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 جایزة کتاب سال جمهوري اسالمی ایران
 
 

علمی،  . هیأتاستمعاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول جایزة کتاب سال 
 .دهند.را تشکیل میارکان این جایزه  ،دبیر علمی و دبیرخانۀ اجرایی
هـاي مختلـف نظران طـراز اول گروهنفر از میان استادان و صاحب 9اعضاي هیأت علمی به تعداد 

و » مــدیرکل دفتــر توســعۀ کتــاب و کتــابخوانی«علمــی، فرهنگــی و دینــی و دو عضــو حقــوقی: 
پیشنهاد معاون امور فرهنگی و با حکم وزیر نفر) به 11(مجموعاً  »مدیرعامل مؤسسۀ خانۀ کتاب«

 شوند.سال به عضویت هیأت مذکور منصوب میفرهنگ و ارشاد اسالمی به مدت یک
هاي علمی ـ فرهنگی با پیشنهاد معاون امور فرهنگی و با حکم وزیر دبیر علمی از میان شخصیت

مسئولیت دبیرخانه ها، ه بر مسئولیت نهایی داوريشود و عالوفرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب می
 دائمی را نیز برعهده دارد.

عنوان دبیر اجرایـی؛ به دبیرخانۀ دائمی کتاب سال متشکل از معاون فرهنگی مؤسسۀ خانۀ کتاب،
عنوان مسئول دبیرخانه و کارشناسـان متخصـص حـوزة مدیر بخش علمی مؤسسۀ خانۀ کتاب، به

. مکان دبیرخانۀ دائمـی در مؤسسـۀ خانـۀ کنندمیگی دبیر علمی فعالیت کتاب است که با هماهن
 کتاب است.

 
 ساختار و ارکان 

. هیأت علمی، استمعاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول جایزة کتاب سال 
 .دهند.را تشکیل میارکان این جایزه  ،دبیر علمی و دبیرخانۀ اجرایی

 
 اعضاي هیأت علمی:

هـاي مختلـف نظران طـراز اول گروهنفر از میان استادان و صاحب 9عضاي هیأت علمی به تعداد ا
و » مــدیرکل دفتــر توســعۀ کتــاب و کتــابخوانی«علمــی، فرهنگــی و دینــی و دو عضــو حقــوقی: 

پیشنهاد معاون امور فرهنگی و با حکم وزیر نفر) به 11(مجموعاً » مدیرعامل مؤسسۀ خانۀ کتاب«
 شوند.سال به عضویت هیأت مذکور منصوب میاد اسالمی به مدت یکفرهنگ و ارش

 
 هیأت داوران:

نظران با پیشنهاد دبیر علمی و تأیید هیأت علمی تعیین هیأت داوران از میان استادان و صاحب
نمایند. تعداد داوران هر گروه حداقل سه شوند و با دعوت و حضور دبیر علمی آغاز به کار میمی

 گانۀ داوري نظارت خواهند داشت.ه توسط دبیر علمی بر همۀ مراحل سهنفر است ک
 

 دبیر علمی:
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هاي علمی ـ فرهنگی با پیشنهاد معاون امور فرهنگی و با حکم وزیر دبیر علمی از میان شخصیت
دار وظایف ها، عهدهشود و عالوه بر مسئولیت نهایی داوريفرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب می

 زیر است:
 

 یرخانه:دب
عنوان دبیر اجرایی؛ به دبیرخانۀ دائمی کتاب سال متشکل از معاون فرهنگی مؤسسۀ خانۀ کتاب،

عنوان مسئول دبیرخانه و کارشناسان متخصص حوزة مدیر بخش علمی مؤسسۀ خانۀ کتاب، به
. مکان دبیرخانۀ دائمی در مؤسسۀ خانۀ کنندمیکتاب است که با هماهنگی دبیر علمی فعالیت 

