150,000سيه بر سفيد69
450,000شرح تلويحات (3جلدي)70
71(77) 300,000شرح ديوان منسوب به اميرالمومنين
310,000شرح نظم الدر(127)72
65,000ظفرنامه خسروي(53)73
110,000عهد حسام(214)74
100,000عهد نامه مالك اشتر75
170,000فهرست  خطي آرشيو ملي پاكستان76
2 ج77 210,000فهرست خطي دانشگاه پنجاب الهور
50,000فهرست  خطي كتابخانه رشت(170)78
47,000قانون شاهنشاهي رسائل 4-(175)79
200,000قرآن ميبدي گالينگور80
160,000گوهر مقصود(105)81
40,000لطايف الحساب - (شوميز)82
45,000لطايف الحساب (جلد سخت)83
250,000ماهتاب شام شرق(138)84
170,000كتابشناسي شاهنامه و فردوسي(215)85
60,000متن شناسي شاهنامه فردوسي(141)86
1,200,000مثنوي معنوي 4 جلدي87
135,000مجالس جهانگيري(142)88
100,000مجموعه آثار حسام الدين خوئي(85)89
100,000مجموعه آثار قراگوزلو(116)90



قيمت فروشنام كتابرديف
150,000مسخر البالد(144)91
160,000معرفت فالحت(173)92
120,000مفاتيح االسرار و مصابيح االبرارج1(166)93
140,000مفاتيح االسرار و مصابيح االبرارج2(166)94
33,000منتخب رساالت صفاءالحق رسائل دو(157)95
65,000منهاج العلي(192)96
185,000منهاج الواليه ج1(61)97
145,000منهاج الواليه ج2(61)98
330,000نسخه شناخت99
58,000نسخه هاي خطي در استانبول100
190,000كاغذ در زندگي و فرهنگ ايراني(212)101
270,000كتاب التفصيل لجمل التحصيل102
225,000كتاب الوحشيات(207)103
300,000كتاب نهج البالغه (فاكسيميله)104
920,000كتابشناسي آثار فارسي چاپ شده در شبه قاره105
250,000ترجمه تقويم التواريخ(22)106
30,000ترجمه منظوم وصيت امام علي شوميز107
40,000ترجمه منظوم وصيت امام علي گ108
160,000تقويم االيمان (39)109
90,000جامع التواريخ / پادشاهان ختاي(135)110
130,000جامع التواريخ / تاريخ آل سلجوق(156)111
90,000جامع التواريخ / در تاريخ اغوز(133)112
180,000جامع التواريخ / سامانيان و بويهيان(155)113
150,000جامع التواريخ /هند-سند-كشمير(126)114
170,000جامع التواريخ بني اسرائيل(150)115
110,000جامع التواريخ سالطين خوارزم(193)116
100,000جامع التواريخ/افرنج،پاپان(124)117
36,000جامع الصنايع رسائل 10 - (197)118
100,000جامع اللغات119
90,000جغرافياي حافظ ابرو ج2 (25)120
80,000جغرافياي حافظ ابرو ج3(25)121



قيمت فروشنام كتابرديف
95,000جنگنامه كشم و جرون نامه(129)122
220,000جواهر نامه نظامي(119)123
110,000چين نامه(174)124
150,000حجه السالم (برهان المله)125
126(210) 180,000حل مشكالت كتاب االشارات
127(52) 100,000خريده القصر و جريده العصر ج3-
128(52) 125,000خريده القصر و جريده العصر ج2-
110,000نزهه االنفس129
1,450,000ديوان حافظ 130801
فاكسيميله131 85,000ختم الغرائب(تحفه العراقين)
250,000قرآن ميبدي - جلد چرم132


