
به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
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آب، بابا ... آزادی: مجموعه شعر 1
انقالب، دفاع مقدس و پايداری

موسسه انجمن قلم سروده رضا اسماعيلی
ايران

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

آب دهنده: زندگی نامه و خاطرات علی 2
آب دهنده

گفت وگو و گردآوری محبوبه 
معراجی پور؛ [برای] سازمان 

بسيج اصناف کشور

خاطره (خاطره شفاهی)1392فاتحان

سوره مهر (سازمان مهرداد صدقیآبنبات هل دار: داستان طنز3
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات داستانی (رمان)1392

آبی آرام ... ستاره های سفيد ...: 4
زندگی نامه داستانی سرکار خانم نيره 
ناصری خواهر شهيد علی ناصری، 
همسر شهيد جعفر شهسواری پور و 

همسر جانباز عباس اعظمی

رياست جمهوری، نويسنده زهرا يزدان پناه قره تپه
مرکز امور زنان و 

خانواده 

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

آبی آسمونی: بر اساس روايتی از 5
فاطمه علوی شفيق همسر سردار 

شهيد علی اصغر پوالدی

علی اکبر خاوری نژاد؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

استان مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1392نماشون
مستند)

آبی به رنگ لبخند: خاطراتی از 6
آموزگار شهيد داود اسماعيلی

زندگينامه (زندگينامه 1390ياس نبیبه کوشش سعيده اصغری آذر
مستند)

آبی تر از دريا: شرح خاطرات زنان 7
شهيد و ايثارگر

زندگينامه (مجموعه 1391فاتحاننويسنده مرضيه شهاليی
زندگينامه)

آتا: بر اساس زندگی شهيد سرلشکر 8
پرويز خشرو فرمانده گروه ۴٠١ 

مخابرات نيروی زمينی

زندگينامه (زندگينامه 1392سوره سبزنجمه پساوند
داستانی)

ارتش جمهوری محمدحسن صادق زاده پودهآتشبار دوم9
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

کردستان1391

نقد و  پژوهش تاريخی1392برگامؤلف احمد عابديانآتش تا آتش بس10
مرکز اسناد انقالب تاليف احمد حسينياآتش در آب11

اسالمی
خاطره (مجموعه خاطره)1392

نويسندگان جعفر شيرعلی نيا، آتش سرد: روايت سومار و نفت شهر12
محمدجواد اکبرپور؛ به کوشش 

خانه فرهنگ و هنر ساقيا

نقد و  پژوهش تاريخی1390فاتحان

آتش نشين ها: خاطرات تعدادی از 13
ايثارگران، آزادگان و فرزندان شهيد 

شرکت پااليش گاز پارسيان

سيدمجتبی هاشمی؛[برای] امور 
ايثارگران، شرکت پااليش گاز 

پارسيان

خاطره (مجموعه خاطره)1392حماسه قلم

خاطره (خاطره شفاهی)1391شلفينگفتگو و تدوين حسين شيردلآخر خط: خاطرات داود لطيفی14
آخرين اعزام: همراه با شهدای محالت 15

شهرستان بوشهر
زندگينامه (مجموعه 1391اميرالعلمتدوين اسماعيل ماهينی

زندگينامه)
آخرين امتحان: زندگی نامه و 16

وصيت نامه شهدای دانشگاه اصفهان
به اهتمام اصغر فروغی ابری؛ 

[برای] دانشگاه اصفهان
زندگينامه (مجموعه 1390ستارگان درخشان

زندگينامه)

علی قانع؛  [برای] حوزه هنری آخرين پرده بيژن و منيژه17
استان قزوين

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات داستانی (رمان)1392

آخرين حلقه رزم: خاطرات برگزيده 18
اولين جشنواره خاطره نويسی استان 

قم (دفتر ٢)

بازنويسی سيدحميد مشتاقی نيا؛ 
ويرايش و تدوين محمدرضا 

اشعری مقدم

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری 

استان قم

خاطره (مجموعه خاطره)1391
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آخرين حلقه رزم: خاطرات برگزيده 19

اولين جشنواره خاطره نويسی دفاع 
مقدس استان قم (دفتر ١)

ويرايش و تدوين سيدحميد 
مشتاقی نيا؛ کاری از اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، حوزه هنری استان قم

خاطره (مجموعه خاطره)1390ياقوت

آخرين دانه تسبيح: روايت زندگی 20
دانش آموز شهيد بابک سرمدی

ليال کريميان؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت سرداران و دو هزار و 
پانصد شهيد شهرستان نجف آباد

مستندنگاری کودک و 1390ستارگان درخشان
نوجوان (زندگينامه)

آخرين ديدار: زندگينامه و مجموعه 21
خاطرات سردار شهيد سعيد قهاری 

سعيد

گردآورنده حسن نايبی صفا، ليال 
مصباحی طاهری

زندگينامه (زندگينامه 1390فراگير هگمتانه
مستند)

آخرين سرباز: تاريخ شفاهی آزادگان 22
شهرستان آستانه اشرفيه

مصاحبه و تدوين فرهاد 
پورسعيدی؛ [برای] واحد ادبيات 

پايداری حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1391

آخرين غوص: مجموعه داستان کوتاه 23
بخش دفاع مقدس و جايزه ادبی پرواز 

۶۵۵

ادبيات داستانی (داستان 1391آسمان انتظاربه کوشش يحيی دهقانی
کوتاه)

آخرين لبخند دالور: روايتی از زندگی 24
سردار شهيد علی اکبر مراديان

مؤلف محمدحسن اکرامی فر؛ به 
سفارش مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه و 

بسيج سپاه حضرت

زندگينامه (زندگينامه 1392زمزم هدايت
مستند)

آخرين مرد ايستاده: داستان هايی از 25
زندگی سردار شهيد سعيد قهاری سعيد

نويسنده سيدمهرداد موسويان؛  به 
سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
همدان، کنگره بزرگداشت 

سرداران اميران، فرماندهان و 
هشت هزار شهيد استان همدان

زندگينامه (مجموعه 1390برکت کوثر
زندگينامه)

آخرين معبر: ديرنوشته های حسن 26
ايزدبين

حنظله (بنياد حفظ آثار بازنويس خسرو عباسی خودالن
و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، اداره 

کل استان البرز)

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

آخرين نامه من: روايتی از زندگی 27
شهيد حسين گرگانی نژاد مشيزی

کردستان1391عماد فردااحمد ايزدی

آخرين نبرد: نگاهی به زندگی شهيد 28
محسن وزوايی

نويسنده داود اميريان؛ تصويرگر 
رشيد کارگر

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

آخرين نبرد ١٣۵٩ تا ١٣۶٧؛ ١٩٨٠ 29
تا ١٩٨٨: به همراه گزارش فشرده ای 
از نبردهای سه هزار سال گذشته ايران

نقد و  پژوهش تاريخی1390سوره سبزمجتبی جعفری، علی غفوری

آخرين نگاه: خاطرات رزمندگان 30
پرافتخار استان خوزستان

تدوين سيدفريد موسوی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
خوزستان

خاطره (مجموعه خاطره)1390گلگشت

آخرين وداع: آخرين وداع مادران 31
بزرگوار شهدا با فرزندانشان

زندگينامه (مجموعه 1391دانش آموزحسن شکيب زاده
زندگينامه)
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آذربايجان غربی در جنگ با ضدانقالب 32

و دفاع مقدس
سپاه پاسداران انقالب تحقيق و نگارش رضا صادقی

اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

آرامش بعد از طوفان: بر اساس 33
زندگی شهيد علی صياد شيرازی

اميرکبير، کتابهای نوشته زهرا عوض بخش
جيبی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

نويسنده و تصويرگر رويا آرزوی بزرگ34
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

آرزوی فرمانده: روايت هايی از سردار 35
رشيد اسالم شهيد حاج منصور خادم 

صادق

زندگينامه (زندگينامه 1391مشکوه قلمگردآرونده مجيد ايزدی
مستند)

آرزوی فرمانده من: خاطرات عليرضا 36
يزدانی سوال

مصاحبه و تدوين علی باقری 
وکيل آباد؛ [برای] اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اردبيل

خاطره (خاطره شفاهی)1391ساواالن ايگيدلری

آزادگان می گويند: گزيده خاطرات 37
آزادگان شهرستان اللی

خاطره (خاطره اسارت)1390معتبرفرامرز حسين وند

آژير: مجموعه شعر جنگ ١٣٨۴ تا 38
١٣٨٨

شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجمصابر ساده

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحمد حنيفآسايشگاه شماره 39۶
داستانی)

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ آستان نياز: پيرامون دعا و نيايش40
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

آسمان آنجا آبی نيست: بر اساس 41
خاطرات آزاده خلبان حبيب اهللا کالنتری

ارتش جمهوری نويسنده رامين ابداليان ايرانشاهی
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره اسارت)1391

شاعر هادی فردوسی؛ تصويرگر آسمان اينجاست42
مهرنوش دشتی زاده؛ کاری از 
موسسه فرهنگی هنری آسمان 

هشتم

شعر کودک و نوجوان1390مرکز نشر زرينه

آسمان بان: بر اساس خاطرات کارکنان 43
پدافند هوايی از دوران دفاع مقدس

اجا (ارتش جمهوری اباصلت رسولی
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

خاطره (مجموعه خاطره)1392

آسمان چشم های تو: مجموعه داستان 44
کوتاه دفاع مقدس

ادبيات داستانی (داستان 1391گرانويسنده فرزانه ايران نژاد پاريزی
کوتاه)

آسمان مال من بود: خاطرات سرهنگ 45
خلبان صمدعلی باالزاده

سوره مهر (سازمان مصاحبه و تدوين ساسان ناطق
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

آسمانی: ويژگی های سرلشگر خلبان 46
شهيد عباس بابايی از زبان ١٠ 

همرزم آسمانی

زندگينامه (زندگينامه 1391انديشه زرينبه کوشش حسن شکيب زاده
مستند)
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زندگينامه (مجموعه 1390ستاره هافاطمه جهانگشتهآسمانی ها47

زندگينامه)
آشنای غريب: زندگينامه شهيد قهاری 48

به روايت همسر
فرزانه مردی، فرحناز رسولی؛ به 
اهتمام موسسه فرهنگی و هنری 

براثا

زندگينامه (زندگينامه 1391آرمان براثا 
مستند)

نويسنده و تصويرگر علی آشنايی با زندگينامه شهيد عباس بابايی49
ذوالفقاری

مستندنگاری کودک و 1392مکعب
نوجوان (زندگينامه)

آشنايی با زندگينامه شهيد عباس 50
دوران

نويسنده و تصويرگر علی 
ذوالفقاری

مستندنگاری کودک و 1392مکعب
نوجوان (زندگينامه)

سازمان مطالعه و هادی مرادپيری، مجتبی شربتیآشنايی با علوم و معارف دفاع مقدس51
تدوين کتب علوم 

انسانی دانشگاهها 
(سمت)    ، مرکز تحقيق 
و توسعه علوم انسانی

نقد و  پژوهش تاريخی1391

نقد و  پژوهش تاريخی1392مهر دلدارعلی مهديخانیآشنايی با مبانی دفاع مقدس52
آشيانه گرگ ها: شرح حال شهيد امير 53

سرلشگر شهيد رسول عبادت
عليرضا پوربزرگ وافی؛ [برای] 

نيروی زمينی ارتش جمهوری 
اسالمی ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

آغازی ديگر: داستان ها و نقد 54
داستان های برگزيده پنج دوره جايزه 

ادبی يوسف

صرير (بنياد حفظ آثار به کوشش محمدرضا سرشار
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

نقد و پژوهش ادبی1392

زندگينامه (زندگينامه 1390نماشونسيدولی هاشمیآفتاب شمال: مجموعه خاطره55
مستند)

محمد گودرزی دهريزی؛ آفرين بر جان بابا56
تصويرگر عاطفه ملکی جو

شعر کودک و نوجوان1390قو

داستان کودک و نوجوان 1391مهدی رضايیهادی غالم دوستآقا اجازه: رمان نوجوانان57
(داستان نوجوان)

آقاسيدمجتبی: خاطرات دالور شهيد 58
سيدمجتبی هاشمی فرمانده نيروهای 

جنگ های نامنظم در دفاع مقدس 
(فدائيان اسالم)، حماسه خرمشهر 

شکست حصر آبادان

نشر شاهد (بنياد اصغر فکور
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

آقاسيدمجتبی: خاطراتی از شهيد 59
سيدمجتبی هاشمی

زندگينامه (زندگينامه 1391يا زهرا (س)  به کوشش علی اکبری
مستند)

آقا کاله آهنی تو به من ميدی؟: 60
خاطرات غالمرضا هدايتی شهيدانی

مصاحبه و تدوين محمد عليزاده؛ 
[برای] واحد ادبيات پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

آقا مهدی: زندگی نامه داستانی شهيد 61
مهدی شرع پسند

نويسنده مريم سادات پور؛ [برای] 
حوزه هنری استان البرز، اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان البرز

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

آقا مهدی جان سالم: مجموعه شعر 62
نوجوان

سروده رودابه حمزه ای؛ 
تصويرگر نوشين صفاخو

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

شعر کودک و نوجوان1390
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کنگره سرداران و نوشته حميد اکبرپورآقای بامداد63

چهارده هزار و 
ششصد شهيد استان 

فارس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

آقای بخش دار: خاطرات شهيد ناصر 64
فوالدی، بخش دار شهرستان جبال بارز 

استان کرمان

زندگينامه (زندگينامه 1391عماد فردانويسنده احمد ايزدی
مستند)

آقای دريا: زندگی نامه داستانی شهيد 65
علی شهبازی

موسسه انجمن نويسنده مريم بهرنگ فر
پيشکسوتان سپاس

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390فاتحانگردآوری و تدوين مهين سمواتیآقای معلم66
مستند)

آقای مهربان: خاطرات حاج غالمعلی 67
مهربان

نويسنده وحيد کارگر جهرمی؛ 
[برای] حوزه هنری فارس

خاطره (خاطره شفاهی)1392کتاب آسمان هشتم

آقا يوسف، علمدار گمنامی: دريچه ای 68
به زندگانی سردار دالور شهيد يوسف 

سجودی

پديدآورنده محمدحسين 
عليجان زاده  روشن؛ کاری از 
گروه فرهنگی هنری راه ما

 مشق (موسسه]
 فرهنگی هنری حديث

[(مهتاب

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1391نارونهسيدمحمدرضا واحدیآقای سليمان می شود من بخوابم؟69
شاعر سميه فنائی؛ تصويرگران آلبوم عکس70

علی داوودی، مهدی باديه پيما
شعر کودک و نوجوان1390ستاره ها

فرياد شيری؛ تصويرگر مهسا آلبوم يادگاری71
طوسی

ساير کودک و نوجوان 1390پيدايش
(نثر ادبی)

نقد و پژوهش ادبی1391حديث قلمابوالفضل درخشندهآموزش خاطره نويسی72
آموزگاران تاريخ: نگاهی به جنگ 73

تحميلی ايران و عراق و فرازهای از 
زندگی نامه های شهدای فرهنگی استان 

ايالم

مؤلفان يوسف احمدی، نصرت اهللا 
نوروزی

زندگينامه (مجموعه 1390آوای تاريخ
زندگينامه)

آموزگار عشق: خاطرات معلم شهيد 74
سيدرضا (علی) مهدوی

زندگينامه (زندگينامه 1391گراگردآورنده محمد دانشی
مستند)

پژوهش و تدوين محمدتقی آنچه راوی بايد بداند75
بدخشان، عباس خسروانی  ؛ به 
سفارش مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و بسيج 
سپاه روح اهللا (ره) استان مرکزی 

نقد و  پژوهش تاريخی1391فخر االسالم

ادبيات داستانی (داستان 1392شاسوساعصمت حسينیآن دست پل: شانزده داستان کوتاه76
کوتاه)

آن ديگری: قصه های خواندنی و 77
واقعی از گروه های پشتيبانی و 

تدارکات

خاطره (مجموعه خاطره)1392سوره سبزمريم قاسمی

آن روز سه و نيم بعدازظهر: خاطرات 78
مهدی صمدی صالح

مصاحبه و تدوين سيدسعيد 
غياثيان؛ ؛ [برای] حوزه هنری 

استان همدان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

ارتش جمهوری گردآوری و تدوين مجيد منصوریآن روزها79
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

خاطره (مجموعه خاطره)1391

ادبيات داستانی (رمان)1390مهدی رضايیهادی غالم دوستآن روزها80

صفحه  ۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
اميرکبير، کتابهای نوشته محمدجواد جزينیآن سفيدی81

سيمرغ
زندگينامه (زندگينامه 1392

داستانی)
زندگينامه (مجموعه 1392يا زهرا (س)حميد داوودآبادیآن که فهميد ...آن که نفهميد ...82

زندگينامه)
آن مرد آمد: گزارشی از حضور 83

شهدای گمنام و شهيد سيدمجتبی 
رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخويناشرف سيف الدينی
مستند)

کنگره سرداران و نصراهللا احمدی آن مرد با بهار آمد84
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

آن ها که رفتند: زندگی نامه، خاطرات و 85
وصيت نامه شهدای منطقه عملياتی 

ماووت

زندگينامه (مجموعه 1390آريتانساسان ناطق
زندگينامه)

آه است و آتش نيست: سروده 86
سال های ٨۶ و ٨٧

شعر و نثر ادبی (شعر)1390تجلی مهررجب افشنگ

مجيد پورولی کلشتری؛ [برای] آواز ابابيل87
مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان 

ادب

ادبيات داستانی (رمان)1391سلمان پاک

علی اصغر عزتی پاک؛ [برای] آواز بلند88
موسسه ی فرهنگی شهرستان ادب

ادبيات داستانی (رمان)1390سلمان پاک

آواز پرستو: زندگی نامه داستانی شهيد 89
حسين عليخانی

نويسنده شمسی خسروی؛ 
مصاحبه گران هنگامه اميرپور، 
شکوه واحدی؛ ويراستار الهام 

سليمانی

موسسه انجمن 
پيشکسوتان سپاس

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

 آواز پرواز: زندگينامه و خاطرات 90
شهيد فرامرز جهانگيری

زندگينامه (زندگينامه 1392نظریمهدی جهانگيرزاده
مستند)

زندگينامه (مجموعه 1390سامان دانشمولف نعمت اهللا عبداللهیآواز پوپوها91
زندگينامه)

تحقيق و نگارش محمدحسين آواز شقايق: شهيد حسن باقری92
جواليی تهرانی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (نثر 1390
ادبی)

آواز نخلستان: داستان های کوتاه از 93
زندگی شهيد محمد جهان آرا

مستندنگاری کودک و 1390هزاره ققنوسعلی اهللا سليمی
نوجوان (زندگينامه)

کانون پرورش فکری نورا حق پرستآوازهايم برای تو94
کودکان نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان نوجوان)

خاطره (خاطره 1391گلگشتپروين کاشانی زادهآوای ساغر95
خودنوشت)

آوای سحر: مجموعه شعر ملی 96
حماسی آوای سحر

عباس تميزی؛ [برای] مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان

شعر و نثر ادبی (شعر)1391ستارگان درخشان

نامه و وصيت نامه 1390بين الحرمينتهيه و تنظيم سيدهادی يثربیآوای قوها97
(وصيت نامه)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجمپانته آ صفائیآويشن و اندوه98

صفحه  ۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
آيت اعجاز: داستان هايی از زندگی 99

مقام معظم رهبری حضرت آيت اهللا 
العظمی امام خامنه ای (کتاب ١)

نقد و  پژوهش فرهنگی1391ضريح آفتابمحمد فتحی (نجفی)

احمد خواجه نژاد؛ به اهتمام آيت اهللا نورمفيدی و دفاع مقدس100
موسسه فرهنگی ميرداماد

نقد و  پژوهش فرهنگی1390پيک ريحان

بنياد آيه های ايثار و آيه های ايثار و تالش101
تالش

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

موسسه سرلشکر اکرم کيانیآيه های پرواز102
شهيد حاج احمد 

کاظمی

شعر و نثر ادبی (نثر 1391
ادبی)

آيين پاسداری: پيرامون وحدت، 103
بسيج، دشمن شناسی

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

آيينه داران حماسه: نخبگان و 104
سرآمدان شاهد و ايثارگر استان 

اصفهان

تهيه و تنظيم دفتر امور نخبگان و 
سرآمدان شاهد و ايثارگر استان 

اصفهان

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

آيينه های خاک: روزشمار جنگ 105
سردار سرلشکر پاسدار شهيد دکتر 

احمد سوداگر

تدوين محمدمهدی بهداروند؛ به 
اهتمام سازمان بسيج شهرداری 

تهران

پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس

خاطره (خاطره 1391
روزنوشت)

ايرج فالح آهی دشتی، مسعود ابراهيم در آتش106
آب آذری

زندگينامه (زندگينامه 1391کتابيار
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390پيام آزادگاننويسنده عبدالمجيد رحمانيانابراهيم يک ايل بود107
مستند)

کانون پرورش فکری محمد بکائیاتاق تاريک108
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان نوجوان)

اتاق ژنرال: خاطرات امير سرتيپ 109
مجيد صارمی

خاطره (خاطره شفاهی)1392کتاب آسمان هشتمنوشته هادی بهروز

اتوبوس هوايی: داستانی بر اساس 110
حماسه آفرينی و ايثارگری خلبان های 

هوانيروز

نويسنده ايرج فالح آهی دشتی؛ 
[برای] کنگره بزرگداشت ده هزار 

شهيد استان مازندران

داستان کودک و نوجوان 1392نماشون
(داستان نوجوان)

مصطفی محمدی؛ به سفارش اثری از محمد نيست؟ ... هست؟111
کنگره سرداران و چهار هزار 
شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

شعرهای غالمرضا بکتاش، مريم احترام گل ها112
زندی، شهال شهبازی حسابی؛ 

تصويرگر ليلی رضايی خوشخرام

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری 

استان همدان

شعر کودک و نوجوان1390

احرام عشق: روايتی از زندگی 113
سراسر حماسه و پيکار سردار 

سرلشکر پاسدار شهيد حسن شفيع زاده

نويسنده اول معصومه طريقی؛ 
گردآوری ناصر ياری؛ [برای] 
مرکز فرهنگی شهيد شفيع زاده

زندگينامه (زندگينامه 1390ياس نبی
مستند)

خاطره (خاطره 1392برگامولف احمد عابدياناحساس مجهول114
روزنوشت)

اختالالت يک کروموزوم: مجموعه 115
شعر آيينی و دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (شعر)1392هزاره ققنوسشاعر محمد مبلغ االسالم

صفحه  ٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ادامه راه شهيدان: تبيين ويژگيهای 116

شهدا، امتيازات خانواده شهيدان و 
شاخص های ادامه راه شهيدان با 

استفاده از رهنمودهای حضرت آيت 
العظمی خامنه ای (مدظله العالی)

تدوين و تنظيم موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

ادبيات انقالب اسالمی: مقاالت 117
برگزيده فراخوان کشوری ادبيات 

انقالب اسالمی

به کوشش گروه تکنولوژی و 
گروه های آموزشی متوسطه اداره 
کل آموزش و پرورش استان قم

نقد و پژوهش ادبی1390اقليم مهر

ادبيات داستانی جنگ و دفاع مقدس و 118
قابليت های بهره گيری از آن در رسانه 

ملی

سازمان صدا و محمد حنيف
سيمای جمهوری 

اسالمی ايران، مرکز 
تحقيقات

نقد و پژوهش ادبی1391

ارتش در گذر تاريخ: تاريخچه، 119
انقالب، دفاع مقدس

تهيه شده توسط گروه مولفين 
دافوس آجا

دافوس (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، دانشکده 
فرماندهی و ستاد)

نقد و  پژوهش تاريخی1391

ارتش کلمه طيبه: مجموعه بيانات و 120
رهنمودهای مقام معظم رهبری و 

فرمانده کل قوا حضرت آيت اهللا العظمی 
امام خامنه ای (مدظله العالی) در ديدار 

با فرماندهان و کارکنان ارتش 
جمهوری اسالمی ايران (جلد ٢: 

فروردين ١٣٨۴ تا اسفند ١٣٨٨ )

اجا (ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

ارتفاع سخت: روايت قصر شيرين، 121
سرپل ذهاب و گيالن غرب

نويسندگان جعفر شيرعلی نيا، 
محمدجواد اکبرپور؛ به کوشش 

خانه فرهنگ و هنر ساقيا

نقد و  پژوهش تاريخی1391فاتحان

مولف قدرت اهللا مهرابی کوشکی؛ اردوگاه اطفال: بند شماره يک122
به سفارش اداره انتشارات و 

اطالع رسانی معاونت پژوهشی 
سازمان بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان اصفهان

خاطره (خاطره اسارت)1390گلبن

اردوگاه نهروان: خاطرات آزاده 123
يعقوب عبدالحسين نژاد

نشر شاهد (بنياد يعقوب عبدالحسين نژاد
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (خاطره اسارت)1392

نويسنده محمد خطيبی کوشک؛ ارزش ها در دفاع مقدس124
تهيه کننده پژوهشکده تحقيقات 

اسالمی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390زمزم هدايت

ارغوانی ها: فرهنگ توصيفی شهيد در 125
شعر امروز

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391فصل پنجمپرويز بيگی حبيب آبادی
گردآوری های ادبی

از آب تا آفتاب: تامالتی در حوزه شعر 126
انقالب، شعر دفاع مقدس و ادب آيينی

موسسه انجمن قلم نوشته رضا اسماعيلی
ايران

نقد و پژوهش ادبی1390

از اروند تا ارمند: زندگی نامه داستانی 127
سردار شهيد هوشنگ منصوری

گردآوری محسن منصوری؛ 
بازروايی احمد رحيم خانی سامانی

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

صفحه  ٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
از انتظار بسوخت: خاطرات شهيد 128

حسين منتظری
زهرا شاهينی؛ [برای] سازمان 

بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان سمنان، شهرداری و 

شورای اسالمی شهر شاهرود

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب سمنگان
مستند)

از او (کتاب ٢: شهيد محمدرضا 129
شفيعی)

زندگينامه (زندگينامه 1390عماد فردانرجس شکوريان فرد
داستانی)

زندگينامه (زندگينامه 1390عماد فردانرجس شکوريان فردیاز او (کتاب ٣: شهيد محمد معماريان)130
داستانی)

از برديه تا ساريه: آموخته هايی از 131
بازسازی پس از سوانح، تجربه 

بازسازی روستاهای جنگزده خوزستان

سيدحسن ميری؛ عباس 
شاآری زاده ابيانه

دانشگاه شهيد 
بهشتی، مرکز چاپ و 

انتشارات

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

از پاوه تا مرصاد: مروری بر هشت 132
سال جنگ در استان کرمانشاه

نقد و  پژوهش تاريخی1392بعثتسيامک تيمورپور

از پايداری تا پرواز: گفت وگو با 133
شاعران معاصران درباره شعر 

مقاومت اسالمی

نقد و پژوهش ادبی1390روايت فتحبه کوشش رضا اسماعيلی

شعر و نثر ادبی (نثر 1392مجد اسالمنويسنده علی اکبر بقايیاز پروانه ها بپرسيد134
ادبی)

از تبار ابابيل: سردار شهيد عليرضا 135
محمدی فردويی جانشين گردان ادوات 

و ضدزره لشکر ١٧ علی بن ابی 
طالب (ع)

تهيه کننده عباس کوهی، با 
همکاری رزمندگان گردان ادوات 

و ضدزره لشگر ١٧ علی بن 
ابی طالب (ع)

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، لشکر ١٧ 

علی بن ابی طالب (ع)

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

از جان گذشتگان: حماسه ای از 136
دالوری های انقالب و جنگ

ادبيات داستانی (رمان)1392نوروزینويسنده اراز دردی  تاجر

از جماران تا الرمادی: خاطرات 137
سرهنگ پاسدار آزاده عنايت اهللا 

مصطفی پور

خاطره (خاطره اسارت)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

ادبيات داستانی (داستان 1391نيلوفر سپيدمهين دخت حسنی زادهاز جنس بلور138
کوتاه)

از حوزه تا حضور: زندگی نامه 139
روحانيون شهيد استان فارس

زندگينامه (مجموعه 1390مرکز نشر زرينهحيدر احمدی
زندگينامه)

خاطره (خاطره 1390مهر غزالمولف شهروز افضلی مقدماز خاک به افالک140
خودنوشت)

از خدا تا خدا: گوشه هايی از شرح 141
حال شهيد علی رضوی

محمد علی رضوی، با همکاری 
حسينعلی رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1392نويد شيراز
مستند)

زندگينامه (مجموعه 1392سنارضا خدریاز خونين شهر تا خرمشهر142
زندگينامه)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391بوتيمارفرزاد آبادیاز خيابان ايرانی: مجموعه شعر143
سروده محمد ايمانی؛ گردآورنده از داس تمام ساقه ها می ترسند144

واحد آفرينشهای ادبی حوزه 
هنری آبادان

شعر و نثر ادبی (شعر)1392سخن گستر

خاطره (خاطره 1392معتبرمحمدرضا اميدياناز دال پری تا بلتا145
خودنوشت)

از دريا به دريا (جلد ٢: مجموعه 146
اشعار برگزيده چهارمين جشنواره 
شعر دفاع مقدس استان هرمزگان)

به اهتمام اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس 

استان هرمزگان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان هرمزگان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390گفتمان انديشه معاصر
گردآوری های ادبی

صفحه  ٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
از رضايت تا شهادت: زندگی نامه 147

داستانی روحانی شهيد عليرضا 
يوسفی اميری

تاليف محمدرضا داداش زاده، 
معصومه ميرابوطالبی

زندگينامه (زندگينامه 1390چشمه سار معرفت
داستانی)

از روزهای ارغوانی    : خاطراتی از 148
آزاده جانباز حاج رحيم حسن پور، 
شهيد کريم حسن پور، و رزمنده 

بسيجی ذوالفقار حسن پور

کتاب خوبان (ستاد نويسنده محمدعلی ضيائی
کنگره سرداران و 
دوازده هزار شهيد 

استان آ ذربايجان 
غربی)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

خاطره (خاطره 1392اميرمحمدشاهرخ سليمانی سوادکوهیاز سوادکوه تا لندن و درياهای دور149
خودنوشت)

ادبيات داستانی (داستان 1390سفير اردهالسعيد اسدی فراز شلمچه تا نطنز: مجمومه داستان150
کوتاه)

از طلوع تا عروج: روايتی از زندگانی 151
سردار شهيد خانعلی سيرفر

زندگينامه (زندگينامه 1391گرانويسنده صديقه انجم شعاع
مستند)

از عشق تا خدا: روايتی از حيات و 152
حماسه های شهدای دانش آموز

گردآوری الهام جديدی؛ تدوين 
زهرا مواليی؛ [برای] يادواره 
شهدای منطقه ماراالن تبريز

مستندنگاری کودک و 1390ياس نبی
نوجوان (زندگينامه)

نويسنده عليرضا ابوالفضلی از قيطريه تا کرخه نور153
کريزی

خاطره (خاطره 1390طنين قلم
خودنوشت)

از کتيبه جنوب: پژوهشی در شعر 154
معاصر جنوب

شعر و نثر ادبی (شعر)1392پرسشنوشته علی ياری

از کرخه کور تا کرخه نور: خاطرات 155
سيدعلی محمد بزرگواری

خاطره (خاطره 1391زيتون سبزمؤلف سيدعلی محمد بزرگواری
خودنوشت)

نويسنده محسن صالحی حاجی از ليال تا ويال156
آبادی؛ [برای] مؤسسه سرلشکر 

شهيد حاج احمد کاظمی

ادبيات داستانی (داستان 1390عماد فردا
کوتاه)

از محمد به محمد: بر اساس روايت 157
فرخنده کالنتری، همسر سردار شهيد 

محمد رضايی

زندگينامه (زندگينامه 1392نماشونتدوين نسرين مومنی راد  
مستند)

از موج تا اوج: معبری به دل 158
دريادالن تخريبچی گردان ياسين

راوی عليرضا دلبريان؛ اهتمام 
سيدمحمد هاشمی

زندگينامه (مجموعه 1392ديانت
زندگينامه)

خاطره (خاطره 1392غالمرضا عزيز پورمولف غالمرضا عزيزپوراز نخلهای سوخته بگو159
خودنوشت)

از نيويورک تا دارخوين  : خاطرات 160
عبدالرحيم افشار

بنياد حفظ آثار و نشر بازنويسی و تدوين مريم بذرافشان
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان البرز

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

از همه عذر می خواهم: خاطراتی از 161
شهيد مهدی زين الدين

زندگينامه (زندگينامه 1391يا زهرا (س)به کوشش علی اکبری
مستند)

ارتش جمهوری نويسنده منصور بوستانیاز ياد رفته162
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

اسارت فرح بخش: خاطرات برادر 163
آزاده اکبر فرح بخش

تدوين اکبر خوش زاد؛ [برای] 
اداره کل امور ايثارگران 

شهرداری تهران

خاطره (خاطره اسارت)1391آل احمد (ع)

صفحه  ١٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
استان البرز در هشت سال دفاع 164

مقدس به روايت مطبوعات (جلد ١: 
جمهوری اسالمی)

گردآورنده سيدرضا طاهری، با 
همکاری نوشين شرقی ... [و 

ديگران]؛ به اهتمام اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان البرز

نقد و  پژوهش تاريخی1391پاليزان

استاندار بصره: گذری بر زندگی 165
سردار گمنام دانشجوی شهيد 

سيدناصر سياهپوش

صرير (بنياد حفظ آثار به قلم محمدرسول مالحسنی
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

استعفای کارمند شماره ۶۵٨١٩: 166
براساس زندگی سردار شهيد ابراهيم 

محبوب (ابوادريس)

زندگينامه (زندگينامه 1390ستاره هامولف شمسی خسروی
داستانی)

استوارتر از کوه: زندگينامه شهيد 167
عبدالحميد انشايی

ارتش جمهوری نوشته داود الياسی
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

اسرای عراقی يا ميهمان: حديث عزت 168
و اقتدار

مؤلفين محمدحسن حبيبيان، 
شاداب عسگری

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع 

مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

اسطوره: خاطراتی پيرامون سردار 169
شهيد مهدی صبوری فرمانده محور 

چزابه

زندگينامه (زندگينامه 1390کاتبانتاليف و تدوين هادی صبوری
مستند)

اسماعيل در قربانگاه: زندگينامه شهيد 170
سرلشکر اسماعيل کماسی

ارتش جمهوری نوشته داود الياسی
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

بهناز ضرابی زاده؛ تصويرگر ليلی اسم عروسکی171
رضايی خوش خرام

داستان کودک و نوجوان 1392پالک هشت
(داستان کودک)

اسناد افتخار: مجموعه مقاالت و 172
سخنرانی های پنجمين همايش 
پژوهشی اسناد دفاع مقدس

  مرکز ملی اسناد و[برای]
 کتابخانه پژوهشگاه علوم و

معارف دفاع مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390

اسوه خوبان: فرمانده گردان تخريب 173
لشکر ٣١ عاشورا

سپاه پاسداران انقالب به اهتمام محمدباقر بهادری
اسالمی آذربايجان 

شرقی، سپاه عاشورا، 
مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

اسوه های حسنه دفاع مقدس: سيرت 174
مسئولين، فرماندهان و سرداران 

شهيد سال های دفاع مقدس (دفتر ١)

زندگينامه (مجموعه 1391نيلوفرانمحسن رضايی
زندگينامه)

صفحه  ١١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
اسوه های شهادت: شهدای روحانی 175

استان سمنان
تهيه کننده ستاد کنگره شهدای 

روحانی استان سمنان، سازمان 
بسيج طالب و روحانيون سپاه 

قائم آل محمد (عج)

زندگينامه (مجموعه 1390زمزم هدايت
زندگينامه)

اشتباه می کنيد من زنده ام: کتاب علی 176
شرفخانلو

زندگينامه (زندگينامه 1392روايت فتححسين شرفخانلو
مستند)

اشک انار: (کتاب ٧: اشعار منتخب 177
جشنواره شعر مقاومت و حماسه 

استان مازندران)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392نماشوندبير علمی و تدوين ذبيح اهللا ذبيحی
گردآوری های ادبی

اشک انار: يادبود شهيد سيدمجتبی 178
علمدار

  احسان[گردآوری و تنظيم]
 مهديان؛ [برای] اداره کل حفظ

 آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
مازندران

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390شلفين
گردآوری های ادبی

صرير (بنياد حفظ آثار مجتبی رحماندوستاشک فوالد: مجموعه داستان کوتاه179
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390ميراث ماندگارشاعر حسين اسماعيلیاشک قلم180
کنگره سرداران و نويسنده سارا باستانیاشکهای پراکنده181

چهارده هزار و 
ششصد شهيد استان 

فارس

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

اشک های رودخانه: مجموعه داستان 182
دفاع مقدس

نويسندگان منيرالسادات موسوی 
... [و ديگران]

ادبيات داستانی (داستان 1391انديشه ورزان آريا
کوتاه)

ادبيات داستانی (رمان)1390قديانینصرت اهللا محمودزادهاشک های سورن183
اشک هايی که خمپاره شدند: مجموعه 184

خاطرات اولين جشنواره خاطره نويسی 
دفاع مقدس استان کهگيلويه و 

بوير احمد سوم خرداد ٩٠

خاطره (مجموعه خاطره)1391حکيم قشقايیبه اهتمام سيدعلی نقی کرامت

ارتش جمهوری تاليف محمدحسين صادق زاده پودهاشک هجران، مرواريد غلطان185
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

ادبيات داستانی (رمان)1390

اصحاب آخرالزمانی امام حسين 186
عليه السالم

مهدی قربانی؛ زير نظر معاونت 
پژوهش موسسه روايت سيره 

شهدا

مشق (موسسه 
فرهنگی هنری حديث 

مهتاب)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

خاطره (مجموعه خاطره)1390نظریبه کوشش مرجان قرايیاصحاب آسمانی187

اصحاب خورشيد: زندگی نامه و 188
وصيت نامه ١۵٠ شهيد منطقه باالتجن

گردآوری و تدوين قنبرعلی 
گرجی ديزآبادی

زندگينامه (مجموعه 1390انتشارات ساری
زندگينامه)

اصول تشخيص، درمان و پيشگيری 189
عوارض ريوی در مصدومين شيميايی

تاليف حميدرضا ابطحی، عباس 
نعمتی؛ [برای] مرکز رسيدگی به 

مصدومين شيميايی معاونت 
بهداشت و درمان بنياد شهيد و 

امور ايثارگران

نقد و پژوهش علوم 1391بال
کاربردی

صفحه  ١٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
اطلس حضور ماندگار فرماندهی مع 190

ظم کل قوا در دانشگاه افسری امام 
علی (ع)

تآليف و گردآوری مرادی 
ساکی زاده

دانشگاه افسری امام 
علی (ع)

نقد و  پژوهش تاريخی1392

زندگينامه (مجموعه 1390يا زهرا (س)  افراسيابی191
زندگينامه)

افالکيان: يادواره سرداران، اميران و 192
چهارصد شهيد شهرستان قاينات

گردآوری ستاد يادواره سرداران، 
اميران و چهارصد شهيد 

شهرستان قائنات

زندگينامه (مجموعه 1391انتشارات اکبرزاده
زندگينامه)

افالکيان سرخ کوه: زندگينامه و 193
خاطرات شهدای روستای گاوکش 

عليا، شهرستان نورآباد

زندگينامه (مجموعه 1392آيين احمد (ص)رمضان تيموری، طالب قاسميان
زندگينامه)

اقتدار در سرزمين بعث: به روايت 194
آزده سرافراز عزيزاهللا زاهدنمازی

خاطره (خاطره اسارت)1392معتبرعزيز اهللا زاهد  نمازی

نويسنده و تصويرگر رويا اقيانوس گمشده195
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

اکبرکاراته به تهران می رود: داستان 196
طنز دفاع مقدس برای نوجوانان

محسن صالحی حاجی آبادی؛ 
تصويرگران الهه ارکيا، فرشته 

ارکيا

داستان کودک و نوجوان 1390عقيق عشق
(داستان نوجوان)

اکبرکاراته و فسقلی های شکمو: 197
داستان طنز دفاع مقدس برای 

نوجوانان

محسن صالحی حاجی آبادی؛ 
تصويرگران الهه ارکيا، فرشته 

ارکيا

داستان کودک و نوجوان 1390عقيق عشق
(داستان نوجوان)

اکبرکاراته و قليه پيتو: داستان طنز 198
جغله های جهادی برای نوجوانان

محسن صالحی حاجی آبادی؛ کاری 
از موسسه سرلشکر شهيد حاج 

احمد کاظمی

داستان کودک و نوجوان 1391عمو علوی
(داستان نوجوان)

اکيپ حاج هادی: مجموعه خاطرات 199
ايثارگران جهاد پشتيبانی ورامين 

(پيشوا)

نشر شاهد (بنياد جعفر کاظمی
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (مجموعه خاطره)1391

داستان کودک و نوجوان 1390مهدی رضايیهادی غالم دوستاگر بابا بيايد: قصه ای برای نوجوانان200
(داستان نوجوان)

اگر سپاه نبود: سپاه و پاسداری از 201
انقالب اسالمی در انديشه امام خمينی 

(ره) (جلد ٢: ١٣۶٠/٠١/٠١ تا 
(١٣۶٨/٠٢/٠٩

به کوشش محمدقاسم فروغی 
جهرمی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
روابط عمومی و 

انتشارات

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

اآلن وقت استراحت نيست: خاطراتی 202
از حماسه و رزم شهيد حسين قجه ای

کردستان1390ستارگان درخشانبه کوشش احمد مدحی

شعر و نثر ادبی (شعر)1392شاملومسعود عرفانيانالف بال: مجموعه شعر203
شاعر مرتضی عبدالوهابی؛ الفبای دفاع مقدس204

تصويرگر زهره طباطبايی
شعر کودک و نوجوان1392براق

امام زمان (عج اهللا تعالی فرجه 205
الشريف)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم رضا شابهاری
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

صفحه  ١٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
امام سجاد عليه السالم و شهدا: 206

بررسی تطبيقی سيره شهدا با 
فرازهايی از صحيفه سجاديه

زندگينامه (مجموعه 1392هدیمؤلف سيدرضا حسنی
زندگينامه)

امام گردان: خاطرات و يادداشتهای 207
عرفانی شهيد محمدعلی ملک طلبه ای 

که فرمانده گردان پياده بود

رسول آفتاب (موسسه رحيم مخدومی
فرهنگی هنری رسول 

آفتاب)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

امتداد پروانه ها: دفاع مقدس از 208
دريچه شعر مرودشت

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391بوی بارانبه کوشش عبدالرضا قيصری
گردآوری های ادبی

ياران شاهد (بنياد علی صبور، حميد نجارامدادگر بی امداد209
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

امدادهای غيبی در دوران دفاع مقدس 210
(دفتر ١)

خاطره (مجموعه خاطره)1390ياقوتبه کوشش محمد اصغری نژاد

امشب با من برقص: مجموعه 211
داستان های کوتاه

شرکت گروه مطالعات منيرالسادات موسوی
انديشه ورزان آريا

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

امضا: با الهام از زندگی دانش آموز 212
شهيد تيمور احمدی تنها شهيد آکند در 

بخش رودپی ساری

ابراهيم باقری حميدآبادی؛ [تهيه 
کننده] مديريت تدوين و انتشارات 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

مازندران

مستندنگاری کودک و 1392آويدا
نوجوان (زندگينامه)

امواجی از ملکوت: شهيدنامه شهدای 213
مخابرات و بيسيم چی استان هرمزگان

به اهتمام کنگره سرداران شهيد و 
شهدای استان هرمزگان با 

همکاری موسسه جهادی آسمان 
خليج فارس

زندگينامه (مجموعه 1392آسمان انتظار
زندگينامه)