 تاب است.ک
 

 روند داوري:
 پذیرد:مرحله صورت می 3داوري و انتخاب کتاب سال طی 

اي مشترك توسط سه شدة هر گروه به دبیرخانه در جلسههاي ارسالابتدا تمام کتاب مرحلۀ اول:
شود و آثار با رأي اکثریت با نظارت دبیر علمی، ارزیابی می هگروه مربوطهیأت داوري اعضاي نفر از 
  یابند.ه مرحلۀ بعد راه میاعضا ب

انتخاب یافته به مرحلۀ دوم داوري توسط سه تن از داوران ـ که بههاي راهکتاب مرحلۀ دوم:
اي که توسط هیأت هاي ویژهشوند و نتایج ارزیابی در فرمهیئت داوران خواهند بود ـ بررسی می

امتیاز  80امتیاز، میانگین  100 هایی که ازگردد. کتابشود، درج میعلمی بدین منظور تهیه می
 یابندیا بیشتر را کسب کنند، به مرحلۀ نهایی داوري راه می

 
نمایند. در آثار برگزیده را انتخاب می هیئت داوران با بررسی نتایج ارزیابی، :(نهایی)مرحلۀ سوم 

یش از آن را امتیاز و ب 90این مرحله با جمع آراي داوران، یک اثر از میان آثاري که میانگین 
شود. سپس براي تأیید نهایی به هیئت علمی عنوان اثر برگزیده معرفی میاند، بهکسب کرده
 شود.معرفی می

عنوان اثر شایستۀ امتیاز به 90تا  80امتیاز، با میانگین  100هاي تألیفی و تصحیحی از کتاب
اي هاي ترجمهشوند. کتابخاب میعنوان اثر برگزیده انتامتیاز به 100تا  90تقدیر و با میانگین 

 100تا  95عنوان اثر شایستۀ تقدیر و با میانگین امتیاز به 95تا  85با میانگین  امتیاز، 100از 
 شوند.عنوان اثر برگزیده انتخاب میامتیاز به

 
 های داوریموضوعات و شاخه

. 2. کلیات، 1 که عبارتند از:شوند داوري و ارزیابی می بندي دیوییگانۀ ردهآثار در موضوعات ده
. هنر، 8. علوم کاربردي، 7. علوم خالص، 6. زبان، 5. علوم اجتماعی، 4. دین، 3شناسی، فلسفه و روان

 افیا و حوزة مستقل کودك و نوجوان.. تاریخ و جغر10. ادبیات، 9
 د:به قرار زیرنترتیب الفبایی هریک از این موضوعات شامل چند گروه داوري است که به



٣ 
 

هاي دیگر،  ادبیات عربی، ادیان دیگر، اقتصاد، آمار، آموزش و پرورش، اخالق، ادبیات زبان
بازرگانی، تاریخ، تربیت بدنی، جغرافیا، حدیث، حسابداري، حقوق، داستان تألیفی کودك و نوجوان، 

 شناسی، ریاضی، زبانداستان ترجمۀ کودك و نوجوان، دامپزشکی، دین کودك و نوجوان، روان
هاي محلی، هاي باستانی و گویششناسی، زبانهاي دیگر، زبان عربی، زبان فارسی، زبانزبان

شناسی، سیرة معصومین و صحابه، شیمی، عرفان، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، شناسی، زیستزمین
ی، علوم سیاسی، علوم قرآنی، علوم نظامی، علوم و فنون کودك و نوجوان، فقه و اصول، فلسفۀ اسالم

فلسفۀ غرب، فیزیک، کشاورزي، کالم، کلیات، کلیات اسالم، کلیات و تاریخ علم، کلیات (هنر و علوم 
انسانی) کودك و نوجوان، کلیات هنر، متون کهن ادبی، محیط زیست، مدیریت، معماري و 
شهرسازي، منطق، موسیقی، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، 

مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و معدن، نسخ خطی، نقد ادبی، نمایشنامه، ، پیوترمهندسی کام
 هنرهاي تجسمی، هنرهاي نمایشی و هیئت و نجوم.

