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داوران هجدهمین دورۀ جایزۀ کتاب سال
کلیات

آبادی، رضا؛
انصاری، نوش آفرین؛

حری، عباس؛
دیانی، محمدحسین؛
رجبی، محمدحسن؛

صدیق بهزادی، ماندانا؛
فانی، کامران.

فلسفه و روان شناسی
اعوانی، غالمرضا؛
حبیبی، نجفقلی؛

خوانساری، محمد؛
داوری اردکانی، رضا؛

علیزاده، بیوک؛
فرامرزقراملکی، احد؛

ملکیان، مصطفی؛
واعظی، احمد.

دین
آذرنوش، آذرتاش؛

آقامیری، )؟(؛
استادی، رضا؛
اسالمی، رضا؛

ذاکری، )؟(؛
رجایی، سیدمحمد؛

رضوانشهری، ابوحسن؛
زروانی، مجتبی؛
سبحانی، جعفر؛
شفیعی، حسین؛

عابدی، احمد؛
عبداللهی، عبدالکریم؛

غرویان، محسن؛
فیض، علیرضا؛

گرجی، ابوالقاسم؛
مختاری، رضا؛
مختاری، علی؛

میری، سیدمحسن؛
نجفی، محمدحسن؛

واعظی، احمد؛

الهی خراسانی، علی اکبر؛
یزدی مطلق، محمود.

علوم اجتماعی
احمدی، حمید؛

اخوان زنجانی، داریوش؛
اردبیلی، محمدحسن؛
افتخارجهرمی، گودرز؛

افتخاری، هاشم؛
افخمی، حسین؛
افشاری، زهرا؛

اکبری، فضل اهلل؛
امان اللهی، سکندر؛

بشیریه، حسین؛
بهرامفر، نقی؛
بیگدلی، علی؛

پارساییان، علی؛
پاشا، عین اهلل؛

پناهی، محمدحسین؛
پیران، پرویز؛

تقوی، مهدی؛
توکل، محمد؛

ثقفی، علی؛
چلبی، مسعود؛

حسنی، عطاءاهلل؛
دستگیر، محسن؛

دالوری، ابوالفضل؛
رفیع فر، جالل الدین؛
رئیس طوسی، رضا؛

زاهدی، شمس السادات؛
ساروخانی، باقر؛

ساعی، احمد؛
سخاوت، جعفر؛

سریع القلم، محمود؛
سمتی، محمدهادی؛

سیف زاده، سیدحسین؛
شاهرودی، محمدرضا؛

شفیعی، )؟(؛ 
شیرزاده، حمیرا؛
صدر، سیدکاظم؛

ضرغام، حمید؛
طالبی، قدرت اهلل؛

طباطبایی، سیدمحمدرضا؛
عالم، عبدالرحمن؛
عبداللهی، محمد؛

عبده تبریزی، حسین؛
عسگری خانقاه، اصغر؛

عیوضلو، حسین؛
فرزین وش، اسداهلل؛
فقیهی، ابوالحسن؛

فیضی، )؟(؛
قربانی فرید، محمدابراهیم؛

گنجعلی، مجتبی؛
لطفیان، سعیده؛

لهسایی زاده، عبدالعلی؛
مجتهد، احمد؛

محسنی تبریزی، علیرضا؛
محمدزاده، محسن؛

محمود، متوسلی؛
مدرس، احمد؛

مرتضویان، سیدعلی؛
مردوخی، بایزید؛

مشیرزاده، همایون؛
مصطفوی، فرخ؛

معتمدنژاد، کاظم؛
مکرمی، ید اهلل؛
منظور، داوود؛

مهدوی، ابوالقاسم؛
مهرگان، محمدرضا؛
میرعباسی، سیدباقر؛

نادران، الیاس؛
نادریان، آرش؛

نقیب زاده؛ احمد؛
نوربلوچی، سیامک؛
الوانی، سیدمهدی؛

وحیدی، )؟(؛
هادیان جزی، ناصر؛

هرمیداس باوند، داوود؛
همتی، عبدالناصر؛

یاوری، کاظم.

زبان
آموزگار، ژاله؛

حق شناس، علی محمد؛
راشدمحصل، محمدتقی؛

سمیعی گیالنی، احمد؛
قریب، بدرالزمان؛
مدرسی، یحیی.

