داوران نوزدهمین دورۀ جایزۀ کتاب سال
کلیات
انصاری ،نوشآفرین؛
حری ،عباس؛
دیانی ،محمدحسین؛
صدیقبهزادی ،ماندانا؛
فانی ،کامران.
فلسفه و روانشناسی
[؟]
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دین
استادی ،رضا؛
اسماعیلپورمطلق ،ابوالقاسم؛
حجتی ،سیدمحمدباقر؛
ذاکری( ،؟)؛
ذکاوتیقراگزلو ،علیرضا؛
رحمانی ،محمد؛
رضوانشهری ،ابوحسن؛
زروانی ،مجتبی؛
سبحانی ،جعفر؛
سعادت ،اسماعیل؛
شفیعی ،حسین؛
صادقی ،محسن؛
عابدی ،احمد؛
علمی ،قربان؛
غرویان ،محسن؛
فوالدوند( ،؟)؛
مختاری ،علی؛
نجفی ،محمدحسن.
علوم اجتماعی
آزادارمکی ،تقی؛
اباذری ،یوسفعلی؛
احسانی ،محمدعلی؛
افشاری ،زهرا؛
بلوکباشی ،علی؛
بهبودیان ،جواد؛
بیگدلی ،علی؛
پارسیان ،احمد؛
پاشا ،عیناهلل؛

پورافکاری ،نصراهلل؛
پیران ،پرویز؛
جاللینائینی ،سیداحمدرضا؛
چلبی ،مسعود؛
ختمشاد ،محمدباقر؛
درگاهی ،حسن؛
راودراد ،اعظم؛
راعی ،رضا؛
رزاقی ،ابراهیم؛
رفیعفر ،جاللالدین؛
زنجانی ،مسعود؛
زهیری ،محمدرضا؛
ساعی ،احمد؛
سراجزاده ،سیدحسن؛
سوری ،علی؛
سیفزاده ،حسین؛
شاهرودی ،محمدرضا؛
شیبانی ،ابراهیم؛
صادقی ،حسین؛
صادقی ،مهدی؛
طالبی ،هوشنگ؛
عابدینی ،حمید؛
عبدهتبریزی ،حسین؛
عالمتساز ،محمدحسین؛
عمیدی ،علی؛
عیوضلو ،حسین؛
فرجادی ،غالمعلی؛
فرزینوش ،اسداهلل؛
کریمی ،اصغر؛
لهساییزاده ،عبدالعلی؛
متوسلی ،محمود؛
مجتهد ،احمد؛
محسنیتبریزی ،علیرضا؛
محمدزاده ،محسن؛
مرتضویان ،سیدعلی؛
مردوخی ،بایزید؛
منظور ،داود؛
میرجلیلی ،سیدحسین؛
میرمطهری ،سیداحمد؛
وثوقی ،منصور؛

هدایتی ،سیدعلیاصغر؛
هرمیداسباوند ،داوود؛
یاوری ،کاظم.
زبان
[؟]
علوم خالص
آریافر ،احمد؛
آریاوند ،احمد؛
آزمایشفرد ،پروانه؛
آلیانی ،فرهاد؛
ابراهیمزاده ،حسن؛
ابراهیمنژاد ،محمد؛
احسانپور ،علیاکبر؛
احمدیان ،شهین؛
اسدی ،مصطفی؛
اسفندیاری ،مهرداد؛
الیاسی ،محسن؛
امین ،ابوالقاسم؛
پورمعتمد ،فرامرز؛
تابش ،یحیی؛
توسلی ،اختر؛
جوادی ،حمید؛
حدیدی ،خیراهلل؛
حسنزاده ،جمشید؛
حسینیاستوانی ،شیدخت؛
حسینی ،فرامرز؛
خاکزاد ،احمد؛
خلدبرین ،بهمن؛
درویشزاده ،علی؛
ذوالقدری ،محمدرضا؛
راستاد ،ابراهیم؛
راشدمحصل ،جلیل؛
رجایی ،هما؛
رحیمپور ،حسین؛
رحیمینژاد ،محمدرضا؛
رستمی ،پروین؛
رضایی(،؟)؛
زارع ،شاهین؛

