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داوران سی وششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال
کلیات

انوار، سیدعبداهللا؛
انوشه، حسن؛

حاجی زین العابدینی، محسن؛
حافظیان رضوی، سیدکاظم؛
رحیمی ریسه، محمدرضا؛

فتاحی، رحمت اهللا؛
مرادی، نوراهللا؛

میرمحمدصادق، سیدسعید.

فلسفه و روان شناسی
احمدی افرمجانی، علی اکبر؛

اسکندری، حسین؛
اکبری، رضا؛
اوجبی، علی؛

بینای مطلق، سعید؛
پیرخائفی، علیرضا؛
جاللی، محمدرضا؛
حبیبی، نجفقلی؛

حسینی چفلی، داوود؛
حیدری، احمدعلی؛

رضایی ره، محمدجواد؛
زمانی، سیدمسعود؛
ساکت، امیرحسین؛
سعیدی مهر، محمد؛
سفیدخوش، میثم؛

سلگی، محمد؛
سلیمانی، علی اکبر؛

عسگری، احمد؛
عظیمی، مهدی؛

کشفی، عبدالرسول؛
محمدزاده، رضا؛

محمدی، مقصود؛
مختاری، رضا؛
مرادخانی، علی؛

مهدوی نژاد، محمدحسین؛
ناجی اصفهانی، حامد.

دین
اکبری، رضا؛

الهی، محمدرضا؛
باقری، حمید؛
بیات، علی؛

پازوکی، شهرام؛
پاکتچی، احمد؛

جعفرپیشه فرد، مصطفی؛
جلیلی سنزیقی، سیدهدایت؛

حبیبی، نجفقلی؛
حسینی، سیدعلی؛
حیدری، حسین؛

راد، علی؛
رحماندوست، مصطفی؛

رحمان ستایش، محمدکاظم؛
رحمتی، انشاءاهللا؛
زارع نهندی، رحیم؛
زروانی، مجتبی؛

زروندی رحمانی، محمد؛
زمانی نژاد، علی اکبر؛

سالکی، بهزاد؛
سعیدی مهر، محمد؛
سلطانی، محمدعلی؛

شهیدی، روح اهللا؛
صادق زاده قمصری، فاطمه؛

صادقی، محسن؛
صرامی، سیف اهللا؛

طارمی، حسن؛
عابدی، احمد؛

عبدالعلی زاده (ناطقی)، 
علی اوسط؛

علمی، قربان؛
فعالی، محمدتقی؛
کریمی نیا، مرتضی؛

گرجیان، محمدمهدی؛
مختاری، رضا؛

مروارید، محمدرضا؛
معارف، مجید؛
معرفت، حامد؛

موحدنژاد، علیرضا؛
مهدوی راد، محمدعلی؛
ناجی اصفهانی، حامد؛

نفیسی، شادی؛
نوبهار، رحیم؛

واعظی، محمود؛
وکیلی، هادی؛

هادویان، عبدالحسین؛
هوشنگی، حسین؛

یوسف ثانی، سیدمحمود.

علوم اجتماعی
آقایی، عبدالمجید؛
احمدی، علی اصغر؛
اسکندری، مجتبی؛

اعتمادی فرد، سیدمهدی؛
الفت، لعیا؛

ایمانی، محسن؛
باقری نوع پرست، خسرو؛

بحرانی، مرتضی؛
تسلیمی، محمدسعید؛
تقی نتاج، غالمحسن؛

توحیدفام، محمد؛
جانی پور، مجتبی؛
حجازی، رضوان؛

حقانی، نادر؛
حکیمی ها، سعید؛
خامه یار، عباس؛
خانیکی، هادی؛

خورشیدی، غالمحسین؛
خوش چهره، محمد؛

خوش طینت نیک نیت، محسن؛
دری، بهروز؛

ذکایی، محمدسعید؛
راغفر، حسین؛

رحمان سرشت، حسین؛
رحمانی، جبار؛

رحمانی، قدرت اهللا؛
زردار، زرین؛

زین آبادی، حسن رضا؛
سراج زاده، سیدحسین؛
سعیدی، علی اصغر؛

سیدجوادین، سیدرضا؛

شالچی، وحید؛
شعبانی، ناصر؛
شعری، صابر؛
شیبانی، حسن؛

طلوعی اشلقی، عباس؛
عالم تبریز، اکبر؛
عزتی، مرتضی؛
عزیزی، شهریار؛
عالیی، حسین؛
فاتح راد، مهدی؛