امير حماسه ها: بازخوانی نقش مقام 214
معظم رهبری در حماسه دفاع مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی1390ياقوتعلی مولوی نيا (شيخيان)

نويسنده الهام محمدزاده؛ اميرعلی و کاله آهنی215
تصويرگر آرزو آقابابائيان

داستان کودک و نوجوان 1392سوره های عشق
(داستان کودک)

نويسنده حسن سيفی؛ تصويرگر اميرعلی و نامه های بالدار216
سودابه فرخی

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

نويسنده سيما شيخ خطيبی؛ امين مرد خانه می شود217
تصويرگری موسسه فرهنگی 

هنری يکتا ياوران منجی (عج)؛ 
[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس شرق 
استان تهران (دماوند)

داستان کودک و نوجوان 1391کعبه دل
(داستان کودک)

انبار حرف: يادداشتهای روزانه حميد 218
رئيسی

حميد رئيسی؛ [برای] مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان

خاطره (خاطره 1391ستارگان درخشان
روزنوشت)

صفحه  ١۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
انتظار شيرين: براساس زندگی شهيد 219

امير سرتيپ دآتر رحمان فروزنده
زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمژگان حضرتيان فام

داستانی)

انتظار وصل: خاطرات شهيد ذبيح اهللا 220
دريجانی

زندگينامه (زندگينامه 1391گراگردآورنده عسکر حسن پور
مستند)

نويسنده محمدحسن صادق زاده انتقالی با ١۴٠٠٠ صلوات221
پوده

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

انديشه های دفاعی فرمانده معظم کل 222
قوا با نگرشی بر مکتب دفاعی اسالم

نويسندگان محمدجواد سبحانی فر، 
ابوالقاسم مردمی، غالمرضا سلگی

دانشگاه افسری و 
تربيت پاسداری امام 

حسين (ع)

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

انديمشک در جنگ عراق عليه ايران 223
(دفتر ١)

مريم لطيفی؛ به اهتمام موسسه 
فرهنگی هنری طلوع غدير جنوب 

انديمشک

نقد و  پژوهش تاريخی1391نيلوفران

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم محمدعلی آقا ميرزايیانقالب اسالمی224
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

انگشتان پريده: خاطرات سرهنگ 225
پاسدار محمد افشين

خاطره (خاطره اسارت)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

انگشتری معجزگون: داستان واقعی 226
بر اساس زندگی نامه شهيد فريدون 

کريمی

مستندنگاری کودک و 1392وارش وامجتبی آوريده
نوجوان (زندگينامه)

انگورهای تلخ: زندگينامه داستانی 227
شهيد سيدمحمد حجت زاده

زندگينامه (زندگينامه 1392آل احمد (ع)نويسنده علی رستمی
داستانی)

ادبيات داستانی (رمان)1392کتاب ابرارمحمدرضا ضيغمیانگورهای هزار مسجد228
زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزنويسنده محمد بداقیاهل کاشانم229

داستانی)
اهم پروژه های در دست اقدام معاونت 230

فنی و مهندسی، ١١٢ پروژه
  معاونت فنی و مهندسی[برای]
 بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های

دفاع مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 

مقدس، معاونت فنی و 
مهندسی

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

اوج مظلوميت: مستندی از جنايات 231
ضدانقالب در مناطق بحران زده غرب 
و شمال غرب کشور پس از پيروزی 

انقالب اسالمی (جلد ١)

پديدآورندگان جواد استکی، مهدی 
داوری، بتول احمدی؛ [برای] 

مرکز مطالعات ملی امنيت پايدار 
پروژه شهيد بروجردی اصفهان

کردستان1392ستارگان درخشان

اوخشاماالر: دفتر ١: سوگ نامه های 232
مادران شهيد آذربايجان؛ دفتر ٢: 
سوگ نامه های عاشورايی آذربايجان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390ساواالن ايگيدلریعمار احمدی
گردآوری های ادبی

اورامان: خاطرات سردار امان اهللا 233
حيدری

ياران شاهد (بنياد محمد محمودی نورآبادی
شهيد و امور 

ايثارگران)

کردستان1391

اوستا عبدالحسين: خاطراتی از سردار 234
شهيد عبدالحسين برونسی

تاليف عبد الرضا سالمی نژاد؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

زندگينامه (زندگينامه 1391نيلوفران
مستند)

صفحه  ١۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
اجا (ارتش جمهوری رضا جهان فراولويت اول235

اسالمی ايران، 
سازمان عقيدتی 

سياسی)

نقد و  پژوهش تاريخی1391

اولويت های پژوهشی بنياد شهيد و 236
امور ايثارگران (شماره ٧: 

موضوعات طرح های پژوهشی و 
پايان نامه های دانشجويی، ٩١ تا ٩٢)

تهيه و تنظيم دفتر پژوهش های 
فرهنگی معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

اولين شهيد آبادی: بر اساس روايتی 237
از خانواده شهيد جعفر نجفی نژاد

پژوهش و تحقيق عباس 
يزدان پناه؛ تهيه کننده کميته تدوين 
و انتشارات کنگره بزرگداشت ده 

هزار شهيد مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1391انتشارات ساری
مستند)

اولين فاتح: روايتی کوتاه از زندگی 238
سردار شهيد مهندس حاج محمود 

شهبازی

زندگينامه (زندگينامه 1391دارخويننويسنده سعيد معتمدی
مستند)

او می ماند: مجموعه خاطرات شهدای 239
استان هرمزگان

گردآوری و تدوين سيدحسين 
جاهد، به کوشش يحيی دهقانی؛ 

[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه امام 

سجاد (ع) استان هرمزگان

زندگينامه (مجموعه 1391رسول
زندگينامه)

اونالرين گولوش سس لری    : مجموعه 240
داستان طنز دفاع مقدس به زبان ترکی

پری آخته  ؛ [برای] حوزه هنری 
استان اردبيل

ادبيات داستانی (داستان 1392ساواالن ايگيدلری
کوتاه)

ايران در آيينه ادبيات دهه ۶٠ 241
شمسی: شعر و داستان

نقد و پژوهش ادبی1390روزگارمحمد کشاورز بيضايی

ايرج ليال: بر اساس روايتی از ليال 242
قلی نژاد مقدم همسر سردار شهيد 

ايرج سورکی آزاد

پژوهش و تنظيم سيمه بدخشان 
فرح آبادی؛ به سفارش سازمان 

بسيج مهندسين استان مازندران؛ 
[برای] کنگره بزرگداشت ده هزار 

شهيد استان مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1392آويدا
مستند)

ايستادن در غرب: خاطرات پاسدار 243
انقالب و دفاع مقدس سردار احمد 
شاهسون از مبارزات غرب کشور

مصاحبه، پژوهش و تدوين 
محمدرضا شرقی

علمی و فرهنگی 
صاحب الزمان (عج)

کردستان1390

ايستادن زير مرگ: تاريخ شفاهی 244
آزادگان شفت

مصاحبه و تدوين شهاب احمدپور؛ 
[برای] واحد ادبيات پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1391

ايستاده ايم تا بمانيم: جلوه هايی از 245
حضور زنان استان مرکزی در دوران 

٨ سال دفاع مقدس

گردآورنده مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و بسيج 
جامعه زنان سپاه روح اهللا (ره) 

استان مرکزی

نقد و  پژوهش فرهنگی1391فخراالسالم

ايستاده در ميدان مين: خاطرات جواد 246
زنجانی

خاطره (خاطره شفاهی)1392ساواالن ايگيدلریسيدمحمود مهدوی

ايستگاه آسمان: خاطرات سيدرحيم 247
صفوی

خاطره (خاطره شفاهی)1390کتاب فرداتدوين محمدمهدی بهداروند

صفحه  ١۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ايستگاه دهلران: خاطرات حسن 248

رنجبر کهن
مصاحبه کنندگان کاظم فرامرزی، 

مرضيه نظرلو؛ به کوشش مرضيه 
نظرلو

پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1392

ای کاش جای آرميدن بودی: مجموعه 249
نمايش نامه

ادبيات نمايشی 1390قطرهمحمود استادمحمد
(نمايشنامه)

خاطره (مجموعه خاطره)1392بهرام محسن پوربه کوشش بهرام محسن پورايالم در نبرد به روايت رزمندگان250

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 251
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ١)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

شهدای استان کهگيلويه و 
بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 252
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ٢)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

شهدای استان کهگيلويه و 
بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 253
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ٣)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

شهدای استان کهگيلويه و 
بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 254
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ۴)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

شهدای استان کهگيلويه و 
بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 255
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ۵)

گردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

سرداران و شهدای استان 
کهگيلويه و بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 256
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ۶)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

شهدای استان کهگيلويه و 
بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 257
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ٧)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

شهدای استان کهگيلويه و 
بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

ايل خورشيد: سرداران شهيد استان 258
کهگيلويه و بويراحمد (جلد ٨)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری؛ [برای] کنگره 

شهدای استان کهگيلويه و 
بويراحمد

زندگينامه (مجموعه 1390چويل
زندگينامه)

اين تويی که هستی: ايزدپناه به 259
روايت ما که نيستيم

مؤلف احسان منصوری؛ تحقيق و 
پژوهش گروه فرهنگی روايت 

امين

تعاونی انشارات 
خراسان رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

موسسه فرهنگی تاليف و تدوين سياوش اميریاينجا آلونک ننه علی است260
هنری فن آوران توتيا

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

ياران شاهد (بنياد نويسنده سيدجمال الدين زهرايیاين جا اسارت است261
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (خاطره اسارت)1392

صفحه  ١٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
اين جا صدايی نيست: ناگفته های رضا 262

پورعطا از عمليات والفجر مقدماتی
فرامرز گرجيان؛ راوی رضا 

پورعطا
صرير (بنياد حفظ آثار 

و نشر ارزش های 
دفاع مقدس)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

اين زمين در آن زمانه: چند گفتار از 263
سرتيپ ناصر آراسته

تهيه و تنظيم نادره بهشتی؛ 
[برای] هيئت معارف شهيد سپهبد 

علی صياد شيرازی

خاطره (خاطره شفاهی)1390ايران سبز

ناصر نديمی؛ گردآورنده واحد اين شناسنامه رسمی و معتبر است264
آفرينشهای ادبی حوزه هنری 

آبادان

شعر و نثر ادبی (شعر)1392سخن گستر

نويسنده سيدحميد مشتاقی نيا؛ با اين عشق الهی است265
همکاری مرکز فرهنگی الله های 
زهرايی، گروه فرهنگی تحقيقی 

معبر، معاونت فرهنگی اجتماعی 
سپاه کربال مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1390حديث مهتاب
مستند)

أين عمار: براساس زندگی سردار 266
شهيد قربانعلی عرب

تهيه و تنظيم هاجر کرمانی، زهرا 
دهقان؛ [برای] مرکز حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 

صاحب الزمان (عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391دارخوينسعيد آقايیاين کتاب قابل حمايت نيست267
شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجممحمدحسين بهرامياناين وصله ها به ماه نمی چسبند268
ايوب: خاطرات و عمليات ها سردار 269

شهيد محمد فرومندی قائم مقام لشکر 
۵ نصر خراسان

تحقيق و تأليف غالمرضا 
فسنقری؛ به سفارش مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و بسيج سپاه حضرت 

جواداالئمه (ع) خراسان شمالی

زندگينامه (زندگينامه 1392جهانی
مستند)

بابا خون داد: روايتهايی از سردار 270
شهيد مهدی ظل انوار

زندگينامه (زندگينامه 1390مشکوه قلممحبوبه صالحی عقيلی
مستند)

شاعر نغمه مستشار نظامی؛ بابام مثل پرنده س271
تصويرگر محمدجعفر سليم زاده

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان البرز

شعر کودک و نوجوان1392

نوشته شيوا سالمت؛ تصويرگر باباهای مهربان: مجموعه ٩ قصه272
مرتضی امين

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

نويسنده محسن بغالنی؛ طراح بابای مدرسه273
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی و 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

نويسنده طيبه شجاعی؛ تصويرگر بابای من274
افسانه کرمی؛ [برای] کانون 

پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان کرمان، اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان کرمان

داستان کودک و نوجوان 1391گرا
(داستان کودک)

صفحه  ١٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تدوين ابراهيم رحيمی پردنجانی؛ بابای من برنده است275

تصويرگر راحله فراهانی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
چهارمحال و بختياری

شعر کودک و نوجوان1390سدره المنتهی

شاعر عليرضا پورحسن فالحيه؛ بابای من يک قهرمان است276
تصويرگر فهيمه فريمانه

شعر کودک و نوجوان1391زالل انديشه

شعر و نثر ادبی (شعر)1391سوره سبزفروغ رمضانیبا خطوط ردپای شما: مجموعه شعر277

بادبادکهای خاکی: مجموعه داستان 278
دفاع مقدس

نويسندگان محبوبه جنانی ... [و 
ديگران]

ادبيات داستانی (داستان 1391انديشه ورزان آريا
کوتاه)

باد بر گندم زارهای طاليی: مجموعه 279
داستان دفاع مقدس

نويسندگان نوشين زارع ... [و 
ديگران]

ادبيات داستانی (داستان 1390انديشه ورزان آريا
کوتاه)

سوره مهر (سازمان علی اهللا سليمیباد برگ ها را سمت دره ها می برد280
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

اميرکبير، کتابهای نوشته راضيه ابوالحسنیبا دست چپ: دهالويه281
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1392

باد سرخ: خاطرات کارکنان فنی 282
هوانيروز

خاطره (مجموعه خاطره)1390سوره سبزنويسنده نصراهللا نارويی

با دشمن می جنگيم: امام شجاعانه با 283
دشمن جنگيد

موسسه فرهنگی و نويسنده و تصويرگر مرتضی امين
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391هزاره ققنوسعلی سليمانیباد موافق284
گردآوری و تدوين کانون نشر   با رفيق: يادمان شهيد مجيد حمصيان285

ارزش های دفاع مقدس بسيج 
دانشگاه پيام نور اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390دارخوين
مستند)

باروت بيداری: خاطرات شهيد 286
حجت االسالم علی ايرانمنش

زندگينامه (زندگينامه 1391گراگردآورنده آذر همتی
مستند)

کنگره سرداران و نويسنده هادی بهروزباز باران287
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

بازماندگان ره عشق: خاطرات يک 288
رزمنده

خاطره (خاطره 1392سپيدرودنويسنده داود بهارمست
خودنوشت)

بازمانده: خاطرات سرهنگ پاسدار 289
مندنی سيدی

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآرنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

بازمانده: خاطرات نور محمد 290
کلبادی نژاد

سيدولی هاشمی؛ [برای] دفتر 
مطالعات و ادبيات پايداری حوزه 

هنری استان مازندران

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

بازمانده: گزيده اشعار شاعران دفاع 291
مقدس و مقاومت استان مازندران

ميثم رنجبر؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت ده هزار شهيد استان 

مازندران

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392انتشارات ساری
گردآوری های ادبی

مجموعه شعر شاعر عبدالحسين باز هم به يادتان292
رحمتی؛ تصويرگر نرگس دالوری

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

شعر کودک و نوجوان1390

صفحه  ١٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ارتش جمهوری تاليف علی حسين احمدیبازوی مشت آهنين293

اسالمی ايران، 
سازمان حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع 
مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1391

بازوی نبرد: شرحی بر زندگی و 294
اقدامات يکی از فرماندهان آماد و 
پشتيبانی نزاجا سرتيپ ٢ مرتضی 

بايندريان

نويسنده شعاع الدين فالح دوست؛ 
[برای] هيئت معارف جنگ شهيد 

سپهبد علی صياد شيرازی

خاطره (خاطره شفاهی)1392ايران سبز

نويسندگان جعفر شيرعلی نيا، بازی قرمز: روايت ميمک295
محمدجواد اکبرپور؛ به کوشش 

خانه فرهنگ و هنر ساقيا

نقد و  پژوهش تاريخی1390فاتحان

بازی نامه عمليات انهدام ٢: نبرد 296
خرمشهر به همراه آموزش 

بازی نامه نويسی

نشر شاهد (بنياد نويسنده حبيب داستانی بنيسی
شهيد و امور 

ايثارگران)

نقد و پژوهش علوم 1392
کاربردی

کانون پرورش فکری حسن احمدیبازی ها و لحظه ها297
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان نوجوان)

با شاهدان قدسی: خاطرات و کرامات 298
شهدا

گردآوری و تنظيم ستاد يادواره 
شهدای روحانی خراسان رضوی

زندگينامه (مجموعه 1390آوای کلک
زندگينامه)

سميه باستين؛ به سفارش سازمان با طعم رنگينک299
بسيج جامعه زنان استان هرمزگان

زندگينامه (مجموعه 1392رسول
زندگينامه)

علمی فرهنگی مؤلف اکبر سليمانیبا عرشيان300
صاحب الزمان (عج)  

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

نويسنده محمدحسن صادق زاده باغ اسداهللا خان301
پوده

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

ادبيات داستانی (رمان)1391

با کاروان: کمک رسانی مردمی به 302
جبهه ها، خاطرات حاج آقا مصطفی بدر

خاطره (خاطره شفاهی)1391دارخوينبه کوشش طيبه کيانی

بال آتش، بال خون: داستانی پيرامون 303
زندگی شهيد عباس دوران

اجا (ارتش جمهوری مصطفی جمشيدی
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

نويسنده روزعلی قربانی؛ با باالتر از رهايی304
همکاری يادواره سرداران و 

اميران و دويست و پنجاه و سه 
شهيد شهرستان هفتکل

زندگينامه (زندگينامه 1391دانش بيگی
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1391[حجت ترشيزی]نويسنده حجت ترشيزیباالترين فرياد305
مستند)

بال سپيد اوج: خاطرات ايلياتی های 306
بی ادعا

خاطره (مجموعه خاطره)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

بال های خونين فطرس: چهل عکس، 307
چهل داستان

مجموعه هنری (عکس)1392افرازبه کوشش سيدمهدی مديرواقفی

صفحه  ٢٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
بالی برای پرواز: سردار شهيد 308

رحمت اهللا کاشانی به روايت همسرش 
فرشته عابدينی

ليال کريميان؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت سرداران و دو هزار و 
پانصد شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشان
مستند)

بالی برای شکفتن: آثار منتخب 309
سومين و چهارمين جشنواره دفاع 

مقدس استان زنجان

به کوشش معاونت ادبيات و گروه 
کارشناسان ادبی اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان زنجان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392هدی
گردآوری های ادبی

نويسندگان عباس کريمی، فرشته با من حرف بزن پدر: مجموعه داستان310
نوبخت

اجا (ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

خاطره (خاطره اسارت)1390دارخوينعلی حسينی منجزیباند عقرب311
با نوای کاروان: دفترچه خاطرات 312

ويژه کاروان های راهيان نور
تهيه و تنظيم مرکز آفرينش های 

فرهنگی هنری بسيج
سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی، ستاد 
فرهنگی قرارگاه 

مرکزی راهيان نور 
سپاه و بسيج

گردآوری های ادبی (ُجنگ 1391
ادبی)

بانوی برف و آتش: زندگی نامه 313
داستانی منصوره رحماندوست همسر 

شهيد ابوالقاسم ترابی فرزند جانباز 
مرتضی رحماندوست خواهر جانباز 

مجتبی رحماندوست

رياست جمهوری، نويسنده راضيه تجار
مرکز امور زنان و 

خانواده 

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

بانوی الله ها: زندگی نامه داستانی 314
فاطمه هيزيی آرانی

رياست جمهوری، راضيه تجار
مرکز امور زنان و 

خانواده 

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

باورهای معطر: وصيت نامه شهدای 315
استان البرز

حنظله (بنياد حفظ آثار گردآورنده اکرم کرمی
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس، اداره کل 
استان البرز)

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

حسين شيردل؛ [برای] ادبيات و بجنگ تا بجنگيم: مجموعه شعر316
انتشارات کنگره سرداران اميران 
و ده هزار شهيد استان مازندران

شعر و نثر ادبی (شعر)1390انتشارات ساری

بچه آبادان: نگاهی نو به هشت سال 317
دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391حديث قلمشاداب عسگری
داستانی)

خاطره (خاطره اسارت)1392دارخوينعلی حسينی منجزیبچه سرهنگ318
بچه محل: داستانی جذاب و خواندی 319

برای همه بچه محل های مشهدی
نويسندگان اعظم عامل نيک، سميه 

حسينی
بوی شهر بهشت 

(شهرداری مشهد، 
سازمان فرهنگی 

تفريحی)

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان نوجوان)

شعر کودک و نوجوان1392سوره تماشاسروده ی مهدی وحيدی صدربچه های خرمشهر320
نويسنده حسن سيفی؛ تصويرگر بچه های سوسنگرد321

مطهره سيفی
ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

صفحه  ٢١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
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سوره مهر (سازمان احمد دهقانبچه های کارون322

تبليغات اسالمی، 
حوزه هنری)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان نوجوان)

سوره مهر (سازمان خاطره نگار سيدقاسم ياحسينیبچه های کفيشه: خاطرات مکی يازع323
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

گردآوری و بازنويسی مهدی بچه های محله تو و من324
مطلبی

دفتر نشر معارف 
(نهاد نمايندگی مقام 

معظم رهبری در 
دانشگاهها)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

بدرقه تا مقصد: براساس زندگی 325
سردار شهيد محمد سبزيکار حقيقی

زندگينامه (زندگينامه 1390ستاره هامولف فاطمه رباط جزی
داستانی)

ادبيات نمايشی 1390حواقاسم لطفی خواجه پاشابدريه ماء ادری  : نمايشنامه326
(نمايشنامه)

نويسنده محسن بغالنی؛ طراح برادر شجاع327
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی و 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

برادر شفيعم باش: برگزيده ای از 328
خاطرات ١۶ شهيد سرافراز شهرستان 

کازرون

مجيد ايزدی؛ [برای] مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس و بسيج سپاه فجر استان 
فارس، جبهه فرهنگی نورالهادی

زندگينامه (مجموعه 1390مشکوه قلم
زندگينامه)

برای آخرين  بار: بر اساس زندگی 329
شهيد ردانی پور

اميرکبير، کتابهای نوشته محمد علی جعفری
جيبی

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

برای تاريخ می گويم: خاطرات محسن 330
رفيق دوست ١٣۵٧ تا ١٣۶٨

سوره مهر (سازمان به کوشش سعيد عالميان
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

عباس افضلی ننيز؛ به سفارش برای ترالن331
حوزه هنری استان کرمان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

برای خداحافظی برمی گردم: بر اساس 332
خاطراتی از سکينه عبدی همسر 

سردار شهيد نورعلی يونسی

زندگينامه (زندگينامه 1391نوجابوالفضل قنبرنژاد
مستند)

کنگره سرداران و مولف آرزو مهبودیبرای زهرا333
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

برای سال های نبودنت: مجموعه 334
داستان

کنگره بزرگداشت علی سروی
سرداران اميران و ده 

هزار شهيد استان 
مازندران، کمته تدوين 

و انتشارات

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

برای نسل امروز و فردا: ويژه 335
کاروان های راهيان نور

سازمان ميراث مولف حسين ذکريايی عزيزی
فرهنگی صنايع دستی 
و گردشگری، معاونت 

فرهنگی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

برای همکالسی ام: وصايای شهدای 336
دانش آموز استان قم (دفتر ١: 

مناجات، والدين)

نامه و وصيت نامه 1392هدیعليرضا صداقت
(وصيت نامه)
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برای همکالسی ام: وصايای شهدای 337

دانش آموز استان قم (دفتر ٢: واليت، 
بصيرت)

نامه و وصيت نامه 1392هدیعليرضا صداقت
(وصيت نامه)

برای همکالسی ام: وصايای شهدای 338
دانش آموز استان قم (دفتر ٣: کربال، 

شهادت)

نامه و وصيت نامه 1392هدیعليرضا صداقت
(وصيت نامه)

برای همکالسی ام: وصايای شهدای 339
دانش آموز استان قم (دفتر ۴: وصيت)

نامه و وصيت نامه 1392هدیعليرضا صداقت
(وصيت نامه)

بر بال فرشتگان: خاطرات پزشکان 340
دوران دفاع مقدس

تهيه و تنظيم حسن بهادران؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

خاطره (مجموعه خاطره)1391کتاب همه

مولف فرزاد بيات موحد؛ به بر بلندای گرده رش341
کوشش معاونت ادبيات و 

کارشناسان خاطره اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان زنجان

خاطره (خاطره 1392هدی
خودنوشت)

ادبيات داستانی (داستان 1390کتاب نيستانمحمدرضا بايرامیبرخورد نزديک: مجموعه داستان342
کوتاه)

برداشت هايی از سيره اخالقی 343
امام خمينی (ره) و ائمه جمعه در دفاع 

مقدس

محمد اسماعيل زاده، با همکاری 
دبيرخانه همايش بررسی نقش 

روحانيت و مراجع تقليد در دفاع 
مقدس

شرکت چاپ و نشر 
بين الملل (سازمان 

تبليغات اسالمی)

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

بررسی ابعاد حقوقی جنگ عراق عليه 344
ايران

پژوهشگاه علوم و تأليف سيدداود آقايی
معارف دفاع مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

بررسی عمليات والفجر ٨: محسن 345
رضايی در گفت وگو با راويان جنگ 

تحميلی، مرداد ١٣۶۵

تنظيم و ويرايش سعيد سرمدی؛ 
[برای] مجتمع دانشگاهی هوافضا 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390

بررسی مردم شناختی سينمای جنگ در 346
ايران با تکيه بر آثار ابراهيم حاتمی کيا

خانه تاريخ و تصوير طلعت حسامی
ابريشمی

نقد و  پژوهش هنری1390

بر سکوی افتخار: فرازی از 347
زندگينامه شهدای ورزشکار (جلد ٢)

تهيه و تنظيم سازمان بسيج 
ورزشکاران؛ برای وزارت 

ورزش و جوانان، شبکه سه صدا 
و سيما

سازمان بسيج 
ورزشکاران

مجموعه هنری (عکس)1390

بر سمند خاطره: نگاهی تازه به 348
خاطره نويسی و بررسی و نقد 

خاطرات آزادگان جنگ تحميلی و 
خاطره نگاشته دا

بنياد حفظ آثار و نشر محمدرضا ايروانی
ارزش های دفاع مقدس

نقد و پژوهش ادبی1390

بر شانه های آتش: منتخب سومين 349
جشنواره خاطره نويسی دفاع مقدس 

خراسان شمالی

تدوين سعادت جالل دوست؛ 
گردآورنده اداره کل حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان شمالی

خاطره (مجموعه خاطره)1392بيژن يورد

بر فراز آسمان: زندگينامه و خاطرات 350
سرلشکر خلبان شهيد علی اکبر 

شيرودی

زندگينامه (زندگينامه 1392امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
مستند)
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صرير (بنياد حفظ آثار منصور انوریبر فراز آشيانه عنقا (جلد ١)351

و نشر ارزش های 
دفاع مقدس)

کردستان1391

صرير (بنياد حفظ آثار منصور انوریبر فراز آشيانه عنقا (جلد ٢)352
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

کردستان1392

کنگره سرداران و آرزو مهبودیبرف های خونين353
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس 

کردستان1391

خاطره (مجموعه خاطره)1391معتبرنويسنده فاطمه دريکوندیبرگی از ۴۵ روز مقاومت354

زندگينامه (زندگينامه 1390روزانديشمرضيه يزدیبرگی از تاريخ سرخ زندگی ام355
مستند)

برگی از خاطرات اسارت: برگرفته از 356
خاطرات هشت سال اسارت (جلد ١)

راوی علی نوری زاده؛ نويسنده 
راضيه نوری زاده؛ تنظيم کننده 

امين مشاکيان

خاطره (خاطره اسارت)1392اهورا قلم

برگی از خطه کشوين: جوانان جمعيت 357
حافظ وحدت قزوين

تحقيق و نگارش مسعود 
آتشگران؛ [برای] حوزه هنری 

استان قزوين

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

برگی از هزاران: خاطرات جمعی از 358
شهدای زن استان کردستان

مؤلف محمدفايق فرجی؛  به اهتمام 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه کردستان، اداره 
کل بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان کردستان

زندگينامه (مجموعه 1392آوای مطهر
زندگينامه)

برمی گرديم انار بچينيم: فيلمنامه های 359
دفاع مقدس

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392نظریبهروز فرجی

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحمهديه داودیبرونسی به روايت همسر شهيد360
مستند)

نويسنده و تصويرگر رويا بزرگترين قلب دنيا361
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان حفظ 
آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، معاونت 

فرهنگی و روابط 
عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

بزرگداشت استاد شهيد مطهری و 362
پاسداشت مقام شامخ معلم

تهيه و تنظيم ابوالفتح دوستی، 
فضل اهللا رزمه، غالمرضا وحدانی، 

دبيرخانه بزرگداشت مقام معلم 
منطقه لنده

وزارت آموزش و 
پرورش، اداره کل 
آموزش و پرورش 
استان کهگيلويه و 

بويراحمد، اداره 
آموزش و پرورش 

منطقه لنده

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)
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بزرگ مردان کوچک البرز  : نگاهی به 363

زندگی نامه و فرازهايی از وصيت نامه  
شهدای دانش آموز استان البرز (جلد 

٢: پ تا ح)

  کانون پرورش فکری[برای]
کودکان و نوجوانان استان البرز

مستندنگاری کودک و 1390مديرفالح
نوجوان (زندگينامه)

بزرگ مرد کوچک: داستان هايی 364
واقعی از زندگی شهيد مرحمت 
باالزاده به روايت هم رزم شهيد

نويسنده علی باباجانی؛ 
تصويرگران ستوده مشتاقی، 

فاطمه اسماعيلی

مستندنگاری کودک و 1391سروش هدايت
نوجوان (زندگينامه)

بشری: ويژه نامه فرهنگی قرآنی 365
بمناسبت هفته دفاع مقدس

  شورای اسالمی شهر و[برای]
شهرداری ماهدشت

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی استان البرز 
(کرج)، ناحيه امام 

حسين (ع)، دارالقرآن 
کريم

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

بعد از عشق: ويژه نامه کنگره 366
بزرگداشت سردار سرلشگر پاسدار 

شهيد دکتر مجيد بقايی فرمانده 
قرارگاه کربال

سردبير علی حسن پور؛ مجری 
طرح موسسه فرهنگی هنری 

جنات فکه

موسسه فرهنگی 
هنری جنات فکه

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

بغض بلوط: گلچين دوساالنه شعر 367
دفاع مقدس استان کهگيلويه و 

بويراحمد

محمد مرادی ناصرآباد، 
سيدعلی نقی کرامت

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391زيتون سبز
گردآوری های ادبی

بالل گردان فتح: خاطراتی از طلبه 368
شهيد محمدتقی صناعتی

تهيه و تنظيم حسين برادران؛ 
[برای] بنياد شهيد و امور 
ايثارگران شهرستان کاشان

کانون فرهنگی هنری 
شهدای گمنام 

روستای کمال الملک 
(کله)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

بلبا: روايت فرماندهان لشگر ويژه 369
٢۵ کربال احمدعلی ابکايی

خاطره (خاطره شفاهی)1391فاتحانگفتگو و تدوين حسين شيردل

بلندای ايستادگی: زندگی سردار 370
پاسدار شهيد محمدعلی يوسفوند

زندگينامه (زندگينامه 1390اردی بهشت جانانحسام خوشکالم
مستند)

بلورچی: مجموعه يادداشت ها و 371
دستنوشته های شهيد مهران (علی) 

بلورچی

نامه و وصيت نامه (نامه)1392يا زهرا (س)به اهتمام علی اکبری

بلوط های زخمی: خاطراتی از يک 372
دانش آموز گيالن غرب در دفاع مقدس

نويسنده احمد شيرزادی شيخ 
سرخ الدين

خاطره (خاطره شفاهی)1392احمد شيرزادی

بن بست در استراتژی شکست در 373
تاکتيک: نقش سازمان مجاهدين خلق، 
منافقين، در جنگ تحميلی با تاکيد بر 

عمليات 
مرصاد

دانشگاه جامع امام تدوين ناصر شعبانی
حسين (ع)، موسسه 

چاپ و انتشارات

نقد و  پژوهش تاريخی1392

گردآوری و تدوين مسعود بندر امام خمينی (ره) و سيادت دريايی374
بختياری؛ [برای] هيئت معارف 
جنگ شهيد سپهبد علی صياد 

شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391ايران سبز

بنفشه باران:  خاطرات رزمنده و جانباز 375
دفاع مقدس سرهنگ زرهی يداهللا 

موصوفی

خاطره (خاطره 1392نظریمهدی موصوفی
خودنوشت)

عليرضا عضدی؛ [برای] حوزه بنی آدم376
هنری خراسان شمالی

ادبيات داستانی (داستان 1391ارزينه
کوتاه)

معصومه سادات وزيری  ثانی؛ بهترين بابای دنيا377
طراحی و تصويرگری کانون 

هنری جارچی

شعر کودک و نوجوان1392زالل انديشه
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نويسنده منوچهر اکبرلو؛ بهترين خبر دنيا378

تصويرگر زهرا مهابادی
نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390فصل پنجمشاعر علی باقریبهترين عکس: مجموعه شعر379
نويسنده و تصويرگر رشيد کارگر؛ بهترين هديه380

[برای] ستاد اقامه نماز
نشر شاهد (بنياد 

شهيد و امور 
ايثارگران)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

به جان مادرم: مجموعه يادداشت ها و 381
دست نوشته های شهيد سيدمحمدرضا 

ناصريان

خاطره (خاطره 1392يا زهرا (س)به اهتمام علی اکبری مزدآبادی
روزنوشت)

زندگينامه (مجموعه 1391سلسلهقدرت اله قنبریبه دخترم بگو ديدار به قيامت382
زندگينامه)

به دستان جامانده ات زير خاک: 383
مجموعه شعر دفاع مقدس

مرضيه مرادی؛ کاری از موسسه 
فرهنگی هنری آسمان هشتم

شعر و نثر ادبی (شعر)1390مرکز نشر زرينه

به ديروز می روم که بيايی: سردار 384
شهيد بخشعلی صادقی پور به روايت 

همسرش طاهره نبی اللهی

رضوان ابراهيمی جالل آبادی؛ 
[برای] کنگره بزرگداشت 

سرداران و دو هزار و پانصد 
شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشان
داستانی)

صرير (بنياد حفظ آثار مجموعه اشعار جالل محمدیبه رسم طايفه عشق385
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391

به رنگ صبح: سبک زندگی شهدا در 386
خانواده

تهيه موسسه فرهنگی هنری 
مطاف عشق وابسته به موسسه 

روايت سيره شهدا؛ ويراستار 
نرگس کاوند

موسسه فرهنگی 
روايت سيره شهدا  

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

به رنگ کودکی: خاطرات جواد 387
صحرايی نونهال نه ساله از سال های 

حضور در جبهه

حسن شيردل، حسين شيردل؛ 
[برای] حوزه هنری استان 

مازندران

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

به روايت ققنوس: مجموعه 388
سروده های دفاع مقدس

شاعر غالمحسين عمرانی 
(هامون)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390تجلی مهر

به روايت همت: درس گفتارهای معلم 389
بسيجی شهيد محمدابراهيم همت 

١٣۵٩ تا ١٣۶٢

پژوهش و نگارش حسين بهزاد؛ 
[برای] مرکز مطالعات پژوهشی 

٢٧ بعثت

نقد و  پژوهش فرهنگی1391صاعقه

به سمت آفتاب: زندگينامه و خاطرات 390
سردار شهيد سيداحمد ميرصفی 
جانشين گردان مالک اشتر ازنا

زندگينامه (زندگينامه 1392آيين احمد (ص)   نويسنده علی محمد زيد وندی
مستند)

بهشت بوی تو می دهد: بازنويسی از 391
گزيده زينبانه ها و خاطرات زنان 

جانباز و ايثارگر کرمانشاهی از عصر 
انقالب تا روزگار دفاع مقدس

نويسنده مهرداد رضايی فر؛ به 
سفارش کنگره سنگربانان صبور 
بسيج جامعه زنان سپاه حضرت 
نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه

خاطره (مجموعه خاطره)1391مهرداد رضايی فر

بهشت در انتظار: روايتی مستند 392
براساس زندگی شهيد مصطفی 

سقط فروش

پژوهشگاه علوم و مرضيه نظرلو
معارف دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

صفحه  ٢۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تهيه شده در دفتر مستندسازی بهشت رفتن ديپلم نمی خواهد393

انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
کانون فرهنگی هنری امام زمان 

آران و بيدگل؛ به سفارش گنجينه 
انقالب اسالمی شهدا و دفاع 

مقدس شهرستان آران و بيدگل، 
[برای] يادواره سردار شهيد 
حسين ملکيان و ٣٧ شهيد 

عباس آباد آران و بيدگل

دفتر گنجينه انقالب 
اسالمی شهدا و دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

بهشت زير قدم هايش: زندگينامه و 394
خاطرات خانم شهربانوسادات 

حسن خانی مادر شهيدان محمد و 
حسين دهلوی

زندگينامه (مجموعه 1392شهيد ابراهيم هادیگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
زندگينامه)

مرکز اسناد انقالب تاليف منيژه جانقلیبهشت مسموم: سردشت در جنگ395
اسالمی

ادبيات داستانی (رمان)1392

اميرکبير، کتابهای نوشته عبدالرضا حياتیبهشت من اينجا396
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

نويسنده ليال ميرزايان فر؛ به بهشتيان397
سفارش سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تبريز

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبی
زندگينامه)

به طرف سنگر تدارکات: خاطراتی از 398
رزمندگان تدارکات و پشتيبانی سپاه

خاطره (مجموعه خاطره)1391فاتحاننعمت اهللا سليمانی خواه

سوره مهر (سازمان حسن يعقوبیبه لهجه انگور399
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

به لهجه سردار بدر: گزيده شعر 400
شاعران درباره سردار شهيد مهدی 

باکری

گردآورنده وحيد طلعت؛ به اهتمام 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس آذربايجان 
شرقی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

نويسنده منوچهر اکبرلو؛ به ماه نگاه می کنم401
تصويرگر زهرا مهابادی

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

به مرگ می خندند: گزيده شعر 402
شاعران انجمن ادبی ارتش

اجا (ارتش جمهوری گردآورنده ابوالقاسم ورديانی
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392
گردآوری های ادبی

به مساحت آسمان: خاطرات شهدای 403
مهندسی رزمی جنگ جهاد استان 

مازندران

مريم سادات ذکريايی؛ به سفارش 
سازمان بسيج مهندسين استان 

مازندران؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت ده هزار شهيد استان 

مازندران

زندگينامه (مجموعه 1392نماشون
زندگينامه)

به نفع کلمات: گزيده شعر شهرستان 404
مرودشت

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391فصل پنجمبه کوشش مجتبا صادقی
گردآوری های ادبی

صفحه  ٢٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
به همين سادگی: براساس زندگی 405

شهيدان سيدمحمدعلی و سيدحسين 
طباطبايی

زندگينامه (مجموعه 1390شاملومحمدعلی آقاميرزايی
زندگينامه)

به ياد صياد دل ها و ١١٠ فرمانده 406
شهيد دفاع مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر به کوشش ميثم نوروزيان
ارزش های دفاع مقدس

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

ارتش جمهوری تاليف عزت اهللا معظمی گودرزیبه ياد ماندنی407
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

ليال حسن پور (قاصد)؛ [برای] بودن برای بودن: مجموعه شعر408
موسسه فرهنگی هنری طلوع 

غدير جنوب

شعر و نثر ادبی (شعر)1390نيلوفران

خاطره (خاطره اسارت)1391پيام آزادگاننويسنده کرامت يزدانی (اشک)بوسه بر ميله های قفس409
بوی بهشت: زندگی نامه و فرازهايی 410

از وصيت نامه شهدای روحانی استان 
البرز

گردآوری و تدوين حميدرضا 
ولی زاده ... [و ديگران]؛ [برای] 

ستاد يادواره شهدای روحانی 
استان البرز

زندگينامه (مجموعه 1390مديرفالح
زندگينامه)

بوی پيراهن يوسف  : گزيده وصيت نامه  411
شهدای منطقه ١۵

  خانه شهيد معاونت[برای]
 اجتماعی فرهنگی منطقه ١۵

شهرداری تهران

زندگينامه (مجموعه 1392ميراث اهل قلم
زندگينامه)

بوی تربت: خاطرات حليمه عرب زاده 412
طوسی همسر محمدحسن قاسمی 

طوسی

نشر شاهد (بنياد به کوشش سيدولی هاشمی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391دارخوينسعيد آقايیبوی تنهايی413
بوی چفيه: خاطرات جهه و جنگ از 414

زبان پدران برای فرزندان
خاطره (مجموعه خاطره)1391فرايادبه کوشش رضا قاسمی

بوی نم خاک: روايتی داستانی از 415
خاطرات شهدای مزينان

زندگينامه (زندگينامه 1391زالل انديشهطيبه مزينانی
داستانی)

بی ام پی سوار: خاطرات سرهنگ 416
پاسدار سيدتقی دريکان

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

بيائيد خويش را در خدا گم کنيم: بر 417
اساس زندگی نامه سردار شهيد علی 

داوری

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينمحمدحسين خادمی
مستند)

عسگر عباس نژاد؛ به سفارش بی تاب418
کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

نويسنده ابوالقاسم عليزاده (آل بی خواب تر از دريا419
ياسر)؛ [برای] موسسه فرهنگی 

هنری موجهای بی قرار

زندگينامه (زندگينامه 1390زالل انديشه
مستند)

سوره مهر (سازمان نويسنده محمدرضا گوهریبيداری رؤياها: فيلمنامه420
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1391

بيداری کلمات: بررسی و تحليل شعر 421
مقاومت

نقد و پژوهش ادبی1390روايت فتحبه کوشش جواد محقق

سوره مهر (سازمان علی محمد رادمنشبيد خون: نمايشنامه422
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

صفحه  ٢٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
بيست تمام: زندگی نامه و خاطرات ده 423

سردار شهيد مازندران، ويژه 
دانش آموزان

پ ژوهش سيدولی هاشمی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

استان مازندران

زندگينامه (مجموعه 1392انتشارات ساری
زندگينامه)

ارتش جمهوری عزت اهللا معظمی گودرزیبيست سال تنهايی424
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

ادبيات داستانی (رمان)1390

بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ 425
(جلد ١١: ادامه رياست جمهوری 

آيت اهللا سيدعلی خامنه ای و 
نخست وزيری ميرحسين موسوی)

نقد و  پژوهش تاريخی1391اميد فردامؤلف داود علی بابايی

بيست و هفتی ها: مجموعه تصويری 426
٣۴ فرمانده لشکر ٢٧ محمد 

رسول اهللا (صلی اهللا عليه و آله وسلم) 
(کتاب يکم: جلد ١)

به اهتمام سيدحسن شکری؛ 
پژوهش و تحقيق گل علی بابايی، 
حسين بهزاد؛ نقاشی محمدکاظم 

آزادی نژاد؛ ترجمه عربی رنا 
سبزپوش؛ ترجمه انگليسی محمود 

همايون زاده

مرکز مطالعات 
پژوهشی ٢٧ بعثت 

(سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سپاه 
محمد رسوالهللا(ص) 

تهران بزرگ، 
موسسه حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع 

مقدس)

مجموعه هنری (عکس)1392

بی سيم چی: مجموعه روايت ١۴ 427
بی سيم چی دوران ٨ سال دفاع مقدس

تهيه و تدوين دفتر مطالعات و 
ادبيات پايداری حوزه هنری استان 

مرکزی

خاطره (مجموعه خاطره)1392آی سانا

بی سيم چی به انصمام اشعار و متون 428
ادبی

خاطره (خاطره 1392طهاسداله صالحی (معراج)
خودنوشت)

