
 نام کتاب کد  مخزن

 قانون العالج 1

 رساله آتشک 2

 ملخص فصول بقراطی 3

 تذکره فی الطب و الحکمه 4

 تقویم االبدان 5

 ادویه مفرده در طب سنتی 6

 قرابادین اعظم 7

 مجموعه طبی 8

 میزان الطب محشی 9

 پژوهشی درباره داروهاي مورد مصرف در طب سنتی ایران و هند 10

 القانون قاموس 11

 کفایه منصوري 12

 احیاء االطفال مظفري 13

 معرفه االشیاء 14

 حفظ و الصحه ناصري 15

 فارماکوپه طب شرقی 16

 )مجربات چغتانی(اسرار االطباء  17

 کاربرد طب سنتی در مراقبت هاي اولیه 18

 الطب االسالمی 19

 تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان 20

 اولوااللبابتذکره  21

 )2(و ) 1(مجموعه بقایی جلد 22

 افیونیه 23

 قرابادین شفائی 24

 قرابادین مظهري 25



 االبدال االدویه رازي 26

 مطلب السؤال 27

 انیس المعالجین-میزان االدویه-الفاظ االدویه 28

 معالجات متداول در طب سنتی 29

 مفتاح االدویه ناصري 30

 دارویی ایران و عراقگیاهان سودمند و  31

 خالصه التجارب 32

 معالجات نفیسی 33

 شفاعیه 34

 حشایش دیسقوریدوس 35

 )1(اکسیر اعظم جلد  36

 )2(اکسیر اعظم جلد  37

 )2(و ) 1(شرح االسباب و العالمات جلد  38

 طب کول پپر 39

 مجموعه نفیسی 40

 دارویی شلیمر –فرهنگ پزشکی  41

 النباتمعجم االسماء  42

 )2(و ) 1(پزشکی نامه جلد  43

 )شرح قانونچه(مفرح القلوب  44

 عمده الطبیب فی معرفه النبات 45

 قرابادین صالحی 46

 الکامل العالیی 47

 القانون 48

 مجمع االدویه 49

 تعلیم المبتدین فی معرفه االبدان 50

 )2(و ) 1(فرهنگ مصطلحات غیر عربی در کتب عربی جلد  51



 الذخیره فی علم الطب 52

 مجموعه نفیسی کشف المکنون 53

 شرح فصول بقراطی 54

 رسائل طبی رازي 55

 )تحفه العاشقین(مجربات بوعلی  56

 معرفه السموم 57

 بهج الحذاقت 58

 فاقد المغالطه 59

 مجربات رضایی 60

 طب شهابی 61

 غایه الشفاء 62

 زمرد فارسی 63

 خزائن الملوك 64

 فواید االنسان 65

 رساله بیخ چینی 66

 اسماء االدویه 67

 شافی االوجاع 68

 نامه احمدي 69

 تفریح القلوب 70

71 
مجموعه میکروفیلمهاي نسخه هاي خطی فارسی طبی موجود در 

 کتابخانه هاي هند

 طب فریدي 72

 هندقرابادین ملی  73

 تریاق کبیر 74

 طب سنتی و پزشکی نوین غربی 75

 شرح تشریح القانون 76



 )کتاب قانون فی الطب(ترجمه انگلیسی مفردات پزشکی  77

 مطرح االنظار فی مطایب االطباء 78

 رساله تحقیق البحران 79

 تحفه خانی 80

 الطب النبوي–تسهیل المنافع  81

 المنافع االغذیه و دفع مضارها 82

 المساهمه االسالمیه فی الطب 83

 )ص(الطب النبی  84

 بیاض وحیدي 85

 المواد الطبیه 86

 کنوز الصحه 87

 تنکسوق نامه ایلخانی 88

 زین العابدین قاجار–خالصه الحکمه  89

 مفردات پزشکی و ترکیبات دارویی 90

 الماء فی الطب 91

 تکمله هندي 92

 خالصه شفائی 93

 رساله بقراطیه 94

 عالج الغرباء 95

 لب العالج 96

 طب اکبري 97