 
 راد.دکتر محمدعلی مهدوي وهفتمین جایزه کتاب سال:دبیر علمی سی ●
 
اسماعیل  دکتر ،ياکبر رضا دکتروهفتمین جایزه کتاب سال: اعضاي هیئت علمی سی ●
دکتر فریبرز  پور،ینیحس کنامین آقاي ،ینیحس میمر دکتر ،رسول جعفریان دکتر ،اردالنیبن

 محقق، جواد آقاي ،ياکمره محمود دکتر ،اردکانیمحمدرضا شمس دکتر خسروي،
حسین میرزایی و دکتر  دکتر ا،ینيمراد محمدجواد دکتر ،يمختار رضا نیوالمسلماالسالمحجت

 زاده.احمد نقیب
 
 جایزه کتاب سال:دورة وهفتمین ران سیداو ●

 کلیات
 داوود، سیدعلی؛آل

 افکاري، فریبا؛
شهشهانی، امیرشمس

 سهیال؛
 انوار، عبداهللا؛
 بشري، جواد؛

 بهزادي، محمدرضا؛
العابدینی، زینحاج

 محسن؛
بابلی، حافظیان
 ابوالفضل؛

 خسروي، فریبرز؛

 رحمانی، جبار؛
ریسه، رحیمی

 احمدرضا؛
آبادي، شریفرضایی
 سعید؛

 سحاب، محمدرضا؛
 سعیدي، عباس؛
 شقاقی، مهدي؛

 شکرخواه، یونس؛
الحکمایی، شیخ

 عمادالدین؛
 نیا، علی؛صدرایی
 بهزادي، ماندانا؛صدیق

 اهللا؛فتاحی، رحمت
 فکوهی، ناصر؛

منصورطباطبایی، 
 سیدمنصور؛

 
فلسفه و 

 شناسیروان
 آزادفالح، پرویز؛

 احمدي، خدابخش؛
 ؛اصغراحمدي، علی

 اهللا؛احمدي، فضل
افرمجامی؛ احمدي

 اکبر؛علی
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 اکبري؛ رضا؛
 بازرگان، عباس؛
 برزگر، ابراهیم؛