کتاب خوبان (ستاد نويسنده محمدعلی ضيائیبی سيم چی گردان ما429
کنگره سرداران و 
دوازده هزار شهيد 

استان آ ذربايجان 
غربی)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

بيش از چند نفر: روايتی کوتاه از 430
زندگی سردار شهيد سيدعباس جواليی

زندگينامه (زندگينامه 1392روايت فتحجواد کالته عربی
مستند)

بی فلسفه می گويم: براساس زندگی 431
امير سرلشگر شهيد حسين ادبيان

فروغ رمضانی؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

بی قراران: يادمان يکصد و نود شهيد 432
بنی فاطمه عليها السالم اصفهان

تحقيق و پژوهش کانون 
نويسندگان شهدای طائيه،  الهه 

حاج حسينی و همکاران؛ [برای] 
واحد فرهنگی حسينيه بنی فاطمه 

اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1392شهيد حسين فهميده
زندگينامه)

بی قرار مثل موج: بر اساس زندگی 433
شهيد آبشناسان

اميرکبير، کتابهای نوشته زينب سنجا رون
جيبی

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

بيمارستان جنگی: خاطرات فاطمه 434
تارينگو

مصاحبه کنندگان سميه اسالمی، 
مرضيه نظرلو؛ به کوشش مرضيه 

نظرلو

پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1392

صفحه  ٢٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
بين آدم و فرشته: مهندس يداهللا 435

غفوری از رزمندگان واحد اطالعات 
عمليات لشکر ٢۵ کربال

گفت و گو و تدوين حسن شيردل، 
حسين شيردل

کنگره بزرگداشت 
سرداران اميران و ده 

هزار شهيد استان 
مازندران، کميته 
تدوين و انتشارات

خاطره (خاطره شفاهی)1390

بی نام و نشان: برگزيده ای از خاطرات 436
٢۶ شهيد سرافراز شهرستان فسا

گردآورنده مجيد ايزدی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس و بسيج سپاه فجر 
استان فارس، جبهه فرهنگی 

نورالهادی

زندگينامه (مجموعه 1390مشکوه قلم
زندگينامه)

بی نشان: زندگی نامه داستانی شهيد 437
سيدحميد عسگری موسوی

نويسنده نوح حامدی؛   مصاحبه گر 
اعظم حيدری، مريم زبونی

موسسه انجمن 
پيشکسوتان سپاس

کردستان1392

بی نشان: نگاهی به زندگی شهيد کاظم 438
رستگار

نويسنده محسن مطلق؛ تصويرگر 
رشيد کارگر

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

بی  نشانی، نشان توست: زندگينامه 439
داستانی سردار شهيد حاج درويش 

شريفی

موسسه انجمن نويسنده زهره يزدان پناه قره تپه
پيشکسوتان سپاس

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

پابه پای شهدا (جلد ١: روشن بينی، 440
روشنگری)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢: قناعت، پرهيز 441
از اسراف)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٣: خواستگاری، 442
ازدواج)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390قدر واليت
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ۴: عدالت، 443
مساوات)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

گردآوری و تدوين موسسه پابه پای شهدا (جلد ۵: ابتکار، خالقيت)444
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

گردآوری و تدوين موسسه پابه پای شهدا (جلد ۶: آرامش، ادب)445
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٧: 446
مسئوليت شناسی)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٨: عفاف و 447
حجاب، محرم و نامحرم)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٩: مطالعه و 448
کتابخوانی)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١٠: اخالق 449
مديريت و فرماندهی)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١١: حرفهای 450
شنيدنی ١)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١٢: حرفهای 451
شنيدنی ٢)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١٣: حرفهای 452
شنيدنی ٣)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١۴: من رفتنی 453
هستم ١)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١۵: من رفتنی 454
هستم ٢)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

صفحه  ٣٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری
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پابه پای شهدا (جلد ١۶: خاطرات ناب 455

(١
گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١٧: خاطرات ناب 456
(٢

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١٨: خاطرات ناب 457
(٣

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ١٩: ما آگاهانه و 458
عاشقانه رفتيم ١)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢٠: ما آگاهانه و 459
عاشقانه رفتيم ٢)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢١: انس با دعا و 460
مناجات)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

گردآوری و تدوين موسسه پابه پای شهدا (جلد ٢٢: خطرپذيری)461
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢٣: پر کردن 462
مساجد، حمايت از روحانيت)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

گردآوری و تدوين موسسه پابه پای شهدا (جلد ٢۴: غيبت ممنوع)463
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢۵: روحيه 464
بسيجی، پرهيز از شهرت طلبی)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢۶: شکر نعمت، 465
صله رحم)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢٧: ذکر مصيبت، 466
روضه)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢٨: بر آستان 467
حضرت حق ١)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٢٩: بر آستان 468
حضرت حق ٢)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پابه پای شهدا (جلد ٣٠: بر آستان 469
حضرت حق ٣)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

پادگان ابوذر: حماسه حضور نيروهای 470
مسلح در آغاز تجاوز

عليرضا پوربزرگ وافی؛ [برای] 
ارتش جمهوری اسالمی ايران

ادبيات داستانی (رمان)1390سوره سبز

پارسای کردستان: خاطرات سرهنگ 471
پاسدار سيدعلی غفاری

کردستان1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

پاره های ماه: زندگی نامه بانوان معلم 472
شهيد

به اهتمام موسسه  فرهنگی هنری 
براثا

زندگينامه (زندگينامه 1391آرمان براثا
داستانی)

پاک تر از شقايق: يادمان شهيد حسين 473
رضوانی

زندگينامه (زندگينامه 1390دارخويننسيبه استكی، سعيده استكی
مستند)

نوشته شيوا سالمت؛ تصويرگر پاک کنی برای خدا: مجموعه ٨ قصه474
مرتضی امين

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان کودک)

ادبيات نمايشی 1391افرازسيدصادق فاضلیپالتوی خيس و سه نمايشنامه ديگر475
(نمايشنامه)

پانزدهمين جشنواره انتخاب بهترين 476
کتاب دفاع مقدس: آبان ١٣٩٠

مدير مسئول حسن رسولی؛ 
سردبير مرتضی نصيری

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، معاونت 

ادبيات و انتشارات

گردآوری های ادبی 1390
(ويژه نامه)
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پاهای بی قرار من: زندگی نامه داستانی 477

جانباز کرمعلی رئوف
جليل امجدی؛ به سفارش مرکز 
امور ايثارگران معاونت نيروی 

انسانی ناجا

کردستان1392محراب قلم

کانون پرورش فکری مجتبی احمدیپاهای تو منهای يک478
کودکان و نوجوانان

شعر کودک و نوجوان1392

پاهايم کجاست؟: خاطرات جانباز ٧٠ 479
درصد جنگ تحميلی حمزه يزدانی

خاطره (خاطره 1392دارخوينطيبه کيانی (مينايی)
خودنوشت)

پاوه در جنگ با ضدانقالب و دفاع 480
مقدس

تحقيق و نگارش محمد اللهياری؛ 
طرح و نظارت شورای اطلس 

مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

کردستان1391

نويسنده روزعلی قربانی؛ با پايان بی قراری481
همکاری يادواره سرداران اميران 

و دويست و پنجاه و سه شهيد 
شهرستان هفتکل

زندگينامه (زندگينامه 1391دانش بيگی
مستند)

پايان غبطه: زندگی داستانی سردار 482
شهيد احمد کاظمی

مرکز اسناد انقالب تاليف نادره عزيزی نيک
اسالمی

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

پای بلند در خارزار: خاطرات حاج 483
علی پناهنده

نويسنده کريم فيضی    ؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
اردبيل

زندگينامه (زندگينامه 1392ساواالن ايگيدلری
داستانی)

پای درس استاد سردار شهيد مهندس 484
حاج محمود شهبازی با نهج البالغه: 

بازخوانی سلوک معنوی سردار شهيد 
مهندس حاج محمود شهبازی

زندگينامه (زندگينامه 1391خورشيدبارانزهرا يزدی نژاد
مستند)

پايکوبی وسط مزرعه مين: مجموعه 485
شعر دفاع مقدس

به کوشش اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان 
شمالی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390قاف مشهد الرضا (ع)
گردآوری های ادبی

پائيز ۶٣: روايتی داستانی از 486
حماسه ها و رشادت های ماندگار 

رزمندگان گمنام فرماندهی موشکی 
نيروی هوافضای سپاه

نويسنده رضا قلی زاده؛ پژوهشگر 
محمدحسين پيکانی؛ [برای] مرکز 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس نيروی هوافضای سپاه

ادبيات داستانی (رمان)1390نيلوفران

پايی که جا ماند: يادداشت های روزانه 487
سيدناصر حسينی پور از زندان های 

مخفی عراق

سوره مهر (سازمان سيدناصر حسينی پور
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1390

ارتش جمهوری نويسنده عليرضا اسفندياریپدران سرباز، پسران سرباز488
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

کردستان1391

اميرکبير، کتابهای نوشته نيلوفر مالکپدران و پسران489
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1392

صفحه  ٣٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری
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نويسنده و تصويرگر رويا پدربزرگ490

شاه حسين زاده
نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان حفظ 
آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، معاونت 

فرهنگی و روابط 
عمومی)

مستندنگاری کودک و 1392
نوجوان (زندگينامه)

پدربزرگ: برداشتی آزاد از زندگی 491
شهيد مسعود منفرد نياکی

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحمد بداغی
داستانی)

سروش (صدا و حسن احمدیپر پرواز492
سيمای جمهوری 

اسالمی ايران)

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

پرتقال خونی: مجموعه داستان دفاع 493
مقدس

نويسندگان محمدعلی گودينی ... 
[و ديگران]

ادبيات داستانی (داستان 1391انديشه ورزان آريا
کوتاه)

 پرتوان ولی بی ادعا: يادنامه شهدای 494
تدارکات و پشتيبانی سپاه استان 

آذربايجان غربی

اسماعيل تقی زاده؛ به سفارش 
ستاد کنگره سرداران و دوازده 

هزار شهيد استان آذربايجان غربی

زندگينامه (مجموعه 1391فرسار
زندگينامه)

پرتوی از شهود: سرگذشت شهيد 495
ناصر مظفری شامل مصاحبه ها، 
نامه ها و دست نوشته ها و عکس ها

زندگينامه (زندگينامه 1390شاملوگردآورنده محمدباقر مظفری
مستند)

پرچمی به رنگ خون: گزيده خاطرات 496
٢٠ سردار شهيد شهر استان فارس

گردآورنده مجيد ايزدی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس و بسيج سپاه فجر 
استان فارس، جبهه فرهنگی 

نورالهادی

زندگينامه (مجموعه 1390مشکوه قلم
زندگينامه)

پرستو به روايت بی سيم: فرازهايی از 497
زندگی و خاطرات شهيدان بی سيم چی

تيمور غالمی؛ به سفارش کنگره 
سرداران شهيد و دو هزار و 
هفتصد شهيد استان خراسان 

شمالی

زندگينامه (مجموعه 1392بيژن يورد
زندگينامه)

پرستوهای مهاجر: يادنامه شهدای 498
ترک شرقی توابع شهرستان مالير و 

جوکار

تحقيق و تدوين احمد عباسی 
دشت آبادی

زندگينامه (مجموعه 1392انديشه ياران
زندگينامه)

به کوشش فتح اهللا رشيدزاده، پرسش و پاسخ دفاع مقدس ([جلد] ١)499
مجتبی جعفری؛ [برای] معاونت 

پژوهش دانشگاه افسری امام 
علی (ع)

دانشگاه افسری امام 
علی (ع)

نقد و  پژوهش تاريخی1391

پرنده قالويزان: نگاهی کوتاه به 500
زندگی و خاطرات سردار شهيد 

محمدرضا عسگری

به کوشش عبدالجواد عموزاد 
خليلی؛ ناظر موسسه فرهنگی 
هنری نوانديشان کهکشان صهبا

زندگينامه (زندگينامه 1390ريحانی گرگان
مستند)

پرنده ها و بادبادک ها: زندگی نامه 501
داستانی شهيد رضا پناهی

نويسنده رضوان کريمی؛ [برای] 
حوزه هنری استان البرز، اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان البرز

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

صفحه  ٣٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شاعر سيدمهدی موسوی؛ پرنده های سياه502

تصويرساز و صفحه آرا گروه 
هنری صحرای طاليی؛ [برای] 

اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان قم، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قم

شعر کودک و نوجوان1391حديث نينوا

زندگينامه (مجموعه 1392رهام انديشهبه کوشش ايمانعلی کشن روستاپرواز از کوچه باغ ها503
زندگينامه)

زندگينامه (زندگينامه 1390[بی نا]نويسنده و تدوينگر مصطفی فروتنپرواز با مالئک504
مستند)

پرواز بدون دو تار: داستان زندگی 505
شهيد اهل سنت بايرام محمد جيوه ای

زندگينامه (زندگينامه 1392نقشنويسنده موسی جرجانی
داستانی)

پرواز بر قله زمان: گذری بر داستان 506
زندگينامه شهيد محمدزمان ولی پور

نويسندگان محمدرضا داداش زاده، 
حسين داداش زاده؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت شهدای روحانی استان 

مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1390چشمه سار معارف
داستانی)

پرواز به سوی بی نهايت: قصه های 507
خواندنی و واقعی از خلبانان 

بالگردهای هوانيروز

زندگينامه (مجموعه 1392سوره سبزنويسنده محسن صادق نيا
زندگينامه)

موسسه فرهنگی حمزه تدين منشپرواز پروانه ها508
هنری قدر واليت

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

پرواز تا اوج: اقتباس از زندگينامه 509
شهيد سنگی

مولف زهرا کريم زادگان    ؛  به 
سفارش ستاد کنگره سرداران و 

دوازده هزار شهيد استان 
آذربايجان غربی

زندگينامه (زندگينامه 1391فرسار
داستانی)

پرواز تا خدا: نقش هوانيروز ارتش 510
در کربالی پنج

ارتش جمهوری نوشته سيدبهزاد ميراحمدی
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391

پرواز روی خاک: خاطرات سرهنگ 511
خلبان منوچهر شيرآقايی

مصاحبه و تدوين سيدقاسم 
ياحسينی؛ [برای] حوزه هنری 

استان بوشهر

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

پرواز عاشقانه: برگرفته از زندگانی 512
خلبان شهيد عباس بابايی

مستندنگاری کودک و 1391سايه گسترکامبيز فتحی لوشانی
نوجوان (زندگينامه)

پرواز عشق های جزيره: شهدای 513
شرکت پااليش نفت آبادان از منظر 

ياران و بازماندگان آنها (جلد ١)

به سفارش امور ايثارگران شرکت 
پااليش نفت آبادان

زندگينامه (مجموعه 1391معتبر
زندگينامه)

زندگينامه (مجموعه 1390آذرنوينبه هتمت عظيم دشتیپرواز فرشته ها514
زندگينامه)

علی محمد احمدپور؛ [برای] اداره پرواز قلم515
کل آموزش و پرورش خراسان 

شمالی

زندگينامه (مجموعه 1391بيژن يورد
زندگينامه)

پرواز ملکوتی دريانوردان: مفهوم و 516
فلسفه شهادت، نقش بنادر در دفاع 
مقدس همراه با زندگی نامه شهدای 

بنادر و دريانوردی کشور

مؤلف ناصر احمدی؛ [برای] 
سازمان بنادر و دريانوردی

زندگينامه (مجموعه 1391سپهر انديشه
زندگينامه)

صفحه  ٣۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نشر شاهد (بنياد بيژن کياپرواز ناتمام517

شهيد و امور 
ايثارگران)

ادبيات داستانی (رمان)1392

پروازی ديگر: شهيد سرلشکر خلبان 518
غالمحسين افشين آذر

ارتش جمهوری نويسنده عليرضا اسفندياری
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

پروانگان حرم: يادنامه شهدای 519
روستای ويدر

نشر شاهد (بنياد علی رستمی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

پروانگی يک شمع: نگاهی به زندگی 520
و شهادت مهندس شهيد سيد علی 

محسنی

نوشته سيد عباس فاطمی، اکرم 
احمدی؛ به سفارش سازمان بسيج 

مهندسين

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

پروانه در آتش: برگزيده چهارمين 521
جشنواره استانی شعر دفاع مقدس، 

خورشيدهای بی غروب

به کوشش اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان شمالی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390قاف مشهدالرضا (ع)  
گردآوری های ادبی

ادبيات داستانی (رمان)1391سفير اردهالمولف نازنين جودتپروانه ها در برف می رقصند522
پروانه های سوخته: سرگذشت و 523

خاطرات شهدای زن شيميايی استان 
کردستان

مؤلف محمدفايق فرجی؛ به اهتمام 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه استان کردستان، 
اداره کل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان کردستان

زندگينامه (مجموعه 1392آوای مطهر
زندگينامه)

نويسنده اکبر صحرايی؛ تصويرگر پری رو بديم، مامان رو پس بگيريم524
سيده سيده زهرا رحمت آباد 
شيرازی؛ کاری از موسسه 
فرهنگی هنری آسمان هشتم

داستان کودک و نوجوان 1390مرکز نشر زرينه
(داستان کودک)

پژوهش نامه (جلد ٢: چکيده طرح های 525
پژوهشی و پايان نامه های دانشجويی 

١٣٨۵ تا ١٣٩٠)

  اداره تحقيقات مطالعات و[برای]
 جمع آوری آثار معاونت پژوهش و
 ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و
 امور ايثارگران استان چهارمحال

و بختياری

نقد و  پژوهش فرهنگی/ 1390سدره المنتهی
مرجع نگاری ها (راهنماها)

پژوهش نامه (شماره ۴: چکيده 526
طرح های پژوهشی و پايان نامه های 

دانشجويی سالهای ١٣٨۵ تا ١٣٩٠)

  دفتر پژوهش های فرهنگی[برای]
 معاونت پژوهش و ارتباطات
 فرهنگی بنياد شهيد و امور

ايثارگران استان فارس

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، معاونت 

پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی

نقد و  پژوهش فرهنگی/ 1390
مرجع نگاری ها (راهنماها)

نويسندگان محمدرضا بابايی پژوهشی در دفاع مقدس527
ابرقويی، غالمحسين بابايی 

ابرقويی

نقد و  پژوهش تاريخی1390هدی

پسرانم برای انقالب: شهيدان آقاجانلو 528
به روايت مادر

زندگينامه (مجموعه 1392روايت فتحزهرا رجبی متين
زندگينامه)

نويسنده مژگان مظفری؛ پسرک روزنامه فروش529
تصويرگر مرضيه سيروانی

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

صفحه  ٣۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
پشت تپه های ماهور: خاطرات آزاده 530

سرافراز فتاح کريمی
به قلم مريم بيات تبار؛   به کوشش 

معاونت ادبيات و کارشناسان 
خاطره اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
زنجان 

خاطره (خاطره اسارت)1392هدی

پشت دروازه شهر: خاطرات عليرضا 531
معينيان

مصاحبه کننده غالمرضا 
جهانی مقدم؛ به کوشش علی 

شيرخانی

پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1392

پشت شيشه تنهايی: سردار شهيد 532
نادعلی خاکی به روايت همسرش 

مرضيه خاکی

مرضيه پورمحمدی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت سرداران و دو 

هزار و پانصد شهيد شهرستان 
نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشان
مستند)

نويسنده منوچهر اکبرلو، پالک533
تصويرگر زهرا مهابادی

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

پالکارد های خالی گردان: خاطرات 534
مهدی آقازاده

خاطره (خاطره شفاهی)1390آريتانمصاحبه و تدوين محمود مهدوی

احمد يوسف زاده؛ به سفارش پالک طيبه535
کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

پل شهر چهارم: از سری خاطرات 536
دومين جشنواره استانی خاطره نگاری 

دفاع مقدس استان گيالن

بازنويسی و تدوين جمشيد عباسی 
شنبه بازاری

خاطره (مجموعه خاطره)1392حرف نو

به کوشش مريم دلباری، ماندانا پلک خاطره537
مداح؛ گردآورنده واحد 

آفرينش های ادبی حوزه هنری 
آبادان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392سخن گستر
گردآوری های ادبی

پنجاه سال عبادت: وصيتنامه و 538
دلنوشته های ادبی و عاشقانه پنجاه تن 

از شهدا

زندگينامه (مجموعه 1390امينانگروه فرهنگی  شهيد ابراهيم  هادی
زندگينامه)

پنجره هايی رو به نور: منتخب 539
عکسهای جمعی از عکاسان ايالم

مجموعه هنری (عکس)1391جوهر حياتمولف سيروس لطيفيان

پهلوانان راه عشق: يادمان شهدای 540
ورزشکار شهرستان نجف آباد

نويسنده عباس اسماعيلی؛ [برای] 
سازمان حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس و بسيج 
سپاه اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1391ستارگان درخشان
زندگينامه)

عصمت گيويان؛ به سفارش پهلوان گفت چشم آقاجان541
کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

پوتين های آشنا: روايت زندگی، 542
حماسه و شهادت سردار شهيد بختيار 

جمور

حميد حسام؛ [برای] مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه همدان

زندگينامه (زندگينامه 1392فاتحان
مستند)

پوتين های عموبابا و يک نمايشنامه 543
ديگر

ادبيات نمايشی 1392افرازشهرام کرمی
(نمايشنامه)

صفحه  ٣۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نويسنده محسن بغالنی؛ طراح پوريای ولی544

گرافيک و تصويرگر امير نساجی
موسسه فرهنگی و 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

کانون پرورش فکری مرتضی کرباليی لوپياده نظام در پياده رو545
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان نوجوان)

اميرکبير، کتابهای نوشته محمدرضا دامرودیپياده ها و سواره ها546
سيمرغ

ادبيات داستانی (داستان 1391
کوتاه)

پيام آسمانی: وصيتنامه و پيام های 547
شهدای فرهنگی استان مازندران

  تدوين و گردآوری سکينه 
اسالمی، سيده کلثوم حسينی، 

محسن يزدانيان

زندگينامه (مجموعه 1392مهرالنبی
زندگينامه)

پيام شهيدان: گزيده موضوعی 548
وصايای شهدای معظم استان کرمان

نامه و وصيت نامه 1391گراتنظيم کننده احمد دانشی
(وصيت نامه)

پيام شهيدان: گزيده موضوعی 549
وصايای شهدای معظم استان کرمان

معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان کرمان

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

کرمان، معاونت 
پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

پيام الله ها: بررسی موضوعی وصايا 550
و دستنوشته های شهيدان محله شهدا 

شهرستان آران و بيدگل

تاليف حسن کشايی آرانی؛ [برای] 
پايگاه مقاومت بسيج سيدالشهدای 

محله شهدا، هيئت مبارکه 
سيدالشهدای محله شهدا، يادواره 

چهل شهيد محله شهدای 
شهرستان آران و بيدگل، به 

سفارش گنجينه انقالب اسالمی 
شهدا و دفاع مقدس شهرستان 

آران و بيدگل

نامه و وصيت نامه 1390سنا
(وصيت نامه)

نامه و وصيت نامه 1392شاملوگردآورنده فاطمه جهانگشتهپيامهای ارغوانی، اقامه نماز551
(وصيت نامه)

پيامهای ارغوانی، امام حسين (ع) در 552
مکتب شهدا

گردآورندگان فاطمه جهانگشته، 
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1390شاملو
(وصيت نامه)

گردآورنده فاطمه جهانگشته، پيامهای ارغوانی، امام زمان (عج)553
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1392شاملو
(وصيت نامه)

گردآورندگان فاطمه جهانگشته، پيامهای ارغوانی، بسيج554
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1392شاملو
(وصيت نامه)

گردآورنده فاطمه جهانگشته، پيامهای ارغوانی، تکريم خانواده شهدا555
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1392شاملو
(وصيت نامه)

گردآورنده فاطمه جهانگشته، پيامهای ارغوانی، جهاد556
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1391شاملو
(وصيت نامه)

پيامهای ارغوانی، حجاب در مکتب 557
شهدا

گردآورندگان فاطمه جهانگشته، 
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1390شاملو
(وصيت نامه)

پيامهای ارغوانی، حفظ انقالب در 558
مکتب شهدا

گردآورندگان فاطمه جهانگشته، 
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1390شاملو
(وصيت نامه)

گردآورنده فاطمه جهانگشته، پيام های ارغوانی، قرآن559
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1391شاملو
(وصيت نامه)

پيام های ارغوانی، واليت فقيه در 560
مکتب شهدا

گردآورندگان فاطمه جهانگشته، 
سيدمحسن موسوی

نامه و وصيت نامه 1390شاملو
(وصيت نامه)

صفحه  ٣٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نويسنده روزعلی قربانی؛ با پيدای مجنون561

همکاری يادواره سرداران اميران 
و دويست و پنجاه و سه شهيد 

شهرستان هفتکل

زندگينامه (مجموعه 1391دانش بيگی
زندگينامه)

پيشانی و بوسه: روايت هايی از 562
سردار شهيد مرتضی جاويدی

زندگينامه (زندگينامه 1390مشکوه قلممجيد ايزدی
مستند)

پيشاهنگ شهادت: مروری بر زندگانی 563
روحانی شهيد محمدحسن پيشاهنگ

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلکتاليف شکراهللا اختری
مستند)

پيشتازان عرصه عشق و ايثار: 564
مجموعه نثر و نظم، شرح حال و 

کيفيت احوال شهدای روحانی استان 
بوشهر در انقالب اسالمی ايران و 

هشت سال دفاع مقدس

ماندنی صلصال؛ [برای] اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

بوشهر

زندگينامه (مجموعه 1390موعود اسالم
زندگينامه)

تحقيق و نگارش محمدحسين پيشه ام نقاشی ست: شهيد حسن باقری565
جواليی تهرانی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (نثر 1391
ادبی)

پينه های افتاده از کينه: بر اساس 566
زندگی روحانی شهيد مهدی کريمی

نويسنده زينب تقی زاده؛ 
گردآورنده علی شعيبی؛ تهيه و 

تنظيم سازمان بسيج کارگری سپاه 
شهدا آذربايجان غربی، ستاد 

کنگره بزرگداشت دوازده هزار 
شهيد استان آذربايجان غربی

کردستان1392فرسار

تا آخرين منزل با سردار شهيد حجت 567
مالآقايی

مولف عليرضا زواره  ؛ تدوين و 
ويرايش الهام فرخی

رسول آفتاب (موسسه 
فرهنگی هنری رسول 

آفتاب)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

تا آوردگاه الهاله: سرگذشت نامه 568
سردار عمليات بدر شهيد عباس کريمی

به اهتمام گل علی بابايی؛ [برای] 
مرکز مطالعات پژوهشی ٢٧ بعثت

زندگينامه (زندگينامه 1391صاعقه
مستند)

تا اروند: خاطرات سرهنگ علی 569
غفاری

مصاحبه و تدوين ليال نظری 
گيالنده

خاطره (خاطره شفاهی)1392ساواالن ايگيدلری

شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجمسيدمحمدامين جعفری حسينیتا انتهای بی نهايت570
خاطره (خاطره اسارت)1390فرهنگ مردمنويسنده عليرضا بصيری جزیتاب: خاطرات دوران اسارت571
ادبيات داستانی (رمان)1391شيالننويسنده ليال حکاکتابلويی برای او572
تا به سحر يادم کن: سردار شهيد 573

حسينعلی يوسفيان به روايت همسرش 
زهرا صالحی نجف آبادی

ليال کريميان؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت سرداران و دو هزار و 
پانصد شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشان
مستند)

تا تبسم وحدت تا ...: برگی از دفتر 574
حيات و شهادت سرلشکر پاسدار 

شهيد نورعلی شوشتری

به اهتمام قربانعلی الکائی، سعيد 
ميرزايی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نيروی 
زمينی، معاونت 

فرهنگی و عمليات 
روانی، موسسه حفظ 

آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390فصل پنجمرضا علی اکبریتاج پريشان باد: مجموعه شعر575

صفحه  ٣٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تا روز هشتم: روايت کوتاهی از 576

عمليات والفجر ٨
نقد و  پژوهش تاريخی1390روايت فتحيحيی نيازی

تاريخچه اختالفات بين ايران و 577
همسايه غربی آن و علل جنگ ايران 

و عراق

ارتش جمهوری نويسنده محمدحسن باقری
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390

تاريخ شفاهی دفاع مقدس: مجموعه 578
مقاله های همايش ملی تاريخ شفاهی 

با محوريت دفاع مقدس

سازمان اسناد و به کوشش غالمرضا عزيزی
کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی 
ايران

نقد و پژوهش ادبی1390

تاريخ لشکر خراسان (جلد ٢: از 579
پيروزی انقالب اسالمی تا پس از 

دوران دفاع مقدس)

نقد و  پژوهش تاريخی1391آهنگ قلمرامين رامين نژاد

تاريخ لشکر خراسان (جلد ٣: گزيده 580
عکس های تاريخی لشکر خراسان)

مجموعه هنری (عکس)1392خانه آبیرامين رامين نژاد

تاريخ نامه دفاع مقدس استان کرمان: 581
کارنامه عملياتی لشکر ۴١ ثاراهللا 

(کتاب ٣: نبردهای پيروز: شهريور 
١٣۶٠ تا بهمن ١٣۶٠)

تحقيق و نگارش عباس ميرزايی؛ 
[برای] اداره کل حفظ آثار و 

ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

نقد و  پژوهش تاريخی1392

تاريخ نامه دفاع مقدس استان کرمان: 582
نقش بسيج و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی حماسه ثاراهللا (کتاب ٢: نبرد 
کرخه کور: مهر ١٣۵٩ تا شهريور 

(١٣۶٠

سوره مهر (سازمان تحقيق و نگارش عباس ميرزايی
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

نقد و  پژوهش تاريخی1390

کنگره سرداران و شاعر هادی فردوسیتا صبح شهادت: مجموعه شعر583
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

شعر و نثر ادبی (شعر)1391پالک هشتصفرعلی مرادیتاک: مجموعه شعر (دفتر ١)584
تا کرانه های بصيرت: مجموعه اشعار 585

دومين کنگره شعر پاسدار
سپاه پاسداران انقالب به کوشش سيدمهرعلی محمدنژاد

اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
فرهنگی و تبليغاتی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

تا کربال ...: چهل روايت از دلدادگی 586
شهدا به حضرت امام حسين 
عليه السالم و شهدای کربال

زندگينامه (مجموعه 1392امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
زندگينامه)

تا کوچه های آسمان: خاطرات شهيد 587
صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1390کتاب فرداتدوين محمدمهدی بهداروند

موزه دفاع مقدس و تاالرهای باغ موزه دفاع مقدس588
ترويج فرهنگ 

مقاومت (شهرداری 
تهران)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

شعر و نثر ادبی (شعر)1390لمپارجب افشنگتا مزار سلمان هراتی589
تا نقطه پرواز: مروری بر زندگی معلم 590

و روحانی شهيد حسينقلی کماسی
تاليف محمود وضيع؛ به سفارش 
کنگره سرداران شهيد و دو هزار 
و هفتصد شهيد خراسان شمالی

زندگينامه (زندگينامه 1391جهانی
مستند)

صفحه  ٣٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تانک آرزوها: مجموعه رمان طنز 591

نوجوان
نويسنده احمد عربلو؛ تصويرگر 

سحر حقگو
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان نوجوان)

تا هميشه: مجموعه داستان انقالب و 592
دفاع مقدس

نويسندگان مژده عباسی، پروانه 
ماندگاری، مجيد ذاکری

ادبيات داستانی (داستان 1391کتاب آشنا
کوتاه)

تاوان شيرين: براساس زندگی 593
سرهنگ جانباز ابراهيم مهران راد

محسن صادق نيا؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

تاوان عشق: بر اساس خاطرات 594
فاطمه سلطان دهقانی

نويسنده محمدحسن صادق زاده 
پوده

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

تبار آينه: زندگينامه و خاطرات شهيد 595
اسداهللا حسن وند

زندگينامه (زندگينامه 1392  آيين احمد (ص)نويسنده احمدرضا گوهری
مستند)

تبارشناسی جريان های سياسی معاصر 596
(جلد ٢: رازهای دهه شصت ١٣۵٨ 

تا ۶٨)

نقد و  پژوهش تاريخی1391شرکت انتشارات کيهانمرتضی صفار هرندی

تبسم آبی: مجموعه شعر دفاع مقدس 597
استان سمنان

به کوشش فضل اهللا قاسمی؛ تهيه 
کننده اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان 

سمنان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390زمزم هدايت
گردآوری های ادبی

تبسم در اول وقت: زندگی نامه 598
خاطرات و وصيت نامه ۴۴ شهيد آماد 

و پشتيبانی سپاه حضرت عباس (ع) 
استان اردبيل، تدارکات سابق

سيدمحمود مهدی؛ [برای] 
معاونت آماد و پشتيبانی سپاه 

حضرت عباس (ع) استان اردبيل

زندگينامه (مجموعه 1391ساواالن ايگيدلری
زندگينامه)

تبسم در خون: زندگينامه يکصد نفر 599
از شهدای شهرستان بروجرد

زندگينامه (مجموعه 1390اردی بهشت جانانعلی حسين عزيزی
زندگينامه)

خاطره (مجموعه خاطره)1392دارخوين  محمد محمدیتبسم رزمندگان (جلد ١)600

خاطره (مجموعه خاطره)1392دارخوين  محمد محمدیتبسم رزمندگان (جلد ٢)601

تب عشق: خاطراتی از زندگی شهيد 602
دانش حجتی

تحقيق و نگارش الهام رستمی ... 
[و ديگران]؛ [برای] پايگاه 

مقاومت حضرت فاطمه (س) 
حوزه ٢ شهری خواهران سپاه 

ناحيه رشت، موسسه شميم 
انديشه، کانون ياران کربال

زندگينامه (زندگينامه 1390حرف نو
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1390طنين قلممؤلف زکيه عظيمی خورتبعيدی شانزليزه603
تبليغات و عمليات روانی در جنگ 604

ايران و عراق
نقد و  پژوهش فرهنگی1390روايت فتحعلی محمد نائينی

تحقيق و نگارش محمدحسين تپش سايه دوست: شهيد حسن باقری605
جواليی تهرانی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (نثر 1390
ادبی)

تپش های ماندگار ([دفتر ۵]: مجموعه 606
اشعار برگزيده پنجمين جشنواره شعر 

دفاع مقدس استان گلستان)

به کوشش حسين عبدی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
گلستان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391نوروزی
گردآوری های ادبی

صفحه  ۴٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تپه انگشتی: خاطرات جانباز محمد 607

نعمت زاده
مصاحبه و تدوين کريم فيضی  ؛ 

[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزشهای دفاع مقدس استان 

اردبيل

خاطره (خاطره 1391ساواالن ايگيدلری
خودنوشت)

تپه سبز در آتش: خاطرات عبداهللا 608
روح اللهی ديده بان توپخانه

نويسنده عبداهللا روح اللهی  ؛ 
[برای] کنگره بزرگداشت 

سرداران و دو هزار و پانصد 
شهيد شهرستان نجف آباد

خاطره (خاطره 1392ستارگان درخشان
خودنوشت)

عباس فالح زاده؛ بازنويسی تجربه جنگ نابرابر609
محمدرضا بابايی

خاطره (خاطره 1392هدی
خودنوشت)

تجربه های سخت: خاطرات آزادگان 610
سرافراز

تاليف عبدالرضا سالمی نژاد؛ 
[برای] امتياز ستاد آيه های ايثار 

و تالش

خاطره (خاطره اسارت)1391نيلوفران

تجلی اسطوره مذهبی در شعر انقالب 611
اسالمی با محوريت اشعار علی معلم، 

علی موسوی گرمارودی، عليرضا 
قزوه، محمدجواد محبت

نقد و پژوهش ادبی1392حبله رودمؤلف سکينه برناکی

تجمع ممنوع: خاطرات آزاده سرافراز 612
محمدعلی ملتجائی فريد

به قلم مسعود زين العابدين؛ 
[برای] حوزه هنری آذربايجان 

غربی

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

مولفين مسعود بختياری، تحليل عمليات طريق القدس613
نصرت اهللا معين وزيری

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390

تحليل عنصر شخصيت در ده اثر 614
ادبيات پايداری

نقد و پژوهش ادبی1392سورمهمهديه محمودی تاج آبادی

نويسنده مهران مظفری؛ [به تحليل وصيت نامه شهدا615
سفارش] حوزه هنری استان 

کهگيلويه و بوير احمد

نامه و وصيت نامه 1390بهتاپژوهش
(وصيت نامه)

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحاعظم السادات حسينیتحويلداری به روايت همسر شهيد616
مستند)

بازآفرينی زهرا کيامرثی؛ تخته سياه: خاطرات کودکانه617
تصيويرگر زهراسادات 

رحمت آبادی؛ مترجم به انگليسی 
زهرا دشتبان

موسسه فرهنگی 
هنری امين استهبان

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1390ملک اعظمابوالفضل درخشندهتخريب چی دوران618
تذکره الشهدا: مختصری از زندگی نامه 619

و وصايای ١۶٠ روحانی شهيد استان 
مازندران

حسن کريمی سليمی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

استان مازندران

زندگينامه (مجموعه 1392نماشون
زندگينامه)

ترکش داغ: خاطرات و دستنوشته های 620
سردار شهيد وحيد رزاقی

خاطره (خاطره 1392امينانبه اهتمام عباس روحی دهبنه
خودنوشت)

ادبيات داستانی (داستان 1390هزاره ققنوسمحمدعلی گودينیترکش های دوقلو621
کوتاه)

ترکش های قلم: طرح هايی از هشت 622
سال دفاع مقدس

سيدايمان نوری نجفی  ؛ با مقدمه 
عبدالمجيد حسينی راد  ؛ مترجم 

سيامک دل آرا

مجموعه هنری (تجسمی)1391روايت فتح

صفحه  ۴١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ترنم راز: کتاب شعر شهدای خراسان 623

شمالی
به کوشش و گردآوری محمد تقی 
عزيزی؛ [برای] معاونت پژوهش 

و ارتباطات فرهنگی اداره کل 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 

خراسان شمالی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391جهانی
گردآوری های ادبی

ترنم نور: مجموعه داستان های 624
برگزيده دوره های هفتم، هشتم و نهم 

جشنواره فرهنگی هنری ره آورد 
سرزمين نور

دبيرخانه جشنواره ره آورد 
سرزمين نور

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان اردويی 

راهيان نور و 
گردشگری

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)/ گردآوری های ادبی

نويسنده محمدحسن صادق زاده ترور در سرزمين مظلوم625
پوده

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

کردستان1390

شاعر راضيه رجايی؛ تصويرگران تسبيح626
علی داودی، مهدی باديه پيما

شعر کودک و نوجوان1390ستاره ها

اميرکبير، کتابهای معصومه خسروشاهیتشويش يا امروز را مطمئن نيستم627
سيمرغ

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

تصوير دفاع مقدس در آينه ادبيات 628
داستانی: مجموعه ای از ١٠٠ خالصه 

اثر برگزيده در حوزه دفاع مقدس 
برای اقتباس در توليد برنامه های 

تلويزيونی

الهه عطاردی؛ تهيه و تنظيم گروه 
ادبی پژوهش سيما

سازمان صدا و 
سيمای جمهوری 

اسالمی ايران، اداره 
کل آموزش و پژوهش 
سيما، مديريت پژوهش

مرجع نگاری ها (راهنماها)1390

مجموعه هنری (عکس)1390يا زهرا (س)  به کوشش علی اکبریتصوير ياران629
تعامالت آمريکا و عراق و جنگ 630

تحميلی
ارتش جمهوری تاليف شاداب عسگری

اسالمی ايران، 
سازمان حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع 
مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390

تفسير توفان: گفت و گو با شاعران 631
معاصر درباره شعر مقاومت اسالمی

نقد و پژوهش ادبی1391روايت فتحبه کوشش رضا اسماعيلی

تفنگ خالی: براساس خاطرات مربوط 632
به شهدای خراسان

زندگينامه (زندگينامه 1391ستاره هامولف فاطمه جهانگشته
داستانی)

تقويم تاريخ دفاع مقدس (جلد ١٨: 633
نبرد خونين در چزابه، حوادث بهمن 

(١٣۶٠

تاليف نبی کريمی، فرهاد 
بهروزی؛ [برای] مرکز 

پژوهشهای دفاع مقدس نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

مرکز اسناد انقالب 
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس (جلد ١٩: در 634
راه پيروزی: حوادث اسفند ١٣۶٠)

تاليف سعيد پورداراب، فرهاد 
بهروزی؛ [برای] مرکز 

پژوهشهای دفاع مقدس معاونت 
عمليات نيروی زمينی ارتش 

جمهوری اسالمی ايران

مرکز اسناد انقالب 
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

صفحه  ۴٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تقويم تاريخ دفاع مقدس (جلد ٢٠: 635

فتح بزرگ: حوادث فروردين ١٣۶١)
سعيد پورداراب؛ نبی کريمی؛ 

[برای] مرکز پژوهشهای دفاع 
مقدس معاونت عمليات نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

مرکز اسناد انقالب 
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس (جلد ٢٢: و 636
خدا خرمشهر را آزاد کرد: حوادث 

خرداد ١٣۶١)

تاليف سعيد پورداراب و نبی 
کريمی

مرکز اسناد انقالب 
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)
تقويم تاريخ دفاع مقدس (جلد ٢٣: 637

رمضان در رمضان: حوادث تير 
(١٣۶١

مرکز اسناد انقالب تاليف نبی کريمی
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)
تقويم تاريخ دفاع مقدس (جلد ٢۴: و 638

هنوز رمضان: حوادث مرداد ١٣۶١)
مرکز اسناد انقالب تاليف نبی کريمی

اسالمی
نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس (جلد ٢۵: 639
حماسه دو سال حضور: حوادث 

شهريور ١٣۶١)

مرکز اسناد انقالب تأليف فرهاد بهروزی
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)
تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 640

۴: غرش ناوچه ها: حوادث و 
رويدادهای يکم تا پانزدهم آبان ماه 

(١٣۵٩

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری ... [و ديگران]
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی 
نداجا

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 641
۵: شعله های انتقام: حوادث و 

رويدادهای شانزدهم تا سی ام آبان ماه 
(١٣۵٩

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری ... [و ديگران]
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 642
۶: مرواريد: حوادث و رويدادهای 

يکم تا پانزدهم آذر ماه ١٣۵٩)

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری ... [و ديگران]
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 643
٧: سيادت دريايی: حوادث و 

رويدادهای شانزدهم تا سی ام آذر ماه 
(١٣۵٩

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری ... [و ديگران]
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 644
٨: محبوس ام القصر: حوادث و 

رويدادهای يکم تا پانزدهم دی ماه 
(١٣۵٩

حبيب اهللا سياری، علی جعفری 
جبلی

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 645
٩: مقاومت در خارک: حوادث و 

رويدادهای شانزدهم تا سی ام دی ماه 
(١٣۵٩

حبيب اهللا سياری، علی جعفری 
جبلی

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

صفحه  ۴٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 646

١٠: هوادريا ناجی آبادان: حوادث و 
رويدادهای يکم تا پانزدهم بهمن ماه 

(١٣۵٩

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری، مجيد منصوری
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 647
١١: موج های خروشان: حوادث و 
رويدادهای شانزدهم تا سی ام بهمن 

ماه ١٣۵٩)

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری، مجيد منصوری
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 648
١٢: اقتدار ناوشکن ها: حوادث و 

رويدادهای يکم تا بيست و نهم 
اسفندماه   ١٣۵٩)

حبيب اهللا سياری، شهريار 
ميرشکاری

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 649
١٣: آرامش در دريا: حوادث و 
رويدادهای يکم الی سی و يکم 

فروردين ماه ١٣۶٠)

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری، عيسی عابدينی
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 650
١۴: حوادث و رويدادهای يکم تا سی 

و يکم ارديبهشت ماه ١٣۶٠)

