
 

 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

  

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 اتوبوس قرمز  .1

 ارمیا  .2

 ابله  .3

 ابوالهول یخ ها  .4

 اتوبوس سرگردان  .5

 اجاره نشین  .6

 ارابه خدایان  .7

 1ارباب حلقه ها  .8
 2ارباب حلقه ها  .9

 3ارباب حلقه ها  .10

 4ارباب حلقه ها  .11
 5ارباب حلقه ها  .12

 6ارباب حلقه ها  .13
 ارباب ونوکر  .14

 از رویا  .15

 از هوا وآینه ها  .16

 اس  و پاس ها  .17

 اسب سرخ  .18

 اسپرلوس  .19

 اسرا قصر اپستین  .20

 اسرار آشیانه عقاب  .21

 اسرارجنگل کمال  .22

 اسطوره ی یوسف و افسانه ی زلیخا  .23

 اشک مهتاب  .24

 اصفهان نصف جهان  .25
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 اضطراب  .26

 اعجوبه  .27

 افاده ای ها  .28

 افسانه جوانی  .29

 افسانه ها  .30

 افسانه ها  .31

 افسانه ها و قصه های ملل  .32

 افسانه های راز و خیال  .33

 اگر جنگ ادامه یابد..  .34

 الویر توئیست  .35

 مصور-توئیستالویر   .36

 اما  .37

 امپراتوری خورشید  .38

 امیر ارسالن نامدار  .39

 انتقام شوهر  .40

 انتقام موحش و قماربازان  .41

 اندوه ماه  .42

 اندیشه های تولستوی  .43

 انگل ها  .44

 اودیسه  .45

 اولیس  .46

 اولیورتوئیست  .47

 ایستگاهی برای آرمیدن  .48

 آتش از آتش  .49

 آخرین برگ  .50

 آخرین پیکار  .51
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 آخرین روز یک محکوم و کلود ولگرد  .52

 هآدمهای بی شناسنام  .53

 آدمهای بی شناسنامه  .54

 آرزوهای بزرگ  .55

 1آرزوهای بزرگ  .56
 2آرزوهای بزرگ  .57

 آرش کمانگیر  .58

 آسمان ابری  .59

 آقای ذوزنقه  .60

 آقای سوت زن  .61

 آگاتا کریستی  .62

 آگهی ازدواج  .63

 آن زمان فراخواهد رسید  .64

 آن مرد در باران رفت  .65

 آنتیگون  .66

 آهنگ روستایی  .67

 آهنگ عشق  .68

 آهوان  .69

 آوای وحش  .70

 آیا باید ساد را بسوزانیم؟  .71

 با من باش  .72

 بابا لنگ دراز  .73

 باباد چرخیده  .74

 بادهای موسمی  .75

 بازرس مخفی  .76

 بازرس مخفی  .77
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 بازگشت از شوروی  .78