فراستخواه، مقصود؛
فردانش، هاشم؛

فیروزآبادی،  سیداحمد؛
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد؛

قره چه، منیژه؛
قمی، معصومه؛

کشاورزمیرزامحمدی، منصور؛
کوالیی، الهه؛
گائینی، احمد؛

گندمی، ابوالفضل؛
گوهری پور، مرتضی؛

محقق داماد، سیدمصطفی؛
محمدحسنی، نسرین؛
محمدزاده، محسن؛

مختاری، مجید؛
مرجانی، تیمور؛
مشعلی، بهزاد؛
منتی، حسین؛
مؤمنی، فرشاد؛
مؤمنی، منصور؛
میرزایی، حسین؛

نبوی، سیدعبداالمیر؛
نقیب زاده، احمد؛

نیلی احمدآبادی، محمود؛
وریج کاظمی، عباس؛

هاشمی راد، سیدعلی اکبر؛
یکتا، حسین؛

یوسفی، محمدقلی.
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زبان
اسماعیل پورمطلق، ابوالقاسم؛

افخمی، علی؛
باقر، علیرضا؛

بهرامی کهیش نژاد، عسکر؛
جعفری دهقی، محمود؛

رواقی، علی؛
زرشناس، زهره؛
زندی، بهمن؛

ساسانی، فرهاد؛
شبیری، سیدمحمدرضا؛

شبیری، نجمه؛
شعیری، حمیدرضا؛
صادقی، علی اشرف؛

صافی، حسین؛
عامری، حیات؛
عباسلو، احسان؛

عبدالکریمی، سپیده؛
فاتحی نژاد، عنایت اهللا؛

کریمی دوستان، غالمحسین؛
گلفام، ارسالن؛

محمودی بختیاری، بهروز؛
مدرسی قوامی، گلناز؛

مدرسی، یحیی؛
مشکین فام، بتول؛
وثوقی، حسین؛

وفایی، عباسعلی؛
منشی زاده، مجتبی؛
نجومیان، امیرعلی.

علوم خالص
آدابی، محمدحسین؛

احمدی گیوی، فرهنگ؛
اخترشناس، سیدجواد؛

اردشیر، محمد؛
اسالمپور، غالمرضا؛

اکملی، وحید؛
امینی، حسین؛

بصیره، عبدالحسن؛
بهرامی کهیش نژاد، عسکر؛

بیت اللهی، علی؛
ترابی، سیداویس؛

جلودارممقانی، محمد؛
جلیلی، عادل؛

حائری روحانی، سیدعلی؛
حسینی برزی، محبوبه؛

حسینی، سیدحجت الحق؛
خاکیان قمی، مهدی؛
درویش زاده، علی؛
رحیمیان، حسن؛

رستگارپویانی، نصرالله؛
زارع، مهدی؛

زارع نهندی، رحیم؛
سعید، محمدرضا؛
سلیمی، شهریار؛

شیخ رضایی، حسین؛
صالحی، پیمان؛
صمدی، هادی؛

عمادی حائری، محمد؛
فرازمند، علی؛

قریشی، منوچهر؛
قلندری، حنیف؛
کاظمی، مرضیه؛
کرامتی، یونس؛

کرباسی زاده، امیراحسان؛
کردوانی، پرویز؛

کریمی پور، وحید؛
کوهکن، رضا؛

منجمی، علیرضا؛
منیری، مرتضی؛

موسوی حرمی، سیدرضا؛
میرمحمدصادق، سیدسعید؛

ندرلو، رضا؛
وحیدی اصل، محمدقاسم؛

وظیفه شناس، ترانه؛
هوشمندزاده، عبدالرحیم؛

هوشیار، محبوبه.