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری، علی جعفری جبلی
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 651
١۵: حوادث و رويدادهای يکم تا سی 

و يکم خرداد ماه ١٣۶٠)

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری، مجيد منصوری
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 652
١۶: حوادث و رويدادهای يکم تا سی 

و يکم تيرماه ١٣۶٠)

حبيب اهللا سياری، شهريار 
ميرشکاری

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 653
١٧: حوادث و رويدادهای يکم تا سی 

و يکم مردادماه ١٣۶٠)

حبيب اهللا سياری، شهريار 
ميرشکاری

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 654
١٨: حوادث و رويدادهای يکم تا سی 

و يکم شهريورماه ١٣۶٠)

ارتش جمهوری حبيب اهللا سياری، مجيد منصوری
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

تقويم تاريخ دفاع مقدس نداجا (جلد 655
١٩: حوادث و رويدادهای يکم تا 

سی  ام مهرماه ١٣۶٠)

ارتش جمهوری حبيب اهللا ستاری، علی جعفری جبلی
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهشهای نظری و 
مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

صفحه  ۴۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تکرار يک تنهايی: جستارهايی از 656

حيات سيدمرتضی آوينی
زندگينامه (زندگينامه 1392يا زهرا (س)  به کوشش محمدعلی صمدی

مستند)
تلخ و شيرين: ٢٩٢٠ روز با پنجاه 657

روايتگر گرگانی
نويسنده علی اصغر مقسمی؛ با 

همکاری سازمان فرهنگی 
ورزشی 

شهرداری گرگان

خاطره (مجموعه خاطره)1392مقسم

تلگرافچی پنچ ستاره: خاطرات 658
ستوانيار مخابرات صابر قره داغلو

سوره مهر (سازمان خاطره نگار ساسان ناطق
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

تماشاگه راز: مقاله، نقد و گفت وگو 659
درباره سينمای دفاع مقدس

نقد و  پژوهش هنری1391واحهمؤلف سيدمرتضی آوينی

تمام شهيدان تو را می شناسند: 660
فرهنگ رضوی در آيينه زندگی شهدا

نگارش عليرضا جمشيدی، نجمه 
مولوی؛ کاری از گروه توليد و 
تدوين متون [موسسه خدمات 

مشاوره ای، جوانان و پژوهشهای 
اجتماعی]

زندگينامه (زندگينامه 1391قدس رضوی
داستانی)

تمام فصل ها بوی تو را می دهند: 661
مجموعه نثرهای ادبی برای شهيدان

محمدباقر نجف زاده بارفروش «م. 
روجا»

شعر و نثر ادبی (نثر 1391هزاره ققنوس
ادبی)

تمرين شهادت: خاطرات برگزيده 662
شهدای شهرستان شيروان قبل از 

انقالب تا شهادت

برات علی فرهمند راد، يحيی 
شعبانی باغان

زندگينامه (مجموعه 1392شيالن
زندگينامه)

تمنای وصال: گزيده موضوعی 663
وصيت نامه های شهدای استان مرکزی

گردآورنده اداره کل بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان مرکزی

نامه و وصيت نامه 1391مهر کتيبه
(وصيت نامه)

تن باروت: نگاهی به خاطرات سردار 664
شهيد محمدرضا عسگری جانشين 

ستاد لشکر ٢۵ کربال

کنگره بزرگداشت به کوشش مصطفی محمدی
سرداران و چهار 
هزار شهيد استان 

گلستان

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

تن دال: تحول فرهنگ سياسی در 665
سينمای پرمخاطب ايران ١٣۵٧ تا  

١٣٩٠

نقد و  پژوهش هنری1392رخداد نوسيدمجيد حسينی

تندباد حوادث: گفتگو با عيسی پژمان 666
مامور ويژه شاه و نماينده ساواک در 

کردستان عراق

کردستان1390نشر علمعرفان قانعی فرد

تندبادی از کوير: نگاهی به زندگی 667
شهيد ميرقاسم ميرحسينی

نويسنده حسين نيری؛ تصويرگر 
رشيد کارگر

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

ارتش جمهوری شاداب عسگریتنديس استقامت: يادمان آزادگان668
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

تنديس وقار: شناخت نامه سردار شهيد 669
محمدرضا دالک فرمانده محور 

عملياتی لشکر ١٧ علی بن ابيطالب 
(عليه السالم)

زندگينامه (زندگينامه 1392سيدعلی زادهمولف سيدعلی ميری رکن آبادی
مستند)

صفحه  ۴۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تنفس طاليی: چگونگی مجروح شدن 670

يک رزمنده بسيجی دفاع مقدس در 
عمليات محرم و اتفافات بعد از آن

مولف رمضانعلی کاوسی؛ به 
سفارش اداره انتشارات و 

اطالع رسانی معاونت پژوهشی 
سازمان بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان اصفهان

خاطره (خاطره 1390گلبن
خودنوشت)

تنهاترين سرباز: براساس زندگی 671
شهيد امير سرلشگر اميرهوشنگ 

برنوس

زندگينامه (زندگينامه 1391سوره سبزنويسنده محمد بداقی
داستانی)

  تو برای من نمی مانی ...: روايت 672
زندگی شهيد عبدالرضا مجيدی

نويسنده اعظم پشت مشهدی 
(شقايق)؛ کاری از واحد 

آفرينش های ادبی حوزه هنری 
استان هرمزگان

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب آشنا 
داستانی)

توپخانه در دفاع مقدس: تحليلی بر 673
نقش رسته توپخانه نيروی زمينی 

ارتش جمهوری اسالمی ايران

مؤلفان ناصر آراسته، مسعود 
بختياری؛ [برای] ه ي ئ ت  م ع ارف  
ج ن گ  ش ه ي د س پ ه ب د ع ل ی  صياد 

شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391ايران سبز

اميرکبير، کتابهای نوشته محسن خسرویتو را چشم در راهم674
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1391
(نمايشنامه)

توسل و تحول: مجموعه هشت 675
داستان کوتاه دفاع مقدس

علی اصغر عنابستانی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
چهارمحال و بختياری

ادبيات داستانی (داستان 1390سدره المنتهی
کوتاه)

توصيف حضور: زيارت مناطق جنگی 676
جنوب کشور

سفرنامه1390بازرگاننوشته حوا نورپرور

توقف ممنوع: توليد ملی، خالقيت و 677
ابتکار بومی، در نگاهی اجمالی به 

هشت سال دفاع مقدس

گردآوری فائزه خلج؛ تنظيم و 
بازنويسی محمدجمال صدرايی؛ با 
نظارت معاونت پژوهشی فرهنگی 

موسسه روايت سيره شهدا

مشق (موسسه 
فرهنگی هنری حديث 

مهتاب)

خاطره (مجموعه خاطره)1391

تولدی در هور: خاطرات حيات و رزم 678
و شهادت شهيد حسين محمديان

موسسه انجمن نويسنده معصومه سپهری
پيشکسوتان سپاس

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

تو مقاوم ترين شهر دنيايی: خاطراتی 679
از مقاومت تا آزادسازی خرمشهر به 
ضميمه خاطراتی از رزمندگان شرکت 

نفت

گردآوری و تنظيم موسسه 
انتشاراتی کتاب مسافر؛ [برای] 

روابط عمومی شرکت ملی مناطق 
نفتخيز جنوب و شرکت های تابع

خاطره (مجموعه خاطره)1391کتاب همه

تونلی زير رودخانه: بر اساس زندگی 680
و مجاهدات سردار شهيد محمدرضا 

سمندری

زندگينامه (زندگينامه 1391ستاره هامؤلف مريم عرفانيان
داستانی)

فروزان حسنوندی؛ به سفارش تيام681
بسيج جامعه زنان سپاه حضرت 

ابوالفضل (ع) لرستان

ادبيات داستانی (رمان)1391آيين احمد (ص)

تيپ ١ لشکر ٩٢ زرهی در آغاز 682
جنگ تحميلی: پدافند در جنوب  غربی 

اهواز

نويسنده سيديعقوب حسينی؛ 
[برای] هيئت معارف جنگ شهيد 

سپهبد علی صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391ايران سبز

صفحه  ۴۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تيپ ٢ لشکر ٩٢ زرهی در آغاز 683

جنگ تحميلی: عين خوش پای پل 
کرخه

نويسنده سيديعقوب حسينی؛ 
[برای] هيئت معارف جنگ شهيد 

سپهبد علی صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1392ايران سبز

تيپ ٣ لشکر ٩٢ زرهی در آغاز 684
جنگ تحميلی: پدافند در دشت آزادگان

نقد و  پژوهش تاريخی1392ايران سبزنويسنده يعقوب حسينی

تير و ترکش  : همراه با شهدای محالت 685
باغ زهرا و ۴٠٠ دستگاه و سنگی

تدوين اسماعيل ماهينی؛ [برای] 
سپاه امام صادق (ع) استان 

بوشهر

زندگينامه (مجموعه 1390توسعه سبز
زندگينامه)

شعر و نثر ادبی (نثر 1392تقديراثر مجيد شيرمحمدیتيکه های پاره686
ادبی)

تيناری: مجموعه داستان سرداران 687
شهيد مازندرانی به زبان محلی

ابراهيم باقری حميدآبادی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

استان مازندران

ادبيات داستانی (داستان 1392نماشون
کوتاه)

سپاه پاسداران انقالب نويسنده يحيی نيازیجاده استراتژيک فاو بصره688
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391

جاده ای تا پوتين های من: مجموعه 689
داستان های کوتاه

حميدرضا ميرزايی زاده؛ [برای] 
حوزه هنری استان گلستان

ادبيات داستانی (داستان 1391نقش
کوتاه)

جاده های آسمان: مجموعه 690
داستان های کوتاه پيوسته برگرفته از 

خاطرات رزمنده دالور حسينعلی 
ايزانلو از نيروهای واحد اطالعات 
عمليات منطقه مريوان محور دزلی 
بين سال های ١٣۶٠ تا ١٣۶۶ از 

کاوی ژال تا ماووت عراق، از اسارت 
تا مجروحيت 

مؤلف حميدرضا ميرزايی زاده  ؛ 
[برای] حوزه هنری استان گلستان

کردستان1391نقش

جاده های دور: شرح شهيد امير 691
سرلشگر حسين هداوند ميرزايی

محمود ميری؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

داستان کودک و نوجوان 1390رستگار گيالنتاليف عباس روحیجامانده692
(داستان نوجوان)

جامانده : براساس زندگی سردار شهيد 693
حاج اکبر آقابابايی

تهيه و تنظيم الهه حاجی حسينی، 
هاجر کرمانی؛ [برای] مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

خاطره (خاطره 1391عماد فردانويسنده سيدمجتبی هاشمیجامانده: خاطرات يک رزمنده694
خودنوشت)

کتاب نشر (نهاد نويسنده محمدمهدی بهداروندجامعه شناسی جنگ695
کتابخانه های عمومی 

کشور)

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

نقد و  پژوهش فرهنگی1391جامعه شناسانعليرضا شايان مهرجامعه شناسی جنگ696
جامعه شناسی جنگ: تحليل 697

جامعه شناختی سازگاری مهاجران در 
مقصد

جهاد دانشگاهی، مولف بيژن زارع
واحد تربيت معلم

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

صفحه  ۴٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جامعه شناسی جنگ و آشنايی با دفاع 698

مقدس
نقد و  پژوهش فرهنگی1390نبوینوشته منصور ميرزايی ميانه

جامعه شناسی سينمای جنگ و دفاع 699
مقدس: چهارمقاله درباره فيلم و 

سينمای جنگ و دفاع مقدس

نقد و  پژوهش هنری1391بهمن برناسعيد مدنی

جامی ز خمخانه دل: پاسخ به 700
مطروحه حضرت آيت اهللا العظمی 

سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر 
معظم انقالب اسالمی

گردآوری موسسه پژوهشی 
فرهنگی انقالب اسالمی

نسيم انقالب 
(انتشارات انقالب 

اسالمی)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

شاعر سيدمهدی موسوی؛ جانباز قهرمان701
تصويرساز و صفحه آرا گروه 

هنری صحرای طاليی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان قم، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قم

شعر کودک و نوجوان1391حديث نينوا

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحهاله عابدينجان بزرگی به روايت همسر شهيد702
مستند)

جانم نثار خاک گهربار ميهنم: 703
سروده های حماسی

شعر و نثر ادبی (شعر)1390فراديدسراينده ايران باقری

جاودانان جنوب: يادمان فرماندهان 704
شهيد استان بوشهر

شهرداری بندر 
بوشهر، موسسه 
فرهنگی ورزشی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

جاودانه ها: زندگينامه و خاطرات 705
شهيدان رجايی، ابوترابی، بابايی، 

لشگری و چگينی

به کوشش محمدرضا 
ابراهيم نژاد حميدی

زندگينامه (مجموعه 1392طه
زندگينامه)

جاودانه ها: کنگره بزرگداشت شهدای 706
نوجوان

نشر شاهد (بنياد تدوين گر و نويسنده علی رستمی
شهيد و امور 

ايثارگران)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

جايزه برای اسارت يل سيستانی: 707
زندگينامه شهيد سرتيپ ابراهيم نوری

تدوين غالمحسين زرگر؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
سيستان و بلوچستان

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

زمينی، لشکر ٨٨ 
زرهی سيستان و 

بلوچستان

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

جايش پيش خودم است: سردار شهيد 708
قربانعلی عرب به روايت نرگس 

قدوسی

نويسنده هاجر صفائيه؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

جايگاه مطلوب فرهنگ ايثار و 709
شهادت در نظام تعليم و تربيت 
عمومی کشور: مجموعه مقاالت

  اداره کل بنياد شهيد و[برای]
 امور ايثارگران استان فارس، با
 همکاری دانشکده علوم تربيتی و

روانشناسی دانشگاه شيراز

نقد و  پژوهش فرهنگی1390فرامرز

جبهه جای مردن نيست: آثار برگزيده 710
سومين جشنواره خاطره نويسی دفاع 

مقدس استان هرمزگان

يحيی دهقانی؛ [برای]حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس 

استان هرمزگان

خاطره (مجموعه خاطره)1392آسمان انتظار

صفحه  ۴٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جبهه ذوالفقاريه: تاريخنامه دفاع 711

مقدس شهرستان خمينی شهر، نقش 
بسيج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

آبان ۵٩ تا مهر ١٣۶٠

تحقيق و نگارش قاسمعلی کرمی 
هرستانی

نقد و  پژوهش تاريخی1391ستارگان درخشان

جبهه گيری ابرها: مجموعه شعر 712
انقالب دفاع مقدس، گزيده اشعار 

شاعران حوزه هنری استان هرمزگان

کاری از واحد آفرينش های ادبی 
حوزه هنری استان هرمزگان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391کتاب آشنا
گردآوری های ادبی

جبهه های غرب در دوران دفاع مقدس 713
با حماسه سازان

خاطره (خاطره 1392نظریاحمدرضا فرح دل
خودنوشت)

جبهه همين نزديکی ست ...: يادمان 714
زنان ايثارگر استان چهارمحال و 

بختياری

نويسندگان خاطره عاطف، ناهيد 
رفيعی وردنجانی

زندگينامه (مجموعه 1391سامان دانش
زندگينامه)

جدال با سرنوشت: بر اساس خاطرات 715
سرتيپ دوم جانباز امير صبوری زاده

ارتش جمهوری نوشته مژگان مظفری
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1391

ادبيات داستانی (رمان)1391عباس داودیجدول نور: ويژه کاروان راهيان نور716

جراحی در خاکريز: گزيده ای از 717
خاطرات دکتر کرامت يوسفی فوق 

تخصص جراحی ترميمی از حضور در 
جبهه های دفاع مقدس

به کوشش آذر همتی؛ [برای] 
دفتر فرهنگ و مطالعات پايداری 

حوزه هنری استان کرمان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

جرعه ای از آسمان: خاطرات سردار 718
شهيد علی عابدينی فرمانده گردان 
خط شکن غواص لشکر ۴١ ثاراهللا 

کرمان

زندگينامه (زندگينامه 1392سرلوحهبازنويسی احمد ايزدی
مستند)

جرعه ای از ملکوت: خاطرات کارکنان 719
بنياد شهيد خراسان رضوی، شمالی و 

خانواده شهدا

صرير (بنياد حفظ آثار بازنويس مريم عرفانيان
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

شعر و نثر ادبی (نثر 1391روانشناسی و هنرمهرانگيز غفارپورجرعه ای گوارا بر برکه های دلتنگی720
ادبی)

جرعه نوشان کوثر: زندگی نامه، وصايا 721
و خاطرات شهدای شهرستان کوثر

امير رجبی؛   [برای] بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان اردبيل، 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اردبيل

زندگينامه (مجموعه 1391نگين سبالن
زندگينامه)

ياران شاهد (بنياد ميراحسان موسوی اصلجرنامه722
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

خاطره (خاطره 1391زمزم هدايتعبدالهادی اسماعيلیجزاير شناور723
خودنوشت)

اميرکبير، کتابهای نوشته زهرا عباسیجزيره آتش  : آبادان724
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1392

محمدمهدی بهداروند؛ تهيه و جستاری بر پايان جنگ725
تنظيم موسسه مطالعات فرهنگی 

مستشهدين وصال

نقد و  پژوهش تاريخی1390والء منتظر

صفحه  ۴٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جستاری ديگر (جلد ٢: نقدی برخی 726

از رمان های برگزيده کودک و 
نوجوان)

نقد و پژوهش ادبی1392خانه کتابتأليف فرخنده حق شنو

جستجو: شرح شهيد امير سرلشگر 727
شهيد غيور اصلی

عليرضا پوربزرگ وافی؛ [برای] 
نيروی زمينی ارتش جمهوری 

اسالمی ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

جشن پتو: خاطرات طنز دوران دفاع 728
مقدس

کتاب نشر (نهاد به اهتمام عبدالرحيم سعيدی راد
کتابخانه های عمومی 

کشور)

خاطره (مجموعه خاطره)1391

ادبيات داستانی (داستان 1391فاتحانمصطفی محمدیجعفر شاطر غالم و چند داستان ديگر729
کوتاه)

عبداهللا عميدی؛ به سفارش کنگره جلوتر از خاکريز730
سرداران و چهارده هزار و 
ششصد شهيد استان فارس

خاطره (مجموعه خاطره)1391عبداهللا عميدی

جلوه اسالم: پيرامون اسالم، انقالب و 731
اهل بيت (عليه السالم)

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

جلوه جمال: معرفی شاهدان عرصه 732
هنر (جلد ١)

پژوهش و تاليف آذر 
زينی طالبری؛ به سفارش معاونت 

امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

زندگينامه (مجموعه 1390سوره سبز
زندگينامه)

جلوه های بصيرت (دفتر ۵: جهادگر 733
شهيد محمدحسن جعفری)

بازنويس سيدمحمدرضا رضوی؛ 
[برای] اداره امور ايثارگران 

سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان

زندگينامه (زندگينامه 1390آل احمد (ع)
مستند)

جلوه های بصيرت (دفتر ۶: جهادگر 734
شهيد هوشنگ کريمی)

بازنويس سيدمحمدرضا رضوی؛ 
[برای] اداره امور ايثارگران 

سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان

زندگينامه (زندگينامه 1390آل احمد (ع)
مستند)

جلوه های بصيرت (دفتر ٧: جهادگر 735
شهيد ابراهيم تبريزی)

بازنويس سيدمحمدرضا رضوی؛ 
[برای] اداره امور ايثارگران 

سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان

زندگينامه (زندگينامه 1390آل احمد (ع)
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1391عصر داستانمرتضا کرباليی لوجمجمه ات را قرض بده برادر736
جمعا ده سال و سی و نه روز: 737

خاطرات آزادگان شهرستان شفت
مصاحبه و تدوين شهاب احمدپور؛ 

[برای] واحد ادبيات پايداری 
حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

جمع پريشان: معرفی هنرمندان انقالب 738
اسالمی

گردآورنده محمدباقر فکور؛ 
[برای] مديريت آموزش 

شهروندان سازمان فرهنگی 
تفريحی شهرداری مشهد

بوی شهر بهشت 
(شهرداری مشهد، 

سازمان فرهنگی 
تفريحی)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

حسن رضا ئی خيرآبادی، سيد رحيم جمعلی (جلد ١)739
موسوی

خاطره (مجموعه خاطره)1390آصف

ادبيات داستانی (رمان)1391انديشه ورزان آرياحسن گلچينجميل: رمان دفاع مقدس740
جنايت جنگی: حمالت شيميايی عراق 741

در جنگ با ايران
سپاه پاسداران انقالب نويسنده محمدباقر نيکخواه بهرامی

اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391

صفحه  ۵٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جنگ افزارهای معيوب: مجموعه ١٩ 742

داستان کوتاه
ادبيات داستانی (داستان 1392آشنايیاسماعيل زرعی

کوتاه)
صرير (بنياد حفظ آثار مرتضی سلطانیجنگ انسان حيوان (جلد ٢)743

و نشر ارزش های 
دفاع مقدس)

خاطره (مجموعه خاطره)1390

خاطره (خاطره شفاهی)1392پيام ايثارمولف بنياد سعادتیجنگاوران: به روايت علی مواليی744
جنگ ايران و عراق: قطع نامه های 745

شورای امنيت سازمان ملل متحد 
پيرامون درگيری نظامی

نويسنده متيو جی فرتی؛ مترجم 
غالمرضا خواجی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392ارسالن
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)
جنگ ايران و عراق از نگاه 746

نظريه های روابط بين الملل
پژوهش و نشر نويسنده اميرمحمد حاجی يوسفی

صفحه جديد
نقد و  پژوهش تاريخی1392

جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان 747
ملل (جلد ١٠: ژانويه تا ژوئن 

١٩٨٩، دی ١٣۶٧ تا تير ١٣۶٨)

گردآوری و ترجمه اسناد 
محمدعلی خرمی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)

جنگ ايران و عراق، شورای عالی 748
دفاع به روايت مطبوعات

به اهتمام منصور کمالی؛ مقدمه 
حسين اردستانی

پژوهش و نشر 
صفحه جديد

نقد و  پژوهش تاريخی1392

جنگ ايران و عراق، موضوعات و 749
مسايل

سازمان مطالعه و محمد دروديان
تدوين کتب علوم 

انسانی 
دانشگاهها (سمت)، 

مرکز تحقيق و توسعه 
علوم انسانی

نقد و  پژوهش تاريخی1391

جنگ به روايت فرمانده: درس 750
گفتارهای جنگ دکتر محسن رضايی  

ميرقائد

به اهتمام پژمان پورجباری؛ با 
مقدمه غالمعلی رشيد

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390

داستان کودک و نوجوان 1391انديشمندان يزدپيمان سبزه علیجنگ تمام شد ... نشد751
(داستان نوجوان)

جنگ تن به تن: بر اساس خاطرات 752
رضا لطيفيان

ارتش جمهوری نويسنده عليرضا اسفندياری
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1391

جنگ در اسارت، سرگذشت آزادگان يا 753
اسرای ايرانی

ارتش جمهوری نويسنده شاداب عسگری
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

جنگ در پشت ميله ها: خاطرات آزاده 754
جانباز سيدمجيد ابوالحسنی

نويسنده سميراالسادات امامی؛ 
  تهيه کننده بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان سمنان، بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 

مقدس استان سمنان

خاطره (خاطره اسارت)1392زمزم هدايت

نويسنده عباس صيدی؛ تصويرگر جنگ در نخلستان (جلد ١)755
ليال رشنوادی

داستان کودک و نوجوان 1390برگ آذين
(داستان کودک)

خاطره (خاطره اسارت)1391پيام آزادگانناصر صارمیجنگ را ما شروع کرديم!756

صفحه  ۵١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جنگ شهرها و دفاع موشکی: 757

بررسی تحليلی حوادث سياسی، نظامی 
و اجتماعی دوران جنگ شهرها

بنياد حفظ آثار و نشر نويسنده محمدحسين پيکانی
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391

نويسندگان کوين ام. وودز، جنگ صدام758
ويليامسون مورای، توماس 

هوالدی؛ مترجم داود عمليايی 
کوپايی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390مرز و بوم
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)

جنگ قبل از جنگ: برگرفته از 759
خاطرت اميرسرتيپ مصطفی گودينی

موسسه فرهنگی زينب عرفانيان
هنری جنات فکه

کردستان1391

جنگ ما را عاشق خود کرده بود!: 760
خاطرات حسين عباس زاده

خاطره (خاطره 1392هزاره ققنوسبه کوشش ولی هاشمی
خودنوشت)

جنگ مال خودت: سردار شهيد 761
عبدالرسول زرين به روايت حليمه 

ابراهيمی

نويسنده نفسيه حاجی سليمانی؛ 
[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه 
صاحب الزمان (عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

جنگ ماندگار: گفتارهايی از رهبر 762
معظم انقالب حضرت آيت اهللا خامنه ای 

(دامت برکاته)

نقد و  پژوهش فرهنگی1391يا زهرا (س)  به کوشش علی اکبری

جنگ نامه: منظومه حماسی جنگ 763
ايران و عراق

سروده خليل اله حسامی متخلص 
به شوريده

شعر و نثر ادبی (شعر)1390کلک سيمين

جنگ نفت کش ها: حمله به کشتيرانی 764
تجاری در جنگ ايران و عراق

نويسندگان مارتين اس. ناويس، 
ای. آر. هوتن؛ ترجمه پژمان 

پورجباری، رحمت قره؛ بازبينی و 
مقدمه حسين عاليی

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)

نقد و  پژوهش تاريخی1390گوتار علی قادری کنده سورهجنگ و تبعات آن در مناطق کردنشين765

شرکت گروه مطالعات حسن گلچينجنگ و جنگل: رمان766
انديشه ورزان آريا

ادبيات داستانی (رمان)1392

احمد سوداگر؛ به اهتمام جنگ و قطعنامه  های سازمان ملل متحد767
محمدمهدی بهداروند؛ تهيه و 

تنظيم موسسه مطالعات فرهنگی 
مستشهدين وصال

نقد و  پژوهش تاريخی1391والء منتظر (عج)

جنگی که تمام نشد: سردار شهيد علی 768
رضاييان به روايت فاطمه طالبی

نويسنده زينب عطايی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

جنگی که گنج شد: گزيده سخنان 769
حضرت امام خمينی (ره) در باب جنگ 

تحميلی

تهيه و تنظيم روابط عمومی و 
تبليغات اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
چهارمحال و بختياری

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان چهارمحال و 
بختياری، روابط 
عمومی و تبليغات

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

صفحه  ۵٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جنود غالب: وصيت نامه سربازان و 770

پاسداران وظيفه شهيد شهرستان المرد
به کوشش موسی هنرپيشه؛ تهيه 
و تنظيم موسسه خيريه بعثت النبی 

صلی اهللا و عليه و آله المرد و 
موسسه فرهنگی هنری فانوس 

وصال

نامه و وصيت نامه 1392حماسه قلم
(وصيت نامه)

جنون ميراث من است: خاطرات 771
رزوهای جنگ و جهاد

خاطره (خاطره 1392زانامحمود کاکايی
خودنوشت)

جهاد سازندگی خوزستان در دفاع 772
مقدس (جلد ٢: از فروردين ١٣۶٢ تا 

اسفند ١٣۶٨)

نقد و  پژوهش فرهنگی1392نيلوفرانعبدالرضا فرخ پی

خاطره (مجموعه خاطره)1391نظریجعفر حاجی کريم نظریجهاد و دفاع773

نامه و وصيت نامه 1392قلمرو فرهنگتحقيق و نگارش سعيد مالحسينیجهاد و مقاومت در کالم شهدا774
(وصيت نامه)

نويسنده و تصويرگر رويا جواب نامه ات را در قلبم نوشته ام775
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 
معاونت فرهنگی)

مستندنگاری کودک و 1392
نوجوان (زندگينامه)

جوان جاودان: رمان گونه ای از زندگی 776
جوانی بصير و هوشيار

زندگينامه (زندگينامه 1390بهشت بينشناهيد طيبی
داستانی)

زندگينامه (مجموعه 1392زمزم هدايتمولف طيبه فردچادر خاکی777
زندگينامه)

چايخانه: خاطرات خواهران پشتيبانی 778
پايگاه شهيد علم الهدی اهواز

رياست جمهوری، به کوشش محبوبه معراجی پور
مرکز امور زنان و 

خانواده

خاطره (مجموعه خاطره)1392

شعر کودک و نوجوان1392حديث نينواشعر از سيدمحمد مهاجرانیچپيه ام من779
ادبيات داستانی (داستان 1390افرازجواد افهمیچتر کبود780

کوتاه)
چرا و چگونه؟: چرا و چگونه بايد از 781

جنگ بدانيم
ارتش جمهوری ناصر آراسته

اسالمی ايران، هيئت 
معارف جنگ شهيد 

سپهبد علی صياد 
شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391

چريک پير: بر اساس زندگی شهيد 782
امير سرلشگر 

حسن آبشناسان فرمانده لشکر ٢٣ 
نيروهای مخصوص

زندگينامه (زندگينامه 1391سوره سبزنويسنده مژگان حضرتيان فام
داستانی)

چشمان آسمان: خاطرات کارکنان 783
پدافند هوايی در سال های دفاع مقدس

مؤلفان فهيمه کرمی، رضا 
جهانفر، محمود حجامی؛ [برای] 

مديريت حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس مرکز 

مطالعات تحقيقات و تدوين 
آيين نامه های  رزمی قرارگاه پدافند 

هوايی خاتم االنبياء (ص) ارتش 
جمهوری اسالمی ايران

خاطره (مجموعه خاطره)1391روناس

ادبيات داستانی (رمان)1392مگستاننويسنده فرخنده شفيعیچشمان سبز زيتونی784

صفحه  ۵٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
چشم بيدار: زندگی نامه داستانی شهيد 785

محمود اميرخانی
نشر شاهد (بنياد جليل امجدی

شهيد و امور 
ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

ارتش جمهوری عزت اهللا معظمی گودرزیچشم پنهان786
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

ادبيات داستانی (رمان)1391

خاطره (خاطره شفاهی)1390پيام آزادگانمولف فاطمه دوست کامیچشم تر: خاطرات بهجت افراز787
سيدمهدی شجاعی، بهزاد چشم خفاش788

بهزادپور
ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392کتاب نيستان

چشم را ميزند اين همه ستاره: 789
مجموعه شعر دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (شعر)1391پيمان غديرعبدالرضا کوهمال جهرمی

چشم نوشته ها: مجموعه عکس های 790
احسان رجبی در دفاع مقدس

انجمن عکاسان احسان رجبی
انقالب و دفاع مقدس

مجموعه هنری (عکس)1391

چشمهای باالدزا: داستان های کوتاه بر 791
اساس زندگی نامه شهدای روستای 

باالدزای ساری

زندگينامه (زندگينامه 1390انتشارات ساریابوالفضل قنبرنژاد
داستانی)

چشمه ساری در کوير: زندگی نامه 792
داستانی بر اساس زندگی فاطمه 

معظمی فرزند شهيد علی اکبر معظمی 
خواهر شهيد محمدصادق معظمی 

همسر جانباز کاظم اسالم پور

رياست جمهوری، به کوشش معصومه زارع
مرکز امور زنان و 

خانواده 

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

شاعر راضيه رجايی؛ تصويرگران چفيه793
علی داودی، مهدی باديه پيما

شعر کودک و نوجوان1390ستاره ها

ساير کودک و نوجوان 1391نسيمامحمدعلی شامانیچقدر اين انگشتر به دستان تو می آيد794
(نثر ادبی)

چقدر شبيه تو نيستم: بر اساس 795
روايت هايی از زندگی شهيد امير 

سرلشگر محمد وفايی

زندگينامه (زندگينامه 1391سوره سبزنويسنده فروغ رمضانی
داستانی)

کتاب نشر (نهاد سيدرضا مؤيد خراسانیچکامه عشق: مجموعه اشعار796
کتابخانه های عمومی 

کشور)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391

چکيده مقاالت نهيمن نشست تخصصی 797
تاريخ شفاهی ايران

به کوشش شورای سياستگذاری 
نشست تخصصی تاريخ شفاهی 

ايثار و شهادت

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها (راهنماها)

چکيده مقاالت همايش نقش حوزه های 798
علميه و مراجع عظام تقليد در دفاع 

مقدس

حوزه علميه قم، مرکز تهييه کننده دبيرخانه همايش
مديريت، ستاد 

حوزوی دايره المعارف 
دفاع مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی/ 1390
مرجع نگاری ها (راهنماها)

چنگ در يال بلند ماه    : مجموعه شعر 799
دفاع مقدس

شاعر سيدسعيد اطهرنياری  ؛ 
[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
اردبيل

شعر و نثر ادبی (شعر)1392ساواالن ايگيدلری

صفحه  ۵۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
چهارده مقاله درباره داستان کوتاه: 800

پنجمين جشنواره سراسری داستان 
کوتاه دفاع مقدس جايزه ادبی يوسف

به کوشش کامران پارسی نژاد ... 
[و ديگران]

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

نقد و پژوهش ادبی1390

چهارراه خندق: خاطرات دوران هشت 801
سال دفاع مقدس به نقل از خود بر و 

بچه های آن ديار

خاطره (مجموعه خاطره)1391پيام عدالتسيدفريد موسوی

چهارسوق ايثار: نقش اصناف و 802
بازاريان يزد در انقالب اسالمی و 
هشت سال دفاع مقدس (دفتر ١)

به کوشش ابوالقاسم شايق، 
غالمرضا حسن پور؛ تهيه شده 
توسط مرکز حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس و بسيج 
سپاه الغدير استان يزد، با 

همکاری سازمان بسيج اصناف 
کشور، بسيج اصناف استان يزد

خاطره (مجموعه خاطره)1392بقيه العتره

زندگينامه (مجموعه 1391دارخوينالهه حاجی حسينیچهار فصل زندگی803
زندگينامه)

چهارفصل عاشقی: روايت زندگی 804
شهدای زن استان خراسان شمالی

نويسنده حبيبه سپهری؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و بسيج سپاه حضرت 

جواداالئمه (ع)؛ به سفارش 
کنگره سرداران شهيد و دو هزار 

و هفتصد شهيد استان خراسان 
شمالی

زندگينامه (مجموعه 1391جهانی
زندگينامه)

چهار موزاييک ٢٠ × ٢٠: خاطرات 805
شفاهی حسين حق نيا

مصاحبه و تدوين ميالد فتاحی؛ 
[برای] واحد ادبيات پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

چهره های ماندگار (جلد ١: 806
عبدالحسين برونسی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢: مصطفی 807
چمران)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣: ابراهيم 808
همت)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴: مهدی 809
باکری)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵: مهدی 810
زين الدين)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶: محمود 811
کاوه)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

کردستان1390

چهره های ماندگار (جلد ٧: سردار 812
شهيد حسين خرازی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

صفحه  ۵۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
چهره های ماندگار (جلد ٨: عباس 813

بابايی)
موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر

پژوهشی امام خمينی 
(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٩: علی اکبر 814
شيرودی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ١٠: محمد 815
جهان آرا)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ١١: مجيد 816
بقايی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ١٢: غالمعلی 817
پيچک)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

کردستان1390

چهره های ماندگار (جلد ١٣: اسماعيل 818
دقايقی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ١۴: 819
غالمحسين افشردی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ١۵: احمد 820
متوسليان)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ١۶: محمد 821
بروجردی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

کردستان1390

چهره های ماندگار (جلد ١٧: ناصر 822
کاظمی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

کردستان1390

چهره های ماندگار (جلد ١٨: عباس 823
کريمی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ١٩: يداهللا 824
کلهر)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢٠: احمد 825
کاظمی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢١: علی 826
صياد شيرازی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢٢: 827
سيدمجتبی هاشمی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢٣: عباس 828
دوران)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

صفحه  ۵۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
چهره های ماندگار (جلد ٢۴: حميد 829

باکری)
موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر

پژوهشی امام خمينی 
(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢۵: 830
سيدمحمد صنيع خانی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢٧: 831
محمدعلی شهمرادی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢٨: حبيب اهللا 832
افتخاريان)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٢٩: علی 833
تجاليی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣٠: ولی اهللا 834
فالحی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣١: جواد 835
فکوری)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣٢: علی 836
حاجبی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣٣: حسين 837
بصير)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣۴: عليرضا 838
موحد دانش)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣۵: احمد 839
کشوری)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣۶: خيراله 840
توکلی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣٨: يوسف 841
کالهدوز)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٣٩: ذبيح اله 842
عاصی زاده)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴٠: حسن 843
آبشناسان)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴١: ولی اهللا 844
چراغچی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

صفحه  ۵٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
چهره های ماندگار (جلد ۴٢: ضرغام 845

درخشان)
موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر

پژوهشی امام خمينی 
(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴٣: يوسف 846
بردستانی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴۵: محمد 847
فرومندی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴۶: سيدحميد 848
ميرافضلی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴٧: 849
حشمت اهللا طاهری)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴٨: محسن 850
وزوايی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۴٩: بابامحمد 851
رستمی رهورد)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵١: مهدی 852
خندان)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵٢: کاظم 853
خائف)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵٣: مهدی 854
خوش سيرت)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵۴: حسين 855
امالکی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵۵: داود 856
حق ورديان)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵٧: احمد 857
اسدی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵٨: 858
محمدحسن طوسی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۵٩: عليرضا 859
ماهينی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶٠: حسينعلی 860
ترکی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

صفحه  ۵٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
چهره های ماندگار (جلد ۶١: حسن 861

آذری)
موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر

پژوهشی امام خمينی 
(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶٢: هاشم 862
ساجدی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶٣: سيدکمال 863
فضلی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶۴: محمد 864
طرحچی طوسی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶٧: مصطفی 865
کلهر)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶٨: محمود 866
ايزدی ازغا)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ۶٩: 867
محمدجواد دل آذر)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٧٠: اسماعيل 868
صادقی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٧١: 869
محمدجعفر بيننده)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (جلد ٧٢: حميد 870
احدی)

موسسه آموزشی و به کوشش مهدی وحيدی صدر
پژوهشی امام خمينی 

(ره)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

چهره های ماندگار (کتاب ٢: امير 871
سرتيپ دوم ستاد سعيد پورداراب)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ٣: امير 872
سرتيپ ستاد فرض اهللا شاهين راد)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ۴: امير 873
سرتيپ دوم ستاد مسعود بختياری)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ۵: امير 874
سرتيپ دوم ستاد احمد آرام)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ۶: امير 875
سرتيپ دوم ستاد عبدالحسين مفيد)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ٧: امير 876
سرتيپ دوم ستاد نصرت اهللا 

معين ورزی)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ٨: امير 877
سرتيپ دوم ستاد سيدعلی اکبر 

موسوی قويدل)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ٩: امير 878
سرتيپ دوم ستاد فرهاد بهروزی)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

چهره های ماندگار (کتاب ١٠: امير 879
سرتيپ ستاد خلبان محمد انصاری)

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

صفحه  ۵٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سروده نوشين نوری؛ چه کسی دعوت کرد؟880

تصويرسازی شيوا ساالرآبادی، 
هادی بلندبخت

شعر کودک و نوجوان1392واصف الهيجی

چه کسی قشقره ها را می کشد؟: 881
خاطرات آزاده جانباز سورن هاکوپيان

نوشته حجت شاه محمدی؛ [برای] 
حوزه هنری استان اصفهان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1390

چهل چراغ: مجموعه آثار نقاشی از 882
چهره چهل شهيد انقالب و دفاع 

مقدس (کتاب ١)

تهيه شده در معاونت هنری بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 

مقدس، معاونت هنری

مجموعه هنری (تجسمی)1392

چهل چراغ: يادنامه چهل شهيد 883
شاخص جنوب شرق استان تهران

نگارش و تدوين اشرف سرلک 
چشمه سلطانی

علمی فرهنگی 
صاحب الزمان (عج)  

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

مهدی قربانی؛ [برای] معاونت چهل حماسه884
پژوهشی فرهنگی موسسه روايت 

سيره شهدا

مشق (موسسه 
فرهنگی هنری حديث 

مهتاب)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

به کوشش ناصر ياری؛ به چهل و چهارمين (جلد ١)885
سفارش سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تبريز

مرکز فرهنگی شهيد 
شفيع زاده

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

 سال خاطرات خدمتی سرتيپ ستاد 88647
بازنشسته ناجا منوچهر نجفدری

به کوشش و گردآوری حسين 
زنگی

دانشگاه علوم 
انتظامی ناجا

خاطره (خاطره 1390
خودنوشت)

نشر شاهد (بنياد سيدمحمد هاشمیچوالن887
شهيد و امور 

ايثارگران)

ادبيات داستانی (رمان)1390

زندگينامه (مجموعه 1391نقشگردآوری محسن ربانیچون شهاب888
زندگينامه)

حاج حسين فرمانده خوبی ها: برداشت 889
آزاد از خاطره حاج محمد معينی

وزارت جهاد نويسنده حجت ترشيزی
کشاورزی، دفتر امور 

ايثارگران

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

حاج روح اهللا: زندگی نامه داستانی 890
شهيد سردار جمشيد، روح اهللا، اصل 

دهقان

نويسنده معصومه قيطاسی؛ 
[برای] حوزه هنری استان البرز، 

اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان 

البرز

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

مولف زهر علی عسگری؛ حاج عباس و کمپوت مجتبی891
تصويرگر آزاده عبدالهی؛ به 

سفارش کنگره سرداران و چهار 
هزار شهيد تدارکات و پشتيبانی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

موسسه فرهنگی 
هنری جنات فکه

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

حاج محمود: خاطرات سردار شهيد 892
مهندس حاج محمود شهبازی جانشين 

لشکر ٢٧ محمد رسول اهللا (ص) و 
فرمانده سپاه همدان

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 
استان اصفهان، 
معاونت روابط 

عمومی و تبليغات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

حاجی بخشی: خاطرات شفاهی حاج 893
ذبيح اهللا بخشی

خاطره (خاطره شفاهی)1390عماد فردابه کوشش محسن مطلق

صفحه  ۶٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
حاجی صلواتی: شرح هفتاد سال 894

خاطرات حاج غالمعلی جاللی زاد از 
جنگ جهانی دوم تا دفاع مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1390فاتحاننويسنده مجيد زندی

حاشيه نويسی بر متن: مروری بر چند 895
داستان کوتاه دفاع مقدس

انتخاب و توضيح پرويز 
شيشه گران

اميرکبير، کتابهای 
سيمرغ

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

حافظ هفت: کتاب سفر مقام معظم 896
رهبری به استان فارس

سوره مهر (سازمان اکبر صحرايی
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات داستانی (رمان)1390

کنگره سرداران و مولف آرزو مهبودیحاال من گريه می کنم897
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

حبيب از زبان حبيب: گفتگو با سردار 898
شهيد حاج حبيب لک زايی

به اهتمام رضا لک زايی؛ تهيه 
موسسه فرهنگی و هنری 

عرشيان کوير تاسوکی

خاطره (خاطره شفاهی)1392ابناءالرسول

حبيب دلها (دفتر ١: يادنامه اربعين 899
عروج ملکوتی سردار حاج حبيب 

لک زايی)

به کوشش رضا لک زايی؛ تهيه 
موسسه فرهنگی هنری عرشيان 

کوير تاسوکی

زندگينامه (زندگينامه 1391ابناءالرسول (ص)
مستند)

حبيب دلها: يادنامه سردار شهيد حاج 900
حبيب لک زايی (جلد ٢)

به کوشش رضا لک زايی؛ تهيه 
موسسه فرهنگی هنری عرشيان 

کوير تاسوکی

زندگينامه (زندگينامه 1391ابناءالرسول (ص)
مستند)

حبيب دلها: يادنامه سردار شهيد حاج 901
حبيب لک زايی (جلد ٣)

به کوشش رضا لک زايی؛ تهيه 
موسسه فرهنگی هنری عرشيان 

کوير تاسوکی

زندگينامه (زندگينامه 1392ابناءالرسول (ص)
مستند)