 بازی سرنوشت  .79

 باغ آلبالو  .80

 بانو باسگ ملوس و داستانهای دیگر  .81

 مادربانوی قصه های   .82

 بچه های آخر زمان  .83

 طر چی بامن ازدواج کردی؟بخا  .84

 برای من ای مهربان چراغ بیار  .85

 برگزیده کارهای آنتوان چخوف  .86

 برگزیده کارهای آنتون چخوف  .87

 نهاستبرنده ت  .88

 بعدازظهر آقای آنده ما  .89

 بالگردان  .90

 بله قربان،چشم قربان  .91

 به خدای ناشناخته  .92

 به خدای ناشناخته  .93

 بهانه  .94

 بهانه ها و بهانه های تازه  .95

 بوف کور  .96

 بی سرپرستان  .97

 بیرون پشت در  .98

 بیست هزار فرسنگ زیر دریا  .99

 رمصو-بینوایان  .100

 بیوه  .101

 پاییز را فراموش کن  .102

 پخمه  .103
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 پدرکشی  .104

 پرندگان  .105

 پرندگان مرده  .106

 پرونده اداری .107

 پروین دختر ساسانی  .108

 پسرک روزنامه فروش  .109

 پشت درخت توت  .110

 پشت یک دیوار سنگی  .111

 گنج پنج دوست در جزیره  .112

 پیتر کامنزیند  .113

 پیروزی عقل  .114

 پیغمبر دزدان  .115

 تاراس بولبا  .116

 تاکسی پنج ریالی  .117

 تام پین  .118

 تراژدی های ایمان  .119

 رترانه شرقی و اشعاردیگ  .120
 تسخیر  .121

 تصاویر زیبا  .122

 تصویر .123

 تف سرباال  .124

 تقدیر  .125

 تقدیر چنین بود  .126

 تقدیر شیرین  .127

 تلخسیر  .128

 تنهایی مطلق  .129
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 تهران شهر بی آسمان  .130

 تیزهوش  .131

 جاده جهنم .132

 جاده عشق  .133

 جادوگر  .134

 جادوی آویژگی  .135

 جایزه بزرگ  .136

 جایی در بهشت  .137

 جدال بی هدف  .138

 جدال بی هدف  .139

 جزیره ای در توفان  .140

 جزیره ای در طوفان  .141

 جغدی که چشمانش شبیه من بود  .142

 جنایات مشهور  .143

 جنوب بی شمال  .144

 جهالت  .145

 جوراب شلواری  .146

 چاخان  .147

 چشم دوم  .148

 چمنزارهای بهشت  .149

 چنین بوده اماچنین نخواهد بود  .150

 چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد  .151

 حزب کرامت و حزب سالمت  .152

 حسین کرد شبستری  .153

 حمام روح  .154

 حیوانات را دست کم نگیرید  .155
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 ت سخنورحیوانا  .156

 1جلد-خاطرات  .157

 2جلد-خاطرات  .158
 3جلد-خاطرات  .159

 4جلد-خاطرات  .160
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 خاطرات پس از مرگ  .162

 خاطرات یک استاد  .163

 خاطرات یک تبعیدی  .164

 خاطرات یک خر  .165

 خاطرات یک مرده  .166

 خاک آشنا  .167

 خاک آشنا  .168

 خاکستر زمان  .169

 خانم صاحبخانه .170

 خانه کج  .171

 خانواده زیر پل  .172

 خبرچین معرکه گیر  .173

 خر مرده  .174

 خرمگس  .175

 خروس زری پیرهن پری  .176

 خری که مدال گرفت  .177

 خسی در میقات  .178

 خنده در تاریکی  .179

 خورشید همچنان می دمد  .180

 خالصه-خوشه های خشم  .181
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 جلد اولخوشه های خشم   .182

 خوشه های خشم جلد دوم  .183

 خوشه های خشم جلد سوم  .184

 دارالمجانین  .185

 دوشهرداستان   .186

 داستان زندگی من  .187

 داستان های دن  .188

 داستانهای زنان  .189

 داستانهای عامیانه کره  .190

 داستانهای کوتاه  .191

 داستایفسکی  .192

 دانتون  .193

 دائی جان ناپلئون  .194

 دختران فصل سیب  .195

 دختری با دامن کوتاه،بیرون اتاق من،انجیل میخونه  .196

 دختری به نام گلی  .197

 در تعقیب کاچیاتو  .198

 در کام تمساح  .199

 در نبردی مشکوک  .200

 در نبردی مشکوک  .201

 دردودل میرزا یداهلل  .202

 ار بزرگ چیندرها و دیو  .203

 دریاچه  .204

 دریانورد جبل الطارق  .205

 دست بدست  .206

 دست به دست  .207
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 دعای خیر مرغ مقلد  .208