اسماعیلی، تاجیک
 عزیزاهللا؛
بهشتی، حسینی

 سیدمحمدرضا؛
 ؛چفلی، داوودحسینی

 حیدري، احمدعلی؛
رضازاده، 

 سیدمحمدرضا؛
 مهر، محمد؛سعیدي

 زاده، سیدحمید؛طالب
عبداللهی، 

 محمدحسین؛
 ، حسن؛فتحی
 آشتیانی، علی؛فتحی

 فتی، الدن؛
 محمدخانی، شهرام؛

 محمدزاده، رضا؛
 معتمدي، عبداهللا؛

ثانی، یوسف
 سیدمحمود؛

 
 دین

 اخوان، مهدي؛
 اسفندیاري، محمد؛

اردکانی، اسالمی
 سیدحسن؛

 اشکوري، سیدعدنان؛
 اکبري، رضا؛

 برنجکار، رضا؛
 پاکتچی، احمد؛
 پازوکی، شهرام؛

 پروین، جلیل؛
 اکبرنیا، علی؛یانجالئ

سنزیقی، جلیلی
 سیدهدایت؛

 جوادي، محسن؛
 حبیبی، نجفقلی؛

 حسینی، سیدعلی؛
 حمیدیه، بهزاد؛

 خداپرست، امیرحسین؛
 درایتی، محمدحسین؛

 زاده، سجاد؛دهقان
 راد، علی؛

ستایش، رحمان
 محمدکاظم؛

 زروانی، مجتبی؛
رحمانی، زروندي
 محمد؛

 سالکی، بهزاد؛
 مهر، محمد؛سعیدي

 لطانی، محمدعلی؛س
 شاکر، محمدکاظم؛

 اهللا؛شهیدي، روح
 صادقی، مسعود؛

 راد، حسن؛طارمی
طباطبایی، 

 سیدمحمدکاظم؛
 طباطبایی، محمدعلی؛

 خانی، بابک؛عالی
 علمی، قربان؛

 اکبریان، حسنعلی؛علی
 زاده، عبدالهادي؛فقهی

 فکري، مسعود؛
 نیا، مرتضی؛کریمی

 محمدي، رمضان؛

 مختاري، رضا؛
 مرادي، محمد؛

 مسعودي، عبدالهادي؛
 معارف، مجید؛

 معتمدي، منصور؛
 ؛راد، محمدعلیمهدوي
 طرقی، مهدي؛مهریزي

یزد، نصرآباديناجی
 سیدمحسن؛

 نوبهار، رحیم؛
 هوشنگی، حسین؛

ثانی، یوسف
 سیدمحمود؛

 
 علوم اجتماعی

 اصغر؛احمدي، علی
 ایمانی، محسن؛

جاجرمی، ایمانی
 حسین؛

 ، خسرو؛پرستنوعيباقر
 پارساپور، محمدباقر؛

 اهللا؛پاشا، عین
مقدم، تقوي

 سیدمصطفی؛
 نتاج، غالمحسن؛تقی

 توفیق، ابراهیم؛
 زاده، علیرضا؛حسن

 ها، سعید؛حکیمی
زاده، حمیدي

 محمدرضا؛
 خانیکی، هادي؛

 چهره، محمد؛خوش
 طینت، محسن؛خوش

 دري، بهروز؛
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 ذکایی، محمدسعید؛
 رحمانی، جبار؛

