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داوران سی وپنجمین دوره جایزه کتاب سال
کلیات

انوشه، حسن؛
حافظیان رضوی، سیدکاظم؛

حکیم، محمدحسین؛
خدابنده لو، غالمرضا؛

رحیمی ریسه، احمدرضا؛
رهبانی، مجید؛
سعیدی، حوریه؛
شعبانی، احمد؛
عابسی، فرشته؛

عمرانی، سیدابراهیم؛
غالمی جلیسه، مجید؛
فتاحی، رحمت اهللا؛
کوکبی، مرتضی؛
کیانفر، جمشید؛
مرادی، نوراهللا؛

منصورطباطبایی، سیدمحمد.

فلسفه و روان شناسی
احمدی، اصغر؛

اسالمی اردکانی، سیدحسن؛
اکبری، رضا؛

بنایی جهرمی، مهدی؛
بهشتی، علیرضا؛

بهشتی، محمدرضا؛
بینای مطلق، سعید؛

پارسا، مهدی؛
پیرخائفی، علیرضا؛

حاجی حسینی، مرتضی؛
حبیبی، نجفقلی؛

حیدری، احمدعلی؛
حیدری، جواد؛
رجبی، احمد؛

سفیدخوش، میثم؛
سلیمانی، علی اکبر؛

صادقی، علی؛
صادقی، علی اشرف؛

صادقی، مسعود؛
ضیاءشهابی، پرویز؛

طباطبایی، محمدتقی؛
فرامرزقراملکی، احد؛

کمالی، مازیار؛
مصطفوی، شمس الملوک؛
موحدمحمدی، سیدضیاء؛

ناجی اصفهانی، حامد؛
هوشنگی، حسین؛

یوسف ثانی، سیدمحمود.

دین
آل بویه، علیرضا؛

ابراهیمی ترکمان، ابوذر؛
احمدی زاده، حسن؛

اخوان، مهدی؛
اسعدی، محمد؛

اسالمی اردکانی، سیدحسن؛
اسماعیل زاده  دوزال، رسول؛

اکبری، رضا؛
بابایی، حبیب اله؛

باقری نوع پرست، خسرو؛
برنجکار، رضا؛

پارساپور، محمدباقر؛
پازوکی، شهرام؛
پالیزدار، فرهاد؛
پروین، جلیل؛

پهلوان، منصور؛
جعفریان، رسول؛

جلیلی سنزیقی، سیدهدایت؛
حبیبی، نجفقلی؛

حسینی اسحق آبادی، 
سیدابوالقاسم؛

حیدری، احمدعلی؛
حیدری، حسین؛
خندان، محسن؛

درایتی، محمدحسین؛
دلشاد تهرانی، مصطفی؛

رجبی، محمدرضا؛
رحمان ستایش، محمدکاظم؛

روحانی رصاف، جواد؛

زروانی، مجتبی؛
سجادی، سیدصادق؛
سلطانی، محمدعلی؛

سلیمانی آشتیانی، مهدی؛
شهیدی، روح اهللا؛
صدرایی نیا، علی؛

صفری فروشانی، نعمت اهللا؛
طارمی، حسن؛

طیب حسینی، سیدمحمود؛
عابدی، احمد؛

عباسی، مهرداد؛
علمی، قربان؛

علیزاده غنی زاده، حسین؛
عمادی حائری، سیدمحمد؛

فقهی زاده، عبدالهادی؛
قائم مقامی، سیداحمدرضا؛

قائمی نیا، علیرضا؛
کریمی نیا، مرتضی؛
کمالی اصل، ایاد؛
مجیدی، حسن؛

محقق داماد، سیدمصطفی؛
محمدی، مقصود؛

مختاری، رضا؛
مرشدلو، جواد؛

مسجدجامعی، محمد؛
معارف، مجید؛

معتمدی، منصور؛
مقدم، علیرضا؛

موسویان، سیدحسین؛
مهدوی راد، محمدعلی؛
مهریزی طرقی، مهدی؛
نقیبی، سیدابوالقاسم؛

نوبهار، رحیم؛
واسعی، سیدعلیرضا؛

هادویان، غالمحسین؛
هوشنگی، حسین؛

یوسف ثانی، سیدمحمود.