 قانونچه 98

 فی تدبیر االمراض 99

 فهرست مجموعه انتشارات ویژه مؤسسه 100

 اصول و مبانی نظري طب سنتی 101

 مجربات اکبري 102



 محیط اعظم 103

 رساله نبض ابن سینا–رساله نبض جالینوس  104

 القانون فی الطب 105

 )محشی(میزان الطب  106

 الطبیب تذکره البیب فیما یتعلق بالطب و 107

 دائره المعارف طب اسالمی 108

 )1(فارماکوگرافیا ایندیکا  109

 )2(فارماکوگرافیا ایندیکا  110

 )3(فارماکوگرافیا ایندیکا  111

 حفظ الصحت 112

 دستور االطباء فی عالج الوبا 113

  )جامع الفوائد(طب یوسفی  114

  بستان اطباء و روضه االلباء 115

 االمراضعالج  116

 زادالمسافرین 117

 منهاج الدکان و دستور االعیان 118

 )فارماکوپه ژاپن(فراورده هاي طبیعی  119

 فارماکوپه گیاهی انگلیس 120

 مجمع االدویه ناصري 121

 امراض العین و عالجها 122

 الکافیه فی الطب 123

 مختصر تذکره االمام السویدي 124

 کناش فی الطب 125

 الکسور طب 126

 اطلس مفردات پزشکی سنتی چین 127

 المفردات 128



 )1جلد (دائره المعارف تاریخ پزشکی  129

 ترجمه فارسی کلیات قانون ابن سینا 130

 )راهنماي گیاهی(گیا  131

 المسائل فی الطب للمتعلمین 132

 راهنماي داروهاي تندرستی 133

 گیاهان چینی 134

 جدیدتاریخ تکامل جراحی  135

 )کفایه(الکافی فی الطب  136

 لغات فیروزي 137

 گیاهان دارویی چین 138

 شفاء العین و عین الدواء 139

 خویشتن درمانی بر پایه طب شرقی 140

 ادب الطبیب 141

 شرح السماء العقار 142

 زبده قوامین العالج 143

 )االدویهاالبنیه عن حقائق (فرهنگ داروها و واژه ها اي دشوار  144

 مجموعه هفت رساله در طب و تاریخ پزشکی 145

 تألیف شریفی 146

 مجموعه شرح طب نبوي 147

 کتاب قرابادین قادري 148

 عین الحیوه 149

 ادویه المفرده تألیف ابن 150

 تحفه الحب فی الصل الطب 151

 )ع(مجموعه طب العتره  152

 )2جلد(دائره المعارف تاریخ پزشکی  153

 تاریخ طب هندي 154



 عیون االنباء فی طبقات االطباء 155

 ترجمه انگلیسی طب االئمه 156

 )هشت رساله در طب و حکمت(منافع االفضیله  157

 گیاهان دارویی ویتنام 158

 االغذیه و االدویه  159

 شش رساله طبی از بقراط، جالینوس، حنین و رازي 160

 قرابادین کبیر 161

 کتب خطی پزشکی موجود در ترکیهفهرست  162

 البراحه عند الزهراوي 163

 کتاب گیاهان طبی 164

 )1جلد (تذکره الهند معروف به یادگار رضایی  165

 )2جلد (تذکره الهند معروف به یادگار رضایی  166

 المعتمد فی االدویه المفرده 167

 لوامع البشریه فی عالج امراض البشریه 168

 االسرارگنج  169

 التهاب مفاصل و طب عامیه 170

 داروهاي مورد استفاده در جراحی 171

 البقراط فی االخالط 172

 )لغت نامه جامع پزشکی(الماء  173

 )شیمی(هفت رساله در کیمیا و اکسیر  174

 )1جلد(مجربات فرنگی  175

 طب سنتی و پوشش مراقبت سالمت 176

 )2جلد (مجربات فرنگی  177

 تاریخ پزشکی از عهد فراعنه تا قرن هجدهم 178