 سول؛پور، ررسولی
 رنجبر، داوود؛

 زیباکالم، صادق؛
 زاده، سیدحسین؛سراج

 شرفی، محمدرضا؛
 شعري، صابر؛
 طائی، حسن؛

 عزتی، مرتضی؛
 ن؛یحس ،ییعال

 عنبري، موسی؛
 اهللا؛فاضلی، نعمت

 ،يرزامحمدمیيکشاورز
 منصور؛

 گایینی، احمد؛
 ؛زاده، موسیگلعلی

 گندمی، ابوالفضل؛
 پور، مرتضی؛گوهري

 م؛متقی، ابراهی
داماد، محقق

 سیدمصطفی؛
 محمدزاده، محسن؛
 محمودي، سیدعلی؛

 ؛دیمج ،يمختار
 معیدفر، سعید؛

 معینی، علی؛
 مهرگان، محمدرضا؛

 مؤمنی، فرشاد؛
 میرزایی، حسین؛
میرمحمدصادق، 

 سیدسعید؛
 زاده، احمد؛نقیب

راد، هاشمی
 اکبر؛سیدعلی

 کاظمی، عباس؛وریج
 وکیلی، شروین؛

 یکتا، حسین؛
 فر، شهرام؛یوسفی

 
 زبان

 ابوالحسنی، زهرا؛
پورمطلق، اسماعیل
 ابوالقاسم؛

 افراشی، آزیتا؛
 باقر؛ علیرضا؛

نژاد؛ کهیشبهرامی
 عسکر؛

 دهقی، محمود؛جعفري
 حسنی، حمید؛
 حسینی، شکوه؛

 مهند، محمد؛راسخ
 دوست، شهال؛رقیب

 رواقی، علی؛
 شعیري، حمیدرضا؛

 اشرف؛صادقی، علی
قمصري، زادهطبیب

 مید؛ا
 عامري، حیات؛

 اي، وحید؛طرقبهعیدگاه
 مقدم، مهدي؛علیایی

مقامی، قائم
 سیداحمدرضا؛

دوستان، کریمی
 غالمحسین؛

 گلشاهی، رامین؛
 گلفام، ارسالن؛

 فام، بتول؛مشکین
 زاده، مجتبی؛منشی
 زاده، سیروس؛نصراله
 زاده، شهین؛نعمت

 
 علوم خالص

 آدابی، محمدحسین؛
 اجتهادي، حمید؛

 مپور، غالمرضا؛اسال
 افضل، پیمان؛

 اکبرپور، افشین؛
 بصیره، عبدالحسن؛

 جلودارممقانی، محمد؛
روحانی، حائري

 سیدعلی؛
حسینی، 

 ؛الحقسیدحجت
 برزي، محبوبه؛حسینی
 قمی، مهدي؛خاکیان

 خوشنویسان، محمود؛
 رستگارپویانی، اسکندر؛

 اللهی، حسین؛روح
 امینجان، اتابک؛روحی

 ین؛مبارکه، شاهزارع
 نهندي، رحیم؛زارع

 ؛ساري، علیرضا
 ساالري، حسن؛

 سعیدي، محمدرضا؛
 سلمکی، یاسمن؛

 سنبلی، علی؛
 صالحی، پیمان؛

 صدر، محمد؛
 فریمان، گیالن؛عطاران

 عطازاده، احسان؛
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 حائري، محمد؛عمادي
 غفاري، سیدمحمود؛