علوم اجتماعی
آزادارمکی، تقی؛
احمدی، اصغر؛
ایمانی، محسن؛
باباجانی، جعفر؛
بهار، مهری؛

پارساپور، محمدباقر؛
تسلیمی، محمدسعید؛
تقی نتاج، غالمحسن؛
حسینی، سیدمحمود؛

حشمت زاده، محمدباقر؛
حکیمی ها، سعید؛
خانیکی، هادی؛

خوش طینت، محسن؛
خوش چهره، محمد؛

دری، بهروز؛
راودراد، اعظم؛

رحمان سرشت، حسین؛
رحمانی، تیمور؛
رحیمی، علیرضا؛

رحیمی باغ ابریشمی، 
منصورعلی؛

زیباکالم، صادق؛
سراج زاده، سیدحسین؛
سعیدی، علی اصغر؛

سیمایی صراف، حسین؛
شریفی طرازکوهی، حسین؛
شعبانی اصل، محمدرضا؛

شعری، صابر؛
شهبازی نیا، مرتضی؛

صدر، سیدکاظم؛
صدرا، علیرضا؛

طبرسا، غالمعلی؛
عبدی پورفرد، ابراهیم؛

عربستانی، مهرداد؛
عزتی، مرتضی؛
عالیی، حسین؛

قانعی راد، محمدامین؛
کشاورزمیرزامحمدی، منصور؛
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کردستانی، غالمرضا؛
گائینی، احمد؛

گندمی، ابوالفضل؛
گوهری پور، مرتضی؛

محقق داماد، سیدمصطفی؛
محمدزاده، محسن؛
محمدی، پرستو؛
مختاری، مجید؛

معمارزاده طهران، غالمرضا؛
مهرگان، محمدرضا؛

نادی قمی، ولی؛
ندری، کامران؛
نقیب زاده، احمد؛
نوفرستی، محمد؛

یدالهی فارسی، جهانگیر؛
یکتا، حسین.

زبان
اسماعیل پورمطلق، ابوالقاسم؛

باقر، علیرضا؛
بهرامی کهیش نژاد، عسکر؛

خطیبی، ابوالفضل؛
داوری اردکانی، نگار؛
راسخ مهند، محمد؛

رواقی، علی؛
زرشناس، زهره؛
سجودی، فرزان؛

شعیری، حمیدرضا؛
صادقی، علی اشرف؛

طبیب زاده، امید؛
عاصی، مصطفی؛
عباسلو، احسان؛

فاتحی نژاد، عنایت اهللا؛
قائم مقامی، سیداحمدرضا؛

کریمی دوستان، غالمحسین؛
گلفام، ارسالن؛

گنجیان خناری، علی؛
محمدابراهیمی، زینب؛

محمودی بختیاری، بهروز؛
نصراهللا زاده، سیروس؛
نغزگوی کهن، مهرداد؛

وثوقی، حسین.

علوم خالص
اسالمپور، غالمرضا؛

الیاسی، محسن؛
امینی، عبدالحسین؛
انصافی، علی اصغر؛

برزگر، محسن؛
بصیره، عبدالحسن؛

جلیلی، عادل؛
جمالی، علیرضا؛

جوانبخت، مهرداد؛
حائری روحانی، سیدعلی؛

حسینی، میرقاسم؛
حسینی، سیدحجت الحق؛

حقیقی، حسن؛
خاکیان قمی، مهدی؛
خوشنویسان، محمود؛
داوری اردکانی، رضا؛
درویش زاده، علی؛

رحمتی، محمدکاظم؛
ریاحی، محمدعلی؛

زارع، مهدی؛
سعیدی، محمدرضا؛

شیخ الحکمایی، عمادالدین؛
صالحی، پیمان؛
صدیقی، مریم؛

صفت گل، منصور؛
صفری آق قلعه، علی؛

صفی نژاد، جواد؛
فرازمند، علی؛

قاسمی، محمدرضا؛
قلندری، حنیف؛

کاظمی، سیدحبیب اهللا؛
کرامتی، یونس؛
مهرابی، بهزاد؛

میرزایی، نوربخش؛
میرنژاد، حسن؛

نوگل سادات، علی اکبر؛
نیک نژاد، علیرضا؛

وحیدی اصل، محمدقاسم؛
وظیفه شناس، ترانه؛

هرمزی نژاد، محمدرضا؛
هوشیار، محبوبه.