علوم خالص
آریایی، علی اصغر؛

آفتابی، علیجان؛
ارشدی، محمدرضا؛

بارزی، مهدی؛
بهزاد، مهدی؛

پیرالهی، هوشنگ؛
جاللی هروی، مهدی؛

حسن زاده، جمشید؛
درویش زاده، علی؛

راستاد، ابراهیم؛
زینی اصفهانی، اصغر؛

سبزیان، حسن؛
سربیشه ای، محسن؛

شاهزمانیان، محمدعلی؛
شاه طهماسبی، ناصر؛
عباسی، امیرحسین؛
عبدی، امیرحسین؛

کریم پور، محمدحسن؛
محمودی، فرج اهلل؛

مدنی، حسن؛
معماریان، حسین؛

موسوی حرمی، سیدرضا؛
مهدوی امیری، نظام الدین؛

مهدوی هزاوه ای، محمد؛
مهدیان، حسن؛

نجفی، ابوالقاسم؛
ولی زاده، محمدولی؛

هوشمندزاده، عبدالرحیم.
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علوم کاربردی
آقایی، عبد اهلل؛

ابطحی، سیدابراهیم؛
ابوالفضلی، علی؛
احسان، مهدی؛

احمدزاده هروی، محمود؛
اردبیلی، محمد؛

اسالمی، محمدباقر؛
اصل حداد، احمد؛

اصل سلیمانی، ابراهیم؛
افشار، عبداهلل؛

افشاری، هوشنگ؛
افضلی کوشا، علی؛

اکبریان، رسول؛
امیرزاده، علی؛

ایرانی، فریدون؛
برزگر، عبدالرحمن؛
برقعی، سیدمحمود؛
برومندنسب، سعید؛
بنایان اول، محمد؛

بهادری، ملیحه؛
بهادری نژاد، مهدی؛

بیگی، امیر؛
پدرام، حسین؛

تفضلی، حسن؛
تقی خانی، محمد؛

توحیدی، احمد؛
جالل، امین؛

جوادپور، جعفر؛
جوادی، حمید؛

جهانگیر، امیرحسین؛
حاج شیرمحمدی، علی؛

حاج کریم خرازی، یوسف؛
حبیبی، جعفر؛

حجازی، سیدجالل؛
حجت کاشانی، فرخ؛
حسینی، سیدحسین؛

حق جو، مصطفی؛
حقیقی، سعید؛

حکاک، محمد؛
حمیدیان، امیرحسین؛

حیاتی، جمشید؛

خرسندی، سیاوش؛
درخشان دیلمی، غالمرضا؛

دوامی، پرویز؛
راد، محمدعلی؛

راد، منوچهر؛
راشدمحصل، جلیل؛

راعی، ابوالقاسم؛
رحمتی، عبدالرضا؛
رحیم زاده، فیاض؛

رزازی، محمدرضا؛
رضایی، امیرحسین؛

رضاییان، علی؛
رضوی زاده، قوام الدین؛
رویین تن، غالمحسین؛

سالم نیا، احمد؛
سپیدنام، قدرت اهلل؛

سالجقه، عیسی؛
سماوی، شادرخ؛
سمیع زاده، رضا؛

سیدنژاد، سیدمنصور،
سیروس، کاوه محمد؛

شاه آبادی، محمود؛
شریعت، حسین؛

شریعت تربقان، شمس؛
شریفی، محسن؛
شوالیی، عباس؛
شهریاری، حمید؛

شهریاری، فرج اهلل؛
شیرازی، محسن؛
شیرالی، شعبان؛

صادق آذر، مجید؛
صادقی، ابراهیم؛
صارمی، محسن؛
صالحی، علیرضا؛
طاهری، حسن؛
عابدی، مهرداد؛