حبيب دلها: يادنامه سردار شهيد حاج 902
حبيب لک زايی (جلد ۴)

به کوشش رضا لک زايی؛ تهيه 
موسسه فرهنگی هنری عرشيان 

کوير تاسوکی

زندگينامه (زندگينامه 1392ابناءالرسول (ص)
مستند)

حبيب دل ها، الگوی تربيت و اخالص: 903
مجموعه مقاله های نخستين همايش 

سردار شهيد حبيب لک زايی، زاهدان 
مهرماه ١٣٩٢

گردآورنده شريف لک زايی؛ تهيه 
موسسه فرهنگی و هنری 

عرشيان کوير تاسوکی

نقد و  پژوهش فرهنگی1392طليعه سبز

حبيب دل ها در آينه اشعار: 904
سروده هايی در رثای سردار سرتيپ 

پاسدار شهيد حاج حبيب لک زايی (جلد 
(١

گردآورنده رضا لک زايی؛ تهيه و  
تدوين موسسه فرهنگی هنری 

عرشيان کوير تاسوکی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392طليعه سبز
گردآوری های ادبی

شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجمسيدمهدی موسویحتی پالک خانه را ...905
نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم مهدی دادجوحجاب (دفتر ١)906

شهيد و امور 
ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم مهدی دادجوحجاب (دفتر ٢)907
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

حج در افالک: نخستين سفرنامه و 908
گزارش توصيفی از سفر به مناطق 
جنگی جبهه جنوب فروردين ١٣٧۶

سفرنامه1390شب چراغنويسنده حسن طاهری

صفحه  ۶١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
حديث عاشقی: بياد شصت شهيد 909

بزرگوار عمليات بيت المقدس 
آزادسازی خرمشهر

ويراستاری و تدوين محمد عبدی؛ 
[برای] کنگره سرداران شهيد و 

شهدای استان هرمزگان، سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری 

بندرعباس

کنگره سرداران شهيد 
و شهدای استان 

هرمزگان

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

حديث عشق: روايت هايی از دلدادگی 910
شهدای استان فارس به ساحت سرور 

شهيدان حضرت ابا عبدالحسين 
(عليه السالم)

گردآوری و تآليف مجيد ايزدی؛ 
کاری از جبهه فرهنگی 

نورالهادی (ع)

زندگينامه (مجموعه 1392نويد شيراز
زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1391بينش آزادگانحديثه ايراندوستحديث وصل911
اميرکبير، کتابهای نوشته شبنم غفاریحرف هايت را بلند بگو: گيالن غرب912

جيبی
ادبيات داستانی (رمان)1392

اميرکبير، کتابهای نوشته مهدی بوستانی شهربابکیحرمت913
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392

حرير مثل تو بود    : درباره شهيد 914
مهران حريرچيان

زندگينامه (زندگينامه 1391آرمابهزاد دانشگر
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1392پرسمانمعصومه سيالخوری (ساعتچی)حريم دل915
اميرکبير، کتابهای نوشته فرخنده حق شنوحسرت خيس916

سيمرغ
ادبيات داستانی (داستان 1390

کوتاه)
حسرت يک پالک: شهيد سعيد 917

حسنان، خاطرات، روايتی ديگر از 
شهدای سرخه

زندگينامه (زندگينامه 1392زمزم هدايتعليرضا کالمی
مستند)

موسسه انتشارات به کوشش سعيد عالميانحسن باقری (جلد ١: روايت زندگی)918
شهيد حسن باقری

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

موسسه انتشارات به کوشش سعيد عالميانحسن باقری: روايت زندگی (جلد ٢)919
شهيد حسن باقری

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

حسن تی شی: گوشه هايی از زندگی 920
شهيد حسن شيخ شعبانی، مرادی

سيده نساء هاشميان سيگارودی؛ 
[برای] واحد ادبيات پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

خاطره (خاطره 1392روايت فتحمحمدصادق کريمیحسن علی نوروزيان921
خودنوشت)

حسنی ميره به جنوب: ويژه سردار 922
شهيد سيدمحمدحسين علم الهدی

شعر اعظم محمدپور؛ نقاشی 
عاطفه صادقی؛  [برای] موسسه 

فرهنگی معراج انديشه پويا

شعر کودک و نوجوان1391گلگشت

حسنی ميره پيش عمو: ويژه سردار 923
شهيد علی هاشمی

شعر اعظم محمدپور؛ نقاشی 
عاطفه صادقی؛  [برای] موسسه 

فرهنگی معراج انديشه پويا

شعر کودک و نوجوان1392ستارگان درخشان

حسين سقای کوچولوی جنگ: 924
زندگينامه سقای دوازده ساله شهيد 

محمدحسين ذوالفقاری

شعر سيده صديقه عظيمی نيا؛ 
تصويرگر زينب طبيشی؛ به 

سفارش مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه و 

بسيج الغدير استان يزد

شعر کودک و نوجوان1391طلوع فردا

نويسنده شاداب عسگری؛ [برای] حصرشکنان925
هيئت معارف جنگ شهيد سپهبد 

علی صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1392سوره سبز

صفحه  ۶٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
حضور: گنجينه عکس های دفاع 926

مقدس خراسان شمالی
به کوشش سعادت جالل دوست؛ 

گردآورنده مديريت هنری اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس خراسان شمالی

مجموعه هنری (عکس)1392بيژن يورد

حضور زنان استان ايالم در دفاع 927
مقدس: ١٣۵٩ تا ١٣۶٧ ه.ش

مرتضی اکبری؛ به سفارش امور 
پژوهشی و آموزشی اداره کل 
تبليغات اسالمی استان ايالم

نقد و  پژوهش فرهنگی1390جوهر حيات

مهدی زارع (م. آرام)؛ به سفارش حفره های روی پيشانی928
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
فارس

ادبيات داستانی (داستان 1391بوی باران
کوتاه)

خاطره (مجموعه خاطره)1391ياس نبیاسماعيل نجد اسکندريانحکايت گردان امير المومنين عليه السالم929

حکمت نامه سپاه: بيانات فرمانده معظم 930
کل قوا حضرت آيت اهللا العظمی 

خامنه ای (مدظله العالی)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390زمزم هدايتبه اهتمام حسين احمدی

کنگره سرداران و حبيب صفریحالوت ايثار: خاطرات جبهه931
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

خاطره (خاطره 1390
خودنوشت)

کانون پرورش فکری داود اميريانحلزون من گم شده932
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان کودک)

به کوشش ستاد يادواره شهدای حماسه ٢۵ فروردين 933١٣۶٠
٢۵ فروردين ١٣۶٠

ستاد يادواره شهدای  
عمليات ٢۵ فروردين 

١٣۶٠

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

حماسه الوند: استان همدان در دفاع 934
مقدس به روايت تصوير

مديريت هنری و محتوايی 
سيدعباس ميرهاشمی، فرهاد 

سليمانی؛ ترجمه مجتبی احمدخان

انجمن عکاسان 
انقالب و دفاع مقدس

مجموعه هنری (عکس)1390

حماسه انقالب: برگرفته از خاطرات 935
محمد کرمی راد

خاطره (خاطره 1390[محمد کرمی راد]محمد کرمی راد
خودنوشت)

حماسه بی پايان: سرگذشت نامه سردار 936
خط شکن شهيد محمود شهبازی 

دستجردی

زندگينامه (زندگينامه 1392صاعقهبه اهتمام گل علی بابايی
مستند)

حيدرقلی بنايی؛ به کوشش سپاه حماسه جاويد937
حضرت قمر بنی هاشم (ع) استان 

چهار محال و بختياری و سپاه 
ناحيه بروجن

شعر و نثر ادبی (شعر)1392ستارگان درخشان

نويسنده سيدسعيد موسوی؛ تهيه حماسه دارلک938
و تدوين ستاد کنگره سرداران و 

دوازده هزار شهيد استان 
آذربايجان غربی

کردستان1390فرسار

حماسه دوالب: داستان واره ای بر 939
اساس واقعه خونين حمله ضدانقالب 
به روستای دوالب در بيست و پنجم 

اسفند ماه ١٣۶٠

بتول احمدی؛ [برای] مرکز 
مطالعات ملی امنيت پايدار پروژه 
شهيد بروجردی دانشگاه اصفهان

کردستان1392ستارگان درخشان

صفحه  ۶٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
حماسه سازان محراب: گذری کوتاه بر 940

زندگی و خاطرات ۶٨ شهيد روحانی 
استان گلستان

نويسنده و سراينده اشعار صغری 
معتمدی؛ به سفارش کنگره 

بزرگداشت سرداران و چهار هزار 
شهيد استان گلستان، ستاد 

يادواره شهدای روحانی استان 
گلستان

زندگينامه (مجموعه 1391نوروزی
زندگينامه)

حماسه سرباز: شرح حال سربازان 941
شهيد، جانباز و آزاده

احمد حيدری؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

خاطره (مجموعه خاطره)1390سوره سبز

گردآوری و تاليف يداله اقدامی؛ با حماسه شيدايی942
همکاری و مساعدت دانشگاه 

فرهنگيان، مجتمع آموزش عالی 
پيامبر اعظم (ص)

زندگينامه (مجموعه 1392ترآوا
زندگينامه)

حماسه شيرزنان کردستان: سرگذشت 943
و خاطرات شهدای زن حماسه آفرين 

استان کردستان

مؤلف محمدفايق فرجی؛ به اهتمام 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه استان کردستان، 
اداره کل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان کردستان

کردستان1392آوای مطهر

نويسنده يونس اربابی، فاطمه حماسه فتح944
قاسمی

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
سيستان و بلوچستان، 

معاونت پژوهش و 
ارتباطات فرهنگی، 

اداره تبليغات و 
انتشارات

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

حماسه نگاران: اولين کنگره ملی 945
تجليل از خبرنگاران حوزه ايثار و 

مقاومت

موزه دفاع مقدس و 
ترويج فرهنگ 

مقاومت (شهرداری 
تهران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

حنابندان: براساس زندگی سردار 946
شهيد سيدابراهيم آل نبی

زندگينامه (زندگينامه 1390ستاره هامريم عرفانيان
مستند)

حنجره عاشق: خاطرات نوحه خوان 947
رزمنده حاج مقصود پوررادی

سپاه پاسداران انقالب بازنويسی و تدوين مهدی نعلبندی
اسالمی آذربايجان 

شرقی، سپاه عاشورا، 
مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1390

حنجره های زخمی: زندگی نامه ۴٩ 948
نوحه خوان شهيد لشگر ٣١ عاشورا

صرير (بنياد حفظ آثار نويسنده اسماعيل وکيل زاده
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

حنيف: خاطرات سردار شهيد محمد 949
حنيفه درستی

گردآورنده توحيد اصغرزاده؛ 
مصاحبه کننده ناصر درستی؛ 

[برای] ستاد کنگره سرداران و 
دوازده هزار شهيد استان 

آذربايجان غربی

زندگينامه (زندگينامه 1392فرسار
مستند)

صفحه  ۶۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
حوالی آسمان: روايت داستانی و 950

زندگينامه شهدای منطقه چگنی
بازآفرينی و تدوين محمد تقی 

عزيزيان
زندگينامه (مجموعه 1392آيين احمد (ص)   

زندگينامه)
حيات طيبه: زندگينامه زنان ايثارگر 951

استان کرمان (جلد ١)
گردآورنده يوسف کريمی رابری؛ 

تهيه شده در اداره کل امور 
بانوان و خانواده استانداری کرمان

زندگينامه (مجموعه 1391گرا
زندگينامه)

نويسنده فريبر توتونچی عصر حيرانی952
حاضری

ادبيات داستانی (رمان)1390فروغ آزادی

نوشته محمدرضا رحمانی، خار و خورشيد953
عليرضا محمودی ايرانمهر

اميرکبير، کتابهای 
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1391

مؤلفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، خاطرات آزادگان (جلد ١)954
فريدون داوری

خاطره (خاطره اسارت)1390چويل

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، خاطرات آزادگان ( جلد ٢)955
فريدون داوری

خاطره (خاطره اسارت)1390چويل

سوره مهر (سازمان خاطره نگار  اکرم السادات حسينیخاطرات ايران: خاطرات ايران ترابی956
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

خاطرات پرتقالی: خاطرات طنز دفاع 957
مقدس

گردآورنده جواد صحرايی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

استان مازندران

خاطره (مجموعه خاطره)1392فاتحان

خاطره (خاطره 1390مرکز نشر زرينهعباس فالح زاده ابرقويیخاطرات حاجی فالح958
خودنوشت)

نويسنده و تصويربردار عبدالرضا خاطرات خاکی959
مزاری؛ [برای] اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان سيستان و بلوچستان

مجموعه هنری (عکس)1390سپهر آذين

خاطرات خاکيان افالکی به روايت نسل 960
سومی ها (دفتر ٢)

گردآورنده سعادت جالل دوست؛ 
[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان 

شمالی

خاطره (مجموعه خاطره)1390قاف مشهد الرضا (ع)  

خاطره (خاطره اسارت)1390پاليزانسيدحسين هاشمیخاطرات خانه احيا961
رياست جمهوری، تدوين فريبا انيسیخاطرات دکتر زرين تاج کيهانی دوست962

مرکز امور زنان و 
خانواده 

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، خاطرات رزمندگان (جلد ١) 963
فريدون داوری

خاطره (مجموعه خاطره)1390چويل

مؤلفين فتحعلی بزرگمهر نژاد، خاطرات رزمندگان (جلد ٢)964
فريدون داوری

خاطره (مجموعه خاطره)1390چويل

اميرکبير، کتابهای نوشته عبدالرضا حياتیخاطرات زخمی965
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

خاطرات سربازی ام: سوادکوه، چهل 966
دختر، نوسود، کرمانشاه، دشت 

عباس، فتح المبين

نويسنده فرضعلی محمدزاده؛ 
[برای] هئيت معارف جنگ شهيد 

سپهبد علی صياد شيرازی

خاطره (خاطره 1392ايران سبز
خودنوشت)

خاطرات سرخ (جلد ١: عملکرد ستاد 967
پشتيبانی و امداد امام (ره) در جنگ 

شهرها)

مولفان آيت اهللا گودرزی (آيت)، 
محمد جهانتاب

نقد و  پژوهش فرهنگی1392تاويل

صفحه  ۶۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خاطرات سرخ (جلد ٢: تاريخ شفاهی 968

ستاد پشتيبانی و امداد امام (ره))
مولفان آيت اهللا گودرزی (آيت)، 

محمد جهانتاب
نقد و  پژوهش فرهنگی1392تاويل

خاطرات شگفت (جلد ١: بر فراز 969
ارتفاع طالقانی)

زندگينامه (مجموعه 1392ملک اعظمسعيد عاکف
زندگينامه)

زندگينامه (مجموعه 1392دارخوينمحمد محمدیخاطرات شهدا970
زندگينامه)

خاطرات محسن: دست نوشته های 971
شهيد محسن مومنی

خاطره (خاطره 1390نبویمؤلف محسن مؤمنی
خودنوشت)

خاطرات مرحوم حاج عبدالرزاق شيخ 972
زين الدين پدر شهيدان مهدی و مجيد 

زين الدين

خاطره (خاطره شفاهی)1391شهيدين زين الدينبه کوشش مجتبی کلباسی

خاطرات و خطرات  : خاطرات کارکنان 973
پدافند هوايی و رزمندگان ٨ سال دفاع 

مقدس

گردآوری و تدوين رضا جهان فر، 
فهيمه کرمی؛ [برای] هيئت 

معارف جنگ شهيد سپهبد علی 
صياد شيرازی

خاطره (مجموعه خاطره)1391ايران سبز

به اهتمام صابره نوکندی؛ خاطراتی از دفاع مقدس974
تصويرساز غالمرضا بی باک؛ 

[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع  مقدس  استان 

خراسان جنوبی

خاطره (خاطره شفاهی)1390رزقی

خاطره (خاطره 1390تيمورزاده نوين مصطفی رفيعیخاطرات يک پزشک از جنگ و صلح975
خودنوشت)

ادبيات داستانی (داستان 1391نظریفاطمه فهيمیخاطره976
کوتاه)

 خاطره های خاکی: دل نوشته هايی برای 977
جبهه و جنگ

شعر و نثر ادبی (نثر 1392منادی تربيتنويسنده علی باباجانی
ادبی)

خاک، خون، شهادت: نگاهی به هشت 978
سال جنگ تحميلی

نقد و  پژوهش تاريخی1390کتاب سبزگروه تاريخ کتاب سبز

خاکريز: گزيده خاطرات دفاع مقدس 979
استان قزوين (کتاب ١)

به کوشش مديريت ادبيات و 
انتشارات اداره کل حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان قزوين

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (مجموعه خاطره)1391

خاکريز: گزيده خاطرات دفاع مقدس 980
استان قزوين (کتاب ٢)

به کوشش مديريت هنری و 
ادبيات اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
قزوين

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (مجموعه خاطره)1392

خاکريز آسمانی: مروری بر زندگانی 981
سردار شهيد عبدالعلی نيکويی

زندگينامه (زندگينامه 1392نويد شيرازنويسنده عباسعلی ثابت اقليدی
مستند)

خاکريز پنهان: خاطرات آزاده محمد 982
حاجی خلف

مصاحبه کنندگان سيدحسن 
موسوی طيب، فرامرز نوروزی؛ 

به کوشش فرامرز نوروزی

پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس

خاطره (خاطره اسارت)1392

بازنوشته مجيد مالمحمدی؛ خاکريز خاطرات983
تهيه کننده و صاحب امتياز 

شهرداری اشتهارد

خاطره (مجموعه خاطره)1392نقش

 خاکريز خاطره: خاطرات ايلياتی های 984
بی ادعا

خاطره (مجموعه خاطره)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

صفحه  ۶۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خاکريزهای دوره گرد: خاطرات علی 985

لطفی
مصاحبه و تدوين ساسان ناطق؛ 
[برای] دفتر مطالعات و ادبيات 

پايداری حوزه هنری استان اردبيل

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1390

زندگينامه (مجموعه 1391صاحبان انديشهگردآورنده مجيد خانقلیخاکستری پوشان خونين بال986
زندگينامه)

خاطره (خاطره 1390صفحه سفيدقدرت گودرزیخاک کوی دوست: خاطرات جنگ987
خودنوشت)

خاک مقدس: مجموعه خاطرات و 988
دل نوشته های زائران راهيان نور 

استان گلستان

گردآورنده فاطمه مسعودی؛ با 
همکاری مرکز اردويی راهيان 

نور و گردشگری سپاه نينوا 
استان گلستان

سفرنامه1391نوروزی

خاکی از جنس آسمان: مروری بر 989
شکل گيری و توسعه بسيج

سپاه پاسداران انقالب تحقيق و تدوين مهدی خانی
اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
روابط عمومی و 

انتشارات

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

تحقيق خواهران بسيجی پايگاه خاکيان افالکی: يادمان شهدای رزوه990
بعثت رزوه

زندگينامه (مجموعه 1392ستارگان درخشان
زندگينامه)

خاکيان افالکی: يادواره ۵١۶ شهيد 991
فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه

تدوين محمدرضا آمويی، شريف 
روان بخش

ستاد فرماندهی 
انتظامی استان 

کرمانشاه، معاونت 
نيروی انسانی، اداره 

ايثارگران

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

خاکيان عرش نشين: شعر دفاع مقدس 992
به انضمام چکامه هايی از استاد 

محمدعابد تبريزی

موسسه فرهنگی فانی تبريزی
هنری قدر واليت

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

شعر کودک و نوجوان1392سوره تماشاسروده ی مهدی وحيدی صدرخانه ام چه تنها بود993
خانه ای کوچک با گردسوز روشن: 994

خاطراتی از خلبان شهيد احمد کشوری
به کوشش ايرج فالح، مسعود 

آب آذری
زندگينامه (زندگينامه 1390يا زهرا (س)

مستند)

خانه هزار فرسنگ از ما دور بود: 995
خاطرات شفاهی محمدرضا نعمتی

مصاحبه و تدوين رزيتا رجايی؛ 
[برای] واحد ادبيات و پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

خانه هميشه منتظر: روايت زندگی 996
مهندس شهيد بهرام دهقان

نشر شاهد (بنياد مصطفی رحيمی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

نقد و  پژوهش فرهنگی1392اهورا قلممهری فتحی رکابیخانواده و زنان جهادگر997
سازمان تبليغات مولف وحيد آقاکرمی، مجيد راستیختمی های ننه فاطمه998

اسالمی، حوزه هنری 
استان آذربايجان 

شرقی

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

گردآورنده سعادت جالل دوست؛ خراسان شمالی و دفاع مقدس999
[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان 

شمالی

زندگينامه (مجموعه 1391بيژن يورد
زندگينامه)

اميرکبير، کتابهای نوشته ايرج افشاری اصلخرداد خبرنگار1000
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1392
(نمايشنامه)

صفحه  ۶٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خرداد خونين: گذری بر زندگی نامه 1001

شهدای مظلوم ١۵ خرداد سال ١٣۶٣ 
شهرستان بانه

گردآورندگان محمد سليمانی، نظام 
مرادی

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، اداره کل 

استان کردستان، 
معاونت پژوهش و 
ارتباطات فرهنگی

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

خرم، خونين، جاودانه: سه مقاله 1002
پيرامون ادبيات مقاومت

اميرکبير، کتابهای نوشته محمدجواد جزينی
سيمرغ

نقد و پژوهش ادبی1390

صرير (بنياد حفظ آثار نويسنده رضا خدریخرمشهر نمی ميرد1003
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

نقد و  پژوهش تاريخی1392

 خروش خورشيد: خاطرات يک 1004
رزمنده در دوران دفاع مقدس

ارتش جمهوری نويسنده غالمرضا بهمنش
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره 1391
خودنوشت)

خستگی ناپذير: خاطرات معلم شهيد 1005
حاج احمد شجاعی

زندگينامه (زندگينامه 1391گراگردآورنده محمد دانشی
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1391سخنورانزهرا رحمانیخسته نفس1006
خسوف: گزيده داستان های کوتاه 1007

کوتاه ٣٠٠ کلمه ای نويسندگان جوان 
حوزه هنری استان البرز

گردآورنده خسرو عباسی خودالن؛ 
[برای] حوزه هنری استان البرز

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)/ گردآوری های ادبی

خطاب به عشق: سردار شهيد خداکرم 1008
رجب پور از زبان همسر شهيد

سيده زهره علمدار؛ [برای] اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان چهارمحال و 

بختياری

زندگينامه (زندگينامه 1390سدره المنتهی
مستند)

بازنويسی و تدوين محمدتقی خط پايان: خاطرات جهانبخش مرادی1009
عزيزيان

خاطره (خاطره شفاهی)1392ستارگان آسمان

خط پشتيبان: روايتی تصويری از 1010
تدارکات و پشتبانی سپاه در دفاع 

مقدس

انجمن عکاسان 
انقالب و دفاع مقدس

مجموعه هنری (عکس)1391

خط شکن: خاطرات سردار امان اهللا 1011
گشتاسبی

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

خط قرمز: داستان های کوتاه و 1012
خواندنی از گروه های امداد، بهداشت 

و درمان

ادبيات داستانی (داستان 1392سوره سبزنويسنده زه را پ ورق رب ان 
کوتاه)

خالصه طرح های پژوهشی اداره کل 1013
بنياد شهيد و امور ايثاگران استان 

گلستان

نقد و  پژوهش فرهنگی/ 1390نوروزیتصحيح و گردآوری حسين قلندری
مرجع نگاری ها (راهنماها)

شاعر ليال خيامی؛ تصويرگر خلبان جنگی1014
فهيمه فريمانه

شعر کودک و نوجوان1391زالل انديشه

زندگينامه (مجموعه 1392نيلوفرانعبدالرضا سالمی نژادخلق و خوی جهادی در آينه شهدا1015
زندگينامه)

نويسندگان محمدرضا نيک رهی، خليج فارس1016
مرتضی رضايی خسروآبادی، 

مجتبی نيک رهی

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1392

صفحه  ۶٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خمپاره ها ما را بدرقه می کردند: 1017

خاطرات قادر تکريم
گفت وگو و تدوين سيدمحمود 

مهدوی؛ [برای] اداره کل بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1390ساواالن ايگيدلری

نويسندگان تيمور آقامحمدی، خمپاره های سرگردان1018
بهناز ضرابی زاده، سيدمهرداد 

موسويان

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری 

استان همدان

ادبيات داستانی (داستان 1391
کوتاه)/ گردآوری های ادبی

خنده اشک: برگرفته از خاطرات 1019
مربوط به شهيدان دفاع مقدس خراسان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستاره هامؤلف مريم جهانگشته
داستانی)

خنده بر ترکش: خاطرات شهيد حاج 1020
علی ژاله

زندگينامه (زندگينامه 1391گراگردآورنده مريم نواب زاده
مستند)

اميرکبير، کتابهای نوشته حميدرضا آذرنگخنکای ختم خاطره1021
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1391
(نمايشنامه)

خنکای مهربانی: داستان خاطرات 1022
کوتاه دفاع مقدس

مصاحبه و تدوين عباس 
قاضی زاده؛ [برای] کنگره 

بزرگداشت ده هزار شهيد استان 
مازندران

زندگينامه (مجموعه 1392انتشارات ساری
زندگينامه)

خنياگران عشق: وصيت نامه شهدای 1023
دانش آموز شهرستان المرد

به کوشش موسی هنرپيشه؛ تهيه 
و تنظيم حوزه مقاومت بسيج 

دانش آموزی سپاه ناحيه المرد، 
سازمان دانش آموزی المرد، 

موسسه فرهنگی هنری فانوس 
وصال

نامه و وصيت نامه 1392حماسه قلم
(وصيت نامه)

خنياگر عشق: خاطرات وصيت نامه و 1024
سخنرانی های سردار شهيد حاج 

محمود قلی پور

تهيه کننده ستاد کنگره سرداران 
اميران و هشت هزار شهيد استان 

گيالن

زندگينامه (زندگينامه 1390لوح نگار
مستند)

ادبيات نمايشی 1391بهتاپژوهشنمايشنامه از رضا گشتاسبخواب برهنه برف1025
(نمايشنامه)

خواب روی پوکه های داغ: زندگينامه، 1026
خاطرات و وصيتنامه شهدای عمليات 

والفجر ۴، ١۴٠ شهيد  

زندگينامه (مجموعه 1391ساواالن ايگيدلریسيدمحمود مهدوی  
زندگينامه)

خواب گردها: ارتباط رهبران سازمان 1027
مجاهدين خلق با نهادهای اطالعاتی و 

نظامی عراق ١٣۵٨ تا ١٣٨١

مرکز اسناد انقالب تأليف صفاءالدين تبرائيان
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی1392

خواب های دنباله دار: داستان های 1028
کوتاه و خواندنی از شهيد سرباز 

يوسف حيدری

زندگينامه (زندگينامه 1392سوره سبزنويسنده مجتبی حبيبی
مستند)

خوابهايی از جنس نور: روايت هايی 1029
از سردار شهيد حاج مهدی زارع

زندگينامه (زندگينامه 1390مشکوه قلممؤلف مجيد ايزدی
مستند)

خواهران آفتاب: زندگی نامه دختران 1030
دانش آموز شهيد

مريم آدينه، محبوبه معراجی پور؛ 
به اهتمام موسسه فرهنگی و 

هنری براثا

ادبيات داستانی (داستان 1391آرمان براثا
کوتاه)

نامه و وصيت نامه 1392دارخوينمحمد محمدیخواهرم حجاب1031
(وصيت نامه)

صفحه  ۶٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خوب ها کمی غيرعادی اند: مجموعه 1032

داستان های کوتاه
ثريا منصوربيگی، مريم محمدی،  

سهيال عبدالحسين
شرکت گروه مطالعات 

انديشه ورزان آريا
ادبيات داستانی (داستان 1392

کوتاه)/ گردآوری های ادبی

نويسنده روزعلی قربانی؛ با خون شقايق1033
همکاری يادواره سرداران و 

اميران و دويست و پنجاه و سه 
شهيد شهرستان هفتکل

زندگينامه (زندگينامه 1391دانش بيگی
مستند)

خيابان چهل متری: خاطراتی از اولين 1034
شهيد روحانی دفاع مقدس 

حجت االسالم محمدحسن شريف قنوتی

تهيه و نظارت محتوايی عبدالرحيم 
سعيدی راد؛ [برای] ستاد آيه های 

ايثار و تالش

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب همه
مستند)

ادبيات نمايشی 1390حوامحمدرضا الوندخيزران چشم ها: نمايشنامه1035
(نمايشنامه)

دار و دسته دارعلی (جلد ١: 1036
آمبوالنس شتری)

نويسنده اکبر صحرايی؛ 
تصويرساز مسعود کشميری

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان نوجوان)

دار و دسته دارعلی (جلد ٢: گردان 1037
بلدرچين ها)

نويسنده اکبر صحرايی؛ 
تصويرساز مسعود کشميری

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان نوجوان)

دار و دسته دارعلی (جلد ٣: برانکارد 1038
دربستی)

نويسنده اکبر صحرايی؛ 
تصويرساز مسعود کشميری

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان نوجوان)

داستان اسماعيل: با نگاهی به زندگی 1039
قهرمان دفاع از خرمشهر شهيد 

ستوان اسماعيل زارعيان

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزاميررضا مافی
داستانی)

داستانک: آشنايی گونه های داستان 1040
کوتاه

نقد و پژوهش ادبی1390هزاره ققنوسمحمدجواد جزينی

ادبيات داستانی (داستان 1391ساواالن [ايگيدلری]رضا کاظمیداستان ما: مجموعه داستان1041
کوتاه)/ گردآوری های ادبی

ادبيات داستانی (رمان)1391ققنوسجمشيد طاهریداستان من1042
داستان يک مرد: ويژه نامه بزرگداشت 1043

سردار شهيد حسن شفيع زاده
بنياد حفظ آثار و نشر به کوشش جالل شمع سوزان

ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 
استان آذربايجان 

شرقی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

دانشنامه ايالم (جلد ۵: نقش زنان 1044
استان ايالم در تحوالت سياسی و 
اجتماعی انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس)

مرتضی اکبری؛ [برای] حوزه 
هنری استان ايالم

نقد و  پژوهش تاريخی1390شاملو

داوريم: خاطرات سردار شهيد داور 1045
ندرتی ياری

زندگينامه (زندگينامه 1392ساواالن ايگيدلرینويسنده سيدسعيد اطهر نياری
داستانی)

دايره المعارف مصور تاريخ جنگ 1046
ايران و عراق: ١٣۵٩ تا ١٣۶٧

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392سايانتحقيق و نگارش جعفر شيرعلی نيا
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)
ادبيات داستانی (رمان)1390نظریزهرا برخورداریدايه1047
1048W.P [دبليو.پی]خاطرات آزاده : 

احمد شکرالهی
خاطره (خاطره اسارت)1390اجتهادبه کوشش زينب اکبری

صفحه  ٧٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
رسول آفتاب (موسسه محمدحسن ابوحمزهدختران فيروزه ای: مجموعه داستان1049

فرهنگی هنری رسول 
آفتاب)

ادبيات داستانی (داستان 1391
کوتاه)

دختر شينا: خاطرات قدم خير محمدی 1050
کنعان همسر سردار شهيد حاج ستار 

ابراهيمی هژبر

سوره مهر (سازمان خاطره نگار بهناز ضرابی زاده
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1390

کردستان1391فاتحانحسين علی جعفریدخترم ناهيد1051
دختری از آسمان: برگرفته از 1052

زندگينامه شهيد ناهيد فاتحی کرجو
موسسه فرهنگی نگارش زهره علی عسگری

هنری جنات فکه
کردستان1391

دختری با روسری آبی: خاطراتی از 1053
شهيده نسرين افضل

کردستان1391فاتحانخاطره نگار فريبا طالش پور

دخيل: براساس خاطرات مرتبط با امام 1054
رضا (ع) شهدای خراسان

زندگينامه (مجموعه 1390ستاره هامريم عرفانيان
زندگينامه)

مريم بصيری؛ [برای] بنياد ادبيات دخيل عشق1055
داستانی ايرانيان، دبيرخانه دائمی 
جشنواره بين المللی امام رضا (ع)

ادبيات داستانی (رمان)1391عصر داستان

خاطره (خاطره اسارت)1392پانداتاليف قاسم کريمیدر آرزوی آزادی1056
در آغوش آتش: يادنامه فرمانده 1057

گردان تخريب شهيد علی رضا عاصمی
زندگينامه (زندگينامه 1390عماد فردانويسنده مجيد جعفرآبادی

مستند)

در آفريقا همه چيز سياه است: 1058
مجموعه داستان

ادبيات داستانی (داستان 1392شهرستان ادبساسان ناطق
کوتاه)

در اسارت فقط خدا بود و خدا ...: 1059
مجموعه خاطرات هشت سال اسارت 

ماشاءاهللا  عسگری زاده در اردوگاهای 
موصل عراق

خاطره (خاطره اسارت)1392دارخويننويسنده فاطمه علی پور دهاقانی

اميرکبير، کتابهای نوشته غالمحسين کشاورزدر انتظار1060
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

در انتظار پرواز: زندگينامه جانبازان 1061
قطع نخاع استان کرمان

تدوين کننده يوسف کرمی رابری؛ 
سرگروه جمع آوری اعظم ترابی

زندگينامه (مجموعه 1392گرا
زندگينامه)

در انتهای افق: زندگی نامه شهيد 1062
سرلشکر يعقوب علياری

ارتش جمهوری نوشته داود الياسی
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

در باران بخوان: خاطرات رزمندگان 1063
سرافراز گيالنی

نگارش رحمت حقی پور؛ [برای] 
اداره کل بنياد حفظ آثار و 

ارزش های دفاع مقدس استان 
گيالن

خاطره (مجموعه خاطره)1390حرف نو

خاطره (مجموعه خاطره)1391ورسهکميل نظافتیدرب دل بگشا با ياد شهيد1064

در پی رود: بر اساس مجموعه 1065
خاطرات شهدای بخش رودپی 

شهرستان ساری

به کوشش معصومه بدخشان 
فرح آبادی، سميه بدخشان 
فرح آبادی؛ [برای] کنگره 

بزرگداشت ده هزار شهيد استان 
مازندران

زندگينامه (مجموعه 1392نماشون
زندگينامه)

صفحه  ٧١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
در چشمه آفتاب: مجموعه 1066

مينياتورهای دفاع مقدس با بهره گيری 
از اشعار دفاع مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر اثر مهدی فرخی
ارزش های دفاع 

مقدس، معاونت هنری

مجموعه هنری (تجسمی)1390

در حسرت ديدار: خاطرات آزاده 1067
سرافراز توحيد صادق وند

خاطره (خاطره اسارت)1392دارخوينجمع آوری و تدوين طيبه کيانی

ادبيات داستانی (رمان)1392عصر داستانصادق کرمياردرد1068
دردانه های جاويد: روايتی از زندگی 1069

شهدای منطقه ارسباران
تدوين و نگارش واحد تحقيق و 
پژوهش انتشارات ياس نبی، با 
همکاری ستاد يادواره شهدای 

ارسباران، مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و بسيج 

سپاه عاشورا

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبی
زندگينامه)

درد جاودانگی: قيصر امين پور، 1070
خاطره ها و نقدها

به کوشش جمال الدين اکرمی، 
شهرام اقبال زاده؛ [برای] انجمن 

نويسندگان کودک و نوجوان

نقد و پژوهش ادبی1391خانه کتاب

مستندنگاری کودک و 1390دريانوردتدوين و نگارش محمد مندنی پوردر دره بان: شهيد حسين صافی1071
نوجوان (زندگينامه)

کنگره سرداران و نويسنده جليل دهقاندرد فراق1072
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

ادبيات داستانی (رمان)1390

در ساحل الله خيز اروند: زندگی نامه و 1073
خاطرات شهيد عزيز علی اصغر مهتری

گردآورنده زهرا کيامرثی  ؛ برای 
موسسه فرهنگی هنری يادواره 

شهدای استهبان

زندگينامه (زندگينامه 1391ميرزای شيرازی
مستند)

مجموعه هنری (عکس)1391قربانعلی نانگيرمؤلف قربانعلی نانگيردرس عشق وحدت تا مرز بندگی1074
درس های جنگ مدرن: جنگ ايران و 1075

عراق (جلد ٢)
آنتونی کردزمن، آبراهام واگنر؛ 

مترجم حسين يکتا؛ مقدمه و 
توضيحات حسين عاليی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390مرز و بوم
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)
نويسنده و تصويرگر رويا در عمق آن چشم های سياه1076

شاه حسين زاده
نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

در قلمرو انديشه های دفاعی 1077
امام خمينی (ره)

محمدمهدی بهداروند؛ تهيه و 
تنظيم موسسه مطالعات فرهنگی 

مستشهدين وصال

نقد و  پژوهش فرهنگی1391والء منتظر (عج)  

در محضر سيد: مجموعه خاطرات، 1078
وصايا و دل نوشته های سردار شهيد 
سيدصادق شفيعی فرمانده تيپ الحديد

زندگينامه (زندگينامه 1391موج چهارمرضا صالح فخاری
مستند)

در مسير روشنايی: متن 1079
دست نوشته های سردار شهيد حاج 

غالمرضا يزدانی

غالمرضا يزدانی؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت سرداران و دو هزار و 
پانصد شهيد شهرستان نجف آباد

خاطره (خاطره 1391ستارگان درخشان
خودنوشت)

در مکتب افالکيان: شهدای فرهنگی 1080
آموزش و پرورش ناحيه ٣ کرج

تهيه و تدوين اداره آموزش و 
پرورش ناحيه ٣ کرج

نامه و وصيت نامه 1392مديرفالح
(وصيت نامه)

صفحه  ٧٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
اميرکبير، کتابهای نوشته محمدرضا گوهریدر ميان ابرها1081

سيمرغ
ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1390

در هاله ای از غبار: سرگذشت نامه 1082
سردار بی نشان حاج احمد متوسليان

به اهتمام گل علی بابايی؛ [برای] 
مرکز مطالعات پژوهشی ٢٧ بعثت

زندگينامه (زندگينامه 1391صاعقه
مستند)

در واليت عشق: مجموعه بيانات مقام 1083
معظم رهبری در زيارتگاههای کربالی 

خوزستان

گردآوری زهرا سالمی نژاد؛ به 
سفارش کنگره سرداران و بيست 

و سه هزار شهيد کربالی 
خوزستان، مرکز حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس سپاه 
حضرت ولی عصر (عج) خوزستان

نقد و  پژوهش فرهنگی1392نيلوفران

در ويالی صدام: روايت تلفيقی 1084
فريدون همتی و مصطفی امامی از 
جنگ تحميلی و اردوگاه های صدام

تدوين و بازآفرينی محمدرضا 
اسالمی؛ تهيه کننده اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان سمنان

خاطره (خاطره اسارت)1392زمزم هدايت

دريادل: زندگی، خاطرات و 1085
وصيت نامه شهيد حاج محمد خادم

عبدالرضا سالمی نژاد؛ [به 
سفارش] سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان خوزستان

زندگينامه (زندگينامه 1392نيلوفران
مستند)

دريادالن بی سنگر: يالن استکبار 1086
ستيزی هرمزگان سردارن شهيد 

اسداهللا رئيسی و اسحاق دارا

کنگره سرداران شهيد 
و شهدای استان 

هرمزگان

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

دريامردان نادر: بر اساس يک 1087
ماجرای واقعی

غالمحسين دريانورد؛ تصويرگر 
کلثوم نظری

داستان کودک و نوجوان 1391دريانورد
(داستان نوجوان)

ادبيات نمايشی 1390حوامحمدرضا بی گناه  دريای سرخ آبی: نمايشنامه1088
(نمايشنامه)

دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس و 1089
آفت های تهديدکننده آن

نقد و  پژوهش فرهنگی1390کتاب فردانويسنده محمدمهدی بهداروند

شعر کودک و نوجوان1391بلورپونه نيکویدست های تو جوانه می زنند1090
دسته گل را به آب بايد داد: مجموعه 1091

غزل
شعر و نثر ادبی (شعر)1390هنر رسانه اردی بهشتعلی فردوسی

دستی به سوی آسمان: مناجاتنامه 1092
شهدای دشتستان

نامه و وصيت نامه 1390دريانوردبه کوشش اکبر نجات اللهی
(وصيت نامه)

دشت الله ها: مروری بر زندگينامه 1093
١٢٧ شهيد سرافراز بخش مرکزی 

شهرستان بندرعباس

تدوين و گردآوری سکينه 
شهرياری؛ با همکاری شورای 

اسالمی بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس، اداره کل بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان هرمزگان

زندگينامه (مجموعه 1392رسول
زندگينامه)

کتاب نشر (نهاد به انتخاب مسعود اميرخانیدعوت: چند داستان کوتاه1094
کتابخانه های عمومی 

کشور)

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

دعوت نامه ای از بهشت: خاطرات 1095
رزمندگان از نماز در دفاع مقدس

تهيه و تنظيم حسن بهادران؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

زندگينامه (مجموعه 1391کتاب همه
زندگينامه)

صفحه  ٧٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
دفاع از آبادان: دفاع از آبادان در سال 1096

اول جنگ تحميلی
تدوين نجاتعلی صادقی گويا؛ 
[برای] هيئت معارف جنگ 

شهيد سپهبد علی صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391ايران سبز

دفاع معجزه آسا: بررسی نقش و 1097
عملکرد پدافند هوايی جمهوری 

اسالمی ايران در عمليات والفجر ٨

اجا (ارتش جمهوری رضا جهان فر
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

نقد و  پژوهش تاريخی1392

دفاع مقدس در بيانات امام خمينی 1098
(کتاب ٢: چيستی و چرايی جنگ 

تحميلی)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390مرز و بومپژوهش حجر اردستانی

دفاع مقدس در بيانات امام خمينی 1099
(کتاب ٣: صلح)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390مرز و بومپژوهش حجر اردستانی

دفاع مقدس در بيانات امام خمينی 1100
(کتاب ۴: خاورميانه و کشورهای 

اسالمی)

نقد و  پژوهش فرهنگی1391مرز و بومحجر اردستانی

سيدحسن فيروزآبادی؛ تدوين  دفاع مقدس، رخداد عظيم1101
محمدمهدی بهداروند؛ تهيه و 

تنظيم موسسه مطالعات فرهنگی 
مستشهدين وصال

نقد و  پژوهش فرهنگی1391والء منتظر (عج)  

دفاع مقدس و بسيج: نگاهی گذرا بر 1102
نقش بسيج و مردم خراسان شمالی در 

جنگ تحميلی

جهانبخش ريحانی؛ به سفارش 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه و بسيج سپاه 
حضرت جوادااليمه (ع) خراسان 

شمالی

نقد و  پژوهش فرهنگی1392جهانی

تحقيق و تأليف محمد جانی پور؛ با دفاع مقدس و قدرت نرم1103
مقدمه اصغر افتخاری

دانشگاه امام صادق 
(ع)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

دفاع مقدس و يادمان شهدای 1104
شهرستان ايذه

زندگينامه (مجموعه 1392دارالکتاباحمد  کاظمی، منصور امانی
زندگينامه)

نوشته شيوا سالمت؛ تصويرگر دفتر سوخته: مجموعه ٩ قصه1105
مرتضی امين

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان کودک)

دفترهای خونين: خاطراتی از شهدای 1106
روحانی لرستان

پژوهش و نگارش رمضان 
تيموری؛ [برای] معاونت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 

امور ايثارگران استان لرستان، 
معاونت پژوهش و آموزش 

سازمان تبليغات اسالمی استان 
لرستان

زندگينامه (مجموعه 1390شاپورخواست
زندگينامه)