زارعمبارکه ،شاهین؛
سالمنیا ،احمد؛
سپهر ،شایسته؛
سعادت ،مصطفی؛
سیدرضا ،حسن؛
شریعتی ،منصور؛
شهشهانی ،سیاوش؛
شیدایی ،مسعود؛
صدرزاده طباطبایی،
محمدحسین؛
صدرزادهیگانه ،منوچهر؛
صدیقخاکی ،علی؛
صلحی ،حسن؛
عابدی ،مهرداد؛
عبدیپور ،عبدالعلی؛
عزیزیان ،دنیا؛
عطاردی ،سیدمجتبی؛
عطری ،مرتضی؛
غضبان ،فریدون؛
فتحپور ،حسین؛
فتحیپور( ،؟)؛
فرزانه ،فروهر؛
قریشیالحسینی ،جواد؛
قهرمانینژاد ،فرج؛
کرمی ،محمود؛
کمرهای ،محمود؛
کیا ،سیدمحمد؛
مالک ،یمیله؛
مبارکه ،سلیم؛
محجل ،محمد؛
محدثکسایی ،سیداحمد؛
معینوزیری ،حسین؛
منتظری ،محسن؛
منوچهریکالنتری ،خسرو؛
مهرشاهی ،اسفندیار؛
میرنیا ،میرکمال؛
نبوی ،عبدالرضا؛
نوریدلویی ،محمدرضا؛
نوگلسادات ،میرعلیاکبر؛
وحدتی ،اکبر؛

وحیدیاصل؛
وحیدیانکامیاد ،علی؛
هاشمیپور ،امید؛
هوشمند ،عباس؛
هوشمندزاده ،عبدالرحیم؛
یزدیصمدی ،بهمن؛
یعقوبپور ،عبدالمجید.

هنر
[؟]
ادبیات
انزابینژاد ،رضا؛
انوری ،حسن؛
حسنلی ،کاووس؛
حقشناس ،علیمحمد؛
حقوقی ،محمد؛
حمیدیان ،سعید؛
دادبه ،اصغر؛
رحیمیان ،هرمز؛
سلیمانی ،بلقیس؛
شهسواری ،محمدحسن؛
عابدی ،محمود؛
عالیی ،مشیت؛
علیپور ،مصطفی؛
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علوم کاربردی
آذرنیوند ،حسین؛
آریانژاد ،بهادرقلی؛
آسمار ،مهدی؛
آقاعلی ،مجید؛
آقایی ،عبداهلل؛
ابوالقاسمی ،حسن؛
احمدیانی ،حسن؛
ادریسموسوی ،سجاد؛
ارزانی ،کاظم؛
اسکوئی( ،؟)؛
اسالمی ،محمدباقر؛
اصلحداد ،احمد؛
اطمینانی( ،؟)؛
افتخاریشاهرودی ،فریدون؛
افیونی ،داوود؛
اکبریان ،عبدالرسول؛
امامجمعه ،زهرا؛
امامیه( ،؟)؛
امینی( ،؟)؛
امینیان ،هدایتاهلل؛
ایروانی ،مجید؛
ایمانپور ،محمدرضا؛
بازوبندی ،محمد؛
بهداد ،ابراهیم؛
پناهی ،خدابخش؛
پوربازرگانی ،تقی؛
پوستینی ،کاظم؛
ترابیان ،علی؛
تقیخانی ،محمد؛
تهرانیفر ،علی؛
جزائری( ،؟)؛
جاللی ،مختار؛
جوادی ،محمدعلی؛