علوم کاربردی
ابراهیم نژاد، سعداله؛

ابری نیا، کارن؛
اخالقی، محمد؛

اسماعیلی، امیرحسین؛
افشار، عبداهللا؛
افیونی، داود؛

اوحدی، وحیدرضا؛
آذرپژوه، الهام؛

آقامحمدی، محمدرضا؛
باقری لنکرانی، کامران؛

برازش، محمودرضا؛
برخوردار، محسن؛

برزگر، محسن؛
بنی هاشمی، سیدهاشم؛

بی جن خان، محمود؛
پاک، علی؛

پدرام، میرسپهر؛
پوررفیع عربانی، محسن؛

پورنگ، هوشنگ؛
پوستی، ایرج؛

پیشوایی، میرسامان؛
تاجیک، پرویز؛

تجلی، مینا؛
تقی خانی، محمد؛

جابری انصاری، مصطفی؛
جاهد مطلق، محمدرضا؛

جدید، شهرام؛
جوادپور، جعفر؛
جوادی، حمید؛
حائری، محمد؛

حبیب نژاد، محرم؛
حجازی، سیدجالل؛

حریرچیان، محمدحسین؛
حسینی، سیدحسین؛

حقایقی، سیدابوالقاسم؛
خان میرزا، اسماعیل؛

خداقلی، مرتضی؛
خسروی، علیرضا؛

خوش طینت، خدیجه؛
خیراندیش، شهرام؛
دانشجو، کامران؛

داورپناه، مهدی؛
درخشان دیلمی، غالمرضا؛

دیلمی، اردشیر؛
راد، محمدعلی؛

رحیم زاده، فیاض؛
رحیمی کیا، ادریس؛

رحیمی، شعبان؛
رستگاری، سعید؛

رضوانی مقدم، پرویز؛
رمضان زاده، احمد؛

رئوفی، افشین؛
رئیسی دهکردی، مهرداد؛
زاهدپورانارکی، محمدرضا؛
زحمتکش، محمدمهدی؛

زهرایی صالحی، تقی؛
ستایش نظر، مهرداد؛
سجادی، سیدجعفر؛
سحری، محمدعلی؛
سرپولکی، حسین؛
سروش زاده، علی؛

سعیدی راد، محمدحسین؛
سمنانی رهبر، مجتبی؛

سیاری، علی اکبر؛
سیداصفهانی، میرمهدی؛

شاکری، سیروس؛
شاهمیری، محمد؛
شرایعی، پروین؛
شرفی، محسن؛

شیخ رضایی، عبدالرضا؛
شیرازی، ابوالفضل؛

شیرانی بیدآبادی، محمد؛
صادق آذر، مجید؛
صارمی، محسن؛

صدرخانلو، رجبعلی؛
صدقیانی، محمدحسین؛

طالبی، علی اصغر؛
طالعی زاده، عطاءاهللا؛
طاهری پناه، ربابه؛
ظریف نشاط، سعید؛

عابدیان، عبدالمحمد؛
عبادی، تقی؛

عبداهللا زاده بارفروش، احمد؛
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عزت احمدی، مسعود؛
عشقی، کوروش؛

عالمه، سیدکمال الدین؛
علیدادی، ناصر؛
غفارپور، مجید؛
فاضل، اکبر؛
فائز، رحیم؛

فتحی پور، مرتضی؛
فتحی پور، یعقوب؛
فردمنش، مهدی؛

فرزانه، نیما؛
فیلی، هشام؛

قارونی نیک، مرتضی؛
قاسم ثانی، غالمرضا؛
قمصری، سیدمهدی؛
کاظمی، محمدتقی؛
کدخدایی، محمود؛

کشاورز، پیمان؛
کالهدوز اصفهانی، محمدرضا؛

کمره ای، محمود؛
کوکبی، امیرحسین؛
گشتاسبی، کامران؛
گودرزی، مسعود؛
محرابی، ولی اهللا؛

