
تعداد       

 قطعات

 ردیف عنوان

۱۹۱۴ذیل خواجه نصیر بر جهانگشای جوینی از روی نسخه اندیا افیس ) 5 ) ۱ 

 2 فهرست اسماء الکتب فهرست قدیم نسخ عربی برتیش میوزیوم 22

 3 تاریخ اولجایتو 7

 ۴ تاریخ جرجان ۹

 5 التدوین فی اخبار قزوین 20

 6 تاریخ نیک پی 3

 7 جداول تاریخی ۴

 8 (مقدمه تاریخ بیهق )نسخه لندن 25

 ۹ ترجمه تاریخ یمینی نسخه بریتیش میوزیوم ۱3

 ۱0 (شاهنامه )نسخه دموت 20

 ۱۱ تاریخ سیاقی یا تاریخ پادشاهان عجم 2

 ۱2 مجمل التواریخ ۴

 ۱3 كلیله و دمنه 7

 ۱۴ تفسیر روض الجنان 2

 ۱5 تفسیر روض الجنان 2

 ۱6 تفسیر روض الجنان 2

 ۱7 تفسیر روض الجنان 2

 ۱8 تفسیر روض الجنان 2

 ۱۹ تفسیر روض الجنان 3

 20 تاریخ جهانگشای جوینی 5

 2۱ عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات 3

 22 عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات 7

 23 عتبه الکتبه: مجموعه مراسالت دیوان سلطان سنجر 3

مراسالت دیوان سلطان سنجرعتبه الکتبه: مجموعه  3  2۴ 

 25 عتبه الکتبه: مجموعه مراسالت دیوان سلطان سنجر 2

 26 تفسیر قرآن به زبان فارسی ۱

الحیوان منافع ۹  27 

 28 شاهنامه ابومنصوری 7

 2۹ چهار مقاله 7

تهران دانشگاه دانشکده ادبیات در پوشکین فوت سال صدمین 7۴  30 

.)نسخه خدابخش( 2 مجعال ارعاش ریایعم یف مجعمال  3۱ 

 32 ظفرنامه ۱

 33 نامه نقطه البیان ۱

 3۴ نامه ناصرالدین شاه )ولیعهد( به محمد شاه ۱



 35 گلستان ۱

 36 دانش نامه ۱

(بریتیش میوزیوم)از نسخه شاهنامه  2  37 

 38 شیرازی محمدسیدعلی به تبریز مجتهدین جواب ۱

عیلااسمشاه نمونه خط  ۱  3۹ 

 ۴0 شاهنامه ابومنصوری 6

 ۴۱ شاهنامه ابومنصوری 6

 ۴2 الجامع الشاهی ۱7

 ۴3 شاهنامه فردوسی 2

 ۴۴ تاریخ جهانگشای جوینی ۴

 ۴5 جامع التواریخ 2

الکشیبرجال المعروف الرجالمعرفه اختیار 2  ۴6 

فرانسه پادشاه ششم شارل به تیمور نامه ۱  ۴7 

 ۴8 آثار تاریخی ازبکستان ۱0

ایرانشیاء تاریخی ا 26  ۴۹ 

 50 كتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۴

آبادی نجم مجموعه در موجود تصاویر 8  5۱ 

۱3۱8 عروس ایرانی ۱  52 

 53 جامع التواریخ ۱6

االعالم و المشاهیر طبقات و االسالم تاریخ 2  5۴ 

االعالم و المشاهیر طبقات و االسالم تاریخ 2  55 

شده كشف روسیه جمهوری مغ كوه در كه سغدی متون ۱7  56 

ایران پادشاهی های سلسله ۱  57 

 58 اشیاء تاریخی ایران 8

 5۹ مقدمه اقبال بر عکسهای عتبه الکتبه   ۱

۹ Third century Iran: Sapor and cartir 60 

 6۱ كتیبه درگاه شاه عطا ۱

دهلوی غالب مزار 2  62 

 63 كتیبه آرامگاه میرزا عبدالقادر بیدل ۱