جوادیان ،عزتاهلل؛
حاجشیرمحمدی ،علی؛
حائری ،علی؛
حسینی ،سیدمهدی؛
حسینی( ،؟)؛
حشمتپور ،علی؛
حقیقی ،سعید؛
خاکسار( ،؟)؛
خداپرست ،محمدحسین؛
خسروی( ،؟)؛
خواجهپور ،محمدرضا؛
دانشورکاخکی ،محمود؛
درخشاندیلمی ،غالمرضا؛
دوازدهامامی ،سعید؛
راد ،محمدعلی؛
رسایی ،جواد؛
رمضانی ،عبدالمجید؛
رنگآور ،عبدالصالح؛
رئیسی ،جواد؛
زاهدیامیری ،قوامالدین؛
زمانی ،زهرا؛
زینلی ،ابراهیم؛
سحری ،محمدعلی؛
سروشزاده ،علی؛
سلطانی ،افشین؛
سمنانیان ،سعید؛
سهرابی ،مرتضی؛
سیادتی( ،؟)؛
سیدی ،فرامرز؛
سیفکردی ،علیاکبر؛
شاهدی ،محمد؛
شاهرخی ،محمد؛
شاهطاهری( ،؟)؛
شاهنجاتبوشهری ،علیاکبر؛
شاهنده ،علی؛
شایگان ،جالل؛
شجاعیزاده ،داوود؛
شرفی( ،؟)؛
شریفزاده ،فرزاد؛
شهریاری ،حمید؛
شهیدی ،امین؛
شیرازی ،محسن؛

صادقآذر ،مجید؛
صالحاولیاء ،محمد؛
صالحیسورمقی ،محمدحسین؛
صدر( ،؟)؛
صالحی ،محمد؛
صوفیانی ،نصراهلل؛
طالبی ،خلیل؛
طباطبایی ،محمدمهدی؛
طبری ،مسعود؛
طهماسبی ،زینالعابدین؛
عابدزاده ،مصطفی؛
عابدی ،جهانگیر؛
عاشوری ،احمد؛
عزتاحمدی ،مسعود؛
علوی ،حسین؛
علیزادهشعبانی ،افشین؛
علیمحمدیان ،محمدحسین؛
غضنفری ،مهدی؛
غیور ،ژوبین؛
فتحیپور ،یعقوب؛
فتوت ،امیر؛
فرهادی ،محمد؛
فقیهی ،ابوالفضل؛
فالح ،حسینعلی؛
قورچی ،تقی؛
کافی ،محمد؛
کرمی ،محمود؛
کریمی ،علینقی؛
کشاورز ،سیدعلی؛
کوهرخی ،علیرضا؛
الهوتی ،مهرداد؛
مجنونحسینی ،ناصر؛
محلوجی ،مهرداد؛
محلوجی ،هاشم؛
محمدزاده ،جالل؛
محمدیان( ،؟)؛
مخدوم ،مجید؛
مدرساول ،مهدی؛
مرادیشهربابک ،محمد؛
مصداقینیا ،علیرضا؛
مصلحی( ،؟)؛
مطوریانپور( ،؟)؛

معظمی ،نسرین؛
معینی ،احمد؛
مقیمی ،علی؛
ملک ،سعید؛
ملکافضلی ،حسین؛
موسوینوکنده ،سیدمرتضی؛
میراثیآشتیانی ،سیدرضا؛
میرسیدحسینی ،حسین؛
نادری ،علیرضا؛
ناظری ،ایرج؛
نامدارزنگنه ،سودابه؛
نخجوانی( ،؟)؛
نصراهللزاده( ،؟)؛
نعمتی ،نبیاهلل؛
نقدی ،ناصر؛
نکویی ،علیاکبر؛
نورالسناء ،رسول؛
نورباالتفتی ،احمدعلی؛
نوریدلویی ،محمدرضا؛
نوری ،سیامک؛
نیکروش ،سیدکمالالدین؛
وزرایی ،علی؛
هاشمی گلپایگانی؛
یاوری ،احمدرضا.
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کوثری ،عبداهلل؛
موحد ،ضیاء؛
نوریان ،مهدی.
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تاریخ و جغرافیا
آبادیان ،حسین؛
ارفعی ،عبدالمجید؛
بادکوبه ،هزاوه؛
خطیبشهری ،حمید؛

شعبانی ،رضا؛
صفتگل ،منصور؛
طاووسی ،محمود؛
عالمزاده ،هادی؛
مالئیتوانی ،علیرضا؛

ملکشهمیرزادی ،صادق؛
کودک و نوجوان
[؟]