محمودزاده کنی، تورج؛
مدرس ثانوی، سیدعلی محمد؛

مدرس یزدی، محمد؛
مروج فرشی، محمدکاظم؛

مسعودی فر، امید؛
مسعودی، رضا؛

مسلمی نائینی، حسن؛
مشکانی، رضا؛

معماریان، حسین؛
معینی، علیرضا؛

ملک افضلی اردکانی، حسین؛
منزوی، عباس؛

مؤذنی، سیدمحمد؛
موسوی مشهدی، محمود؛

موسویان، محمدعلی؛
موقررحیم آبادی، علی؛

مؤمنی، حمیدرضا؛
میرشکاری، امین؛

میرقادری، رسول؛
نادعلیان، محمدقلی؛
نجفی، غالمحسن؛

نجل رحیم، عبدالرحمن؛
نعمتی، علی؛

نوراللهی، یونس؛
نوین زاده، علیرضا؛

نهاوندی، رضا؛
نیکخواه بهرامی، منصور؛

والیتی، علی اکبر؛
یزدان پناه، محمدجواد؛

هنر
احمدی، سیدعبدالحمید؛

اردالن، حمیدرضا؛
ارژمند، محمود؛

افشارمهاجر، کامران؛
امامی، علی؛

امینی، رحمت؛
اهری، زهرا؛
ایمانی، نادیه؛

بنی اردالن، اسماعیل؛
بوذری، علی؛

پورعلم، مهرداد؛
جاللی پور، بهرام؛

حبیبی، میترا؛
حقیر، سعید؛

حناچی، پیروز؛
حیدری، شاهین؛
خاکزند، مهدی؛

داداش پور، هاشم؛
رحیم زاده، محمدرضا؛
روشن روان، کامبیز؛
زبردست، اسفندیار؛

زرگر، شهرام؛
سپهران، کامران؛
شهبازی، کاظم؛

شیخ انصاری، مجید؛
شیعه، اسماعیل؛
صبوری، نگار؛

عارفی گلچین، مهدی؛
علیزاده، محمدحسین؛

عینی فر، علیرضا؛
غفاری، فرزاد؛

فاطمی، ساسان؛
فرهت، شاهین؛

فرهنگی شبستری، عادل؛
فیضی، محسن؛
گنجه ای، داوود؛
لقمانی، علی؛

متدین، حشمت اهللا؛
محمودی، امیرسعید؛

مطلبی، قاسم؛
مظاهریان، حامد؛
مؤدبیان، داریوش؛
مولوی، مهرناز؛

ناصربخت، محمدحسین؛
نوری، اصغر.

ادبیات
آیدنلو، سجاد؛

ارناندث، خاویر؛
اکرادلو، بهارک؛
امامی، نصراهللا؛

انوشیروانی، علیرضا؛
ایمانی، بهروز؛
بشری، جواد؛

جعفری قنواتی، محمد؛
حری، ابوالفضل؛
حسینی، مریم؛

حسینی زاد، محمود؛
حکیم، سیدمحمدحسین؛

ذاکر، محمدابراهیم؛
ذاکرالحسینی، محسن؛

رامین نیا، مریم؛
سهیل، کیان؛

شبیری، نجمه؛
طاهری، قدرت اهللا؛
عباسلو، احسان؛
عیدگاه، وحید؛

غضنفری، علی؛
فقیه، نسرین؛

فیروزآبادی، سیدسعید؛
قبادی، حسینعلی؛

کرامتی، یونس؛
مشتاق مهر، رحمان؛

معصومی همدانی، حسین؛
مقدم، جیران؛

موحدی، محمدرضا؛
موسوی، مصطفی؛

میرافضلی، سیدعلی؛
نبی لو، علیرضا؛

نجومیان، امیرعلی؛
وفایی، عباسعلی؛

یاری گل دره، سهیل.

تاریخ و جغرافیا
آل داوود، سیدعلی؛
ارفعی، عبدالمجید؛
بختیاری، شهال؛
بهرام زاده، محمد؛
پوراحمد، احمد؛
حسینی، علی؛

حضرتی، حسن؛
خضری، سیداحمدرضا؛
خوش اخالق، فرامرز؛
رحمتی، محمدکاظم؛

زرین کوب، روزبه؛
سجادی، سیدصادق؛

شعبانی، رضا؛
صفی نژاد، جواد؛
طالیی، حسن؛

عالم زاده، هادی؛
علیجانی، بهلول؛
قنواتی، عزت اهللا؛
کریمیان، حسن؛
مستوفی، رضا؛
معطر، فرامرز؛

مقصودی، مهران؛
ناظمیان فرد، علی؛

نبی بیدهندی، غالمرضا؛
هژبری نوبری، علیرضا؛

یمانی، مجتبی.
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کودک و نوجوان 
اخوان، کاظم؛

اکبرلو، منوچهر؛
امانی، محمود؛

بنی اسدی، محمدعلی؛

حافظی، علیرضا؛
حکیمی، محمود؛

خاکبازان، مصطفی؛
خرامان، مصطفی؛

خورشاهیان، هادی؛

رفیعی، سیدعلی محمد؛
سالک جورابچی، محمود؛

ضرغامیان، مهدی؛
عمیق، مجید؛

قندهاری، شقایق؛
نیکخواه آزاد، وحید؛
وهابی املشی، امید.