کردستان1391سوره سبزنجمه پساونددل آرام1107
دالور: براساس زندگی سردار شهيد 1108

محمدرضا افيونی
تهيه و تنظيم زهرا دهقانی، نجمه 
ناظمی؛ [برای] مرکز حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 

صاحب الزمان (عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1392سفير اردهالنازخند صبحیدالوران1109
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
دالوران ديار مقدس: زندگی نامه و 1110

خاطره ۴٣ شهيد گرانقدر نيار ديار 
مقدس

زندگينامه (مجموعه 1390ساواالن ايگيدلرینويسنده سيدسعيد اطهر نياری
زندگينامه)

دالوران شهر زيتون: زندگينامه 1111
شهيدان غالمحسين و محمد صورتی

زندگينامه (مجموعه 1391بلوربه اهتمام محمدرضا بينش برهمند
زندگينامه)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390سخن گستراميد خسرویدلتنگی های بی پاسبورت1112
دلدادگان: شهدای فرهنگی آموزش و 1113

پرورش استان البرز
تهيه و تدوين اداره روابط عمومی 

و کارشناسی شاهد و ايثارگران 
اداره کال آموزش و پرورش 

استان البرز

وزارت آموزش و 
پرورش، اداره کل 

استان البرز

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

دلدادگان کوی دلبر: گذری کوتاه بر 1114
زندگينامه شهدای روستای دلبر 

شهرستان سبزوار

جمع آوری و تدوين سيدحسين 
دلبری؛ با همکاری بنياد شهيد و 
امور ايثارگران شهرستان سبزوار

زندگينامه (مجموعه 1390خمسه النجباء (ع)
زندگينامه)

دلم برايش تنگ شده: براساس زندگی 1115
شهيد مصطفی چمران

اميرکبير، کتابهای نوشته محمدعلی جعفری
جيبی

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

زندگينامه (مجموعه 1391تسنيم دانشنويسنده محمد باباخاندلنوازان1116
زندگينامه)

دل نوشته های جهادی: خاطرات 1117
جهادگران جهاد سازندگی (جلد ٢)

گردآورندگان عبدالرضا افشار 
تربتی، عيسی سلمانی لطف آبادی؛ 

[برای] کانون جهاد سازندگی 
خراسان رضوی، ستاد برگزاری 

مراسم ٢٧ خرداد، حوزه نمايندگی 
ولی فقيه در سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی

خاطره (مجموعه خاطره)1390سلمان

دلی که جا ماند: زندگينامه شهيدمهدی 1118
سيدعلی کرباسی

سازمان بسيج جامعه گردآورنده زهرا مشتاق
پزشکی

خاطره (خاطره شفاهی)1391

ادبيات داستانی (رمان)1390گفتمان انديشه معاصرمرضيه گالبگيردنيا 1119۶٧

نويسنده و تصويرگر رويا دنيا پر از گل بود1120
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 
معاونت فرهنگی)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

ده سال اسارت ده سال انتظار: 1121
زندگی نامه آزاده ترکمن عبدالحميد 

سن سبلی

به کوشش موسی جرجانی؛ 
[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
گلستان، موسسه فرهنگی هنری 

طليعه رضوان گلستان

خاطره (خاطره اسارت)1390مقسم

مؤلفين مراد مرادی مقدم، قاسم دهلران در آيينه هشت سال دفاع مقدس1122
نظری؛ [برای] کنگره سرداران و 

سه هزار شهيد استان ايالم

نقد و  پژوهش تاريخی1390برگ آذين

دو ابراهيم: خاطرات برگزيده اولين و 1123
دومين جشنواره خاطره نويسی دفاع 

مقدس استان همدان

خاطره (مجموعه خاطره)1391برکت کوثرانتخاب بهناز ضرابی زاده
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
دوازده گفتمان: وصايای شهدای 1124

شهرستان دهاقان
فاطمه عليپور دهاقانی؛ [برای] 

مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 

(عج) استان اصفهان

نامه و وصيت نامه 1391ستارگان درخشان
(وصيت نامه)

دو برار: روايت زندگی برادران شهيد 1125
عباس و حسن آندی

نويسنده محمدعلی آقاميرزايی؛ 
[برای] 

سازمان بسيج اصناف کشور

زندگينامه (مجموعه 1392فاتحان
زندگينامه)

مؤلف زهره علی عسگری؛ دوچرخه1126
تصويرگر آزاده عبدالهی

موسسه فرهنگی 
هنری جنات فکه

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

شاعر رضا انصاری فر؛ دوچرخه1127
تصويرگران نوشين حشمتی زاده، 

اردشير غفوريان نوری

شعر کودک و نوجوان1390توس گستر

دوره درهای بسته، به روايت اسير 1128
شماره ١٠٣٢١، ابوالقاسم عبيری

خاطره (خاطره اسارت)1392روايت فتحمرضيه نظرلو

دوره درهای بسته، به روايت رستم 1129
خرم دين

خاطره (خاطره اسارت)1391روايت فتحافضل قائمی کاشانی

خاطره (خاطره اسارت)1390دارخوينعلی حسينی منجزیدو شيشه اشک1130
دو قدم تا ماه: روايتی از زندگی و 1131

شهادت معلم و سردار شهيد عليرضا 
حاجی بابايی

کانون پرورش فکری نويسنده ابراهيم معظمی
کودکان و نوجوانان

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

دو قطره خون يک قطره باران: 1132
خاطرات شفاهی سيده راضيه مکی

رياست جمهوری، به کوشش ليال محمدی
مرکز امور زنان و 

خانواده 

خاطره (خاطره شفاهی)1391

نويسندگان حميد گله داری ... [و دوله تو: مجموعه داستان دفاع مقدس1133
ديگران]

ادبيات داستانی (داستان 1390انديشه ورزان آريا
کوتاه)

تدوين حسينعلی محمدی؛ دويرج: روايتی از عمليات محرم1134
جمع آوری و اسناد اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان، سازمان 

بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1391دارخوين
زندگينامه)

ديار نزديک: روايتی تصويری از 1135
بازديد مناطق جنگی

عکاس سعيد فرجی؛ ترجمه 
مجتبی احمد خان

مجموعه هنری (عکس)1391ساقی

ديدار با مالئک: زندگينامه و خاطرات 1136
سردار شهيد جليل ملک پور

زندگينامه (زندگينامه 1390امينانگروه فرهنگی  شهيد ابراهيم  هادی
مستند)

ديدار ماندگار: اولين همايش ملی 1137
تجليل از جانبازان قطع نخاع گردنی 

مهرماه ١٣٩٠

نشر شاهد (بنياد تدوين علی رستمی
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (مجموعه خاطره)1390

ديدگاه: پنج گفتار در باب تاريخ 1138
فرهنگی با نگاهی به جنگ ايران و 

عراق

مؤلفان علی رجبلو، فرانک 
جمشيدی

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

ديدگاه: مجموعه خاطرات رزمندگان 1139
اسالم در دفاع مقدس به روايت 

پاسدار علی حاتميان

خاطره (مجموعه خاطره)1391زاناتهيه و تدوين نبی اله تبار
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
حميد داودآبادی؛ کاری از موسسه ديدم که جانم می رود1140

سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمی، 
موسسه فرهنگی هنری مهر ۶١

موسسه سرلشکر 
شهيد حاج احمد 

کاظمی

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

ديده بان: خاطرات منتخب سومين 1141
جشنواره خاطره نويسی دفاع مقدس 

استان البرز

حنظله (بنياد حفظ آثار گردآورنده ابراهيم رجوانی
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس، اداره کل 
استان البرز)

خاطره (مجموعه خاطره)1392

ديده بان: خاطراتی از سردار شهيد 1142
محسن رضايی

نويسنده سلمان هاشميان؛ زيرنظر 
کنگره سرداران و دو هزار و 

سيصد شهيد شهرستان 
خمينی شهر؛ ؛ [برای] مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

استان اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشان
مستند)

ديده بان: ويژه نامه نکوداشت حميد 1143
حسام

  معاونت ادبيات و[برای]
 انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر

ارزش های دفاع مقدس

 سازمان تبليغات]
 اسالمی، حوزه

 ،هنری، مراکز استانی
 دفتر مطالعات و
[ادبيات پايداری

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

موسسه انجمن قلم سروده سيمين دخت وحيدیديوان اشعار سيمين دخت وحيدی1144
ايران

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

خاطره (خاطره اسارت)1390دارخوينعلی حسينی منجزیديوانه خمينی1145
ذوالفقار واليت: در رثای سرلشگر 1146

بسيجی حاج حسن تهرانی مقدم
زندگينامه (زندگينامه 1392نوآوران سينابه اهتمام ناصر کاوه

مستند)
رابطه زهرآگين آمريکا، عراق و 1147

بمباران شيمايی حلبچه
يوست آر. هيلترمن؛ مترجم 

يعقوب نعمتی وروجنی؛ با مقدمه 
شهريار خاطری

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392مرز و بوم
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)
راديو غدير: خاطرات آزادگان 1148

سرافراز داراب کريمی و محمد 
کشاورز

خاطره (خاطره اسارت)1390دارخوينطيبه کيانی

راز آن ستاره: سرگذشت نامه سردار 1149
گمنام شهيد رضا چراغی

به اهتمام گل علی بابايی؛ [برای] 
مرکز مطالعات پژوهشی ٢٧ بعثت

زندگينامه (زندگينامه 1391صاعقه
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1392آموتهادی خورشاهيانراز بزرگ سلمان: رمان1150
نوشته شيوا سالمت؛ تصويرگر راز پدر: مجموعه ٩ قصه1151

مرتضی امين
موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان کودک)

راز جاودانگی صياد شيرازی: 1152
فرازهايی از زندگی شهيد سپهبد علی 

صياد شيرازی

مرکز آموزشی و مولف سيد تراب ذاکری
پژوهشی شهيد سپهبد 

صياد شيرازی

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

راز رجعت: نگاهی به زندگی، 1153
مجاهدت و رجعت پرستوی گمنام 

شهيد حميدرضا مالحسنی

صرير (بنياد حفظ آثار به کوشش ربابه امانی
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

زندگينامه (مجموعه 1391کعبه دلسيديعقوب شبيریراز شقايق1154
زندگينامه)
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
راز قطعنامه: چرايی و چگونگی پايان 1155

جنگ تحميلی
کامران غضنفری؛ [برای] دفتر 

پژوهشهای موسسه کيهان
نقد و  پژوهش تاريخی1392شرکت انتشارات کيهان

خاطره (خاطره اسارت)1390پيام آزادگاننويسنده حسين طحانراز ماندن1156
راز نهان: مجموعه آثار منتخب اولين 1157

جشنواره خاطره نويسی دفاع مقدس 
استان ايالم

خاطره (مجموعه خاطره)1390زانانبی اله تبار

رازهای اروند: سه شب جنگ در 1158
اروندرود

نويسنده مسعود فرشيد نيا؛ به 
سعی و اهتمام سوسن رحمانيان

خاطره (خاطره 1392بونيز
خودنوشت)

رازهای کهنه: خاطرات رزمنده 1159
بسيجی حکيمه شولی

خاطره (خاطره شفاهی)1391گلگشتگردآوری و تدوين مرجان درودی

زندگينامه (زندگينامه 1391معتبربه کوشش محمد جنت مکانرازهای نهفته، روايت بهروز غالمی1160
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1391معتبرنويسنده مهرنوش گرجیرازهای نهفته، روايت حميد معينيان1161
مستند)

به اهتمام محمد گاللی تراب، رأس ٨:٢٠: زندگی نامه شهدای وحدت1162
مهين ريگی، مريم ريگی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نيروی 
زمينی، معاونت 

فرهنگی و عمليات 
روانی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

شاعر نوشين نوری؛ تصويرگر راننده بهشت1163
فرزانه لطيفی؛ [برای] اداره کل 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان کرمانشاه، کنگره 

سرداران اميران فرماندهان و نه 
هزار و هشتصد شهيد استان 

کرمانشاه

شعر کودک و نوجوان1391سرانه

خاطره (خاطره 1392دارخوينعلی حسينی منجزیراننده لودر1164
خودنوشت)

راه آسمان: خاطرات کارکنان شاغل و 1165
بازنشسته پشتيبانی منطقه ٣ نيروی 

زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران، 
تهران

صرير (بنياد حفظ آثار به کوشش ابراهيم صادقی مغانلو
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (مجموعه خاطره)1390

راه رفتن کالغ: خاطرات طنز دوران 1166
اسارت

داود گودرزی؛ بازنويسی 
عبدالصاحب رومزی پور

خاطره (خاطره اسارت)1392معتبر

ادبيات داستانی (رمان)1392روشانوشته تکين حمزه لوراه طوالنی1167
راه همچنان باقيست: همراه نامه 1168

زائرين سرزمين های نور
گردآوری های ادبی (ُجنگ 1392فرازانديش سبزگردآورنده حسين يوسفی

ادبی)
راهی: براساس زندگی شهيد عباس 1169

بابايی
اميرکبير، کتابهای نوشته راضيه عزيزی

جيبی
زندگينامه (زندگينامه 1391

داستانی)
راهيان آسمان: فرهنگ نامه شهدای 1170

آماد و پشتيبانی سپاه استانهای 
خراسان

زندگينامه (مجموعه 1390ستاره هانويسنده سيدسعيد موسوی
زندگينامه)

راهيان خرابات: يادنامه شهدای 1171
اخالص استان لرستان

نشر شاهد (بنياد بنياد سعادتی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

راهيان علقمه: چهل روايت از 1172
دلدادگی شهدا به قمربنی هاشم حضرت 

عباس (ع)

زندگينامه (مجموعه 1391امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
زندگينامه)

صفحه  ٧٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
راهيان نور: بررسی تاثير برگزاری 1173

اردوهای راهيان نور و راه های تداوم 
آن در جامعه

نويسنده محمود وضيع، محمدرضا 
رهنما؛ به سفارش مرکز حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس 
سپاه و بسيج سپاه حضرت 

جواداالئمه (ع) خراسان شمالی

نقد و  پژوهش فرهنگی1392جهانی

راهيان نور: مجموعه خاطرات، 1174
کرامات و امدادهای غيبی هشت سال 

دفاع مقدس

زندگينامه (مجموعه 1390عصر آگاهیگردآورنده عباس حيدرزاده
زندگينامه)

راهی به باغ ستاره ها: همراه با 1175
شهدای کارگر، ملوان و صياد بندر 

گناوه

زندگينامه (مجموعه 1391دريانوردغالمرضا کرمی
زندگينامه)

راهی تا ملکوت: براساس خاطرات 1176
سردار شهيد سيدمحمدرضا ميردامادی

نويسنده معصومه عباسی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان، کميته جمع آوری 
و تدوين آثار کنگره بزرگداشت 
سرداران و دو هزار و پانصد 

شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
داستانی)

راويان پايداری: آشنايی با 1177
داستان نويسان دفاع مقدس (دفتر ١)

به کوشش علی اکبر مرتضايی 
قهرودی

نقد و پژوهش ادبی1390مجنون

راوی نور: مجموعه خاطرات برگزيده 1178
دوره های هفتم، هشتم و نهم جشنواره 
فرهنگی هنری ره آورد سرزمين نور

دبيرخانه جشنواره ره آورد 
سرزمين نور

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان اردويی 

راهيان نور و 
گردشگری

خاطره (مجموعه خاطره)1390

رايحه عشاق بی نشان: يادنامه ٩٧ 1179
شهيد آماد و پشتيبانی سپاه الغدير 

استان يزد

محمدعلی فياض بخش؛ [برای] 
سپاه الغدير استان يزد

زندگينامه (مجموعه 1390محمدعلی فياض بخش
زندگينامه)

مانز (ارتش جمهوری مؤلف معصومه رنجبررايحه عشق1180
اسالمی ايران، نيروی 

زمينی، انتشارات 
معاونت تربيت و 

آموزش)

ادبيات داستانی (رمان)1390

ادبيات داستانی (داستان 1392رسول آفتاببه کوشش رحيم مخدومیرجل سياسی1181
کوتاه)/ گردآوری های ادبی

نشر شاهد (بنياد علی رضا حکمتیردپای آبی عشق: مجموعه شعر1182
شهيد و امور 

ايثارگران)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391

ردپای آفتاب: براساس زندگی پاسدار 1183
شهيد سردار عبدالحميد صالح نژاد

زندگينامه (زندگينامه 1390نيلوفرانغالمرضا کاج
مستند)

صفحه  ٧٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ردپای اهريمن: خيانت و جاسوسی 1184

فرقه تروريستی مجاهدين در دوران ٨ 
ساله دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390صمد نظریصمد نظری

ردپای پرواز: بر اساس زندگی و 1185
خاطرات سرداران شهيد گردان جعفر 

طيار (جلد ١)

عيسی خليلی؛ [برای] هيئت 
رزمندگان جعفر طيار (ع)

زندگينامه (مجموعه 1392معتبر
زندگينامه)

ردپای جنگ: خاطرات ايلياتی های 1186
بی ادعا

خاطره (مجموعه خاطره)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

ردپای سرخ عشق: مجموعه منتخب 1187
سومين و چهارمين جشنواره شعر 

دفاع مقدس استان چهارمحال و 
بختياری

به کوشش ابراهيم رحيمی 
پردنجانی؛ [برای] اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان چهارمحال و 

بختياری

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390سدره المنتهی
گردآوری های ادبی

نيلوفر مالک؛ به سفارش کنگره ردپايی تا بهشت1188
بزرگداشت سرداران و چهار هزار 

شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

محبوبه شهری، مليحه نيکبخت؛ ردی از باران: مجموعه داستان1189
[برای] آفرينش های ادبی حوزه 

هنری سيستان و بلوچستان

ادبيات داستانی (داستان 1391پژواک کيوان
کوتاه)

رزم پايدار: گراميداشت شهدای آماد و 1190
پشتيبانی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) 

لرستان

زندگينامه (مجموعه 1390ستارگان درخشانتدوين بنياد سعادتی
زندگينامه)

رزم نامه ايرانيان در هشت سال دفاع 1191
مقدس (جلد ١)

کريم کاظمی؛ با مقدمه روح اهللا 
احمدزاده کرمانی؛ [برای] کنگره 

سرداران و چهارده هزار و 
ششصد شهيد استان فارس

شعر و نثر ادبی (شعر)1390بنياد فارس شناسی

رسانه و پدافند غيرعامل به همراه 1192
نگرشی از ارزش های خلق شده در 

دفاع مقدس

تدوين و ارائه دهنده غالمرضا 
جاللی فراهانی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390بوستان حميد

رستاخيز پاوه: داستانی برگرفته از 1193
واقعيات غائله پاوه در مرداد سال 

١٣۵٨

به اهتمام محترم استکی؛ [برای] 
مرکز مطالعات ملی امنيت پايدار 

شهيد بروجردی

کردستان1390ستارگان درخشان

زندگينامه (زندگينامه 1392يا زهرا (س)به کوشش محمدعلی صمدیرستگار1194
مستند)

رسم بردباری: پيرامون صبر و 1195
بردباری و حالليت طلبيدن

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

 رسم پايداری: پيرامون جبهه و جهاد 1196
و حفظ کيان اسالمی

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

رسم پروانگی  : زندگی نامه مهندس 1197
شهيد غالمرضا سياه کمری

موسسه انجمن نويسنده حديث گل زاده
پيشکسوتان سپاس

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

رسم خوبان (جلد ۴٩: انتخاب دوست، 1198
رفتار با دوستان)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه 
فرهنگی هنری قدر 

واليت

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

رسم خوبان (جلد ۵٠: مهربانی، 1199
گشاده رويی)

گردآوری تدوين موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

صفحه  ٨٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
رسم خوبان: (جلد ۵١: رفتار با 1200

فرزندان)
گردآوری تدوين موسسه فرهنگی 

هنری قدر واليت
موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

گردآوری تدوين موسسه فرهنگی رسم خوبان (جلد ۵٢: رفتار با همسر)1201
هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

رسم خوبان (جلد ۵٣: اهل قلم، هنر 1202
متعهد)

گردآوری تدوين موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

گردآوری تدوين موسسه فرهنگی رسم خوبان (جلد ۵۴: توسل)1203
هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

تاليف محمدمهدی زيدآبادی نژاد، رسم دلبری1204
علی افاضاتی

مرکز اسناد انقالب 
اسالمی

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

رسم دوستی: پيرامون سخنانی با 1205
جوانان، مسئولين و ملت

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

 رسوالن آشنا: توصيه به فرهنگيان و 1206
دانش آموزان

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

رصد سپيده: زندگی نامه و خاطرات 1207
شهيد عبدالحسين کردی

زندگينامه (زندگينامه 1392آيين احمد (ص)نويسنده فيروزه پيرهادی
مستند)

اعظم حمزه ای؛ به سفارش کنگره رضا خندان1208
بزرگداشت سرداران و چهار هزار 

شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

رضا خوردو: روايتی از سرگذشت 1209
محمدرضا فاضلی دوست

خاطره (خاطره شفاهی)1390فاتحاننويسنده مصطفی محمدی

رفيقت کجاست؟: بر اساس زندگی 1210
برادران شهيد محمدحسين و محمد 

احمدی

سميراسادات امامی؛ [برای] 
سازمان بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان سمنان، 
شهرداری و شورای اسالمی شهر 

شاهرود

زندگينامه (مجموعه 1391کتاب سمنگان
زندگينامه)

ادبيات داستانی (داستان 1391نظرینويسنده مرجان قرايیرقص بارون1211
کوتاه)

ادبيات داستانی (رمان)1390کتاب نيستانمحمدمهدی رسولیرقص بسمل1212
محسن صالحی حاجی آبادی؛ رقص سنگ: رمان1213

[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه 

صاحب الزمان (عج) اصفهان، 
کنگره بزرگداشت سرداران و دو 

هزار و پانصد شهيد شهرستان 
نجف آباد

ادبيات داستانی (رمان)1390ستارگان درخشان

رمادی کمپ غم: خاطرات آزاده شهيد 1214
محمد شهسواری

گردآورنده حسين فاطمی نيا، 
عليجان سليمانی

زندگينامه (زندگينامه 1391گرا
مستند)

واگويه های ارغوانی: قطعه ادبی دفاع 1215
مقدس

شعر و نثر ادبی (نثر 1392تجلی مهرکامران شرفشاهی
ادبی)

نشر شاهد (بنياد محمد محمودی نورآبادیرنج1216
شهيد و امور 

ايثارگران)

ادبيات داستانی (رمان)1390

زندگينامه (زندگينامه 1390روايت فتحزهره شريعتیرنجبر به روايت همسر شهيد1217
مستند)

خاطره (خاطره اسارت)1391پيام آزادگاننويسنده امير نوبرانیرنج و گنج1218
ادبيات داستانی (رمان)1391پرسماننشاط داودیرنگ خاموشی: رمان1219

صفحه  ٨١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
رنگ رنگ جنگ: روايت هايی از 1220

کودکی يکی از بچه های نسل جنگ
محسن حسام مظاهری؛ با مقدمه 

علی رضا کمری
نقد و  پژوهش هنری1392آرما

ره آورد پژوهشی: مجموعه مقاالت 1221
علمی و پژوهشی پيرامون ايثار و 

شهادت بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان بوشهر (دفتر ١)

گردآورنده سيدمحسن موسوی؛ 
[برای] معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان بوشهر

نقد و  پژوهش فرهنگی1391شاملو

بنياد شهيد و امور رهاورد رهايی1222
ايثارگران، سازمان 

شهرستان های استان 
تهران، معاونت 

پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی، اداره 

تبليغات انتشارات و 
اطالع رسانی

خاطره (خاطره اسارت)1390

رهپويان شاهد: يادواره ٣۶٠٠٠ 1223
شهيد دانش آموز

تهيه و تنظيم کارگروه فرهنگی 
پژوهشی و گردشگری کانون 

بازنشستگان بنياد شهيد و امور 
ايثارگران

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، معاونت 

فرهنگی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

نويسنده توران خيری؛ بازآفرين رهگذران جاويد1224
مژگان مظفری

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران 

شهرستان های استان 
تهران، معاونت 

پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

ره يافتگان (دفتر ١٨: يادنامه شهدای 1225
پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد)

دفتر امور ايثارگران وزارت جهاد 
کشاورزی

زندگينامه (مجموعه 1391آل احمد (ع)
زندگينامه)

ره يافتگان (دفتر ١٩: ابرهای بارانی: 1226
يادنامه شهدای گرانقدر سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور)

تدوين کيميا ناصری زاده، شمسی 
خسروی؛ به کوشش دفتر امور 

ايثارگران وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان جنگل ها مراتع و 

آبخيزداری کشور

زندگينامه (زندگينامه 1391آل احمد (ع)
داستانی)

ره يافتگان: مجموعه خاطرات شهدای 1227
استان گيالن

زندگينامه (مجموعه 1392بلورنويسنده رضا صالح فخاری
زندگينامه)

ره يافتگان: يادنامه شهدای پشتيبانی و 1228
مهندسی جنگ جهاد (دفتر ١٧)

  دفتر امور ايثارگران[برای]
وزارت جهاد کشاورزی

زندگينامه (مجموعه 1390آل احمد (ع)
زندگينامه)

زندگينامه (مجموعه 1392گرانويسنده وجيهه پورده شيخیره يافتگان کوی يار (جلد ١)1229
زندگينامه)

ترجمه و تاليف سعيد بنی فاطمه، روانشناسی دفاع1230
فاطمه کيايی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390نوروزی

شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجماميد صباغ نوروايت ٣ تم: مجموعه غزل1231
نويسنده سيدحميد مشتاقی نيا؛ زير روايت آزادگی1232

نظر معاونت پژوهشی فرهنگی 
موسسه روايت سيره شهدا

مشق (موسسه 
فرهنگی هنری حديث 

مهتاب)

خاطره (خاطره اسارت)1391

روايت تنهايی: سيدمحمد نقيب پور به 1233
روايت همسر شهيد

مصاحبه و بازنويسی هادی 
شيرازی

زندگينامه (زندگينامه 1390خادم الرضا (ع)
مستند)

صفحه  ٨٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
روايت خوبان: معرفی زنان شهيده 1234

استان همدان
تهيه و تدوين نفيسه پناهی روا؛ 
[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه 
انصارالحسين (ص) همدان

زندگينامه (مجموعه 1391فاتحان
زندگينامه)

روايت دلبری: خاطرات روای 1235
خوش لهجه دفاع مقدس جانباز 

عليرضا دلبريان

خاطره (خاطره شفاهی)1391ملک اعظممحمد خسروی راد

خاطره (خاطره اسارت)1390وانيابه قلم عبداهللا واشقانی فراهانیروايت ده سال اسارت1236
روايت راوی: خاطرات فرماندهان و 1237

رزمندگان دفاع مقدس از زندگی 
سردار شهيد حاج احمد سياف زاده

ستاد بزرگداشت حاج احمد 
سياف زاده

ستاد بزرگداشت حاج 
احمد سياف زاده

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

نقد و  پژوهش تاريخی1392ستارگان درخشانحسين (غالمرضا) سالمیروايت راويان1238
روايت زخم: سومين جشنواره 1239

خاطره نويسی دفاع مقدس با موضوع 
خاطرات رزمندگان مازندرانی از 

عمليات والفجر ١٠، حلبچه، خرمال، 
دوجيله، يادبود سردار شهيد موسی 

عمويی وسطی کاليی و سردار شهيد 
منصور کلبادی نژاد، بهمن ٩١

  اداره کل حفظ آثار و نشر[برای]
 ارزش های دفاع مقدس استان
 مازندران، کنگره بزرگداشت ده

هزار شهيد استان مازندران

خاطره (مجموعه خاطره)1392نماشون

روايت عشق و ايثار از مشروطه تا 1240
شلمچه

به کوشش فرشاد ابرشيمی، حسام 
عسگری

خانه تاريخ و تصوير 
ابريشمی

مجموعه هنری (عکس)1390

روايت گر عشق: مروری گذرا بر 1241
انديشه های شهيد آوينی

سيدعبدالحميد موسی کاظی 
(موسوی)؛ [برای] نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور

کتاب نشر (نهاد 
کتابخانه های عمومی 

کشور)

مستندنگاری کودک و 1392
نوجوان (زندگينامه)

روايت نخل های ابوحميظه: نگاهی به 1242
حماسه و ايستادگی مردان و زنان 

روستای ابوحميظه خوزستان

گردآوری و تدوين حسنه 
عفراوی؛ بازنويسی و تنظيم 

عباس اسالمی پور

زندگينامه (مجموعه 1392معتبر
زندگينامه)

روايت نيمه روز بيست و چهارم: با 1243
اقتباس از زندگی شهيد شيخ 

محمدحسن شريف قنوتی

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحاننويسنده کاوه بهمن
داستانی)

ادبيات داستانی (داستان 1390آموتحسين شکربيگیروايت های من: مجموعه داستان1244
کوتاه)

روايتی از جنگ: براساس خاطراتی از 1245
رزمندگان و شهدای گردان های تيپ 

امام حسن مجتبی (ع) و گردان 
توپخانه و ادوات لشکر ٧ حضرت 

ولی عصر (عج)

م. ح. مصدر (حميد مصدر)؛ 
[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
خوزستان

خاطره (خاطره 1390احرار
خودنوشت)

روايت يک مرد: شرح حال شهيد امير 1246
سرلشگر شهيد ايرج نصرت زاده

اميررضا مافی؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

کردستان1390سوره سبز

نشر شاهد (بنياد داديار حامدیروبه روی آسمان: مجموعه شعر1247
شهيد و امور 

ايثارگران)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391

رو به آسمان: داستان واره ای بر 1248
اساس زندگی حاجيه خانم عفت 
سلطانی همسر شهيد حاج حسن 

ابراهيمی ورکيانی مادر شهيدان مجيد 
و وحيد ابراهيمی ورکيانی و مادر 

جانباز حميد ابراهيمی ورکيانی

رياست جمهوری، نويسنده نيلوفر مالک
مرکز امور زنان و 

خانواده 

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

صفحه  ٨٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خاطره (خاطره 1392دارخوينعلی حسينی منجزیروحانی دلداده1249

خودنوشت)
مازيار حاتمی؛ تصويرگران محدثه روز اول مدرسه1250

آقاجانی، زهرا پياده آشتيانی
مرکز مطالعات 

پژوهشی ٢٧ بعثت 
(سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی، سپاه 
محمد رسوالهللا(ص) 

تهران بزرگ، 
موسسه حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع 

مقدس)

مستندنگاری کودک و 1392
نوجوان (زندگينامه)

اميرکبير، کتابهای نوشته ليال جعفریروز تاريک1251
سيمرغ

ادبيات داستانی (رمان)1391

روزشمار جنگ ايران و عراق (کتاب 1252
۵۴: عمليات والفجر ١٠، بمباران 

شيميايی حلبچه، فشار جهانی به ايران 
برای پذيرش قطع نامه ۵٩٨؛ ٢٣ 

اسفند ١٣۶۶ تا ٢٧ فروردين ١٣۶٧)

مرکز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس؛ يداهللا ايزدی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی،  مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

روزشمار جنگ ايران و عراق (کتاب 1253
٢١: عمليات مسلم بن عقيل: آزادی 

ارتفاعات سومار و تهديد مندلی؛ 
صدور قطعنامه ۵٢٢ شورای امنيت؛ 

١ شهريور تا ٣٠ مهر ١٣۶١)

سپاه پاسداران انقالب نويسنده عليرضا لطف اهللا زادگان
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

روزشمار جنگ ايران و عراق (کتاب 1254
٢٣: والفجر مقدماتی: دستگيری 

مرکزيت حزب توده و افزايش تيرگی 
روابط با شوروی)

عليرضا لطف اهللا زادگان؛ ويرايش 
ادبی زهرا گل محمدی، هانيه 

مرشدی؛ مجری مديريت 
بررسی های تاريخی مرکز اسناد و 

تحقيقات دفاع مقدس

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

روزشمار جنگ در استان ايالم (جلد 1255
٢: چگونگی شكل گيری لشكر ١١ 

اميرالمومنين (ع) ايالم)

نقد و  پژوهش تاريخی1390جوهر حياتگردآورنده دوستعلی آزوغ

روزگاران (جلد ٢: خاطرات جانبازان 1256
محمدعلی تورنگی، سيداسماعيل 

موسوی، علی اکبر کالگر، داود 
عامری، اصغر حيدری پاقلعه، 

سيدابوالفضل حسينی)

نشر شاهد (بنياد حسين ياقوتی
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (مجموعه خاطره)1391

روزگار عسرت: خاطرات اسير آزاد 1257
شده هادی باغبان

گفت وگو و تدوين سيدولی 
هاشمی؛ [برای] حوزه هنری 

استان مازندران

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1391

روزنگار زندگی و تاريخ سياسی و 1258
اجتماعی امام خمينی

به کوشش محمدعلی خسروی، 
اصغر ميرشکاری

موسسه چاپ و نشر 
عروج (موسسه تنظيم 

و نشر آثار امام 
خمينی (ره))

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

روزنوشت: يادداشت های روزانه 1259
شهيد حسن باقری

موسسه انتشارات تدوين احمد دهقان
شهيد حسن باقری

خاطره (خاطره 1392
روزنوشت)

صفحه  ٨۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
روزهای به ياد ماندنی از ياران 1260

روح اهللا: مجموعه ای از تصاوير 
رزمندگان سردرود در دوران دفاع 

مقدس به همراه خاطراتی از احد 
فتح اله زاده سردرودی

مجموعه هنری (عکس)1390اختراحد فتح اله زاده سردرودی

روزهای بی تقويم: تاريخ شفاهی 1261
آزادگان بندر انزلی

مصاحبه و تدوين ميرعمادالدين 
فياضی؛ [برای] واحد ادبيات 
پايداری حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1391

روزهای دانشکده: مجموعه ١۵ 1262
داستان کوتاه از سالهای جنگ و دفاع 

مقدس

ادبيات داستانی (داستان 1390آشنايیمحمدحسين عباسپور تميجانی
کوتاه)

روزهای زندگی: شامل يازده داستان 1263
زيبا

ادبيات داستانی (داستان 1390نوروزینويسنده فاطمه فهيمی فرد
کوتاه)

روزهای مقاومت: واکاوی عمليات 1264
دارخوين و شکست حصر آبادان

سيدرحيم صفوی؛ به کوشش 
محمدمهدی بهداروند

نقد و  پژوهش تاريخی1390هدی

روزی از آن روزها: داستان های 1265
خواندنی و واقعی از دسته های 

خمپاره انداز

ادبيات داستانی (داستان 1392سوره سبزنويسنده سعيد اسدی فر
کوتاه)

روزی برای آرزو: مجموعه 1266
نمايشنامه برای نوجوانان

سازمان تبليغات مرتضی سخاوت (داريوندنژاد)
اسالمی، حوزه هنری 

استان قم

ساير کودک و نوجوان 1390
(نمايشنامه)

روزی که باران باريد: خاطرات شهيد 1267
سيدمحمود حسينی کوهستانی

نويسنده سيده فاطمه حسينی 
کوهستانی؛ به سفارش اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان گلستان

زندگينامه (زندگينامه 1391مقسم
مستند)

روزی که شادی ام بمباران شد: 1268
خاطرات بمباران مدارس کرمانشاه

نويسنده شعله جهانگيری؛ 
تصويرگر نسرين رحيمی

رسول آفتاب (موسسه 
فرهنگی هنری رسول 

آفتاب)

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (خاطره)

روسفيد قيامت: برگزيده ای از خاطرات 1269
٢٠ شهيد سرافراز شهرستان جهرم

گردآورنده مجيد ايزدی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس و بسيج سپاه فجر 
استان فارس، جبهه فرهنگی 

نورالهادی

زندگينامه (مجموعه 1390مشکوه قلم
زندگينامه)

نويسنده محسن بغالنی؛ طراح روضه حضرت قاسم (ع)1270
گرافيک و تصويرگر اميرنساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

موسسه فرهنگی هنری حديث روضه شلمچه1271
مهتاب

شعر و نثر ادبی (شعر)1390حديث مهتاب

روله: خاطرات داستانی شهدا، 1272
جانبازان و بازماندگان آن ها

زندگينامه (مجموعه 1390شاپورخواستنويسنده ربابه ارشدی
زندگينامه)

نويسنده حسين عاليی؛ ناظر روند جنگ ايران و عراق (جلد ١)1273
علمی و محتوايی محمد دروديان

نقد و  پژوهش تاريخی1391مرز و بوم

نويسنده حسين عاليی؛ ناظر روند جنگ ايران و عراق (جلد ٢)1274
علمی و محتوايی محمد دروديان

نقد و  پژوهش تاريخی1391مرز و بوم

نوشته محمدرضا رحمانی، روياها می آيند1275
عليرضا محمودی ايرانمهر

اميرکبير، کتابهای 
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392

نويسنده عفت مجيد تجريشی؛ روياهای زهرا1276
تصويرگر سارا سمايی

شعر کودک و نوجوان1390مگستان

صفحه  ٨۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
بازآفرينی فاطمه عسگری؛ آماده رويای بارانی: خاطرات شهدا1277

سازی خاطرات محمدحسين فروتنی
موسسه فرهنگی 

هنری امين استهبان
زندگينامه (مجموعه 1390

زندگينامه)

رؤيای روزهای خونين: خاطرات 1278
شفاهی سرهنگ پاسدار علی 

احمدی پور

مصاحبه و تدوين سيدقاسم  
ياحسينی

خاطره (خاطره شفاهی)1391دريانورد

رويای کودکانه: شعرهای کودکانه 1279
برای دفاع مقدس

سروده مسعود پرهيزکاری؛ 
تصويرگر رعنا عبدالهی

شعر کودک و نوجوان1390بين الحرمين

روی جاده های رملی: خاطرات 1280
سرهنگ زرهی محمدعلی عرفانی

به قلم پريسا کرمی؛ به کوشش 
معاونت ادبيات اداره کل حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان زنجان

خاطره (خاطره شفاهی)1392هدی

روی خط بزرگ شدن: خاطرات محمد 1281
سياحی نيا

بازنويسی مريم بذرافشان؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
البرز

خاطره (خاطره 1390پاليزان
خودنوشت)

فرشاد شيرزادی؛ به سفارش روی رودخانه، زير باران1282
کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

زندگينامه (مجموعه 1391شميم قلمنويسنده رضا صالح فخاریريحانه های آسمانی1283
زندگينامه)

سروده مهدی وحيدی صدر؛ ريزعلی خدا قوت1284
تصويرگری الهه ارکيا

شعر کودک و نوجوان1390حديث نينوا

زانو بزن کوه عاشقم هنوز: زندگينامه 1285
داستانی بانو زبيده سرآبادانی تفرشی

رياست جمهوری، نويسنده منيژه جانقلی
مرکز امور زنان و 

خانواده

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

زبان مادری صبر: خاطرات آزادگان 1286
سرافراز گيالنی

بازنويسی و تدوين حنانه سفرگر؛ 
[برای] اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
گيالن

خاطره (خاطره اسارت)1390حرف نو

زبيده دخت دريا: مجموعه خاطرات 1287
رزمنده زبيده واحدی

خاطره (خاطره 1390گفتمان انديشه معاصربه کوشش سمانه رضايی زاده
خودنوشت)

زخم زيتون: گزيده شعر پايداری ويژه 1288
شاعران خراسان شمالی

به کوشش حسن روشان، آرزو 
شيرين زبان؛ [برای] حوزه هنری 

استان خراسان شمالی

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390
گردآوری های ادبی

زخم های بی قرار: مجموعه شعر 1289
مقاومت

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391روايت فتحبه کوشش حسين اسرافيلی
گردآوری های ادبی

ادبيات داستانی (رمان)1391سخنورانزهرا رحمانیزلفا: داستان1290
زمان گل سرخ: مجموعه شعر دفاع 1291

مقدس
شعر و نثر ادبی (شعر)1390تجلی مهرمحمدرضا ياسری (چمن)

تالوت آرامش گردآوری و تنظيم مريم ناصرخاکیزمانی برای زن بودن1292
(موسسه فرهنگی 

هنری کاربردی خيبر)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

زمزمه عشق: مجموعه منتخب اشعار 1293
پنجمين جشنواره شعر استانی دفاع 
مقدس استان سيستان و بلوچستان

بنياد حفظ آثار و نشر ابراهيم شايان
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 
استان سيستان و 

بلوچستان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392
گردآوری های ادبی

صفحه  ٨۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
زندگينامه (زندگينامه 1391شميم طوبیمحسن بغالنی زمين زمين آسمان (جلد ١)1294

داستانی)
زندگينامه (زندگينامه 1391شميم طوبیمحسن بغالنی ... [و ديگران]زمين زمين آسمان (جلد ٢)1295

داستانی)
زندگينامه (زندگينامه 1391شميم طوبیمحسن بغالنی ... [و ديگران]زمين زمين آسمان (جلد ٣)1296

داستانی)
زندگينامه (زندگينامه 1391شميم طوبیمحسن بغالنی ... [و ديگران]زمين زمين آسمان (جلد ۴)1297

داستانی)
زمين گواهی می دهد: شرح حال 1298

شهيدامير سرلشگر شهيد ولی اهللا 
گودرزی

کامران پارسی نژاد؛ [برای] 
نيروی زمينی ارتش جمهوری 

اسالمی ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

زن، انقالب، جنگ، ادبيات: مشروح 1299
نشست های تخصصی اولين همايش 

زنان اهل قلم

رياست جمهوری، به اهتمام معصومه رامهرمزی
مرکز امور زنان و 

خانواده

نقد و پژوهش ادبی1391

زنان و جنگ، پزشکان، پرستاران و 1300
بهياران

به سفارش سازمان بسيج جامعه 
زنان آشور

نقد و  پژوهش فرهنگی1391طليعه کوثر

به سفارش سازمان بسيج جامعه   زنان و جنگ، پشتيبانان1301
زنان آشور

نقد و  پژوهش فرهنگی1391طليعه کوثر

به سفارش سازمان بسيج جامعه زنان و جنگ، مهاجرين جنگ تحميلی1302
زنان آشور

نقد و  پژوهش فرهنگی1391طليعه کوثر

زندان الرشيد: خاطرات رئيس ستاد 1303
سپاه ششم نيروی زمينی سپاه سردار 

علی اصغر گرجی زاده

سوره مهر (سازمان خاطره نگار محمدمهدی بهداروند
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

نقد و پژوهش ادبی1392نامه پارسینگارنده الهام واليتیزن در ادبيات جنگ1304
زندگی با فرمانده: خاطراتی از شهيد 1305

حسين خرازی
زندگينامه (زندگينامه 1391يا زهرا (س)علی اکبری مزدآبادی

مستند)
زندگی در سی و پنج روز:  بر اساس 1306

زندگی شهيد محمدعلی جهان  آرا
اميرکبير، کتابهای نوشته سارا خسروی

جيبی
زندگينامه (زندگينامه 1392

داستانی)

زندگی فرشته گونه: تحليلی بر اخالق 1307
و رفتار شهيد حجت االسالم عبداهللا 

ميثمی

سازمان جغرافيايی نويسنده احمد عابدی
نيروهای مسلح

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

به کوشش محمدرضا ابراهيم نژاد زندگينامه ائمه جمعه استان قزوين1308
حميدی؛ با همکاری دفتر شورای 

سياستگذاری ائمه جمعه استان 
قزوين

زندگينامه (مجموعه 1391طه
زندگينامه)

زندگی نامه شهيد حجت االسالم 1309
والمسلمين سيدمحمداسماعيل موسوی

تاليف محمود پسنديده؛ [برای] 
ستاد يادواره شهدای روحانی 

خراسان رضوی، سازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران خراسان 

رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

زندگی نامه شهيد حجت السالم 1310
والمسلمين حسن محقر

تاليف محمود پسنديده؛ [برای] 
ستاد يادواره شهدای روحانی 

خراسان رضوی، سازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران خراسان 

رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

صفحه  ٨٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
مولفان طيب يوسفی اميری، زندگينامه غواصان شهيد استان زنجان1311