علوم کاربردی
آذری تاکامی، قباد؛
آقامیر، محمدکاظم؛

ابراهیم زاده، حسینعلی؛
ابراهیم نژاد، سعداهللا؛
ابوطالبی، محمدرضا؛

احسانی، محمدجواد؛
احمدی، مهدی؛
احمدی، نیما؛

احمدی قاولیقی، حسن؛
اخالقی، فرشاد؛

استکانچی، همایون؛
امامی، حجت؛
امینی، مرتضی؛

انتظاری ملکی، رضا؛
برازش، محمودرضا؛

برزگر، محسن؛
بزرگمهری، رامین؛

بنی هاشمی، سیدهاشم؛
پورنگ، هوشنگ؛

پیشوایی، محمدرضا؛
پیغان، رحیم؛

تشنه لب، محمد؛
توکلی مقدم، رضا؛
جهان افروز، علی؛
چگینی، حسین؛

حائری اردکانی، علی؛
حجازی، سیدجالل؛
حسینی، سیدحسین؛

حیدری، مهدی؛
خاوندی، علیرضا؛

خرسندی، سیاوش؛
خرم، اسماعیل؛
خرم دل، سرور؛
خلیلی، حسین؛

دارابی، محمداسمعیل؛
داعی، روشنک؛

دانش نژاد، حسین؛
دانش یزدی، محمد؛

درخشان، حسن؛
درخشان دیلمی، غالمرضا؛

دیناروند، رسول؛
ذریه زهرا، سیدجلیل؛

راد، محمدعلی؛
رازی، علی؛

رحمتی، هومن؛
رحیم زاده، فیاض؛

رحیمی کیا، ادریس؛

رشیدی، ابوسعید؛
رودبارمحمدی، شهال؛

رئیسی، صدیق؛
سبزه پرور، مجید؛
سلطانیه، منصور؛

سمنانی رهبر، مجتبی؛
سیداصفهانی، سیدمهدی؛

سیفی، عباس؛
شادرخ، شهرام؛

شاکری، سیروس؛
شاهرخ، حسین؛
شاهرخ، مالک؛
شاهسون، داور؛

شاه محمدی، ایمان؛
شریف روحانی، مصطفی؛

شریفی، کامران؛
شمس اردکانی، محمدرضا؛

شور، محمد؛
شهریاری کاهکشی، حمیدرضا؛

صادق آذر، مجید؛
صارمی، محسن؛

صالحیان، محمدتقی؛ 
صبائی، مسعود؛
صداقت، ناصر؛

صراف زاده، محمدحسین؛
عارفیان، نورمحمد؛

عربی، حسین؛
عزیزی، محمدحسین؛

غفوری، مهیار؛
فاطمی زاده، عمادالدین؛

فائز، کریم؛
فتح اهللا، مهدی؛

فنایی، نادر؛
قادری، سجاد؛

قمصری، سیدمهدی؛
قیامت، محمدمهدی؛
کاظمی، محمدتقی؛

کراچیان، رضا؛
کرمانپور، احمد؛
کریمی، بهروز؛
کشاورز، پیمان؛
کوچک، مهران؛
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مالک قاینی، فرشید؛
محتشمی، بهمن؛
محرابی، ولی اهللا؛

محمدی، غالمرضا؛
محمودزاده کنی، ایرج؛

مدرس ثانوی، سیدعلی محمد؛
مزدیان فرد، محمدرضا؛

مسعودی فر، امید؛
مظاهری طهرانی، مصطفی؛

معماریان، حسین؛
معین، مصطفی؛
موحدی، مسعود؛
موسوی، نفاخ؛

موسویان، سیدمحمدعلی؛
موقررحیم آبادی، علی؛
مهدویانی، سیدعلیرضا؛

میرزاپورآل هاشم، سیدمحمدجواد؛
میرشکاری، امین؛

مینایی بیدگلی، بهروز؛
نادعلیان، محمدقلی؛

نورالسناء، رسول؛
نوری، سیامک؛

یوزباشی زاده، حسین؛

هنر
احسانی، محمد؛

احمدی، سیدعبدالحمید؛
الهی، علیرضا؛
امینی، رحمت؛

آقامحمدی، محمدرضا؛
آقایی طوق، رضا؛
بحرینی، حسین؛

بنی اردالن، اسماعیل؛
بهبهانی، هما؛
پاکباز، مهرداد؛

پرنیانی، مصطفی؛
پورعلم، مهرداد؛
جاللی پور، بهرام؛
حائری، محمد؛
حسابی، شاهین؛

حسینی، سیدمهدی؛
حقی فام، محمودرضا؛

حقیر، سعید؛
حمزه نژاد، مهدی؛

حیدری فاروقی، رامین؛
خاقانی، سعید؛
خبیری، محمد؛
خزایی، محمد؛
راد، منوچهر؛
رجبی، حمید؛

