
 توضیحات نام سایت

Ebookee یک منبع مناسب در زمینه دانلود کتابهای علمی 

FreeBookSpot  ،شما می توانید در این سایت به جستجو و دانلود کتاب در مباحثی نظیر برنامه نویسی، مهندسی

 .بپردازید …موضوعات علمی، داستانی و 

Free-eBooks ود مجله های معروف حهان نیز وب سایتی که از طریق آن عالوه بر یافتن کتب مختلف، قادر به دانل

 .می باشید

FreeComputerBooks مزیت این سایت، دسته بندی ایده آل . در آن می توانید کتاب های مختلفی را در زمینه کامپیوتر بیابید

زیر دسته مختلف است که جهت یافتن  ۲۵۱دسته اصلی، شامل  ۲۱آن است که عالوه بر داشتن 

 .کتاب مورد نظرتان بسیار مفید خواهند بود

FreeTechBooks کتاب های مختلفی را در زمینه مهندسی و علوم کامپیوتر را می توانید در آن بیابید. 

Scribd  وب سایتی جهت به اشتراک گذاری فایل ها با فرمت برنامه های مختلفی

 .می باشد PDF وWord،Excel،PowerPoint نظیر

Globusz  زمینه دانلود کتاب های رایگان استیکی از وب سایت های معروف در! 

KnowFree  کاربران این وب سایت به مبادله کتاب ها، آموزش های ویدیویی و سایر موارد این چنینی به صورت

 .رایگان در آن می پردازند

OnlineFreeEbooks  می  …دسته بزرگ در زمینه کتاب های بازرگانی، مهندسی، سخت افزار، برنامه نویسی و  ۹شامل

 .باشد که قابلیت دانلود به صورت رایگان را دارا می باشد

MemoWare  اگر پاکت پی سی دارید احتماال این وب سایت برای شما بسیار مناسب است چرا که فرمت کتاب

 .های آن هماهنگ با دستگاه هایی نظیر همان است

EBookLobby دیتابیسی نه چندان کامل در کلیه زمینه ها 

OnlineComputerBooks شامل کتاب های مختلفی در زمینه های رایج است. 

GetFreeeBooks ه کتاب های موجود در این وب سایت، کتاب هایی هستند که به صورت قانونی امکان دانلود را کلی

 .دارند

libgen داروخانه کتاب 

TheOnlineBooksPage  کتاب رایگان موجود در سطح نت ۰۱۱۱۱لیست بیش از! 

morefreeebooks.net در کلیه زمینه ها 

Project Gutenberg  کتاب الکترونیک در فرمت های مختلف ۰۰۱۱۱دیتابیسی شامل بیش از. 

Scribd کتاب های مورد نظرتان را پیدا کنید، بخوانید و برای دیگران به اشتراک بگذارید. 

ManyBooks.net  کتاب رایگان در دسترس وجود دارد ۱۹،۱۱۱بیش از. 

Get Free e-Books سایت رایگان کتابهای الکترونیک که در آن شما می توانید کتاب کامال رایگان دانلود کنید. 

The eBook Directory دسترسی به هزاران کتاب که بسیار عالی دسته بندی شده اند. 
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PDFoo ارت آزاد، پادکست ها و کتاب های مختلف در زمینه های کسب و کار، کامپیوتر، مهندسی، تج… 

 .موجود می باشد

KnowFree ۲۲۱۱۱ کتاب الکتورنیک در دسته بندی های مختلف 

ebooks-space ،دانلود رایگان کتابهای وب سایت در زمینه هایی مانند کامپیوتر IT برنامه نویسی زبان، توسعه نرم ،

 .CHMو PDF افزار، آموزش و طراحی پایگاه داده ها در قالب فایل

bibliotastic  این سایت بدرد نویسندگان جوانی می خورد که تمایل دارند بازخورد مطالب خود را توسط مخاطبان

 .ببینند

Globusz  پلت فرمی که برای نویسندگان جدید آزمون مهارت های نوشتن خود را توسط خوانندگان واقعی

 .فراهم می کند

avidpdf موتور جستجوری فایل های pdf 

MemoWare  ،شما می توانید در میان عنوان، نویسنده و توضیحات، نام نویسندگان، تاریخ اضافه شده، میانگین رتبه

 .و گزینه های زبان جستجو کنید PDAرده، فرمت سند، بستر های نرم افزاری

Diesel E-book Store جستجو و دانلود کتاب در زمینه های مختلف 

Read Easily! کتابخانه دیجیتال با قابلیت های جالب برای خواندن کتاب در محیط سایت 

BookBooN این کتابهای الکترونیک قانونی و منحصرا . تمام کتاب ها را می توان بدون ثبت نام دریافت کنید

 نوشته شدهBookboonبرای

Planet eBook این سایت حاوی لیست بزرگی از کتابهای رایگان در موضوعات مختلف است. 

PDF Search Engine همانطور که از نام نشان می دهد موتور جستجویPDF  یک ابزار برای پیدا کردن کتابهای آنالین

 .رایگان است

eBook Junkie شما می توانید تعدادی از کتابهای الکترونیک رایگان قابل دانلود از این سایت دریافت کنید. 

uFindBook  عنوان طبقه بندی شده را در  ۱۱۱،۱۱۱دانلود کتابهای الکترونیک رایگان بیش از

 PDF،CHM،HTML فرمت

E-Books Directory ین سایت حاوی لیست بزرگی از کتابهای رایگان در موضوعات مختلف است. 

PDF Geni یک موتور جستجو است 

e-books Download Free دانلود محبوب ترین کتابها به صورت رایگان 

bookglutton ایجاد شبکه اجتماعی گرداگرد یک کتاب و دعوت دوستان برای دیدن آن 

Book-Bot  کتاب الکترونیک ۲۷۵۴۲دیتابیسی شامل 

e-Book Lobby طیف وسیعی از کسب و کار، هنر، . کتابهای رایگان را به دسته های مختلف تقسیم شده است

 .محاسبات و آموزش و پرورش

PlanetPDF نلیست نه چندان کامل از کتابهای رایگا 

PDF Gallery گالری از کتابهای مختلف از دسته های مختلف 
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