 دگرگونی  .209

 دلتون میخواد میلیونر بشید  .210

 سی های مگرهدلواپ  .211

 دماغ  .212

 دمیان .213

 دن ژوان تنوریو  .214

 دنیای جهنمی  .215

 دنیای داستایوسکی  .216

 دنیای کوچک دون کامیلو  .217

 ده داستان از آلیس مونرو  .218

 دهکده متروک  .219

 دهه شصتی ها که عاشق می شدند  .220

 تودوباره با   .221

 دور دنیا در هشتاد روز  .222

 دوریت کوچک  .223

 دوقلوهای عجیب  .224

 سنگ دون زوان با ضیافت  .225

 دید و بازدید  .226

 دیوار  .227

 دیوارنگار  .228

 دیوانه و پیشگام و سرگشته  .229

 دیوید کاپرفیلد  .230

 خالصه-دیوید کاپرفیلد .231

 رادیکالهای آزاد  .232

 راز داوینچی  .233
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 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 راز فرعون گمشده  .234

 رازهای زندگی  .235

 راسته کنسروسازان  .236

 راه آزادی  .237

 ربسپییر  .238

 رمان ده روزشگفت انگیز  .239

 رمان لولیتا  .240

 رهبر خلق  .241

 روح سرگردان  .242

 روح مسلخ  .243

 رودخانه بزرگ  .244

 روزگاری جنگی در گرفت  .245

 روزهای کمون  .246

 روشنایی ها  .247

 رویا بین  .248

 رویای برزخی  .249

 ریچارد سوم  .250

 زاده ی آزادی  .251

 1جلد-زبان فرشتگان  .252
 2جلد-زبان فرشتگان  .253

 زرد چوبه به رنگ مرگ  .254

 زمانه خراب شده  .255

 زمین نوآباد  .256

 زن ناکام  .257

 زنجیرعشق  .258

 کارنامه اردشیر پاپکانزند و هومن یسن و   .259
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 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 1جلد-زندگی بتهون  .260
 2جلد-بتهونزندگی   .261

 3جلد-زندگی بتهون  .262
 4جلد-زندگی بتهون  .263

 زندگی در یک نجیب خانه تگزاس  .264

 زندگی واقعی  .265

 زندگینامه استالین  .266

 زندگینامه استالین  .267

 زنده باد وطن  .268

 زنده به گور  .269

 زنگها برای که بصدا درمی آیند؟  .270

 زنی که مردش را گم کرد  .271

 زوزه های زجر آور یک گوشی تلفن همراه  .272

 زیبایی نکبتبار بچه ها  .273

 روسیزیبای   .274

 ژرف تر از اقیانوس  .275

 ساعتها  .276

 سایه روشن  .277

 سپیده دم  .278

 ستاره بازان  .279

 سدی بر اقیانوس آرام  .280

 سربلند  .281

 سربلند  .282

 سرزمین کورها  .283

 سرژ الدیکو  .284

 سرگذشت حاجی مراد  .285
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 سرگذشت من   .286

 سرگذشت ویکتورهوگو  .287

 سرگیوس پیر  .288

 سفر به ماه  .289

 سفر به والیت عزرائیل  .290

 سفرشرق  .291

 سفرنامه ناصرالدین شاه  .292

 1جلد-سفرهای دوما  .293
 2جلد-سفرهای دوما  .294

 سفرهای رویایی  .295

 سکه سازان  .296

 سکوت زجز آور  .297

 سگ ولگرد  .298

 سمت تاریک کلمات  .299

 سند باد نامه  .300

 سنگ کاغذ قیچی  .301

 سنگی برگوری  .302

 سه تفنگدار  .303

 1جلد-سه تفنگدار  .304
 10جلد-سه تفنگدار  .305

 2جلد-سه تفنگدار  .306
 3جلد-سه تفنگدار  .307

 4جلد-سه تفنگدار  .308

 5جلد-سه تفنگدار  .309
 6جلد-سه تفنگدار  .310

 7جلد-سه تفنگدار  .311
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 8جلد-سه تفنگدار .312
 9جلد-سه تفنگدار  .313