سميرا بهرامی، سميه بابايی؛ 
[برای] سازمان بسيج 

ورزشکاران استان زنجان، واحد 
فرهنگی اداره کل تربيت بدنی 

استان زنجان

زندگينامه (مجموعه 1390مبين انديشه
زندگينامه)

زندگينامه و خاطرات شهيد سيف اهللا 1312
(حسن) نورانی تويه

 خانواده شهيد]گردآورنده فاطمه نورانی تويه
[سيف اهللا نورانی تويه

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی 1313
شهيد دکتر مصطفی چمران

انجمن آثار و مفاخر به کوشش محسن علوی پور
فرهنگی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

زندگی واژه ها: گزينه شعرهای آزاد 1314
نيمايی (جلد ٢: ١٣٧٧ تا ١٣٨٧)

سوره مهر (سازمان به کوشش مرتضی نوربخش
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

زندگی و مبارزات حجت االسالم 1315
سيدعلی اکبر ابوترابی

مرکز اسناد انقالب تدوين جواد عاملی
اسالمی

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

زنده به عشق: براساس زندگی امير 1316
سرلشگر محمدجعفر نصر اصفهانی

قباد آذرآيين؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

محمد رمضانی؛ به سفارش کنگره زنده هستم1317
بزرگداشت سرداران و چهار هزار 

شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

نويسنده محسن بغالنی؛ طراح زنگ ورزش: مجموعه ۵ داستان1318
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390نيکان کتابمؤلف آذر آقادادشیزن و ...1319
خاطره (مجموعه خاطره)1390عماد فرداغالم علی نسائیزود پرستو شو بيا1320

زيارتنامه شهدای انقالب اسالمی و 1321
دفاع مقدس

تهيه و تنظيم محمدرضا خرمی؛ 
خط از حسن سلطانی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390[بی نا]

زيباتر از زندگی: شهيد آوينی از نگاه 1322
ديگران

زندگينامه (زندگينامه 1391جامعه نوبه اهتمام محمود مزرعتی
مستند)

زيبايی های رفتاری در سبک زندگی: 1323
نگاهی تطبيقی بر آيات قرآن و سيره 

شهدا

ستاد مرکزی راهيان تهيه و تنظيم ابراهيم رجوانی
نور کشور

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

نوشته محمدعلی باشه آهنگر، زير آتش1324
محمدرضا گوهری

اميرکبير، کتابهای 
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1390

شعر و نثر ادبی (شعر)1390فصل پنجممحمد مرادی ناصرآبادزير چتر باران1325
زير نخل های حاشيه اروند: براساس 1326

زندگی و مجاهدات سردار شهيد 
شکراهللا خانی

نسرين پرک؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت سرداران شهيد و 

بيست و سه هزار شهيد 
استان های خراسان

زندگينامه (زندگينامه 1391ستاره ها
مستند)

شعر و نثر ادبی (نثر 1391ترنم ذهننويسنده علی محمدیزين الدين از پاسگاه زيد تا ميدان ونک1327
ادبی)

صفحه  ٨٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جعفر شيخ االسالمی؛ به اهتمام زينبيه و ثاراهللا: از بودن تاماندن1328

انجمن ادبی ميانه اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان ميانه 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان آذربايجان شرقی

زندگينامه (مجموعه 1390رايکا
زندگينامه)

ساحت های مطالعاتی ادبيات انقالب 1329
اسالمی و دفاع مقدس: پيشنهاد برای 

پژوهش و مطالعه

سازمان انتشارات محمدرضا سنگری
پژوهشگاه فرهنگ و 

انديشه اسالمی

نقد و پژوهش ادبی1392

اميرکبير، کتابهای نوشته محمدعلی جعفریساخت مان: دوکوهه1330
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1392

سازمان اردويی، راهيان نور و 1331
گردشگری بسيج

  روابط عمومی سازمان[برای]
 اردويی راهيان نور و گردشگری

بسيج

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان اردويی 

راهيان نور و 
گردشگری بسيج

گردآوری های ادبی (ُجنگ 1391
ادبی)

سازمان اردويی، راهيان نور و 1332
گردشگری بسيج

  روابط عمومی سازمان[برای]
 اردويی راهيان نور و گردشگری

بسيج

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان اردويی 

راهيان نور و 
گردشگری بسيج

گردآوری های ادبی (ُجنگ 1391
ادبی)

ساعت ١:٢۵ شب به وقت بغداد: 1333
خاطرات اسير آزاد شده ايرانی عادل 

خانی

گفت وگو و تدوين اسماعيل امامی 
و مريم احدپور

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1390

ادبيات داستانی (رمان)1390انديشه ورزان آريانويسنده حميد گله داریساعت دوازدهم1334
ساعت کسی به وقت الله کوک نيست: 1335

مجموعه شعر نوجوان
شعر کودک و نوجوان1391هزاره ققنوسعليرضا دهرويه

مولف زهرا کريم زادگان    ؛ به   ساقه های استخوانی1336
سفارش ستاد کنگره سرداران و 

دوازده هزار شهيد استان 
آذربايجان غربی

ادبيات داستانی (داستان 1391فرسار
کوتاه)

ساقيان معرفت: خاطراتی از شهيد 1337
محمدرضا عاشور و شهيد پرويز 

قديری

سوده عرب عامری، فاطمه 
گلپايگانی؛ تهيه کننده ستاد کنگره 
بزرگداشت سرداران و سه هزار 

شهيد استان سمنان، سازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان 

سمنان

زندگينامه (مجموعه 1391زمزم هدايت
زندگينامه)

ساکنان ملک اعظم، کتاب شهيد 1338
ناصری

زندگينامه (زندگينامه 1391ملک اعظمتحقيق و تأليف سعيد عاکف
مستند)

سال سی: روز نگار مصور ايران پس 1339
از انقالب اسالمی ١٣۵٧ تا ١٣٨٧

مؤلف و مدير پروژه رضا 
طاهرخانی؛ مترجم صدف صحفی

موسسه هنری 
رسانه ای اوج

مجموعه هنری (عکس)1391

نقد و  پژوهش تاريخی1392فخراالسالمپژوهش سعيد وفايی مقدمسالنامه تحليلی هشت سال دفاع مقدس1340

سال های خوش جوانی: خاطرات 1341
رزمنده حيدر مالمير

موسسه فرهنگی نويسنده حيدر مالمير
هنری جنات فکه

مستندنگاری کودک و 1392
نوجوان (خاطره)

صفحه  ٨٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سروده منيره هاشمی؛ تصويرگر س اول ستاره1342

زهره اقطاعی
شعر کودک و نوجوان1392زالل انديشه

سايه های امن: مجموعه خاطرات 1343
شهدای پاسدار معاونت نيروی انسانی 

واحد پرسنلی، تعاون، پذيرش سپاه 
کربالی مازندران

علی اصغر بابازاده؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت ده هزار شهيد استان 

مازندران

زندگينامه (مجموعه 1392نماشون
زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1391روزنهشهريار عباسیسايه  های بلند1344
سايه های سرو: خاطراتی از شهيد 1345

رضا ميرزاخانی قائم مقام مهندسی 
رزمی ستاد پشتيبانی جنگ

نشر شاهد (بنياد زهرا حدادی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سبزپوشان سپيدرو: متن کامل 1346
وصيتنامه شهدای پاسدار شهرستان 

المرد استان فارس

تهيه و تنظيم فرهنگی اجتماعی 
ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 

شهرستان المرد و موسسه 
فرهنگی هنری فانوس وصال؛ به 

کوشش موسی هنرپيشه

نامه و وصيت نامه 1392حماسه قلم
(وصيت نامه)

سبک باالن شهيد: زندگی نامه شهدای 1347
روحانی و دانشجوی شهرستان نورآباد

زندگينامه (مجموعه 1391آيين احمد (ص)رمضان تيموری
زندگينامه)

سبک باالن عاشق: شرح حال ٩۶ 1348
شهيد ميغان

تهيه کننده ستاد برگزاری کنگره 
شهدای استان سمنان ستاد 

برگزاری مراسم شهدای ميغان

زندگينامه (مجموعه 1391زمزم هدايت
زندگينامه)

سبک زندگی به روايت سبزپوشان 1349
پيشکسوت يزدی

مولفين محمدرضا کالنتری 
سرچشمه، جواد بهبودزاده

زندگينامه (مجموعه 1392آرتا کاوا
زندگينامه)

سپاه، مولود انقالب: بيانات مقام 1350
معظم رهبری حضرت آيت اهللا خامنه ای 

در ديدار با پاسداران و بسيجيان

به کوشش محمدقاسم فروغی 
جهرمی؛ با همکاری دفتر ارتباط 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
روابط عمومی و 

انتشارات

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

پديدآورنده طاهره فريد؛ [برای] سپيدپوشان آسمانی1351
ستاد يادواره شهدای بيمارستان 

مسلمين، فرماندهی بهداری 
نيروی دريايی سپاه

خاطره (مجموعه خاطره)1392کلک باران

 :سپيدجامگان آسمانی] (جلد ۴]1352
 زندگينامه شهدای جامعه پزشکی

(تهران بزرگ ٢

به کوشش فرزانه مردی؛ [برای] 
دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

بهشتی

سازمان بسيج جامعه 
پزشکی تهران بزرگ

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

سپيدجامگان آسمانی (جلد ۴ـ١: 1353
زندگی نامه شهدای جامعه پزشکی 

تهران بزرگ)

سازمان بسيج جامعه گردآوری و تنظيم فاطمه مروی
پزشکی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

سپيدجامگان آسمانی (جلد ۵: 1354
زندگينامه شهدای جامعه پزشکی 

استان اردبيل)

شهاب الدين وطن دوست؛ به 
سفارش سازمان بسيج جامعه 

پزشکی استان اردبيل با همکاری 
سازمان بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان اردبيل

طب ايرانی اسالمی 
تسنيم

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

سپيدجامگان آسمانی (جلد ۶: 1355
زندگينامه شهدای جامعه پزشکی 

استان چهارمحال و بختياری)

گردآوری و تنظيم سيدزهره 
علمدار

سازمان بسيج جامعه 
پزشکی

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

سپيدنامه: بر اساس زندگی شهيد 1356
منصور ستاری

اميرکبير، کتابهای نوشته شيدا چلبی
جيبی

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

صفحه  ٩٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ستارگان آسمان سنگر: زندگينامه و 1357

خاطرات شهدای شهر سنگر (جلد ١)
به اهتمام محمدرضا بينش 

برهمند؛ کاری از شورای اسالمی 
و شهرداری شهر سنگر

زندگينامه (مجموعه 1392بلور
زندگينامه)

ستارگان آسمان شهادت: مروری بر 1358
زندگی نامه شهدا (جلد ٢)

تدوين و گردآوری اميربهادر 
ميرمحمدعلی رودکی

زندگينامه (مجموعه 1391بی زمان
زندگينامه)

ستارگان جاويد: کنگره بزرگداشت 1359
شهدای منطقه ١٣ ([جلد ١]: ناحيه ١)

پديدآورنده معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه ١٣

موسسه فرهنگی 
هنری فرانگر پارس

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

ستارگان جاويد: کنگره بزرگداشت 1360
شهدای منطقه ١٣ ([جلد ٢]: ناحيه ٢)

پديدآورنده معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه ١٣

موسسه فرهنگی 
هنری فرانگر پارس

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

ستارگان جاويد: کنگره بزرگداشت 1361
شهدای منطقه ١٣ ([جلد ٣]: ناحيه ٣)

پديدآورنده معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه ١٣

موسسه فرهنگی 
هنری فرانگر پارس

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

ستارگان جاويد: کنگره بزرگداشت 1362
شهدای منطقه ١٣ ([جلد ۴]: ناحيه ۴)

پديدآورنده معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه ١٣

موسسه فرهنگی 
هنری فرانگر پارس

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

ستارگان جاويد: کنگره بزرگداشت 1363
شهدای منطقه ١٣ ([جلد ۵] تمامی 

نواحی)

پديدآورنده معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه ١٣

موسسه فرهنگی 
هنری فرانگر پارس

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

ستارگان خاک: يادنامه شهدای 1364
روستای نصرآباد شهرستان گرگان

به اهتمام احمد خواجه نژاد؛ با 
همکاری ستاد يادواره شهدا، 

پايگاه بسيج، دهياری و شورای 
اسالمی روستا و اداره کل امور 

روستايی استانداری گلستان

زندگينامه (مجموعه 1391[پيک ريحان]
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1365
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ١)

گردآورنده بنياد سعادتی؛ [برای] 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان لرستان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1366
سرداران شهيد استان لرستان (جلد 

(١٠

گردآورنده بنياد سعادتی؛ [برای] 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان لرستان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1367
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ٢)

گردآورنده بنياد سعادتی؛ [برای] 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان لرستان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1368
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ٣)

گردآورنده بنياد سعادتی؛ [برای] 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان لرستان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

صفحه  ٩١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1369

سرداران شهيد استان لرستان (جلد ۴)
گردآورنده بنياد سعادتی؛ [برای] 

بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان لرستان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1370
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ۵)

گردآورنده بنياد سعادتی؛ [برای] 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان لرستان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1371
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ۶)

گردآورنده فرهاد طهماسبی؛ 
[برای] بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان لرستان، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1372
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ٧)

گردآورنده فرهاد طهماسبی؛ 
[برای] بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان لرستان، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1373
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ٨)

گردآورنده فرهاد طهماسبی؛ 
[برای] بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان لرستان، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان رهنما: يادنامه تعدادی از 1374
سرداران شهيد استان لرستان (جلد ٩)

گردآورنده فرهاد طهماسبی؛ 
[برای] بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان لرستان، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان لرستان

زندگينامه (مجموعه 1392اردی بهشت جانان
زندگينامه)

ستارگان ستاد جنگ های نامنظم شهيد 1375
چمران (جلد ١)

گردآورندگان سعيد ابوالحسن 
چوبدار، محمد نخستين ماهر؛ 

مقدمه نويس محمدباقر نيکخواه 
بهرامی؛ [برای] ستاد يادواه شهدا 

و رزمندگان جنگ های نامنظم

نشر شهر تهران 
(شهرداری تهران، 

سازمان فرهنگی 
هنری)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

ستارگان نورالحسين (ع): زندگينامه 1376
٣٢ تن از شهدای گرانقدر مسجد و 

مجموعه فرهنگی نورالحسين (ع)

موسسه وصال 
نور

زندگينامه (مجموعه 1392اميرمحمد
زندگينامه)

اسماعيل نجداسکندريان؛ به ستارگان هدايت1377
سفارش مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس بسيج و 

سپاه عاشورا

زندگينامه (مجموعه 1392ياس نبی
زندگينامه)

ستارگان هدايت: گزيده ای از خاطرات 1378
سرداران شهيد دفاع مقدس

زندگينامه (مجموعه 1392[بی نا]
زندگينامه)

صفحه  ٩٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ستاره بی نشان: براساس زندگی 1379

سردار شهيد محمود اسدی پور
تهيه و تنظيم مرضيه اسماعيلی، 

مائده اسماعيلی؛ [برای] مرکز 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

ستاره صبح: براساس خاطرات سردار 1380
شهيد احمد حجتی

نويسنده ليال کريميان؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان، کنگره بزرگداشت 

سرداران و دو هزار و پانصد 
شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
داستانی)

ستاره کابينه: خاطراتی از وزير شهيد 1381
مهندس محمدجواد تندگويان

تأليف عبدالرضا سالمی نژاد؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

زندگينامه (زندگينامه 1391نيلوفران
مستند)

ستاره ها بيدارند: بر اساس زندگی و 1382
خاطرات جانباز حاج قربانعلی 

خواجه مظفری و فرزندان شهيدان 
ابراهيم و حسن

نشر شاهد (بنياد عباس خواجه شاهکوهی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

نشر شاهد (بنياد علی اکبر خاوری نژادستاره ها خواب ندارند1383
شهيد و امور 

ايثارگران)

ادبيات داستانی (رمان)1392

ستاره های زمينی: خاطراتی از 1384
روحانيون شهيد دفاع مقدس

و تنظيم علی اصغر عزتی پاک؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

زندگينامه (مجموعه 1391کتاب همه
زندگينامه)

ستاره های سبالن: يادنامه مصور 1385
رزمندگان عاشورايی استان اردبيل 

(جلد ١)

بنياد حفظ آثار و نشر علی دانش
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان اردبيل

مجموعه هنری (عکس)1390

ستاره های کوير: مجموعه اشعار 1386
برگزيده پنجمين جشنواره شعر دفاع 

مقدس استان خراسان جنوبی

به اهتمام محمدعلی گنجی فرد، 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

جنوبی

شعر و نثر ادبی (شعر)1390رزقی

شاعر سيدمهدی موسوی؛ ستاره های گمنام1387
تصويرساز و صفحه آرا گروه 

هنری صحرای طاليی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان قم، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قم

شعر کودک و نوجوان1391حديث نينوا

ستاره های نبرد هوايی: زندگی نامه، 1388
خاطرات و تصاويری از خلبانان 

سال های دفاع مقدس (جلد ١)

سوره مهر (سازمان احمد مهرنيا
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحلعيا رزاق زادهستاری به روايت همسر شهيد1389
مستند)

سجده بر آسمان: خاطرات عليرضا 1390
اکبری

بنياد تاريخ پژوهی و 
دانشنامه انقالب 

اسالمی، واحد دماوند

خاطره (خاطره 1391
خودنوشت)

صفحه  ٩٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سجده بر خاک: متون برگزيده 1391

فراخوان دومين مسابقه توليد متون 
نمايشی از کتاب های نورالدين  پسر 

ايران و خاک های نرم کوشک

به اهتمام علی داننده، غالمرضا 
برادران حسن زاده؛ به سفارش 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان آذربايجان شرقی، کانون 
فرهنگ هنر و ادب آذربايجان 

شرقی، انجمن هنرهای نمايشی 
تبريز

ادبيات نمايشی 1392ياس نبی
(نمايشنامه)

سخت تر از فوالد: خاطراتی از شهيدان 1392
اسداهللا مومنی، علی مومنی، 

محمدرضا مومنی و جانباز عبداهللا 
مومنی

نشر شاهد (بنياد محمدمهدی عبداله زاده
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

سرافراز: بر اساس خاطرات و زندگی 1393
سردار شهيد علی اصغر سرافراز

زندگينامه (زندگينامه 1392علی اعوانیعلی اعوانی
مستند)

سرای سليمان خان: خاطرات حاج 1394
حسين فتحی پيش کسوت بسيج 

اصناف بازار، اصناف بازار در انقالب 
و پايداری

خاطره (خاطره شفاهی)1390فاتحاننويسنده محمدعلی آقاميرزايی

سربازان آخرين معصوم  : خاطرات 1395
رزمندگان بسيج عشاير دزفول

خاطره (مجموعه خاطره)1391نيلوفرانمنوچهر مهدی پور

سربازان سبزقبا: روايت هايی داستانی 1396
از شهدای گرانقدر دزفول

زندگينامه (زندگينامه 1392نيلوفرانعبدالرضا سالمی نژاد
داستانی)

سربازان مشکی: خاطراتی از زنان 1397
رزمنده خوزستانی در سال های دفاع 

مقدس

مرضيه زرکی؛ [برای] کنگره 
سرداران و بيست و سه هزار 

شهيد کربالی خوزستان، مرکز 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه حضرت ولی عصر 
(عج) خوزستان

خاطره (مجموعه خاطره)1390نيلوفران

سرباز خاکی واليت: روايتی از زندگی 1398
سردار شهيد حاج سعيد قهاری سعيد

کردستان1390ياس نبیسيدابوطالب سيدمحمدی

سرباز کوچک امام: خاطرات آزاده 1399
مهدی طحانيان

خاطره (خاطره اسارت)1391پيام آزادگانگفتگو و تأليف فاطمه دوست کامی

سرباز موال: براساس زندگی سردار 1400
شهيد حاج علی باقری

تهيه و تنظيم زهرا دهقانی، نجمه 
ناظمی؛ [برای] مرکز حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 

صاحب الزمان (عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

سرباز وطن: داستانی از زندگی امير 1401
سرلشکر قاسمعلی ظهيرنژاد ارشادی

اجا (ارتش جمهوری محمدعلی گودينی
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

سربازی برای هميشه: روايت فرمانده 1402
بسيجی سردار حسين کارگر

مصاحبه سيدقاسم ياحسينی، 
تدوين محمد مندنی پور

خاطره (خاطره شفاهی)1390دريانورد

سربه دارانی که سردار شدند (جلد ١: 1403
سردار شهيد علی غيوری زاده به 

روايت همرزمان و بازماندگان)

گردآوری ميترا کمالی فر؛ به 
سفارش کنگره سرداران و سه 

هزار شهيد استان ايالم

زندگينامه (زندگينامه 1390برگ آذين
مستند)

مرکز اسناد انقالب تاليف فريبا انيسیسرپل ذهاب در جنگ1404
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی1390

صفحه  ٩۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سرخ الله های زردکوه: سرداران، 1405

اميران، فرماندهان و سرافرازان شهيد 
استان چهارمحال و بختياری

گردآورنده معاونت پژوهش و 
ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 

امور ايثارگران استان چهارمحال 
و بختياری

زندگينامه (مجموعه 1392سدره المنتهی
زندگينامه)

سردار آتش: خاطراتی از سردار شهيد 1406
حسن شفيع زاده

تهيه و تنظيم حسين زکريايی 
عزيزی؛ [برای] ستاد آيه های 

ايثار و تالش

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب همه
مستند)

سردار آسمانی: زندگی شهيد حسن 1407
ذاکری نانگی از تولد تا شهادت

گردآوری پروانه قبادی کيا؛ 
[برای] کنگره سرداران شهيد و 

شهدای استان هرمزگان

زندگينامه (زندگينامه 1392رسول
مستند)

سرداران البرز (جلد ١: سردار رشيد 1408
اسالم شهيد حاج احمد آجرلو فرمانده 

سپاه ناحيه کرج)

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

البرز، معاونت 
پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی، اداره 
تبليغات و انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سرداران البرز (جلد ٢: سردار رشيد 1409
اسالم شهيد مجتبی، کاظم، امينی 

مسئول اطالعات عمليات محور غرب)

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

البرز، معاونت 
پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی، اداره 
تبليغات و انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سرداران البرز (جلد ٣: سردار رشيد 1410
اسالم شهيد سلمان ايزديار فرمانده 

گردان حمزه از لشگر ١٠ سيدالشهدا 
(ع))

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
البرز، معانت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی، 

اداره تبليغات و 
انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سرداران البرز (جلد ۴: سردار رشيد 1411
اسالم شهيد شعبانعلی نژادفالح مسئول 

بهداری لشگر ١٠ سيدالشهدا (ع))

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
البرز، معانت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی، 

اداره تبليغات و 
انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سرداران البرز (جلد ۵: حجت االسالم 1412
و المسلمين شهيد هدايت اله ملک زاده 

امام جمعه موقت شهرستان کرج)

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
البرز، معانت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی، 

اداره تبليغات و 
انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سرداران البرز (جلد ۶: سردار رشيد 1413
اسالم شهيد عليرضا آملی معاون 

گردان حضرت علی اکبر (ع) از لشگر 
١٠ سيدالشهدا (ع))

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
البرز، معانت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی، 

اداره تبليغات و 
انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

صفحه  ٩۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سرداران البرز (جلد ٧: سردار رشيد 1414

اسالم شهيد مجيد کالنتری مسئول 
بهداری لشگر ١٠ سيدالشهدا (ع))

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
البرز، معانت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی، 

اداره تبليغات و 
انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سرداران البرز (جلد ٨: سردار رشيد 1415
اسالم شهيد سيدمهدی يحيوی معاون 

گردان ياسر از لشگر ٢٧ محمد 
رسول اهللا (ص))

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
البرز، معانت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی، 

اداره تبليغات و 
انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سرداران بی نشان: خاطرات دوران 1416
دفاع مقدس فرهنگيان استان خراسان 

رضوی

تهيه و تدوين علی شاه نظری؛ 
اداره کل آموزش و  [برای]  

پرورش استان خراسان رضوی

خاطره (مجموعه خاطره)1391ضريح آفتاب

سرداران سوله: خاطرات پزشکان از 1417
هشت سال دفاع مقدس

به روايت ابوالقاسم اخالقی و 
ايرج محجوب بهروز؛ تدوين 

فاطمه دهقان نيری؛ [برای] اداره 
کل حفظ آثار و نشر اارزش های 

دفاع مقدس استان البرز

خاطره (مجموعه خاطره)1390پاليزان

کاری از کانون فرهنگی شهيد سرداران عشق (جلد ١)1418
کالهدوز

زندگينامه (مجموعه 1392کتابدار توس
زندگينامه)

کاری از کانون فرهنگی شهيد سرداران عشق (جلد ٢)1419
کالهدوز

زندگينامه (مجموعه 1392کتابدار توس
زندگينامه)

سردار زهرايی: روايت هايی از سردار 1420
شهيد محمد اسالمی نسب

زندگينامه (زندگينامه 1390مشکوه قلممجيد ايزدی
مستند)

سردار سرتيپ پاسدار شهيد قدرت اهللا 1421
عليدادی

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

خوزستان، معاونت 
پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1391نيلوفرانبه روايت محسن رضايیسردار سرلشکر شهيد حسن باقری1422
مستند)

سردار سرلشکر شهيد حسن تهرانی 1423
مقدم

زندگينامه (زندگينامه 1391نيلوفرانبه روايت محسن رضايی
مستند)

سردار شهيد علی حاجبی: جانشين 1424
رئيس ستاد لشکر ۴١ ثاراهللا

  کنگره سرداران شهيد و[برای]
شهدای استان هرمزگان

کنگره سرداران شهيد 
و شهدای استان 

هرمزگان

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1392قديانینصرت اهللا محمودزادهسرزمين آبی من1425
سرزمين شعر: گزيده شعر امروز 1426

خراسان (جلد ٢: اشعار آزاد)
به کوشش قاسم رفيعا، محمد 

بهبودی نيا
شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391سپيده باوران

گردآوری های ادبی
سرزمين محبوب من: بر اساس 1427

خاطرات ناخدايکم تکاور هوشنگ 
صمدی

نويسنده عليرضا اخالقی؛ به 
اهتمام بهروز تشکر، با همکاری 

مديريت حفظ اثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس معاونت 

نيروی انسانی نيروی دريايی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

صفحه  ٩۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خاطره (خاطره اسارت)1390بينش آزادگانمولف محمد صابری ابوالخيریسرگذشت اسارت در سلول های بغداد1428

سرگذشت الله ها: زندگی نامه، 1429
وصيت نامه و خاطرات ۶٢ شهيد از 
شهدای خشکبيجار و حومه (دفتر ١)

زندگينامه (مجموعه 1390شميم قلممؤلف بهروز همت
زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1392سخنورانزهرا رحمانیسرگشته: داستان1430
سرگشته: وصيتنامه و دستنوشته های 1431

شهيد سيدجعفر منصوری
تدوين رضا صالح فخاری؛ 

تهيه کننده ستاد کنگره سرداران، 
اميران و هشت هزار شهيد استان 

گيالن

کنگره سرداران 
اميران و هشت هزار 
شهيد استان گيالن

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

سرنوشت تمام نرگس ها: مجموعه 1432
اشعار منتخب سومين و چهارمين 

جشنواره شعر پايداری استان 
آذربايجان شرقی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390کمانهبه کوشش جالل محمدی
گردآوری های ادبی

سرود آسمانی: فيلم نامه، نمايشنامه 1433
بعالوه مستند بمباران

نويسنده و کارگردان سيدجواد 
حسينی

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1391فرايض

سرود حماسه ها: تاريخ منظوم انقالب 1434
و دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (شعر)1392سدره المنتهیشاعر حفيظ اهللا جاللی چالش تری

خاطره (مجموعه خاطره)1391سوره سبزمحمدامين شريفیسروش دوست: خاطرات يک خلبان1435

سروقامتان: برگزيده ای از خاطرات 1436
٢٧ شهيد سرافراز جنوب استان فارس

گردآورنده مجيد ايزدی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس و بسيج سپاه فجر 
استان فارس، جبهه فرهنگی 

نورالهادی

زندگينامه (مجموعه 1390مشکوه قلم
زندگينامه)

خاطره (مجموعه خاطره)1390پاندامولف قاسم کريمیسروقامتان ٧٧: خاطرات جنگ1437

سروقامتان توکهور و هشت بندی: بياد 1438
۴۵ شهيد گرانقدر توکهور و 

هشت بندی ميناب

نويسندگان علی مسلمی، حسين 
مسلمی؛ تهيه کننده کنگره 

سرداران شهيد و شهدای استان 
هرمزگان

زندگينامه (مجموعه 1390هدی
زندگينامه)

سروهای رازآلود: خاطرات برگزيده 1439
اولين و دومين جشنواره 
خاطره نويسی دفاع مقدس   

تدوين سعادت جالل دوست؛ اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس خراسان شمالی

خاطره (مجموعه خاطره)1390بيژن يورد

سطرهای سربی: خاطرات ايلياتی های 1440
بی ادعا

خاطره (مجموعه خاطره)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

نويسنده اميررضا مافی؛ [برای] سطرهای گنگ1441
هيئت معارف جنگ شهيد سپبهد 

علی صياد شيرازی

ادبيات داستانی (رمان)1391سوره سبز

سطری از رگهای پاره: مجموعه 1442
اشعار برگزيده سومين و چهارمين 
جشنواره شعر دفاع مقدس استان 

اردبيل

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390ساواالن ايگيدلریبه کوشش محمد بهرام  پور
گردآوری های ادبی

صفحه  ٩٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نويسنده مصطفی مختاری؛ سعيد و کمک به ديگران1443

تصويرگر مرضيه سيروانی
ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

سفرآگاهان شهيد: گزارشی از آگاهی 1444
شهيدان دوران دفاع مقدس از زمان 

پروازشان

محمد طيب؛ با همکاری معاومت 
پژوهشی و آموزشی سازمان 

تبليغات اسالمی

شرکت چاپ و نشر 
بين الملل (سازمان 

تبليغات اسالمی)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

سفر به روايت سرفه ها: سفرنامه 1445
هيروشيما مرداد ١٣٩١

صرير (بنياد حفظ آثار حميد حسام
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

سفرنامه1391

کانون پرورش فکری هادی خورشاهيانسفر به شهريور1446
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان نوجوان)

خاطره (خاطره 1391موعود اسالمسيف اهللا فاريابیسفر عشق1447
خودنوشت)

سفر غريب: مجموعه نمايشنامه دفاع 1448
مقدس

ادبيات نمايشی 1391موعود اسالممحمد مظفری
(نمايشنامه)

سفرنامه آسمان: يادداشت های سفر به 1449
مناطق عملياتی جنوب

رسول نظری؛ [برای] مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان،سازمان بسيج 
ورزشکاران استان اصفهان، 

اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان

سفرنامه1391ستارگان درخشان

سفرنامه پرواز: آثار منتخب چهار 1450
جشنواره شعر دفاع مقدس استان ايالم

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391جوهر حياتگردآورنده نبی اله تبار
گردآوری های ادبی

موزه دفاع مقدس و سفرنامه راهيان نور جنوب1451
ترويج فرهنگ 

مقاومت (شهرداری 
تهران)

گردآوری های ادبی (ُجنگ 1391
ادبی)

سفرنامه1390هدینفيسه خورشيدیسفرنامه عشق1452
سفيران ويرانی (جلد ١: تلفات و 1453

خسارت های ناشی از حمالت موشکی 
عراق به مناطق غيرنظامی ايران در 

جنگ تحميلی ١٣۵٩ تا ١٣۶٧

گروه پديدآورندگان علی خاجی ... 
[و ديگران]

نقد و  پژوهش فرهنگی1390پيام آزادگان

سالله عاشورا: مجموعه خاطرات و 1454
بيانات سردار رشيد اسالم حسين 

امالکی جانشين فرماندهی لشکر ١۶ 
قدس گيالن

رضا صالح فخاری؛ [برای] ستاد 
کنگره سرداران اميران و هشت 

هزار شهيد استان گيالن

زندگينامه (زندگينامه 1391موج چهارم
مستند)

سالم بر خرمشهر: خاطراتی از 1455
روزهای اشغال و آزادی خرمشهر

خاطره (مجموعه خاطره)1391کتاب همهتهيه و تنظيم حسن بهادران

شعر و نثر ادبی (شعر)1390فراديدشاعر ايران باقریسالم بر ستمکشان1456
مولف مصطفی اخترکاويان؛ تنظيم سلحشور شهيد سيامک اخترکاويان1457

متون ندا مجيدی
زندگينامه (زندگينامه 1392گوی

مستند)

صفحه  ٩٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سلحشور کرد: خاطرات ناخدا يکم 1458

تکاور رحمان الفتی
مصاحبه و نگارش عبدالرحمن 

برزگر
ارتش جمهوری 

اسالمی ايران، نيروی 
دريايی، دفتر 

پژوهش های نظری و 
مطالعات راهبردی

خاطره (خاطره شفاهی)1391

تدوين کلثوم غالمی اندراتی، سمائی ترين زمينی ها1459
فاطمه حسين آبادی

زندگينامه (مجموعه 1390نوروزی
زندگينامه)

سمت دريا: شعر کودک و نوجوان 1460
دفاع مقدس

به کوشش نيره کاشی؛ تصويرگر 
سميه حيدريان؛ به اهتمام معاونت 
ادبيات اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
سمنان، کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان استان سمنان

شعر کودک و نوجوان1391زمزم هدايت

برات عزيزی؛ بازنويس خسرو سمفونی برف و سنگ و سکوت1461
عباسی خودالن

خاطره (خاطره 1390پاليزان
خودنوشت)

سمفونی ماهی های شيشه ای و هشت 1462
داستان ديگر

ادبيات داستانی (داستان 1391کتاب نيستانمحمدمهدی رسولی
کوتاه)

کنگره سرداران و مولف آرزو مهبودیسمندر1463
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

سميه کردستان: زندگينامه شهيد ناهيد 1464
فاتحی کرجو

کردستان1392منتظران خورشيدنويسنده مهديه شادمانی

محمدجمال صدرايی، احمدرضا سنگر بيداری (جلد ١)1465
ابراهيمی؛ تهيه و تنظيم معاونت 

پژوهش و مطالعات راهبردی 
موسسه روايت سيره شهدا

نقد و  پژوهش فرهنگی1390دارالهدی

سنگر خاطره ها: برگزيده آثار نخستين 1466
جشنواره خاطره نويسی دفاع مقدس 

استان چهارمحال و بختياری

به کوشش ابراهيم رحيمی 
پردنجانی؛ [برای] اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

خاطره (مجموعه خاطره)1390سدره المنتهی

سنگرسازان بی سنگر: تيپ پشتيبانی 1467
و مهندسی رزمی جنگ ۵٧ فجر جهاد 

سازندگی آذربايجان شرقی

تهيه کننده کريم شعبانی؛ تنظيم و 
گردآوری نادر مقدم

سازمان جهاد 
کشاورزی استان 
آذربايجان شرقی، 

اداره امور ايثارگران

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

سنگرهای برفی: خاطرات رجب 1468
بيناييان

پژوهشگاه علوم و به کوشش محمدمهدی عبداهللا زاده
معارف دفاع مقدس

خاطره (خاطره شفاهی)1392

سنگر و بيگانه: تاريخ شفاهی 1469
آزادگان بندر انزلی

مصاحبه و تدوين ميرعمادالدين 
فياضی؛ [برای] واحد ادبيات 
پايداری حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1391

سنگری از جنس عشق: زندگينامه 1470
شهدای جهاد کشاورزی استان گيالن 

(جلد ١)

به اهتمام محمدرضا بينش 
برهمند؛ دفتر امور ايثارگران 

وزارت جهاد کشاورزی

زندگينامه (مجموعه 1390بلور
زندگينامه)

سنگری از جنس عشق: زندگينامه 1471
شهدای جهاد کشاورزی استان گيالن 

(جلد ٢)

به اهتمام محمدرضا بينش 
برهمند؛ [برای] دفتر امور 

ايثارگران وزارت جهاد کشاوری

زندگينامه (مجموعه 1391بلور
زندگينامه)

صفحه  ٩٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سه برادر: براساس زندگی سردار 1472

شهيد حاج ابراهيم جعفرزاده
تهيه و تنظيم: الهه حاجی حسينی، 
هاجر کرمانی؛ [برای] مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

سه تکه ابر سه برادر: خاطرات 1473
برگزيده سومين جشنواره استانی 
خاطره نويسی دفاع مقدس همدان 

١٣٩١

انتخاب و بازنويسی بهناز 
ضرابی زاده

خاطره (مجموعه خاطره)1392فراگير هگمتانه

سه روايت از خيبر: خاطرات 1474
فرماندهان عمليات خيبر حاج فضل اهللا 
نجفيان، حاج مرتضی بختياری، حاج 

حسين عموشاهی

جانمراد احمدی؛ [برای] مرکز 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

استان اصفهان

خاطره (خاطره اسارت)1391ستارگان درخشان

سهم من از چشمان او: خاطرات حميد 1475
حسام

مصاحبه  تدوين و نگارش 
مصطفی رحيمی؛ [برای] حوزه 

هنری استان البرز

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

سو: فرازهای تولد تا شهادت شهدای 1476
دربندسر

به کوشش حمزه محمدصالح، 
غالمرضا کيادربندسری

زندگينامه (مجموعه 1392فراديد
زندگينامه)

سوخته: شرح حال عارف واصل 1477
مجاهد ميدان مجاهد شهيد آقايداهللا 

قلی پور (جلد ٢)

ستاد کنگره سرداران تدوين رضا صالح فخاری
اميران و هشت هزار 
شهيد استان گيالن

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

سوخته: شرح حال عارف واصل 1478
مجاهد ميدان مجاهده شهيد آقا يداهللا 

قلی پور [جلد ١]

تدوين رضا صالح فخاری؛ تهيه 
کننده ستاد کنگره سرداران 

اميران و هشت هزار شهيد استان 
گيالن

زندگينامه (زندگينامه 1390لوح نگار
مستند)

سوداگر عشق: يادنامه سردار شهيد 1479
حاج احمد سوداگر رييش پژوهشگاه 

علوم و معارف دفاع مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر مدير مسئول داود غياثی راد
ارزش های دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

سوره های سرخ: معرفی ١١۴ شهيد 1480
قرآنی تهران

زندگينامه (مجموعه 1392نهجبه اهتمام رحيم قربانی
زندگينامه)

سوغات کربال: نگاهی به زندگی شهيد 1481
حسن اقارب پرست

نويسنده حميدرضا گلچين؛ 
تصويرگر رشيد کارگر

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

سومين دوره جايزه بزرگ شهيد 1482
آوينی: تهران ۵ مهرماه ١٣٩٠

مدير مسئول شفيع آقامحمديان؛ 
سردبير بهنام کيوان

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، 

معاونت امور سينمايی 
و سمعی و بصری، 

مرکز گسترش 
سينمای مستند و 

تجربی

گردآوری های ادبی 1390
(ويژه نامه)

مؤلفان غالمرضا طحانی، سيادت دريايی در نبردهای قرن بيستم1483
عبدالرضا داناطوسی

دافوس (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، دانشکده 
فرماندهی و ستاد)

نقد و  پژوهش تاريخی1390

سياست خارجی سوريه در جنگ ايران 1484
و عراق: ١٣۵٩ تا ١٣۶٧

    احمد سلطانی نژاد، مرتضی 
نورمحمدی

پژوهش و نشر 
صفحه جديد

نقد و  پژوهش تاريخی1392

سياست خارجی ليبی در جنگ ايران و 1485
عراق: ١٣۵٩ تا  ١٣۶٧

احمد سلطانی نژاد، مرتضی 
نورمحمدی

پژوهش و نشر 
صفحه جديد

نقد و  پژوهش تاريخی1392

صفحه  ١٠٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نقد و  پژوهش فرهنگی1390نوجنويسنده محمدحسين منصفسياه و سفيد1486
سياه و سفيد: مجموعه داستان های 1487

کوتاه
نوسندگان محبوبه جنانی ... [و 

ديگران]
ادبيات داستانی (داستان 1390انديشه ورزان آريا

کوتاه)
سيب: مجموعه ای از روايات، 1488

پيامک ها و رباعيات با موضوع جهاد 
و شهادت

به کوشش هيئت انصارالشهداء 
يزد

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری 

استان يزد

شعر و نثر ادبی (نثر 1390
ادبی)

سيب های کوچه باغ: بر اساس زندگی 1489
١٠ سردار شهيد شهرستان تربت 

حيدريه

مؤلف سيدعلی موسوی 
علی آبادی؛ [برای] کنگره 

سرداران و بيست و سه هزار 
شهيد استان های خراسان

زندگينامه (مجموعه 1390ستاره ها
زندگينامه)

سی پرسش و سی پاسخ پيرامون 1490
هشت سال دفاع مقدس

سيدمهدی هاشمی سينقانی؛ به 
سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان قم

نقد و  پژوهش تاريخی1392هدی

سيد استيری: گذری بر زندگی نامه 1491
روحانی شهيد سيدمهدی (علی) 

اسالمی خواه

تاليف رسول سعيدی زاده؛ [برای] 
ستاد يادواره شهدای روحانی 

خراسان رضوی، بنياد شهيد و 
امور ايثارگران خراسان رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

سيد بی ادعا: خاطرات سرهنگ 1492
شکرا... واهبی  زاده

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

سيدمحمد: روايت هايی از سردار شهيد 1493
سيدمحمد کدخدا

زندگينامه (زندگينامه 1390مشکوه قلممؤلف مجيد ايزدی
مستند)

سيره ابوترابی (جلد ١: خاطرات 1494
دوران اسارت حجت االسالم والمسلمين 

سيدعلی اکبر ابوترابی فرد )

غالمعلی رجايی؛ [برای] سازمان 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان قزوين

زندگينامه (زندگينامه 1391پيام آزادگان
مستند)

سيره ابوترابی (جلد ٢: مجموعه 1495
خاطرات حجت االسالم والمسلمين 

سيدعلی اکبر ابوترابی فرد از تولد تا 
عروج)

زندگينامه (زندگينامه 1391پيام آزادگانغالمعلی رجايی
مستند)

سيره اخالقی مرجعيت و حوزه های 1496
علميه در دفاع مقدس

شرکت چاپ و نشر مولف محمد اسماعيل زاده
بين الملل (سازمان 

تبليغات اسالمی)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

سيره سياسی حضرت امام خمينی 1497
(قدس سره) (جلد ١٣: دفاع از 

حزب اهللا اصل خدشه ناپذير انقالب 
اسالمی)

گردآوری و تدوين موسسه 
فرهنگی هنری قدر واليت

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

نشر شاهد (بنياد علی عبدسيره شهيد اشرفی اصفهانی1498
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

سيری در سفر  : خاطرات انقالب و 1499
دفاع مقدس

خاطره (خاطره 1392باقياتشيخ علی حبيبی
خودنوشت)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجمسيداحمد حسينیسيزده پنجاه و نه: مجموعه شعر صلح1500

سيزده روز در ميدان: نگاهی به 1501
زندگی سردار شهيد علی حياتی

عبدالحسين رحمتی  ؛ به سفارش 
کنگره سه هزار شهيد سپاه 
اميرالمومنين (ع) استان ايالم

زندگينامه (زندگينامه 1392سوره های عشق
مستند)

صفحه  ١٠١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
زندگينامه (زندگينامه 1391سنبلهنويسنده عليرضا ابوالفضلیسيزده سال در شلمچه1502