 نیا، بهزاد؛فتحی
عنبران، فالحتی
 محسن؛

 قریشی، منوچهر؛
 فرخ؛ نژاد،قهرمانی
 تالی، منیژه؛قهرودي

 قیطانچی، محمدرضا؛
نورعینی، کاظمی
 مرضیه؛

 کرامتی، یونس؛
 پور، بهرام؛محسن

 ملک، معصومه؛
 مهرابی، بهزاد؛
 نصري، گلپر؛

 نیکنام، وحید؛
اصل، وحیدي

 محمدقاسم؛
 شناس، ترانه؛وظیفه

 هوشیار، محبوبه؛
 

 علوم کاربردي
 احسان، مهدي؛

 احمدزاده، حسین؛
 پوریا؛ احمدي،
 گاولیقی، حسن؛احمدي

 رضا؛اسالمی، علی
 اشرفی، محمودرضا؛
 افشاري، هوشنگ؛

 کرم، سعیدرضا؛اهللا
 امیري، امیرحسین؛

 آزرم، داوود؛امین
 فر، فرخ؛امینی

 ایزدي، مرتضی؛
 باقري، محمدرضا؛

 امینه، حسن؛بخشنده
 برازش، محمودرضا؛

 برزگر، محسن؛
 هاشمی، سیدهاشم؛بنی

 نعلی؛بهرامی، حسی
 اول، بهرام؛بهشتی

 اللهی، علی؛بیت
 بیگی، حمید؛

 پاك، علی؛
 پورجم، ابراهیم؛

 رحمانی، عادل؛ترکمان
 مقدم، رضا؛توکلی

 تیموري، ابراهیم؛
 جاهدمطلق، محمدرضا؛

 جهانگیر، امیرحسین؛
چاکرالحسینی، 

 محمدرضا؛
 حائري، محمد؛

 حبیبیان، سعید؛
نجفی، حبیبی

 محمدباقر؛
 ل؛حجازي، سیدجال

 نیا، شیال؛فروشحجه
پور، حسینعلی

 سیدمصطفی؛
 حسینی، سیدحسین؛

حسینی، 
 السادات؛محبوبه
 یزدي، مجتبی؛حقیقی

 داوري، حیدرعلی؛
دیلمی، درخشان
 غالمرضا؛

 راد، محمدعلی؛
 هوالسو، هومن؛رحمتی

 زاده، فیاض؛رحیم
 کیا، ادریس؛رحیمی

 رزازي، محمدرضا؛
 رستگاري، سعید؛

 د؛رشیدي، ابوسعی
 منفرد، سجاد؛رشیدي

 روشندل، رامین؛
 ریاحی، همایون؛
 ریاسی، علیرضا؛
 رئیسی، صدیق؛
 زاهدي، سعید؛

 زاهدي، مرتضی؛
 سرپولکی، حسین؛

 نیا، آرزو؛سعیدي
 رهبر، مجتبی؛سمنانی

سیدابراهیمی، 
 سیدعلی؛

 شاکري، سیروس؛
 شکیب، حمزه؛

اردکانی، شمس
 محمدرضا؛

 شمعانیان، مرتضی؛
 ی، محمد؛علیشاهشیخ

 الزمانی، مرتضی؛صاحب
 آذر، مجید؛صادق

 صفایی، لیلی؛
فراهانی، صفرآبادي

 مجید؛
 صفري، امید؛
 ظهور، حسن؛

 عابدي، مهرداد؛



٧ 
 

کناري، عابدیان
 عبدالمحمد؛

 عباسی، زهرا؛
بارفروش، زادهعبداهللا
 احمد؛

 عرب، حسینعلی؛
 علوي، سیدباقر؛
 علیزاده، آرش؛

 فاضل، اکبر؛
 ي؛اهللا، مهدفتح

 فرهنگی، شاهرخ؛
 قادري، سجاد؛

 محمد؛ قربانی،
 قمصري، مهدي؛
 قمی، حمیدرضا؛

 کابلی، شهریار؛
 کاظمی، محمدتقی؛

 بخش؛کسائیان، علی
آبادي، دولتکمالی
 مهدي؛

 اي، محمود؛کمره
 گنجعلی، علی؛

 گودرزي، مسعود؛
 لطیفی، مسعود؛

 پور، سعید؛محرمی
ثانوي، مدرس

 محمد؛علی
 مدنی، حسن؛

 ج، غالمحسین؛مرو
 مزینی، ناصر؛

 فر، امید؛مسعوي
 مشکی، بهنام؛

 وند، پرویز؛معارف
 معصومیان، محمود؛

 معمارزاده، مهرداد؛
 معماریان، حسین؛

 نژاد، حسن؛ملکی
 منزوي، عباس؛

 موسویان، محمدعلی؛
 ؛آبادي، علیموقررحیم

 مهدوي، مرجان؛
 خانی، عصمت؛مهدي

 مؤمنی، حمیدرضا؛
 ؛میرزرگر، سیدسعید

 میرشکاري، امین؛
 میرشمسی، امین؛

 بیدگلی، بهروز؛مینایی
 نعمتی، علی؛

 موسوي، همام؛نفاخ
 نورالسناء، رسول؛
 نیرومند، مهتاب؛
 نوري، سیامک؛

 بهرامی، منصور؛نیکخواه
 اي، مهدي؛ورسه

 همایی، مهدي؛
 شهررضا، مهدي؛یاوري

 
 هنر

احمدي، 
 سیدعبدالحمید؛

خانی، اصالن
 محمدعلی؛

 اجر، کامران؛افشارمه
 اقدسی، محمدتقی؛

 ایمانی، نادیه؛
 بزرگمهر، شیرین؛

 اردالن، اسماعیل؛بنی
 بهرام، عباس؛

 پورعلم، مهرداد؛
 پور، بهرام؛جاللی

 حقیر، سعید؛
 نژاد، مهدي؛حمزه

 خاقانی، سعید؛
 خزاعی، محمد؛
 رجبی، حمید؛

 رحیمیان، مهدي؛
 روحانی، علی؛

 زارعیان، احسان؛
 زرگر، شهرام؛

 ران، کامران؛سپه
 سفالیی، مسعود؛
 شهبازي، رامتین؛

 کاخکی، علیرضا؛صابري
 پور، اردشیر؛صالح

 صالحی، حمید؛
 صیاد، علیرضا؛

 لدین؛اعادل، سیدشهاب
 عبدلی، بهروز؛

 علیزاده، محمدحسین؛
 غفوري، فرزاد؛

 فاطمی، ساسان؛
 حکمت، فرشاد؛فرشته

 فرهت، شاهین؛
 قادري، نصراهللا؛
 قدیري، فرهاد؛

 دي، محمدرضا؛کر
 کیانی، سیدعبدالمجید؛

 گلشن، گلناز؛
 زاده، رضا؛مهدي

 ندایی، امیرحسین؛
 زاده، مهدي؛نمازي
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موسوي، واعظ
 سیدکاظم؛