 خالصه-سه تفنگدار  .314

 مصور-سه تفنگدار  .315

 سوار بربال سرنوشت  .316

 سیاحتنامه  .317

 سیاره محکوم به نابودی  .318

 سیذارتا   .319

 شازده کوچولو  .320

 شاهزاده و گدا .321

 شبکه بی رحم  .322

 شبهای پرماجرا  .323

 شرار زندگی  .324

 شرق بهشت جلد اول  .325

 شرق بهشت جلد دوم  .326

 شرق بهشت جلد سوم  .327

 ک هلمز و تاج الماسشرلو  .328

 شفق  .329

 شکست ناپذیر  .330

 1شکست ناپذیر  .331

 شنل  .332

 شهردار نمونه  .333

 شوربختان  .334

 شیاطین  .335

 شیر و جادوگر  .336

 صاحب دنیا  .337
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 صادق هدایت  .338

 صحرای محشر  .339

 صد دست لباس  .340

 صدفها  .341

 طبق مقررات  .342

 طغیان  .343

 طنز ما االغها  .344

 طنز و طنزیه هدایت  .345

 طنزهای بیات  .346

 طهران مخوف یادگار یک شب  .347

 عاشق  .348

 عروس دره  .349

 عشق آتشین  .350

 عشق آتشین  .351

 عشق چگونه زائل میشود  .352

 عشق سرگرد  .353

 عشق هرگز نمیمیرد  .354

 عصیان  .355

 علویه خانم  .356

 عینک طالیی  .357

 1جلد-غرش طوفان  .358
 2جلد-غرش طوفان  .359

 3جلد-غرش طوفان  .360

 4جلد-غرش طوفان  .361
 5جلد-غرش طوفان  .362

 6جلد-غرش طوفان  .363
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 7جلد-غرش طوفان  .364
 غریبه ها در قطار  .365

 فراری  .366

 فراسوی ذهنم  .367

 فردا روز دیگری است  .368

 فردوسی و هومر  .369

 فرودگاه  .370

 فروشنده  .371

 فلسفه حیات  .372

 فلکلر یا فرهنگ توده  .373

 فلوسی  .374

 1جلد-قبل از طوفان  .375
 2جلد-قبل از طوفان  .376

 3جلد-قبل از طوفان  .377
 4جلد-قبل از طوفان  .378

 5جلد-قبل از طوفان  .379

 6جلد-قبل از طوفان  .380
 7جلد-قبل از طوفان  .381

 8جلد-قبل از طوفان  .382
 1قصه های هزارو یک شب جلد  .383

 2قصه های هزارو یک شب جلد  .384
 3قصه های هزارو یک شب جلد  .385

 4قصه های هزارو یک شب جلد  .386

 5قصه های هزارو یک شب جلد  .387
 6قصه های هزارو یک شب جلد  .388

 قلعه حیوانات  .389
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 قمار باز  .390

 قمارباز  .391

 قول  .392

 کارت توصیه  .393

 کارچاق کن  .394

 کارخانه بچه سازی  .395

 کاش یک زن نبودم  .396

 کاکائو  .397

 کالیگوال  .398

 کباب غاز  .399

 کت و شلوار مدل جدید  .400

 کتاب باغ  .401

 کتاب فروش دیوانه  .402

 کرگدن  .403

 کالغ چهل کالغ ایستاد کالغی که جلوی یک  .404

 کلفت ها  .405

 کمدی افتتاح  .406

 کنت دراکوال  .407

 کنت مونت کریستو  .408

 کنت مونت کریستو  .409

 کودک سرباز و دریا  .410

 کوهسار حقیقت  .411

 نهای دیگرگراکوس شکارچی و داستا  .412

 گرداب  .413

 گرداب  .414

 گردن کلفت  .415
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 گرفتار  .416

