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 های موجود فروشگاه آنالین داالهولیست کتاب
 

 3 از 1 صفحه                                                                                                                            

 

 عداد صفحاتت سال انتشار موضوع مترجم نویسنده نام کتاب ردیف

 موالنا کلیات دیوان شمس  1

تصحیح/استاد 

بدیع الزمان 

 فروزانفر

 1439 چاپ پنچم شعر

 شعر   فالنامه کامل حافظ  2
چ هیجدهم 

1392 
504 

 شعر  سهراب سپهری هشت کتاب  3
چاپ اول 

1389 
333 

  فال حافظ متن کامل  4
خط/ رضا ولی 

 زاده
 543  شعر

 240 1389دوم  شعر   رباعیات حکیم عمر خیام  5

6 
مجموعه اشعار سیاوش 

 کسرایی
 982 پنجم شعر  

7 
مجموعه آثار احمد شاملو 

 دفتر یکم 
 1118 سیزدهم شعر  

 62 1390اول  شعر  الهام اشرف جو شصت دقیثه تا آزادی  8

 311 1392 لاو رمان  سحر جعفری تارا 9

 432 1390 رمان  فروزنده عدالت دروغی به نام عشق  10

 182 1395 رمان  نسیم مرعشی هرس  11

 273 1385 رمان  زماندارشکوه  جشن دلتنگی 12

 261 1392 رمان  پروانه زاغ زیان سنجاق سینه 13

 بوی نا  14
ماندانا معینی 

 پور
 447 1394 رمان 

 سیاه مشق های یک معلم 15
شهربانو باقر 

 موسوی
 157 2007 رمان 

 91 1381 رمان  رضا گودرزی در چشم تاریکی 16

 131 2010 رمان  گیسو شاکری نهکلثوم ن 17

 262 1392 رمان  طارمی سقف کاغذی 18

 185 1375 رمان  نسیم خاکسار بادنماها و شالقها 19



 های موجود فروشگاه آنالین داالهولیست کتاب
 

 3 از 2 صفحه                                                                                                                            

 

 131 1372 رمان  منیرو روانی پور سیریا سیریا 20

 117 1394 رمان  چیستا یثربی پستچی 21

 غاده السمان دانوب خاکستری  22
نر گس قندیل 

 زاده
 179 1395 رمان

 باربیموریل  ظرافت جوجه تیغی 23
مرتضی 

 کالنتریان
 357 1395 رمان

 طاهره 24
سیمسن جعفر 

 جاللی
 687 1391 رمان 

 600 1392 رمان  ح.کاشانی باران  25

 استایل 26
هماپور اصفهانی 

 دنیا منصوری
 717 1395 رمان 

 379 1397 رمان  مهرداد صدقی ابنبات دارچینی 27

 354 1392 رمان  ابوتراب خسروی ماکان 28

 158 1395 رمان  سحر سخابی تن تنهایی 29

 254 1380 رمان بهمن فرزانه گراتزیا دلردا چشم های سیمونه 30

 سورن کیر کگور ترس ولرز 31
عبدالکریم 

 رشیدیان
 159 1397 رمان

 اریل دورفمان مرگو دختر جوان  32
حشمت الله 

 کامرانی
 95 1380 رمان

 333 1392 رمان  شیدا احمدی یک پله باالتر از عشق 33

 632 1388 رمان  عاطفه منجزی پرنده بهشتی  34

 نیازم  35
نفیسه 

 سنگدوینی
 606 1392 رمان 

 456 1392 رمان  مریم ریاحی همخونه  36

 860 1397 رمان  هماپوراصفهانی جلد2شکالت تلخ  37

 344 1389 رمان  ملیحه پوستچی قلب شیرینم هدیه به تو  38

 543 1392 رمان  آیدا مردای آهنی گلف روی بارون  39



 های موجود فروشگاه آنالین داالهولیست کتاب
 

 3 از 3 صفحه                                                                                                                            

 

 جلدی 3کیل کمال  40
فهمیده سهیلی 

 پناه
 1086 1391 رمان 

  مصطفی مستور زیر نور کم 41
مجموعه 

 داستان
1396 493 

 373 1387 رمان  عاطفه منجزی لبخند خورشید 42

 384 1391 رمان  مریم قهرمانی عشق شیشه ای  43

 خانواده ای محترم  44
ایزابال بوسی 

 فدریگوتی
 320 1381 رمان بهمن فرزانه

 342 1392 رمان  سیروس برزو در آرزوی پرواز  45

 504 1385 رمان  نیلوفر الری عشق دات کام  46

 163 1395 رمان  سعیده شفیعی درخت پیچ 47

 207 1387 رمان  نسرین پرواز وسوسه این بود... 48

 428 1392 رمان  اعظم طهماسبی بی هم و باهم  49

 462 1392 رمان  پانیذ ذاکر نارگیل های تلخ  50

 599 1392 رمان  میترا سبحانی کلبه ای در بهشت 51

 240 1392 رمان  پرستو عامری مستانه 52

 323 1387 رمان  فاطمه زاهدی ضیافت اشک ها  53

 724 1397چ دهم  رمان  هما پوراصفهانی سیگار شکالتی 54

 گره بر باد 55
سیمین جعفر 

 جاللی
 480 1396 رمان 

 397 1383 رمان  سیمین شیردل آرام 56

 374 1390 رمان  فاطمه کرمی بهانه 57

 390 1397 رمان  شکوفه شهبال مژده ی بهار  58

 275 1397 رمان  احسان نوروزی قطار باز/داستان 59

 120 1394 کوتاه داستان  چیستا یثری پستچی  60

 