 )شامل پنج کتاب(جنگ دستنویس طبی  179

 منبع شناسی پزشکی قدیم 180



 تاریخ بیماریهاي مغز و سردرد در طب عربی 181

 اصول علم گیاه شناسی 182

 مجموعه هشت رساله طبی از ابن سینا 183

 )شرح کلیات قانون(تحفه سعدیه  184

 الناصریه التحفه 185

 زبده المتعلمین 186

 رجوع الشیخ الی صباه 187

 )طب العتره(تکمله یکم  188

 مجموعه اي از برخی آثار طبی رازي 189

 )3جلد(اکسیر اعظم  190

 )4جلد(اکسیر اعظم  191

 مجموعه رسائل سبعه 192

 معالجات عقیلی 193

 معرفت اقسام تب و رساله در نوم 194

 گنج آباد 195

 تدبیر مسافران و معالجه امراض 196

 )شرح نفیسی(شرح الموجز  197

  )تألیف دکتر پوالك(تشریح بدن انسان  198

  )جلد دوم(مفردات و معالجه االمراض  199

 المغنی فی شرح الموجز 200

 جالینوس الی غلوقن 201

 مجموعه هشت کتاب طبی از جالینوس 202

 مخزن االدویه 203

 القانونموجز  204

 الرحمه فی الطب و الحکمه 205

 )جلد سوم(شرح قانون ابن سینا  206



 مجموعه رسائل نه گانه ابن رشد 207

 الکلیات فی الطب  208

 )تکمله دوم(طب العتره  209

 گیاهان عمده در طب آیورودا 210

 )براي پزشکان بالینی(طب طبیعی  211

 متداولراهنماي فراورده هاي طبیعی  212

 )2و1جلدو (فهرست کتب خطی فارسی در مصر   213

 فهرست کتب خطی کتابخانه ظاهریه دمشق 214

 راهنماي درمان هاي طبیعی  215

 الجامع فی االدویه المفرده 216

 داروشناسی عربی قدیم 217

 التنویر 218

 تاریخ النبات عندالعرب 219

 3و2و1مجلدات ) االغذیه االدویه و(الشامل فی الصناعه الطبیه 220

 7و6و5و4مجلدات  )االدویه و االغذیه(الشامل فی الصناعه الطبیه  221

222 
مجلدات مجلدات  )االدویه و االغذیه(الشامل فی الصناعه الطبیه 

 10و9و8

 4و3و2و1الجامع لمفردات االدویه و االغذیه مجلدات  223

 )یحیی المیحیتألیف ابوسهل عین بن (تشریح بدن انسان  224

225 
مجلدات مجلدات  )االدویه و االغذیه(الشامل فی الصناعه الطبیه 

 18تا  12

226 
مجلدات مجلدات  )االدویه و االغذیه(الشامل فی الصناعه الطبیه 

 21و20و19

 فردوس الحکمه 227

 الواح االدویه 228

 الواح الصحه 229



 خزائن الملوك 230

 تذکره العالج 231

 جالء العیون 232

 البقرات فی االمراض البالدیه 233

 1طب اکبري جلد  234

 2طب اکبري جلد 235

 1کامل الصناعه  236

 2کامل الصناعه  237

 1شرح االسباب و العالمات  238

 2شرح االسباب و العالمات  239

 زاد المسافرین 240

 تسهیل العالج 241

 بحر الجواهر 242

 الطب حقایق االسرار 243

 برهان رسا 244

 2و1مجموعه آثار دکتر سید جالل مصطفوي کاشانی جلد  245

 1دائره المعارف جلد  246

 2دائره المعارف جلد  247

 3دائره المعارف جلد  248

 1واژه نامه گیاهان دارویی جلد  249

 2واژه نامه گیاهان دارویی جلد  250

 3واژه نامه گیاهان دارویی جلد  251

 )قانون الصحه(المنحه فی سیاسه حفظ الصحه  253

 انوار الناصریه 254

 الخالصه الطبیه 255

