
 

 

 کتاب قیمتارزان های دانلود رایگان یا خریدسایتوب

 Library Genesis سایت دانلود رایگان کتابوب بزرگترین

 BookFI سایت دانلود رایگان کتاببزرگترین وب

 ی ارزشمند برای خواندن الکترونیکیسایتوب

 کتب
Vitalsource 

برای خواندن الکترونیکی سایتی ارزشمند وب

 کتب
Knovel 

سایتی ارزشمند برای خواندن الکترونیکی وب

 کتب
Safari books online 
Proquest Safari books online 

سایتی ارزشمند برای خواندن الکترونیکی وب

 کتب
Intel Education Study 

خواندن الکترونیکی  برایسایتی ارزشمند وب

 کتب
Ebrary 

 Fermilab خواندن الکترونیکی کتب سایتی برایوب

 World Scientific خواندن الکترونیکی کتب سایتی برایوب

 Questia سایتی برای خواندن الکترونیکی کتبوب

سایتی برای خواندن الکترونیکی کتب وب

 متعلق به دانشگاه کمبریج
Ebooks Cambridge 

های سایتی ارزشمند برای دانلود کتابوب

 (Open Sourceرایگان )
The National Academic Press 

های سایتی ارزشمند برای دانلود کتابوب

 (Open Sourceرایگان )
Internet Archive 

های سایتی ارزشمند برای دانلود کتابوب

 (Open Sourceرایگان )
Doab 

 سایتی ارزشمند برای خواندن، قرض گرفتن،وب

 و خرید کتب
Open Library 

http://gen.lib.rus.ec/
http://en.bookfi.net/
https://www.vitalsource.com/
https://app.knovel.com/web/index.v
https://www.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
https://www.kno.com/
http://alltitles.ebrary.com/home.action
http://www.fermilab.eblib.com/patron/Default.aspx
http://www.worldscientific.com/
https://www.questia.com/
http://ebooks.cambridge.org/
http://www.nap.edu/
https://archive.org/
http://doabooks.org/
https://openlibrary.org/


 

 

سایتی برای خواندن، قرض گرفتن، و خرید وب

 کتب
Over Drive 

گذاری هر برترین شبکۀ اجتماعی به اشتراک

 گونه فایلی اعم از کتاب )رایگان و غیررایگان(
Scribd 

های اجتماعی به یکی از برترین شبکه

گذاری هر گونه سندی اعم از کتاب اشتراک

 )رایگان و غیررایگان(
Slide Share 

های اجتماعی به یکی از برترین شبکه

گذاری هر گونه فایلی اعم از کتاب اشتراک

 )رایگان و غیررایگان(
Coursehero 

برترین و ارزشمندترین صفحۀ فیسبوک برای 

دانلود رایگان کتاب؛ درصد بالایی از کتاب این 

اینترنت و آن هم صفحه برای اولین بار در 

 اندصورت رایگان نشر شدهبه

Ebooks Chemical Engineering 

دیگر از برترین صفحات فیسبوک برای یکی

 دانلود رایگان کتاب
mical Engineering BooksChe 

زبان خرید یا سفارش سایت فارسیبرترین وب

 دانلود کتاب
Ebooko 

زبان خرید یا سفارش دانلود سایت فارسیوب

 کتاب
Bookyar 

زبان خرید یا سفارش دانلود سایت فارسیوب

 کتاب
Globyte 

 Ketab Download زبان دانلود رایگان کتابسایت فارسیوب

 Book to Learn زبان دانلود رایگان کتابسایت فارسیوب

 Ketabnak زبان دانلود رایگان کتابفارسیسایت وب

 IR PDF زبان دانلود رایگان کتابسایت فارسیوب

 Ketabesabz زبان دانلود رایگان کتابسایت فارسیوب

 Cengage تی برای دانلود رایگان و غیررایگان کتبسایوب

https://www.overdrive.com/
https://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
https://www.coursehero.com/
https://www.facebook.com/EbooksChemicalEngineering/
https://www.facebook.com/Chemicalebooks/
http://ebooko.ir/
http://bookyar.com/
http://globyte.ir/wordpress/
http://www.ketabdownload.com/
http://booktolearn.com/
http://ketabnak.com/
http://www.irpdf.com/
http://ketabesabz.com/
http://www.cengage.co.uk/


 

 

 Publishing سایتی برای دانلود رایگان و غیررایگان کتبوب

مستقل برای دانلود رایگان  سایتبرترین وب

 کتاب
Books123 

سایتی ارزشمند برای دانلود رایگان کتب وب

 یاب و نایابکم
Bookboon 

 2سایت دانلود رایگان کتاب با بیش از وب

 میلیون کتاب
he Online Book PageT 

 PDF Geni سایت دانلود رایگان کتابوب

 pdfebookdl سایت دانلود رایگان کتابوب

سایت پایگاه اطلاعاتی الزویر برای دانلود وب

رایگان با های این پایگاه، یا غیررایگان کتاب

 استفاده از اکانت

Elsevier Textbooks 
ScienceDirect 

سایت پایگاه اطلاعاتی وایلی برای دانلود وب

های این پایگاه، یا رایگان با غیررایگان کتاب

 تفاده از اکانتاس
Wiley Online Library 

سایت پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر برای دانلود وب

های این پایگاه، یا رایگان با غیررایگان کتاب

 استفاده از اکانت
Springer 

ه اطلاعاتی تیلور و فرانسیس سایت پایگاوب

های این پایگاه، یا برای دانلود غیررایگان کتاب

 رایگان با استفاده از اکانت
Taylor & Francis Online 

سایت پایگاه اطلاعاتی پروکوئست برای وب

ای این پایگاه، یا هدانلود غیررایگان کتاب

 رایگان با استفاده از اکانت
ProQuest 

دانلود  برای سی.آر.سی انتشاراتسایت وب

های این پایگاه، یا رایگان با غیررایگان کتاب

 استفاده از اکانت

CRC Press 
CRC Press 

http://pubs.rsc.org/
http://www.books123.me/
http://bookboon.com/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.pdfgeni.net/
http://pdfebookdl.com/
http://textbooks.elsevier.com/web/Login.aspx
http://www.sciencedirect.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://link.springer.com/
http://www.tandfonline.com/page/looking-for-something
http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html
http://www.crcnetbase.com/
https://www.crcpress.com/


 

 

موتور جستجوی کتاب اعم از فروشی،  رترینب

 قرضی، رایگان
Worldcat 

موتور جستجوی کتاب اعم از فروشی، قرضی، 

 رایگان
Get Text Books 

های زبان فروشگاهموتور جستجوی فارسی

 اب در داخل کشوراینترنتی کت
Ketabyab 

 

http://www.worldcat.org/
http://www.gettextbooks.ws/
http://ketabyab.net/