 
 ادبیات

 باقر، علیرضا؛
 بسنج، دانیال؛
 بشري، جواد؛

 سلطان؛بیاد، مریم
 پرچیگانی، فاطمه؛

 حدادي، سیدمحمود؛
 حري، ابوالفضل؛
 حسینی، شکوه؛

 یم؛حسینی، مر
 زاد، محمود؛حسینی
حکیم، 

 سیدمحمدحسین؛
 پور، مهدي؛رحیم

 رضایی، طاهره؛
 شبیري، نجمه؛

 شعیري، حمیدرضا؛
 اهللا؛طاهري، قدرت

 عباسلو، احسان؛
 اي، وحید؛طرقبهعیدگاه

 فرهمندفر، مسعود؛
 فیروزآبادي، سعید؛

 زاده، نرگس؛قندیل
 لطافتی، رؤیا؛

 فام، بتول؛مشکین
 مشرف، مریم؛

 رمطلق؛ بهمن؛نامو
 زاده، سیدعالء؛نقی

 هوروش، مونا؛
 

 تاریخ و جغرافیا
 آذرنوش، آذرتاش؛

 آژند، یعقوب؛
 اتحادیه، منصوره؛
 احمدي، حمید؛

 اهللا؛احمدي، فرج
 اصیلی، سوسن؛
 پوراحمد، احمد؛

 ترابیان، علی؛
 جعفریان، رسول؛

 حسنی، امیرحسام؛
 حقانی، موسی؛

 خسروپناه، خسرو؛
 ز؛اخالق، فرامرخوش

نژاد، زرگري
 غالمحسین؛

 کوب، روزبه؛زرین
 سلیمانی، کریم؛

 شایسته، فریدون؛
 شعیبی، محیا؛

 شهبازي، عبداهللا؛
 صالحی، نصراهللا؛

 گل، منصور؛صفت
 نژاد، جواد؛صفی

عظیمی، میالد 
 (حمیدرضا)؛

 علیجانی، بهلول؛
 قزوینی، یاسر؛

 کهرم، اسمعیل؛
 کاظمی، محسن؛

 همدانی، علی؛کرم
 بوآکی؛کندو، نو

 گواهی، عبدالرحیم؛
 زایی، نجف؛لک

 خمک، جواد؛محمدي
بختیاري، محمودي

 بهروز؛
 معطر، فرامرز؛
 موتو، موري؛

 طاهري، عبداهللا؛ناصري
 بیدهندي، غالمرضا؛نبی

 سیدحسین؛هاشمی، 
 وثوقی، محمدباقر؛

 یاحقی، محمدجعفر؛
 فر، شهرام؛یوسفی

 
 کودك و نوجوان

 اخوان، محمدکاظم؛
 ي، مهدي؛اعتماد

 امامی، غالمرضا؛
 طهرانی، محمود؛امانی
 اسدي، محمدعلی؛بنی

 حکیمی، محمود؛حاجی
 خرامان، مصطفی؛

 خورشاهیان، هادي؛
 محمد؛رفیعی، سیدعلی
 صالحی، آتوسا؛

 فربد، فرزاد؛
 قندهاري، شقایق؛

خوانساري، کاشفی
 سیدعلی؛

 گلشن، علی؛
 مهدوي، علیرضا؛

 نادري، ناصر؛
 وحید؛آزاد، نیکخواه

املش، امیدوهابی
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