 گرگ ها و آدم ها  .417

 خورشید نیمه شب;و میش  گرگ  .418

 گرمی باران  .419

 گریز دلپذیر  .420

 گریه روی شانه تخم مرغ  .421

 هیروشیماگلهای   .422

 گودال های عمیق  .423

 گور خانوادگی  .424

 گوژپشت نتردام  .425

 مصور-گوژپشت نتردام  .426

 گوسفند قربانی  .427

 گوسفندی که گرگ شد  .428

 لبخند  .429

 لبخند تلخ  .430

 لک لکها بر بام  .431

 ما آدم نمیشیم  .432

 ماجرا ها و سفر های گالیور  .433

 ماجراهای شرلوک هولمز  .434

 ماجراهای هاکلبری فین  .435

 ماجرای کوگلماس  .436

 1جلد-مادام دوپاری  .437

 2جلد-مادام دوپاری  .438

 مادام کاملیا  .439

 مار  .440

 مازیار  .441
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 ماسه و کف  .442

 ماشین نویسها و ببر  .443

 1جلد-ماندارن ها  .444
 2جلد-ماندارن ها  .445

 ماه پنهانست  .446

 مایده های زمینی  .447

 مجموعه داستانهای راننده ها  .448

 مرد دوزنه  .449

 مرد شرقی  .450

 مردان بی زن  .451

 مردان کوچک  .452

 مردی که قبر پدرش را فروخت  .453

 مردی که می خندد  .454

 مصور-مردی که میخندد  .455

 مرض قند  .456

 مرض مرگ  .457

 مرغ روئین  .458

 مرگ در می زند  .459

 مرگ و دیگرهیچ  .460

 مروارید  .461

 مروارید  .462

 مزدور  .463

 مزرعه حیوانات  .464

 مسافر تهران  .465

 مسخ  .466

 مسیحا  .467
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 ملکه مارگو  .468

 مهاتما  .469

 مهمانخانه جامائیکا  .470

 باش،او اینجاست،عشق من داستان مواظب  .471

 مواکب و موزونها  .472

 موخوره  .473

 موش ها و آدم ها قابیل ها و هابیل ها  .474

 میهمانی دشت مگیدو  .475

 میهمانی شبانه  .476

 نابغه هوش  .477

 نادیا  .478

 نازنین  .479

 نامه به کودکی که هرگز زاده نشد  .480

 نامه یک زن ناشناس  .481

 نایب کنسول  .482

 نجات بزرگ  .483

 نرخ ها روز بروز باالتر میرود  .484

 نفرین زمین  .485

 نفرین صندلی  .486

 نفوس مرده  .487

 نقاب دیمتریوس  .488

 نقاب رنگین  .489

 نمایشنامه های آنتوان چخوف  .490

 1جلد-نود و سه  .491
 2جلد-نود و سه  .492

 نور زمین  .493
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 نوشته های پراکنده  .494

 ادق هدایتنوشته هایی از ص  .495

 نیرنگستان  .496

 1نیرنگستان  .497

 نیشتر  .498

 هاری پاتر و تاالر اسرار  .499

 هدیه  .500

 هری پاتر و دومین حلقه قدرت  .501

 هری پاتر و کیمیاگر برج  .502

 1هری پاتر  .503
 2هری پاتر  .504

 3هری پاتر  .505
 4هری پاتر  .506

 5هری پاتر  .507
 6هری پاتر  .508

 7هری پاتر  .509

 هزارپیشه  .510

 هشتادو دو نامه  .511

 همخونه  .512

 همزاد  .513

 همسایه ها  .514

 هنسل و گریتل  .515

 هورال  .516

 و سپس هیچ کس نبود  .517

 واترینگ هایتز  .518

 وغ وغ ساهاب  .519
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 "فرمایید مراجعه شکدهندا کتابخانه به نظر مورد کتاب فایل دریافت جهت"

 
 

 عناوین کتب الکترونیک در حوزه موضوعی رمان و داستان ردیف

 وقتی پتی به دانشکده میرفت  .520

 یک خانواده کاری  .521

 یوگنی انه گین  .522
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