 جامع المفردات غافقی باترجمه انگلیسی 256



 تشریح 257

 منابع علم گیاه شناسی در تمدن اسالمی 258

 نسخ طبی خطی 259

 عالجی با لماء البارد 260

 المختصر فی جسد البشري و ظالئفها 261

 جواهر الحکمه ناصري 263

 امراض مقاربتی 264

 مطلع الطب ناصري 265

 کفایه الحوامر فی حفظ الصحه و تدبیر االقسام 266

 معرفه السل 267

 بهجه الروسا فی امراض السماء 268

 سر الحکمه 269

270 
طب و فلسفه علوم طبیعی                                    مرحله 

 چهارم

 تذکره الکحالین 271

 منهاج الصناعه 272

 حدیقه االزهار فی ماهیه العشب و العقار 273

 رساله طبی 12مجموعه کنز الحکما و  274

 )2و1جلد (رموز اعظم  275

 طب و طبیعت 276

 شرح فصول بقراط 277

278 
فهرست کتب خطی پزشکی و داروسازي کتابخانه ظاهریه دمشق 

 )2و1جلد (

 )فارسی( االطفال عالج  279

 شکسته بندي به روش استاد کرمانشاهی 280

 فهرست گزیده مشخ خطی فارسی آسیاي میانه و قفقاز 281



 قرابادین 282

 کفایه الطب 283

 قوت الیموت 284

 شرح فارسی فصول بقراط 285

 شرح مشکالت قانون 286

 فوائد االنسان و عالج االبدان 287

 تحفه سعدیه 288

 قرابادین ذکائی 289

 جامع الشفائیه و افادات کامرنیه 290

 شرح اقسرائی 291

 ناصر المعالجین 292

 نهضت پزشکی یا لزوم تجدید نظر در اصول و مبانی طب امروز 293

 النبات 294

 تکشیف الحکمه 295

 مجربات مهدوي و تریاق اعظم 297

 تریاق استمناء 298

 مجربات خکیم علی گیالنی 299

 مطب علوي خان 300

 فصول االعراض 301

 سه رساله در طب 302

 مقاله فی نقرس 303

 فی بیان الحاجه 304

 المولودین 305

 مجموعه تریاق فاروق، تدارك سموم و ترجمه برء الساعه 306

 رساله دالکیه 307

 رساله کحالی 308



 ینبوع الطب 309

 ترجمه و شرح حفظ الصحه شیخ الرئیس 310

 ترجمه فارسی رساله دفع مضار الکلیه ابن سینا و الطب الفلسفی 311

 دو رساله از دو استاد 312

 ضیاء العیون 313

 تدبیر الحبالی و االطفال و الصبیان 314

 ریاض االدویه 315

 )2و1جلد (الموجز فی تاریخ الطب و الصیدله عند العرب  316

 مرك مانوئل 317

 تقویم الصحه 318

 مختار الحکم و محاسن الکلم 319

 )جلد دوم(عیون االنباء فی طبقات االطباء  320

 معجم االطباء 321

 تذکره العالج و رساله احکام االیام و رساله خواص بیخ چینی 322

 فارماکوپه آیورودیک هند 323

 دعوة االطباء 324

 رساله احکام االیام و رساله محک هصیب دوانامه ، 325

 جواهر النفیس ، شرح ارجوزه شیخ الرئیس 326

 فی المعدة و امراضها و مداواتها 327

 کتاب الطب 328

 جامع الشفاء 329

 قاروره نامه و پنج رساله طبی 330

 تلخیصات ابن رشد از تالیفات جالینوس 331

 گیاهان داروئی جهان 332

 سرالخلیفه و صنعه الطبیه 333

 )بن قره تذکره ثابت (الذخیره  334



 حاذق 335

 )ایسا غوجی(المدخل الی صناعه الطب   336

 مجربات حکیم میر اعظم 337

 التکلیس و بیاض کبیر 338

