
 نام دانشجو نام نویسنده  نام کتاب

  هومر ایلیاد و ادیسه

  ویرژیل اید  انه

   گمش گیل

  جمعی از دانایان هندی مهابهاراتا

  فردوسی شاهنامه

  جمعی از موبدان ایران نامه اردواویراف

  نظامی خسرو و شیرین

  نظامی لیلی و مجنون

  نظامی پیکر هفت

  نظامی اسکندرنامه

  فرامرز بن خداداد سمک عیار

   حسین کرد شبستری

  موالنا محمد بیغمی نامه داراب

  طرسوسی نامه  داراب

  الممالک نقیب امیرارسالن نامدار

  دانته کمدی الهی

  اپولیوس االغ طالیی

  میگل سروانتس کیشوت دان

  رنه لوساژ ژیل بالس

  جین آستن غرور و تعصب 

  جین آستن اما

  ویکتور هوگو بینوایان

  ویکتور هوگو گوژپشت نوتردام

  ویکتور هوگو خندد مردی که می

  فئودور داستایوسکی برادران کارامازوف

  فئودور داستایوسکی جنایت و مکافات

  فئودور داستایوسکی ابله

  فئودور داستایوسکی قمارباز

  تولستوی جنگ و صلح 



 

 دانشجونام  نام نویسنده  نام کتاب

  تولستوی آنا کارنینا

  بالزاک باباگوریو

  گوستاو فلوبر مادام بواری

  چارلز دیکنز داستان دو شهر

  چارلز دیکنز الیور تویست

  چارلز دیکنز آرزوهای بزرگ

  جک لندن آوای وحش

  جک لندن ها دختر برف

  جک لندن سپیددندان

  جک لندن طاعون سرخ

  الکساندر دوما تفنگدار سه

  گوته فاوست 

  گوته های ورتر جوان رنج

  مارگارت میچل بربادرفته

  امیلی برونته های بادگیر بلندی

  شارلوت برونته جین ایر

  دافنه دوموریه کا ربه

  روژه مارتن دوگار خانوادۀ تیبو

  مارک تواین شاهزاده و گدا

  جرج برنارد شاو بانوی زیبای من

  رنه لوساژ بالسژیل 

  جین آستن اما

  ماکسیم گورکی مادر

  آندره ژید های زمینی مائده

  جان اشتاین بک های خشم خوشه

  جان اشتاین بک ماه پنهان است

  جان اشتاین بک ها ها و آدم موش



 نام دانشجو نام نویسنده  نام کتاب

  کافکا مسخ

  اگزوپری شازده کوچولو

  پرل س باک مادر

  امیل زوال ژرمینال

  امیل زوال شاهکار

  پوشکین تاراس بولبا

  آن ماری سلینکو دزیره

  اتل لیلیان ویچ خرمگس

  نیکوس کازانتازاکیس آخرین وسوسۀ مسیح

  جورج اورول قلعۀ حیوانات

  جورج اورول 4891

  زاهاریا استانکو ها پابرهنه

  استاندال سرخ و سیاه

  هاینریش بل عقاید یک دلقک

  دن براون نماد گمشده

  اسکات فیتس جرالد گتسبی بزرگ

  ارنست همینگوی پیرمرد و دریا

  ارنست همینگوی وداع با اسلحه

  مری شلی فرانکشتاین

  هرمان ملویل موبی دیک

  خالد حسینی باز بادبادک

  ایوان تورگنیف پدران و پسران

  ریچارد دیوید باخ مرغ دریایی جاناتان

  سلینجر ناتور دشت

  گونترگراس طبل حلبی

  رومن روالن جان شیفته

  ژوزه ساراماگو کوری

 



 نام دانشجو نام نویسنده  نام کتاب

  گابریل گارسیا مارکز صد سال تنهایی

  هرمان هسه سیذارتا

  رومن گاری لیدی ال 

  ن گردرییوست دنیای سوفی

  میالن کوندرا  هستیبار 

  اسکار وایلد تصویر دوریان گری

  آلبر کامو بیگانه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 نام دانشجو نام نویسنده  نام کتاب

  زاده کاظم مشفق تهران مخوف

  محمدباقر خسروی شمس و طغرا

  صادق هدایت بوف کور

  بزرگ علوی هایش چشم

  صادق چوبک تنگسیر

  محمد افغانی علی شوهر آهوخانم

  تقی مدرسی اش یکلیا و تنهایی

  جالل آل احمد مدیر مدرسه

  سیمین دانشور سووشون

  سیمین دانشور جزیرۀ سرگردانی

  احمد محمود ها همسایه

  احمد محمود درخت انجیر معابد 

  احمد محمود زمین سوخته

  آبادی محمود دولت کلیدر

  آبادی محمود دولت جای خالی سلوچ 

  هوشنگ گلشیری شازده احتجاب

  عباس معروفی سمفونی مردگان

ها را من خاموش  چراغ

 کنم می

  زویا پیرزاد

  زویا پیرزاد کنیم عادت می

  اسماعیل فصیح دل کور

   

   

   

   

   

 