عباسی، محمدحسن؛
عبد اهلل زاده، احمد؛

علیزاده، امین؛
غفاری سعادت، محمدحسین؛

غفوریان، اکبر؛
فارسی، محمد؛

فائز، کریم؛
فتحی، قدرت اهلل؛

فتحی، محمود؛
فتوت، امیر؛

فرخی نژاد، رضا؛
فرزانه، فروهر؛

فرزین آقامیر، سیدمجتبی؛
فرونچی، مسعود؛
فرهنگی، شاهرخ؛

فالحتی رستگار، ماهرخ؛
فیض، جواد؛

قلی زاده، بهروز؛
کاتبی، سراج الدین؛

کارگرنوین، محمدحسین؛
کامیاب، منوچهر؛ 

کامیار، )؟(؛
کاوه، علی؛

کمالیان، ناصر؛
کمره ای، محمود؛

کنگاوری، محمدرضا؛
کوچکی، علیرضا؛

گلستانی فر، فرهاد؛
مامقانی، رضا؛

محدث کسایی، سیداحمد؛
مدرس ثانوی، سیدعلی محمد؛

مرعشی، نصر اهلل؛
مروج فرشی، محمدکاظم؛

مصداقی نیا، علیرضا؛
مظفری، علی اصغر؛

معلم، مهدی؛
معینی مازندرانی، روزبه؛

مالفیالبی، عبداهلل؛
ناطق، سعید؛

ناظمی، اسالم؛
نامور، اسماعیل؛

نصیری محالتی، مهدی؛
نصیری مقدم، حسن؛
نورمحمدی، قربان؛

نوری، سیامک؛
واعظ ایروانی، فرخ؛
وفایی، ابوالحسن؛

هادیان، علی محمد؛

یغمایی، محمد؛
یوزباشی زاده، حسین.

هنر
حلیمی ، محمدحسین؛

رحیمیان، مهدی؛
سلیمی، جواد؛

شریف  لطفی، محمدرضا؛
ندیمی، حمید.

ادبیات
آیینه وند، صادق؛

اخوان زنجانی، جلیل؛
انزابی نژاد، رضا؛

انوری، حسن؛
حسینی، صالح؛

حق شناس، علی محمد؛
حمیدیان، سعید؛

خراسانی، شریف الدین؛
خسروشاهی، جالل؛

دادبه، اصغر؛
درخشانی، جهانشاه؛

ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا؛
سجادی، سیدعلی محمد؛

سمیعی گیالنی، احمد؛
عابدی، محمود؛
ماهیار، عباس؛

موحد، ضیاء؛
موحد، محمدعلی؛

موسوی، )؟(؛
میرعابدینی، حسن؛
نجفی، ابوالحسن؛

نوریان، سیدمهدی.

تاریخ و جغرافیا
آموزگار، ژاله؛

آیینه وند، صادق؛
اشراقی، احسان؛

اصفهانیان، داوود؛
افتخاری، )؟(؛

بخشنده روشن، عباس؛
بیات، عزیز اهلل؛
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بیگدلی، علی؛
پاپلی یزدی، محمدحسین؛

ترکمان، محمد؛
تنهاتن ناصری، ایرج؛

حسنی، عطاء اهلل؛
خلعتبری،  اللهیار؛

راشدمحصل، محمدتقی؛
رجبی، پرویز؛

رحیم لو، یوسف؛
رضا، عنایت  اهلل؛

رهنمایی، محمدتقی؛
سعیدی، عباس؛

سلیمانی، کریم؛
سیف زاده، سیدحسین؛

شعبانی، رضا؛
شفقی، سیروس؛
شکویی، حسین؛

شهیدی، محمدخطیب؛
شیخ نوری، محمدامیر؛

طاووسی، محمود؛
عالم زاده، هادی؛

فرید، عبد اهلل؛
قادری، حاتم؛

مصدق، علی اصغر؛

مالزاده، محمدعلی؛
موسوی، سیدحسن؛

نادری، عزت  اهلل؛
نظریان، اصغر؛

نوایی، عبدالحسین؛
هروی، جواد.

کودک و نوجوان
بایرامی، محمدرضا؛

بکایی، حسین؛
جزینی، محمدجواد؛

حق شناس، علی محمد؛
خرامان، مصطفی؛

سیدآبادی، علی اصغر؛
شریفی، هدیه؛
صالحی، آتوسا؛

عالء، افشین؛
مرادی کرمانی، هوشنگ؛

نیک طلب، بابک؛
وهابی املشی، امید؛

یثربی، چیستا.


