1601

قرآن وزیری ( جعبه چمدانی)

قطع وزیری /17x24کاغذ صدفی عطری(اتریشی) /چاپ  6رنگ  /کاغذ لب
طال  /جلد چرمی با داغ کوب و طالکوب
ترجمه :استاد حسین انصاریان  /خط عثمان طه  /تذهیب  :محمدرضا هنرور

1600

قرآن وزیری ( جعبه چوب و چرم)

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ صدفـی عطری(اتریشـی) /چـاپ  6رنگ /
کاغـذ لـب طـال  /جلد چرمـی بـا داغ کـوب و طالکوب
ترجمه  :اسـتاد حسـین انصاریـان  /خط عثمان طـه  /تذهیب :محمدرضا
هنرور

1602

قرآن وزیری (قاب کشویی)

قطع وزیری /17x24کاغذ صدفی عطری(اتریشی) /چاپ  6رنگ  /کاغذ لب
طال  /جلد چرمی با داغ کوب و طالکوب
ترجمه :استاد حسین انصاریان  /خط عثمان طه  /تذهیب  :محمدرضا هنرور

01

QOQNOOS BOOK

02

QOQNOOS BOOK

1700

حافظ رحلی (جعبه چوب و چرم)

قطـع رحلـی بـزرگ  / 23x33کاغذ گالسـه  /چـاپ  5رنگ  /کاغـذ لب طال /
جلـد چرمـی همراه بـا جعبه چـوب و چرم
دیباچـه  :دکتـر میـر جالالدیـن کـزازی  /تصحیـح  :محمـد قزوینی ،قاسـم
غنـی /خوشنویسـی  :حسـن مالئـی تهرانـی  /نگارگـری  :عبـداهلل محرمـی /
تذهیـب  :محمدرضـا هنـرور  /ترجمـه انگلیسـی  :مانـاداز الکسـاندریان

03
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04

QOQNOOS BOOK

1702

حافظ وزیری (جعبه چمدانی)

قطع وزیری /17x24کاغذ گالسه /چاپ  5رنگ  /جلد چرمی با طالکوب و داغ کوب
دیباچه  :دکتر میر جالالدین کزازی  /تصحیح  :محمد قزوینی ،قاسم غنی /
خوشنویسی  :حسن مالئی تهرانی  /نگارگری  :عبداهلل محرمی  /تذهیب  :محمدرضا
هنرور  /ترجمه انگلیسی  :ماناداز الکساندریان

1701

حافظ وزیری (جعبه چوب و چرم)

قطـع وزیـری /17x24کاغذ گالسـه /چـاپ  5رنگ  /کاغـذ لب طال /
جلد چرمـی جعبه چـوب و چرم
دیباچـه  :دکتـر میـر جالالدین کـزازی  /تصحیـح  :محمـد قزوینی،
قاسـم غنی  /خوشنویسـی  :حسـن مالئـی تهرانی  /نگارگـری  :عبداهلل
محرمـی  /تذهیـب  :محمدرضـا هنـرور  /ترجمـه انگلیسـی  :مانـاداز
الکساندریان

1703

05

QOQNOOS BOOK

حافظ وزیری (قاب کشویی)

قطع وزیری /17x24کاغذ نیشکر /چاپ  4رنگ  /کاغذ لب طال  /جلد چرمی با
داغکوب
تصحیح  :محمد قزوینی ،قاسم غنی  /خوشنویسی  :حسن مالئی تهرانی  /نگارگری:
عبداهلل محرمی

06

QOQNOOS BOOK

1705

حافظ اروپایی (قاب کشویی دو زبانه)

قطـع اروپایـی  /14x23کاغذ نیشـکر /چـاپ  4رنـگ  /کاغذ لب طـال /جلد چرمی
با طالکـوب و داغ کوب
دیباچـه  :دکتـر میـر جالالدیـن کـزازی  /تصحیـح  :محمـد قزوینی ،قاسـم غنی /
خوشنویسـی  :حسـن مالئی تهرانـی  /نگارگری  :عبـداهلل محرمی  /ترجمه انگلیسـی:
ماناداز الکسـاندریان

1704

حافظ اروپایی (جعبه چمدانی دو زبانه)

قطـع اروپایـی  /14x23کاغذ نیشـکر /چاپ  4رنـگ  /کاغذ لب طال/
جلـد چرمی با طالکـوب و داغ کوب
دیباچـه  :دکتـر میـر جالالدین کـزازی  /تصحیـح  :محمـد قزوینی،
قاسـم غنی  /خوشنویسـی  :حسـن مالئـی تهرانی  /نگارگـری  :عبداهلل
محرمـی  /ترجمه انگلیسـی  :ماناداز الکسـاندریان

1706

07

QOQNOOS BOOK

حافظ اروپایی (میل دار)

قطـع اروپایـی  /14x23کاغذ نیشـکر /چـاپ  4رنـگ  /کاغذ لب طـال  /جلد چرمی
با طالکـوب و داغ کوب
دیباچـه  :دکتـر میـر جالالدیـن کـزازی  /تصحیـح  :محمـد قزوینی ،قاسـم غنی /
خوشنویسـی  :حسـن مالئـی تهرانـی  /نگارگـری  :عبـداهلل محرمی

1707

حافظ نیم وزیری (جعبه چوب و چرم)