 کنز الفوائد فی تنوع الموائد 339

 مفتاح االصول 340

 التیسیر فی المداواه و التدبیر 341

 داروهاي معدنی در طب سنتی 342

 مرجع گیاهان و مکملها 343

 جامع طب طبیعی 344

 غایه االتقان فی تدبیر االنسان 345

 قاموس الطب العربی 346

 الجواهر و صفاتها 347

 کنز العلوم و الدر المنظوم 348

 معدن شفاء سادات 349

 فضاله الخوان فی طبیات الطعام و االلوان 350

 درآمدي بر امور طبیه- 351

 )2جلد (جامع طب طبیعی   352

 )3جلد (طب طبیعی جامع  353

 )دستور االطباء یا اختیارات قاسمی(طب فرشته  354

 لذت الوصال 355

 جنگ طبی 356

 )1(طبیعیات شفاء  357

 )2(طبیعیات شفاء  358

 االطباء القوصونیون 359

 مصالح االبدان و االنفس 360



 )2و1جلد (رساله الهاروئیه  361

 چهار رساله طبی 362

 بیاض یوسفی 363

 طب اورنگشاهی 364

 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحري و البري14 365

 رساله االعضاء 366

 در آمدي بر ناباروري در طب سنتی 367

 الوصه الی الحبیب فی و صف الطیبات و الطیب 368

369 
)                             ص(المنهل الروي فی الطب النبوي 

 )مرحله پنجم(

 االمراض و میزان المزاج صحت 370

 طب احمدي 371

 مقاله فی الفصد 372

 تاج الحکمت 373

 )تقاسیم العلل(التقسیم و النشجیر  374

 رسائل سمرقندي 375

  )2و1جلد (التشریح البیطري  376

 بیاضات طبیه 377

 نزهه االذهان فی ااصالح االبدان 378

 اسهامات العرب فی علم الفالح 379

 االدب الطبیه فی االسالم 380

 الکلم الروحانیه فی الحکم الیونانیه 381

 بغیه المحناج فی المجرب من العالج 382

 ما الفارق 383

 مجموعه دو کتاب طبی منظوم 384

 سر العالج 385



 مجموعه تحفه الملوك و سه کتاب طبی دیگر 386

 حفظ البدان 387

 رسائل پنجگانه پزشکی 388

 در طب رساله 389

  )2و1جلد (فاکهت ابن السبیل  390

391 
انتشارات ویژه مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و 

 مکمل  جلد دوم

 سه کتاب در حکمت و طب قدیم و جدید 392

 مفتاح الخزائن 393

 جایگاه علمی و آراء پزشکی ابن رضوان 394

 1تاریخ الطب العربی جلد  صرمخت 395

 2تاریخ الطب العربی جلد  رمختص 396

 فراورده هاي دارویی طبیعی 397

 کناش المعالجات البقراتیه 398

 تداخالت گیاهان عوامل غذایی و داروها 399

 1مجموعه فهرستها و مشخصات کتب طبی خطی جلد  400

 مجموعه منتخب االطباء 401

 مفتاح الشفاء 402

 المیامر فی الطب 403

 2فهرستها و مشخصات کتب طبی خطی جلد مجموعه  404

 3مجموعه فهرستها و مشخصات کتب طبی خطی جلد  405

 4مجموعه فهرستها و مشخصات کتب طبی خطی جلد  406

 5مجموعه فهرستها و مشخصات کتب طبی خطی جلد  407

  )طب داراشکوه( عالجات داراشکوهی  408

 خالصه المأکوالت و رساله در طبخ 409

 راحت روح و مجمع البحرین 410



 ت قانونیاشرح ح 411

 قرابادین هاي دوگانه 412
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