رحیمیان، مهدی؛
رمضانی نژاد، رحیم؛
روحانی، سیدعلی؛

زرگر، شهرام؛
سجادی، سیدنصراهللا؛

سعیدی، سعید؛
شایسته فر، مهناز؛
شهبازی، رامتین؛
صالح پور، اردشیر؛

صمیم، رضا؛
عادل، سیدشهاب الدین؛

عباسفر، علی اعظم؛
علیزاده، محمدحسین؛

غفوری، فرزاد؛
فرشچی، محمد؛
فرهت، شاهین؛

فالحتی، ابوالفضل؛
کمره ای، محمود؛

کیانی، سیدعبدالمجید؛
محامدپور، کمال؛
معماریان، حسین؛

موحد، آذین؛
مؤمنی، حمیدرضا؛

ناصربخت، محمدحسین؛
نبوی، عبدالرضا؛

نمازی زاده، مهدی؛
نوری بروجردی، علی؛

نیکخواه بهرامی، منصور؛
واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم؛

هنرمند، امین؛
هنری، حبیب.

ادبیات
آیدنلو، سجاد؛

اسکندری، مهنوش؛
انوشیروانی، علیرضا؛

ایمانی، بهروز؛
باقر، علیرضا؛
بشری، جواد؛

بلوری، مزدک؛
حری، ابوالفضل؛
حسینی، مریم؛

دست آموز، سعیده؛
رئیسی، احسان؛
شبیری، نجمه؛
شفیعیون، سعید؛
ضیاء، محمدرضا؛
عباسلو، احسان؛

فاتحی نژاد، عنایت اهللا؛
فرجاه، مرجان؛
قائمی، فرزاد؛

کرامتی، یونس؛
گلکار، آبتین؛

محمدی، زهرا؛
مشتاق مهر، رحمان؛

مشرف، مریم؛
مشکین فام، بتول؛

معصومی همدانی، حسین؛
موحدی، محمدرضا؛
نامورمطلق، بهمن؛
نجومیان، امیرعلی.

تاریخ و جغرافیا
ایمان پور، محمدتقی؛

بهرامی کهیش نژاد، عسکر؛
پنجه، معصومعلی؛
پیشگاهی فرد، زهرا؛

جلیلیان، شهرام؛
جمعه پور، محمود؛

حافظ نیا، محمدرضا؛
حسینی، مالک؛

حیدری، احمدعلی؛
خوش اخالق، فرامرز؛

رسولی، آرزو؛

رشتیانی، گودرز؛
رضوی، سیدابوالفضل؛

رودگر، قنبرعلی؛
زرین کوب، روزبه؛

ساکت، محمدحسین؛
سجادی، ژیال؛

صفت گل، منصور؛
عباسی، جواد؛

علیجانی، بهلول؛
فریدزاده، رائد؛
قاسمی، علی؛

قمی، معصومه؛
قنواتی، عزت اهللا؛
کاویانی راد،  مراد؛

کمان رودی کجوری، موسی؛
کهرم، اسمعیل؛

معصومی، محسن؛
معطر، فرامرز؛

ملک زاده، مهرداد؛
منصوربخت، قباد؛

موحد، علی؛
میرمحمدصادق، سیدسعید؛

ناصری طاهری، عبداهللا؛
نبی بیدهندی، غالمرضا؛

یمانی، مجتبی.

کودک و نوجوان
اخوان، محمدکاظم؛
اعتمادی، مهدی؛
اکبرلو، منوچهر؛

امانی تهرانی، محمود؛
بنی اسدی، محمدعلی؛

حسینی، احمد؛
حکیمی، محمود؛
خرامان، مصطفی؛

خورشاهیان، هادی؛
رفیعی، سیدعلی محمد؛

رنجبر، شیدا؛
فربد، فرزاد؛

نجف خانی، محبوبه؛
نیکخواه آزاد، وحید؛
وهابی املشی، امید.