1708

حافظ نیم وزیری (قاب کشویی)

قطـع نیـم وزیـری /12x17کاغـذ نیشـکر /چـاپ  4رنـگ  /کاغـذ لـب طـال  /جلد
چرمـی بـا طالکـوب و داغ کوب
دیباچـه  :دکتـر میـر جالالدیـن کـزازی  /تصحیـح  :محمـد قزوینی ،قاسـم غنی /
خوشنویسـی  :حسـن مالئـی تهرانـی  /نگارگـری  :عبـداهلل محرمی

قطـع نیـم وزیـری  /12x17کاغـذ نیشـکر /چـاپ  4رنـگ  /کاغـذ لـب طـال  /جلد
چرمـی بـا طالکـوب و داغ کوب
دیباچـه  :دکتـر میـر جالالدیـن کـزازی  /تصحیـح  :محمـد قزوینی ،قاسـم غنی /
خوشنویسـی  :حسـن مالئـی تهرانـی  /نگارگـری  :عبـداهلل محرمی

QOQNOOS BOOK
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1800

کلیات سعدی (قاب کشویی  -سه قلو)

1802

غزلیات سعدی (قاب کشویی )

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چاپ  4رنـگ  /کاغـذ لب طال  /جلـد چرمی
بـا طالکـوب و داغ کوب
دیباچـه  :محمدعلـی فروغی  /خوشنویسـی  :مهـدی منصوری  /نگارگـری  :عبداهلل
محر می

قطع وزیری /17x24کاغذ نیشکر /چاپ  4رنگ  /کاغذ لب طال  /جلد چرمی باطالکوب
و داغ کوب
دیباچه  :محمدعلی فروغی  /خوشنویسی :مهدی منصوری  /نگارگری  :عبداهلل محرمی

09

QOQNOOS BOOK

1801

بوستان و گلستان (دو قلو  -دو زبانه)

1803

بوستان سعدی (قاب کشویی  -دو زبانه)

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چاپ  4رنـگ  /کاغـذ لب طال  /جلـد چرمی
بـا طالکـوب و داغ کوب
فارسـی و انگلیسـی  /دیباچه  :محمدعلـی فروغی  /خوشنویسـی  :مهدی منصوری
 /نگارگـری  :عبداهلل محرمی

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چاپ  4رنـگ  /کاغـذ لب طال  /جلـد چرمی
بـا طالکـوب و داغ کوب
فارسـی و انگلیسـی  /دیباچه  :محمدعلـی فروغی  /خوشنویسـی  :مهدی منصوری
 /نگارگـری  :عبداهلل محرمی

1804

گلستان سعدی (قاب کشویی  -دو زبانه)

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چاپ  4رنـگ  /کاغـذ لب طال  /جلـد چرمی
بـا طالکـوب و داغ کوب
فارسـی و انگلیسـی  /دیباچه  :محمدعلی فروغی  /خوشنویسـی  :مهدی منصوری/
نگارگـری  :عبداهلل محرمی
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1900

شمس ،گلشن راز ،خواجهعبداهلل (سه قلو)

2000

فرمان نامه حضرت علی (ع) (قاب کشویی)

قطـع وزیـری /17x24کاغذ نیشـکر /چـاپ  4رنگ  /کاغـذ لب طال  /جلـد چرمی با
طالکـوب و داغ کوب ( قاب کشـویی سـه قلو)
خوشنویسـان  :مهـدی منصـوری  -حسـن مالئـی تهرانـی  -مهـدی آذرنیـوار /
نگارگـری  :عبـداهلل محرمـی

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چـاپ  4رنگ  /کاغـذ لب طـال  /جلد چرمی
بـا طالکـوب و داغ کوب ( قاب کشـویی)
خوشنویسی  :محمد مالئی تهرانی  /نگارگری  :عبداهلل محرمی

11
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1901

خیام ،شمس ،باباطاهر عریان ( سه قلو)

2001

شمس تبریزی (قاب کشویی)

قطـع وزیـری /17x24کاغذ نیشـکر /چـاپ  4رنگ  /کاغـذ لب طال  /جلـد چرمی با
طالکـوب و داغ کوب ( قاب کشـویی سـه قلو)
خوشنویسـان  :ابراهیـم سـلیمانی  -حسـن مالئـی تهرانـی  -مهـذی آذرنیـوار /
نگارگـری  :عبـداهلل محرمـی

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چـاپ  4رنگ  /کاغـذ لب طـال  /جلد چرمی
بـا طالکـوب و داغ کوب
خوشنویسی  :مهدی آذرنیوار  /نگارگری  :عبداهلل محرمی

2002

حکیم عمر خیام (قاب کشویی)

2003

خواجه عبداهلل انصاری (قاب کشویی)

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چاپ  4رنـگ  /کاغـذ لب طال  /جلـد چرمی
بـا طالکـوب و داغ کوب
خوشنویسی  :مهدی آذرنیوار  /نگارگری  :عبداهلل محرمی

قطـع وزیـری /17x24کاغـذ نیشـکر /چـاپ  4رنگ  /کاغـذ لب طـال  /جلد چرمی
با طالکـوب و داغ کوب
خوشنویسی  :حسن مالئی تهرانی  /نگارگری  :عبداهلل محرمی
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