 6۴ لوحه سنگ امیر خسرو دهلوی ۱

 65 درگاه عطا شاه دبی بی كوت دیناجپورا 2

 66 كتیبه خلف قبر امیر حسن دهلوی ۱

در محل معروف به بدر شاه در ماندو ه لوح مزار به خط محمد معصومكتیب 2  67 

اسکندر كشتن: شاهنامه فردوسی ۱  68 

 6۹ قرآن: سوره های نصر و قدر ۱

 70 تپه گیان ۱



۱ Ozbek hanlarinin Kazak ve Astarkhanli subeleri 7۱ 

 72 مقامات حمیدی ۱

۱ Paris 73 

۱ Saint-Thegonnec (Finistere) 7۴ 

۱ Le general de Gaulle 75 

۱ Beaune (Cote d'or): La cour des hospices 76 

۱ Chatillon-sur-seine (Musee): Tete d’homme en calcaire coquillier 77 

 78 وصیت نامه عالمه محمدباقر مجلسی ۱

 7۹ محمد خیابانی ۱

 80 حسن مدرس ۱

 8۱ سید جمال الدین اسد آبادی ۱

 82 ستارخان ۱

 83 مجاهد كبیر آیت اهلل سید محمود طالقانی ۱

 8۴ میرزا كوچک خان سردار جنگل ۱

 85 جام زرین مارلیک ۱

 86 آتاتورك 3

 87 امیر علیشیر نوایی 2

 88 نقاشی های ژاپنی 2

 8۹ تصاویری از مجموعه قزوینی 6

 ۹0 رده های اصلی نظام رده بندی كتابخانه كنگره امریکا ۱

یک قرن یک كتابخانه"پوستر موزه مجازی كتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:  ۱ " ۹۱ 

 ۹2 التدوین فی ذكر اخبار قزوین ۴00

 ۹3 سرای زرنگار ۱۴

 از قطعه یک و انجامه :استرازبورگ یدانشگاه و ملی كتابخانه خطی های نسخه از عکس قطعه  ۴۴ ۴۴

 سنه جمیداالول شهر یازدهم بتاریخ مسجدجامعی رسول مال الحقیر فقیر بدستخط حافظ دیوان تصاویر

 آخر صفحه -.سهیلی انوار -.(.ق۱250) قاجار شاه فتحعلی: از قاجار خاقان دیوان اول قصیده -.۱230

 جلد -.مثنوی دفترهای از ششم مجلد -(.نسخه 2)رومی معنوی مولوی مثنوی من پنجم دفتر شد تمام

 -.مثنوی دوم دفتر دیباچه -.مثنوی سوم دفتر دیباچه -.معنوی مثنوی كتاب هذا: معنوی مثنوی اول

 یوم بتاریخ اسمعیل محمد بن باقر محمد بخط شیرازی زركوب شیخ تصنیف:  شیرازنامه آخر و اول صفحه

 گلشن موخره و مقدمه -.مثنوی دفترهای موخره -.۱25۱ سنه الحرام محرم شهر وششم بیست االثنین

 گنج پنج -(.نامه بهرام)بهشت هشت: دهلوی گنج پنج -.نظامی خمسه موخره -.اسکندرنامه -.راز

 -.سیدنه -.سعدی گلستان -.امیرشاهی غزلیات -.الحقیقه حدیقه -.شاهنامه -.لیلی و مجنون: دهلوی

 پادشاهی)شاهنامه -.جامی دیوان خاتمه -.نظامی االسرار مخزن اول صفحه  -.ای مراغه اوحدی جم جام

 یستب تاریخ فی عبدالوهاب الملک بعون كتاب تمت: الحقیقه حدیقه -.الهیجی حزین دیوان -(.لهراسب

 انوار انجامه -.منصوری كفایه-.غازی شاه اورنگ جلوس 33 سنه مطابق ۱0۹۹ حجه ذی شهر نهم و

 -.سوم دفتر: الذهب سلسله: اورنگ هفت -.امیرشاهی دیوان -.سهیلی

۹۴ 



 