مستند)
گردآوری موسسه فرهنگی هنری  ٣۶۵ روز با شهدا1503

فطرس ملک ری؛ عکس 
محمدحسين حيدری؛ [برای] مرکز 

مقاومت و پايداری اسالمی

موسسه فرهنگی 
هنری جنات فکه

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

سيل مصنوعی برای پدافند در 1504
خوزستان: طرح ايجاد سيل مصنوعی 

برای تقويت مواضع پدافندی 
خوزستان در آغاز جنگ تحميلی

نويسنده سيديعقوب حسينی   ؛ 
[برای] هيئت معارف جنگ شهيد 

سپهبد علی صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1392ايران سبز

سيمای عاشورائيان (جلد ١: مجموعه 1505
تصاوير سردار سرلشگر پاسدار شهيد 
حسن شفيع زاده فرمانده توپخانه سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی)

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 
استان آذربايجان 

شرقی

مجموعه هنری (عکس)1390

سيمای عاشورائيان (جلد ٢: مجموعه 1506
تصاوير سردار سرلشکر شهيد 

مهندس مهدی باکری فرمانده دالور 
لشکر ٣١ عاشورا)

تنظيم و گردآوری آرشيو و رايانه 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
آذربايجان شرقی

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 
استان آذربايجان 

شرقی

مجموعه هنری (عکس)1390

سيمای مردی در دوردست: مجموعه 1507
داستان

محمد طالبی؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت سرداران اميران و ده 

هزار شهيد استان مازندران، 
يادواره سرداران و ١١٠ شهيد 

بخش رودپی، شورای برنامه ريزی

زندگينامه (زندگينامه 1390نوج
داستانی)

سيم خاردار: خاطرات شهيد حاج اکبر 1508
قاضی زاده

زندگينامه (زندگينامه 1391گراگردآورنده محمد دانشی
مستند)

زندگينامه (مجموعه 1391نوروزیمؤلف رضا محمود جانلوسيمرغ های قاف يقين (جلد ٢)1509
زندگينامه)

سينه سرخ: براساس زندگی امير 1510
سرلشگر شهيد ابراهيم شهدادی

حسن شيردل؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
داستانی)

گردآوری و تدوين رضا صالح سينه سرخان عاشورايی1511
فخاری؛ با همکاری و همياری 
ستاد کنگره سرداران اميران و 
هشت هزار شهيد استان گيالن

زندگينامه (مجموعه 1392کديور
زندگينامه)

شاعران شيدايی: ويژه شهدای شاعر 1512
استان خوزستان

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

خوزستان، معاونت 
پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

شال سبز: روايتی از زندگی ٢١ شهيد 1513
سادات شهرستان بافق

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبیمهدی قانعی بافقی
زندگينامه)

صفحه  ١٠٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شانه به شانه خورشيد: خاطرات 1514

کارکنان پدافند هوايی در سال های 
دفاع مقدس

مولفان رضا جهانفر، محمود 
حجامی، عباس فرجپور  علمداری؛ 
[به سفارش] مديريت حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس مرکز 

مطالعات تحقيقات و تدوين 
آيين نامه های  رزمی قرارگاه پدافند 

هوايی خاتم االنبياء (ص) ارتش 
جمهوری اسالمی ايران

خاطره (مجموعه خاطره)1391روناس

شاهدان بصيرت: خاطراتی از شهدای 1515
روحانی هشت سال دفاع مقدس

زندگينامه (مجموعه 1390اجتهادابراهيم رستمی
زندگينامه)

شاهدان روحانی (جلد ٢: يادنامه ده 1516
شهيد شاخص روحانی استان اصفهان)

بازپروری و تدوين نهايی علی 
عابدی؛ [برای] کنگره شهدای 
طلبه و روحانی استان اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1390ستارگان درخشان
زندگينامه)

شاهدان ماندگار: معرفی شهدای 1517
مجتمع مسکونی امام حسين 

عليه السالم

به کوشش حسين شيربند ... [و 
ديگران]؛ [برای] مرکز حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس 
سپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان، ستاد يادواره سرداران 

و هفتاد و شهيد مجتمع مسکونی 
امام حسين (ع) اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1391ستارگان درخشان
زندگينامه)

شاهد پرواز: خاطرات سرهنگ پاسدار 1518
محسن رشيدی

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

شاهد معبرها: روايتی از خاطرات 1519
مرتضی عليجانی يکی از فرماندهان 

واحد تخريب لشکر امام حسين (ع) در 
دفاع مقدس

مصطفی ياری؛ [برای] مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان

خاطره (خاطره شفاهی)1391ستارگان درخشان

شاهدنامه ديار کريمان: منظومه 1520
زندگينامه شهدای شهرستان رابر

مؤلف فتح اهللا زرين کاله (آزاد 
رابری)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391مرکز کرمان شناسی

ادبيات داستانی (رمان)1390آرماحسن رحيم پورشايد فراموشت کنم1521
ادبيات داستانی (رمان)1390شادانمنير مهريزی مقدمشب آفتابی1522
شب برفی: خاطره ها و 1523

داستان خاطره های برگزيده اولين، 
دومين و سومين جشنواره 

خاطره نويسی دفاع مقدس استان اردبيل

گردآورنده چمران احمدی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
اردبيل

خاطره (مجموعه خاطره)1392ساواالن ايگيدلری

نشر شهر تهران عليرضا دلخوششب بوها: مجموعه اشعار1524
(شهرداری تهران، 

سازمان فرهنگی 
هنری)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

شب بی ستاره: خاطرات سردار علی 1525
فضلی

خاطره (خاطره شفاهی)1390کتاب فرداتدوين محمدمهدی بهداروند

شب خاطره: مجموعه خاطرات 1526
شب های خاطره (دفتر ٢)

سوره مهر (سازمان به اهتمام محمدحسين قدمی
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (مجموعه خاطره)1390

ادبيات داستانی (رمان)1391اميرمحمدعبداهللا رفيعیشب در بيمارستان1527

صفحه  ١٠٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سروده محمد حسين خانی؛ شب مهتابی1528

تصويرگر مرضيه رنجبر؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 

(عج) استان اصفهان، کنگره 
برزگداشت سرداران و دو هزار و 
پانصد شهيد شهرستان نجف آباد

شعر کودک و نوجوان1391ستارگان درخشان

شب نشينی با خدا: گزيده ای از 1529
دل نوشته های شهدای استان گيالن

گردآوری معاونت پژوهش و 
ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 

امور ايثارگران استان گيالن

نامه و وصيت نامه 1390صحيفه معرفت
(وصيت نامه)

شبنمی برای گل سرخ: خاطراتی از 1530
سيره عملی شهدا به روايت 

همسرانشان

زندگينامه (مجموعه 1391کتاب همه ستاد آيه های ايثار و تالش[برای]
زندگينامه)

شب ها برمی گردم: خاطرات نعمت اهللا 1531
قائدی

مصاحبه و تدوين شهاب احمدپور؛ 
[برای] واحد ادبيات پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

شب های بی آسمان: خاطرات آزاده 1532
ايرانی رمضانعلی زارعی

خاطره (خاطره اسارت)1392کتاب آسمان هشتمنوشته محمد محمودی نور آبادی

شب های ساسان: روايتی کوتاه از 1533
دردهايی زيبا

مجيد مرادی؛ [برای] بيمارستان 
ساسان، بنياد شهيد و امور 

ايثارگران استان همدان

خاطره (خاطره 1391برکت کوثر
خودنوشت)

شب های موشکباران: خاطراتی از 1534
مقاومت اسطوره ای مردم قهرمان 

دزفول

عظيم محمودزاده؛ [برای] کنگره 
سرداران و بيست و سه هزار 

شهيد کربالی خوزستان، مرکز 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه حضرت ولی عصر 
(عج) خوزستان

خاطره (مجموعه خاطره)1390نيلوفران

شب و ماه: زندگی نامه و خاطرات 1535
شهيد جالل ابراهيمی

زندگينامه (زندگينامه 1392آيين احمد (ص)نويسنده علی نيک آبادی
مستند)

سوره مهر (سازمان ابوالقاسم غالمحيدرشب و ياس يأس: نمايش نامه1536
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

شبی با خورشيد: مجموعه دو 1537
نمايشنامه

نويسندگان حسين صفی، نيما 
بيگلريان

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری 

استان همدان

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

شرح آرزومندی: زندگی نامه سيزده 1538
شهيد زن استان سمنان

نويسنده سيده فهيمه ميرسيد؛ 
گردآوری سيما ايروانی؛ 

تهيه کننده ستاد کنگره بزرگداشت 
سه هزار شهيد استان سمنان با 

همکاری بسيج جامعه زنان استان 
سمنان

زندگينامه (مجموعه 1392زمزم هدايت
زندگينامه)

شرح اين عاشقی: مروری بر نقش 1539
فرهنگيان شهرستان کرمان در هشت 

سال دفاع مقدس

مؤلف و پژوهشگر امين رضا 
توحيدی

وزارت آموزش و 
پرورش، اداره کل 

استان کرمان، شورای 
تحقيقات

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

شرح بی نهايت: فرهنگ نامه شهدای 1540
شهرستان خليل آباد

زندگينامه (مجموعه 1391سخن گسترتاليف قدرت اهللا آخشن
زندگينامه)

صفحه  ١٠۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شرح دلدادگی: نقش روحانيت در دفاع 1541

مقدس
به کوشش سيدمصطفی اميری 

ارجمند
خاطره (مجموعه خاطره)1391مشق

شرح دلدادگی: بر اساس مجموعه 1542
خاطرات سلطانعلی مير با سردار 
شهيد حاج قاسم ميرحسينی که تا 

لحظه شهادت به عنوان پيک در کنار 
او بوده است

زندگينامه (زندگينامه 1391شاملونويسنده سلطانعلی مير
مستند)

نقد و  پژوهش فرهنگی1391پيام آزادگاننويسنده علی خاجیشرح قفص1543
شريف شريف: با نگاهی به زندگی 1544

شهيد سرلشگر شريف اشراف فرمانده 
پادگان ٠۶ نيروی زمينی ارتش

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزاميررضا مافی
داستانی)

مرکز اسناد انقالب تاليف افسانه شيرشاهیشعر مقاومت و دفاع مقدس1545
اسالمی

نقد و پژوهش ادبی1390

شاعر و تصويرگر رويا شعرهای بابايی ([جلد] ١)1546
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 
معاونت فرهنگی)

شعر کودک و نوجوان1392

شاعر و تصويرگر رويا شعرهای بابايی ([جلد] ٢)1547
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 
معاونت فرهنگی)

شعر کودک و نوجوان1392

شعری برای شهر خودم دزفول: 1548
مجموعه شعر مقاومت دزفول پايتخت 

مقاومت

به کوشش سيدحبيب حبيب پور؛ 
[برای] موسسه فرهنگی ثاراهللا 

دزفول

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391نيلوفران
گردآوری های ادبی

شعله های عاشق: يادنامه شهدای 1549
شهرستان نير استان اردبيل

نشر شاهد (بنياد رقيه صادقی نيری
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

شقايق های پرپر: گزيده ای از 1550
زندگی نامه و خاطرات شهدای شهر 

کليشاد

زندگينامه (مجموعه 1392دارخوينطيبه کيانی
زندگينامه)

شقايق های کوچک: شهدای کم سن و 1551
سال بسيجی

مرکز اسناد انقالب تاليف زهرا عامری
اسالمی

ادبيات داستانی (رمان)1390

شکارچی: روايتی از زندگی قهرمان 1552
جنگ های هوادريا و طرح های پدافندی 
سرلشگر خلبان شهيد حسين خلعتبری

زندگينامه (زندگينامه 1391مجنوناحمد رضايی شرفدار کاليی
مستند)

شکارچی: زندگی نامه و خاطرات 1553
شهيد درويشعلی شکارچی

زندگينامه (زندگينامه 1392آيين احمد (ص)نويسنده محمدحسين شفيعی
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1392عماد فردامحمد ستاری وفايیشکار کرکس ها1554
شکفتن بر هامون: با نگاهی به 1555

زندگی شهيد فريد تعريف
نشر شاهد (بنياد نرگس آبيار

شهيد و امور 
ايثارگران)

کردستان1390

شکل ديگر خنديدن: دو گفتار درباره 1556
مجموعه داستان خمپاره خواب آلود

نوشته سيدفرشيد سادات شريفی، 
فاطمه طوبايی

نقد و پژوهش ادبی1390سيوند

شکوفه های سرخ: يادنامه شهدای گز 1557
برخوار

زندگينامه (مجموعه 1390ستارگان درخشانتدوين حسينعلی محمدی
زندگينامه)

صفحه  ١٠۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تهيه و تدوين دفتر آفرينشهای شکوفه های سيب: مجموعه داستان1558

ادبی حوزه هنری استان مرکزی
ادبيات داستانی (داستان 1392آی سانا

کوتاه)
شکوه دوران: بر اساس زندگی شهيد 1559

عباس دوران
اميرکبير، کتابهای نوشته محمدعلی جعفری

جيبی
زندگينامه (زندگينامه 1392

داستانی)
شکوه شجاعت: گذری بر زندگی 1560

سردار شهيد ابوالفضل رفيعی سيج
تاليف سيدحسن حسينی؛ [برای] 

ستاد يادواره شهدای روحانی 
خراسان رضوی، بنياد شهيد و 
امور ايثارگران خراسان رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

شکوه ناتمام: مجموعه خاطرات 1561
جانباز علی اکبر ابراهيمی

خاطره (خاطره شفاهی)1390نوای دانش    نويسنده علی اکبر شرفی (چکاوک)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390تجلی مهرحميد کرمیشگفت مثل تماشا: مجموعه شعر1562
خاطره (خاطره 1390شهيدينتاليف علی نقی صادقیشليک يک گلوله1563

خودنوشت)
شمام: زندگی نامه سردار شهيد 1564

علی اصغر پيرباده
مؤلف فاطمه جهانی؛ به سفارش 

مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و بسيج سپاه حضرت 

جوداالئمه (ع) خراسان شمالی

زندگينامه (زندگينامه 1392زمزم هدايت
داستانی)

به کوشش اشرف جواهری، مريم شميم بهشت1565
طالبی؛ [برای] دفتر امور بانوان 

استانداری مرکزی، دفتر 
آفرينش های ادبی حوزه هنری 

استان مرکزی، اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس 

استان مرکزی

زندگينامه (مجموعه 1390سخن گستر
زندگينامه)

شميم جماران: خاطرات عشق شهدا 1566
به پير جماران حضرت امام خمينی 

(رحمت اهللا عليه)

گردآوری و تدوين حسين کاجی؛ 
تهيه و تنظيم معاونت پژوهش و 

مطالعات راهبردی موسسه روايت 
سيره شهدا

زندگينامه (مجموعه 1390دارالهدی
زندگينامه)

به همت واحد فرهنگی گلزار شميم عاشقی: شهدای شهرستان مالرد1567
شهدای مالرد، مرکز حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 

سيدالشهدا (ع) استان تهران

مرکز مطالعات 
پژوهشی ٢٧ بعثت 

(سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سپاه 

محمد رسول اهللا (ص) 
تهران بزرگ، 

موسسه حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع 

مقدس)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

شميم نور: مجموعه اشعار برگزيده 1568
دوره های هفتم، هشتم و نهم جشنواره 
فرهنگی هنری ره آورد سرزمين نور

دبيرخانه جشنواره ره آورد 
سرزمين نور

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان اردويی 

راهيان نور و 
گردشگری

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390
گردآوری های ادبی

شناسايی: زندگينامه و خاطراتی از 1569
۴٠ سردار شهيد اطالعات عمليات

زندگينامه (مجموعه 1390امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
زندگينامه)

صفحه  ١٠۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شناسنامه: گفت وگوی تلويزيونی 1570

شبکه سه سيما با شخصيت های 
انقالب اسالمی (جلد ١)

نقد و  پژوهش فرهنگی1392مؤسسه جام جمبه کوشش شبکه سه سيما

شناسنامه گل ها: بررسی محتوايی 1571
غزل دفاع مقدس با تکيه بر آثار ده 

شاعر

مؤلف فرزانه سعادتمند؛ [برای] 
سازمان بسيج هنرمندان استان يزد

نقد و پژوهش ادبی1392انديشمندان يزد

شعر و نثر ادبی (شعر)1390هنر رسانه اردی بهشتنادر پناه زادهشنيدن درخت: مجموعه شعر1572

شهدای ايل (جلد ٢: ويژه شهدای 1573
شاخص سال ١٣٩١)

گردآورندگان مهدی جمشيدی، 
احمد سعيدی، اصغر کوشکی 
احمدی؛ تهيه و تنظيم مديريت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان 

بسيج عشاير کشور

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان بسيج جامعه 

عشاير کشور

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

تهيه کننده فرشته کرمی، با شهدای دانشجوی استان زنجان1574
همکاری مديريت فرهنگی ناحيه 
بسيج دانشجويی استان زنجان، 

معاونت فرهنگی سپاه 
انصارالمهدی (عج) استان زنجان

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی استان زنجان، 

سپاه انصارالمهدی 
(عج)، سازمان بسيج 

دانشجويی

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

زندگينامه (مجموعه 1391سخن گسترگردآوری ابوالفضل نکونام شهدای معصوميه1575
زندگينامه)

شاعر عزت اله الوندی، تصويرگر شهر آزاد1576
ميترا عبداللهی

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

شعر کودک و نوجوان1390

شهردار حماسه ساز: سيرت سردار 1577
رشيد اسالم شهيد مسعود کفيل افشار

رضا خانی؛ با مقدمه ای از 
سيدحجت سالم اله زاده

زندگينامه (زندگينامه 1390شالک
مستند)

شهرزاد اسارت: داستان های سرهنگ 1578
آزاده نظام الدين يزدان دوست

خاطره (خاطره اسارت)1390سوره سبزنويسنده مجتبی جعفری

اميرکبير، کتابهای نوشته مصطفی حيدریشهر من پرواز کن: سوسنگرد1579
جيبی

نقد و  پژوهش تاريخی1390

اميرکبير، کتابهای نوشته مريم بصيریشهريار شرق و پنج نمايشنامه ديگر1580
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1392
(نمايشنامه)

به کوشش محمد جوروند، احمد شهری در آسمان1581
ساکی؛ گردآورنده اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خوزستان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391معتبر
گردآوری های ادبی

شهيد ابراهيم جعفرزاده: بر اساس 1582
زندگی سردار شهيد ابراهيم جعفرزاده

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوين  به کوشش سعيده يوسفی
مستند)

شهيد ابوالقاسم آشتی جو: بر اساس 1583
زندگی سردار شهيد ابوالقاسم آشتی جو

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد احمدرضا نعمتی: بر اساس 1584
زندگی سردار شهيد احمدرضا نعمتی

کردستان1392دارخوينبه کوشش هاجر کرمانی

شهيد احمد کاظمی: بر اساس زندگی 1585
سردار شهيد حاج احمد کاظمی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

صفحه  ١٠٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شهيد احمد کاظمی: مجموعه مقاالت، 1586

سخرانی ها و گفت وگوها
سپاه پاسداران انقالب به اهتمام سعيد سرمدی

اسالم، مرکز اسناد و 
تحقيقات دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

شهيد اصغر جوانی: بر اساس زندگی 1587
سردار شهيد اصغر جوانی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد اکبر آقابابايی: بر اساس زندگی 1588
سردار شهيد اکبر آقابابايی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

نامه و وصيت نامه 1392دارخوينمحمد محمدیشهدا چه می گفتند1589
(وصيت نامه)

شهيدان همبستگی (دفتر ١: پيشوايان 1590
پيشين: سرگذشتی از سردار سرلشکر 

پاسدار شهيد نورعلی شوشتری و 
ديگر شهيدان حادثه تروريستی 

مهرماه ١٣٨٨، مناديان وحدت، 
امنيت، خدمت)

سپاه پاسداران انقالب مصطفی محمدی
اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
روابط عمومی و 

انتشارات

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

شهيد حسن باقری: مجموعه مقاالت، 1591
سخنرانی ها و دست نوشته ها

سپاه پاسداران انقالب به اهتمام سعيد سرمدی
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحفرزانه مردیشهيد حسن باقری به روايت مادر1592
مستند)

شهيد حسن غازی: بر اساس زندگی 1593
سردار شهيد حسن غازی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش عطيه حلوائی
مستند)

شهيد حسين خرازی: بر اساس زندگی 1594
سردار شهيد حسين خرازی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد دکتر چمران و مالک اشتر: 1595
سردار بزرگ جنگ های نامنظم شهيد 

عليرضا ماهينی از ديد همرزمان

تدوين اسماعيل ماهينی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) 

استان بوشهر، هيات رزمندگان 
اسالم استان بوشهر

زندگينامه (زندگينامه 1391اميرالعلم
مستند)

شهيد رضا آقاباباگلی: بر اساس 1596
زندگی 

سردار شهيد رضا آقاباباگلی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد رضا کريمی: بر اساس زندگی 1597
سردار شهيد رضا کريمی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد سعيد آزادی فرد: بر اساس 1598
زندگی سردار شهيد سعيد آزادی فرد

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش عطيه حلوايی
مستند)

شهيد سيداحمد حجازی: بر اساس 1599
زندگی سردار شهيد احمد حسين زاده 

حجازی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد سيدمرتضی اميديان: زندگی 1600
سردار شهيد سيدمرتضی اميديان

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش سمانه بنازاده
مستند)

شهيد شورا: خاطراتی از زندگی شهيد 1601
حاج محمد کرباسی مسئول شورای 

محله مسجد انصارالمهدی (عج) کوی 
طالب

به کوشش امير سعادتی  ؛ مصاحبه 
و پژوهش محمد نوروزی؛ کاری 
از دبيرخانه شوراهای اجتماعی 

محالت مشهد مقدس  

بوی شهر بهشت 
(شهرداری مشهد، 

سازمان فرهنگی 
تفريحی)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

صفحه  ١٠٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شهيد عباس پورمقدم: بر اساس 1602

زندگی سردار شهيد عباس پورمقدم
زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش زهرا دهقانی

مستند)
شهيد عبدالرسول زرين: بر اساس 1603

زندگی سردار شهيد عبدالرسول زرين
زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوين  به کوشش سعيده يوسفی

مستند)

شهيد عبداهللا ميثمی: بر اساس زندگی 1604
روحانی شهيد حجت االسالم عبداهللا 

ميثمی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد علی باقری: بر اساس زندگی 1605
سردار شهيد علی باقری

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاج حسينی
مستند)

شهيد علی قوچانی: بر اساس زندگی 1606
سردار شهيد علی قوچانی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد علی موحددوست: بر اساس 1607
زندگی سردار شهيد علی موحددوست

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد غالمرضا آقاخانی: بر اساس 1608
زندگی سردار شهيد غالمرضا آقاخانی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش سعيده استکی
مستند)

شهيد فرهنگ: شهيد سيد مرتضی 1609
آوينی در آينه خاطرات

تهيه و تنظيم دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی   ؛ به 

کوشش ياسر عسگری

دفتر نشر معارف 
(نهاد نمايندگی مقام 

معظم رهبری در 
دانشگاهها)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

شهيد قربانعلی عرب: بر اساس 1610
زندگی سردار شهيد قربانعلی عرب

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوين  به کوشش الهه حاج حسينی
مستند)

شهيد مجتبی کالهدوزان: بر اساس 1611
زندگی سردار شهيد مجتبی کالهدوزان

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش سعيده يوسفی
مستند)

شهيد محمدابراهيم همت: زندگی 1612
سردار شهيد محمدابراهيم همت

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش سعيده يوسفی
مستند)

شهيد محمدرضا افيونی: بر اساس 1613
زندگی سردار شهيد محمدرضا افيونی

کردستان1392دارخوينبه کوشش سعيده يوسفی

شهيد محمدرضا تورجی زاده: بر 1614
اساس زندگی سردار شهيد محمدرضا 

تورجی زاده

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد محمدرضا حبيب الهی: بر اساس 1615
زندگی حجت االسالم و المسلمين 

محمدرضا حبيب الهی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

سپاه پاسداران انقالب نويسنده مجيد سان کهنشهيد محمدرضا ملکی1616
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

شهيد محمدعلی شاهمرادی: بر اساس 1617
زندگی سردار شهيد محمدعلی 

شاهمرادی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش زهرا دهقانی
مستند)

شهيد محمود اسدی پور: بر اساس 1618
زندگی سردار شهيد محمود اسدی پور

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش هاجر کرمانی
مستند)

شهيد محمود شهبازی  : بر اساس 1619
زندگی سردار شهيد محمود شهبازی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش سعيد معتمدی
مستند)

صفحه  ١٠٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شهيد مسعود آخوندی: بر اساس 1620

زندگی سردار شهيد مسعود آخوندی
زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی

مستند)
شهيد مسعود شعربافچی: بر اساس 1621

زندگی سردار شهيد مسعود 
شعربافچی زاده

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش سعيده يوسفی
مستند)

شهيد مصطفی ردانی پور: بر اساس 1622
زندگی حجت االسالم و المسلمين 

مصطفی ردانی پور

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش الهه حاجی حسينی
مستند)

شهيد مهدی باکری: مجموعه مقاالت، 1623
سخرانی ها و گفت وگوها

سپاه پاسداران انقالب به اهتمام سعيد سرمدی
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

شهيد مهدی مظاهری: بر اساس 1624
زندگی سردار شهيد مهدی مظاهری

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش هاجر کرمانی
مستند)

شهيد همت در مکتب نبوی (ص): 1625
گذری بر رفتارهای مديريتی شهيد 

همت

سپاه پاسداران انقالب نويسنده عليرضا شفيعی
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

شهيد يداله تقی يار: بر اساس زندگی 1626
سردار شهيد يداله تقی يار

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينبه کوشش هاجر کرمانی
مستند)

شور و شعور: مجموعه اسناد 1627
دست نوشته ها، مقاالت و سخرانی های 

سردار شهيد محمد سليمان نژاد

گردآوری منصور هرنجی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

استان مازندران

نقد و  پژوهش فرهنگی1392ساحل دريا

شور وصال: بر اساس زندگی و 1628
مجاهدات سردار شهيد سيدمحمود 

حسينی

تاليف سيدحسن حسينی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت سرداران و 

بيست و سه هزار شهيد 
استان های خراسان

زندگينامه (زندگينامه 1391ستاره ها
مستند)

پژوهش و نشر جهانگير کرمیشوروی و جنگ ايران و عراق1629
صفحه جديد

نقد و  پژوهش تاريخی1391

شوريدگی: زندگينامه و خاطرات 1630
شهدای نيروی هوايی ارتش (دفتر ١: 

جواد فکوری)

گردآوری معاونت فرهنگی ا. ع. 
س نهاجا

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 
هوايی، روابط عمومی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

شوريدگی: زندگينامه و خاطرات 1631
شهدای نيروی هوايی ارتش (دفتر ۵: 

مصطفی اردستانی)

گردآوری معاونت فرهنگی ا. ع. 
س نهاجا

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 
هوايی، روابط عمومی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

شوريدگی: زندگينامه و خاطرات 1632
شهدای نيروی هوايی ارتش (دفتر ۶: 

سيدعلی اقبالی دوگاهه)

گردآوری معاونت فرهنگی ا. ع. 
س نهاجا

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 
هوايی، روابط عمومی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

شوريدگی: زندگينامه و خاطرات 1633
شهدای نيروی هوايی ارتش (دفتر ٧: 

حسين لشگری)

گردآوری معاونت فرهنگی ا. ع. 
س نهاجا

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 
هوايی، روابط عمومی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

شوريدگی: زندگينامه و خاطرات 1634
شهدای نيروی هوايی ارتش (دفتر ٩: 

محمود خضرايی)

گردآوری معاونت فرهنگی ا. ع. 
س نهاجا

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 
هوايی، روابط عمومی

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

صفحه  ١١٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شوق (جلد ٢: مجموعه هفتاد و چهار 1635

خاطره از شرک کنندگان در اولين 
جشنواره خاطره نويسی استان خراسان 

جنوبی)

بازگردانی تدوين و ويراستاری 
محمدعلی گنجی فرد؛ [برای] 

معاونت ادبيات اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان جنوبی

خاطره (مجموعه خاطره)1390قهستان

شوق (جلد ٣: خاطرات ۴٠ راوی 1636
دوران دفاع مقدس)

بازگردانی تدوين و ويراستاری 
محمدعلی گنجی فرد؛ [برای] 

معاونت ادبيات اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان جنوبی، استانداری 
خراسان جنوبی

خاطره (مجموعه خاطره)1390رزقی

شوق بندگی در سيمای شهيد اسماعيل 1637
روا از گردان تخريب لشکر ٣٣ 

المهدی (عج)

زندگينامه (زندگينامه 1392موعود اسالممولف مصطفی شهرياری
مستند)

شوق وصال: شرح حال شهيد عارف 1638
عليرضا نامدار

نويسنده رضا صالح فخاری؛ 
[برای] ستاد کنگره سرداران و 
هشت هزار شهيد استان گيالن

زندگينامه (زندگينامه 1392نبوی
مستند)

شوالی شهادت: زندگی نامه ۴٠ شهيد 1639
روحانی و طلبه شهرستان خمينی شهر

مؤلف غالمحسين عموشاهی؛ 
جمع آوری کنگره سرداران و دو 
هزار و سيصد شهيد شهرستان 

خمينی شهر

زندگينامه (مجموعه 1390ستارگان درخشان
زندگينامه)

شوهر ايرانی خانم ليزا: مجموعه 1640
داستان کوتاه

ادبيات داستانی (داستان 1390آشنايیاسماعيل زرعی
کوتاه)

ادبيات داستانی (رمان)1390آموتفريبا کلهرشوهر عزيز من: رمان1641
شيخ علی مبارز: زندگی نامه، 1642

وصيت نامه و خاطرات حجت االسالم 
نگهدار، علی، اسماعيلی

گردآوری و تدوين اسماعيل 
ماهينی؛ [برای] مرکز حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 

امام صادق (ع) استان بوشهر

زندگينامه (زندگينامه 1390زمزمه های روشن
مستند)

شيدائيان قضا: يادمان شهدای 1643
دادگستری استان تهران

زندگينامه (مجموعه 1391فاتحاننويسنده عبدالرضا سالمی نژاد
زندگينامه)

شيرزنان دودل: نقش زنان استان يزد 1644
در دفاع مقدس

مؤلف غالمعلی مديح؛   به سفارش 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه الغدير يزد  ؛ 
[برای] سازمان بسيج جامعه زنان 

استان يزد

دانشگاه آزاد اسالمی، 
واحد يزد

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

شيرين تر از عسل: خاطرات آزاده 1645
سرافراز حسين معصومشاهی

مصاحبه سميه هداوند خانی، 
زهرا پيروزی؛ تدوين سيدحسن 

طباطبايی

علمی و فرهنگی 
صاحب الزمان (عج)

خاطره (خاطره اسارت)1390

شيرين تر از عسل: زندگی نامه داستانی 1646
روحانی شهيد سيدقاسم فضلی رمی

تاليف محمدرضا داداش زاده، 
معصومه ميرابوطالبی

زندگينامه (زندگينامه 1390چشمه سار معارف
داستانی)

شيفتگان خدمت: وصيت نامه معلمان، 1647
طالب، جهادگران و کارمندان شهيد 

شهرستان المرد

به کوشش موسی هنرپيشه؛ تهيه 
و تنظيم اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان المرد، موسسه 
فرهنگی هنری فانوس وصال

نامه و وصيت نامه 1392حماسه قلم
(وصيت نامه)

ادبيات داستانی (داستان 1390زهدمنيژه جانقلیشيفته دل1648
کوتاه)

صفحه  ١١١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
شيون خمپاره: گزينه شعر جنگ 1649

کهگيلويه و بويراحمد
به کوشش حسن بهرامی؛ 

گردآوری حوزه هنری استان 
کهگيلويه و بويراحمد

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390
گردآوری های ادبی

صبح صادق: زندگينامه داستانی حاج 1650
صادق روشنی

نويسنده حسين عبدی؛ [برای] 
حوزه هنری استان گلستان

زندگينامه (زندگينامه 1390نقش
داستانی)

صبور دورانديش: زندگينامه و 1651
خاطراتی از شهيد ولی فتح مرادی

زندگينامه (زندگينامه 1391مطيعبه قلم مهين ريگی
مستند)

صخره های خاموش:  گذری بر حماسه 1652
شياکوه، قطره ای از دريا

مؤلف مصطفی کاظمی؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
مرکزی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

نشر شاهد (بنياد فرزام شيرزادیصدای آخر1653
شهيد و امور 

ايثارگران)

ادبيات داستانی (رمان)1390

تحقيق و نگارش محمدحسين صدای پای آب: شهيد حسن باقری1654
جواليی تهرانی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (نثر 1391
ادبی)

سروده ی مهدی وحيدی صدر؛ صد دانه ياقوت1655
تصويرگر فاطمه عبداللهی

شعر کودک و نوجوان1392سوره تماشا

صد دانه ياقوت: مجموعه خاطرات 1656
اولين و دومين جشنواره استانی 

خاطره نويسی دفاع مقدس استان 
هرمزگان

به کوشش سميه باستين؛ به 
اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
هرمزگان

خاطره (مجموعه خاطره)1391پيغام دانش

صد نور هدايت: مجموعه خاطرات و 1657
وصايای شهدای گلگون کفن مسجد 

جامع قم

تهيه و تدوين موسسه معراج 
شهدا؛ با همکاری و سفارش 

ستاد يادواره شهدای مسجد جامع 
قم

نامه و وصيت نامه 1392اتقان
(وصيت نامه)

صد و سی سه نفر آخر: خاطرات 1658
آزاده جانباز شريف صابری

مصاحبه و تدوين محسن سنچولی 
پردل؛ [برای] حوزه هنری استان 

سيستان و بلوچستان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1390

اميرکبير، کتابهای نوشته ليال جلينیصفر مرزی1659
سيمرغ

ادبيات داستانی (رمان)1391

صف نشينان وصل يار: مجموعه 1660
منظوم در رثای شهدای شهر رستمکال

سروده سيدمحمد ميری رستمی 
(سيدآقا)

شعر و نثر ادبی (شعر)1392زعيم

صلح شعر زندگی: نخستين اثر 1661
چندزبانه شاعران معاصر و 

برگزيدگان نخستين جشنواره 
بين المللی شعر صلح، ايران

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392نگاهری را عباسی
گردآوری های ادبی

صلح يعنی تو برمی گردی: گزيده 1662
اشعار نخستين جايزه شعر مقاومت 
ملل، پاسداشت مقاومت صلح جويانه 
ملل آزادی خواه خاورميانه، يادمان 
شاعر مقاومت بحرين آيات القرمزی

به کوشش مصطفی توفيقی، قاسم 
رفيعا

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری 
استان خراسان رضوی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

صنعت نفت و مديريت بحران در دوره 1663
جنگ تحميلی: بررسی موردی منطقه 

نفت خيز جنوب

مرتضی شمس ... [و ديگران]؛ 
[برای] شرکت ملی مناطق 

نفت خيز جنوب

پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات 

اجتماعی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

صفحه  ١١٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
خاطره (خاطره اسارت)1390وديعتمؤلف يحيی کمالی پورصنوبران صبور1664
صهبای اردوی جهادی: برگرفته از 1665

بيانات مقام معظم رهبری درباره 
اردوی جهادی، کميته امداد و جهاد 

سازندگی

نقد و  پژوهش فرهنگی1391موسسه ايمان جهادیگردآوری و تنظيم مرکز صهبا

زندگينامه (زندگينامه 1392فاتحانبه کوشش اميرحسين انباردارانصوفی1666
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390اميرمحمدعبداهللا رفيعیصياد کوهستان1667
مستند)

صيد و صياد: داستان های کوتاه و 1668
خواندنی از شهيد سپهبد علی صياد 

شيرازی

زندگينامه (زندگينامه 1392سوره سبزمحسن صادق نيا
مستند)

طائران قدسی: يادنامه شهدای 1669
شهرستان آران و بيدگل (جلد ۵)

مؤلفين اکبر مسجدی آرانی ... [و 
ديگران]؛ [برای] مجمع رزمندگان 

ثاراهللا شهرستان آران و بيدگل

زندگينامه (مجموعه 1392سنا
زندگينامه)

طبيبان نبرد: بهداشت و درمان نيروی 1670
زمينی در آيينه فرماندهان

زندگينامه (مجموعه 1392سوره سبزاحمدرضا تاجيک
زندگينامه)

طوفان به روايت پروانه ها: 1671
دلنوشته های دانش آموزان راهيان نور 

استان خراسان شمالی

محمدرضا رهنما؛ به سفارش 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و بسيج سپاه حضرت 
جواداالئمه (ع) خراسان شمالی

شعر و نثر ادبی (نثر 1392شيالن
ادبی)

طاليه داران ارتش اسالم: گوشه ای از 1672
عمليات ياران چمران

نقد و  پژوهش تاريخی1391راز توکلسيدکاظم فرتاش

طاليه داران دشت خون: 1673
روزنگاشت های برادر جانباز 

سيدمحسن سيدی نژاد

خاطره (خاطره 1392شميم قلمنويسنده سيدمحسن سيدی نژاد
خودنوشت)

زندگينامه (مجموعه 1391مصلیعلی مصلی نژادطليعه داران هنر1674
زندگينامه)

محمد ابراهيمان؛ [برای] انجمن طوبی در جنگ: نمايشنامه1675
هنرهای نمايشی ايران

ادبيات نمايشی 1390نمايش
(نمايشنامه)

طوفان در راه است: خاطراتی از 1676
محاصره و شکست حصر سوسنگرد

بنياد حفظ آثار و نشر گردآوری و تدوين گل علی بابايی
ارزش های دفاع 
مقدس، سازمان 

هنری و ادبيات دفاع 
مقدس

خاطره (مجموعه خاطره)1392

زندگينامه (زندگينامه 1392زمزم هدايتعليرضا کالمیطوقی: شهيد حسن عربی، خاطرات1677
مستند)

طوالنی ترين جنگ: رويارويی نظامی 1678
ايران و عراق

نويسنده دليپ هيرو؛ ترجمه 
عليرضا فرشچی، رضا فريدزاده، 

سعيد کافی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390مرز و بوم
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)
خاطره (خاطره 1391بيژن يوردعلی محمد احمدپورطومار آسمانی1679

خودنوشت)
طومار سکوت: ناگفته های صفرعلی 1680

عالی نژاد با ١٣۶١ روز اسارت و بعد 
...

خاطره (خاطره اسارت)1390هدیبه کوشش حسن شکيب زاده

صفحه  ١١٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
راوی نادر اديبی؛ نويسنده فاطمه ظهر آبی حنظله1681

دهقان نيری؛ به اهتمام اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان البرز

خاطره (خاطره 1390پاليزان
خودنوشت)

عارفان حماسه ساز: مجموعه 1682
خاطرات و نامه های رضا و علی

گردآورنده کانون فرهنگی علمی 
شهيدان غياثوند قيصری

نامه و وصيت نامه (نامه)1390رايحه عترت

عارفانه: زندگينامه و خاطرات شهيد 1683
عارف احمدعلی نيری

زندگينامه (زندگينامه 1392امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
مستند)

نويسنده محسن بغالنی؛ طراح عارف نوجوان1684
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

عاشقان دفاع: سيری در خاطرات 1685
جمعی از رزمندگان ٨ سال دفاع 
مقدس استان سيستان و بلوچستان

مرضيه نژادبندانی؛ مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس و ناحيه مقاومت بسيج 
زاهدان

خاطره (مجموعه خاطره)1392مطيع

شعر و نثر ادبی (شعر)1392فصل پنجمحميدرضا شکارسریعاشقانه هايی برای دشمن1686
عاشقان وصال: خالصه ای از 1687

زندگينامه و خاطرات شهدای گرانقدر 
شهرستان نمين بخش مرکزی

  بنياد شهيد و امور[برای]
 ايثارگران شهرستان نمين استان
 اردبيل، سپاه پاسداران انقالب

اسالمی ناحيه يمين استان اردبيل

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

اردبيل (نمين)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

عاشقان واليت: روايتی از شهدای 1688
روستای قره تپه از توابع بخش تسوج 

شهرستان شبستر

محمدعلی حيرتی؛ به سفارش 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس بسيج و سپاه عاشورا

زندگينامه (مجموعه 1392ياس نبی
زندگينامه)

مولفان سيداحمد حدادی، علی نقی عاشق در قفس1689
صادقی

خاطره (خاطره اسارت)1391شهيدين

عباس دست طال: داستانی از زندگی 1690
حاج عباس علی باقری

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحانخاطره نگار محبوبه معراجی پور
داستانی)

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحليال خجسته رادعباسی به روايت همسر شهيد1691
مستند)

عبِد اهللا: مروری بر سيره جهادی 1692
شهيد عبداهللا ميثمی

زندگينامه (زندگينامه 1390راه بهشتسيدعلی بنی لوحی
مستند)

عبداهللا روايت سرخ عشق: شرحی از 1693
زندگی شهيد حجت االسالم والمسلمين 

شيخ عبداهللا ميثمی

سپاه پاسداران انقالب محمدعلی قربانی
اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
روابط عمومی و 

انتشارات

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

تاليف و تنظيم سيده صديقه عبداللهی که عنداللهی شد1694
عظيمی نيا؛ به سفارش مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه الغدير استان يزد

زندگينامه (زندگينامه 1391طلوع فردا
مستند)

عبور: خاطرات طلبه شهيد حسن 1695
يزدانی

زندگينامه (زندگينامه 1391گراگردآورنده آذر همتی
مستند)

عبور از چارچوب: زندگينامه داستانی 1696
امير جانباز هفتاد درصد سرتيپ دوم 

رضا صبوری زاده

اجا (ارتش جمهوری محمدعلی گودينی
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

صفحه  ١١۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نويسنده مهدی صفار؛ [برای] عبور از خط: شهيد غالمرضا کيانپور1697

ستاد کنگره شهدای لشگر ١٠ 
سيدالشهدا

زندگينامه (زندگينامه 1392حکمت و عرفان
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1391نامه پارسینوشته محمدعلی اسماعيل زادهعبور از دره شيطان1698
عرشيان به خط ...: خاطرات جانباز 1699

محمدحسن شهرکی
خاطره (خاطره شفاهی)1392نبویعباس عابد (ساوجی)

گردآوری و تأليف مرتضی عرشيان جزيره1700
نصيری؛ به سفارش معاونت 
پژوهش و ارتباطات فرهنگی 
اداره کل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان هرمزگان

زندگينامه (مجموعه 1392رسول
زندگينامه)

عرشيان خاک نشين: يادمان شهدای 1701
شهر سده لنجان

نويسندگان هاجر صفائيه، راضيه 
عزيزی

زندگينامه (مجموعه 1391ستارگان درخشان
زندگينامه)

زندگينامه (مجموعه 1392فرهنگ سبزتأليف سيدمجتبی ذاکری شانديزعرفان واليی1702
زندگينامه)

عروج انسان: شهدای نام آور 1703
شهرستان نکا

مولف علی اکبر حسينی شيرازی؛ 
به اهتمام صفر ولی پور، سيدحمزه 

احمدی

زندگينامه (مجموعه 1391ايده ايام
زندگينامه)

عروج به ملکوت: يادنامه دانش آموز 1704
شهيد احمدرضا عباسی

مستندنگاری کودک و 1390پيام ايرانيانمولف حجت اله عباسی
نوجوان (زندگينامه)

عروج سرخ: زندگی نامه و خاطرات 1705
سردار شهيد حسين محمودی

براتعلی فرهمند راد، حيدر صابری 
امان آباد؛ به سفارش مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و بسيج سپاه حضرت 

جواداالئمه(ع)، کنگره بزرگداشت 
سرداران شهيد و دو هزار و 
هفتصد شهيد استان خراسان 

شمالی

زندگينامه (زندگينامه 1392جهانی
مستند)

عروج عارفانه: مروری بر زندگی 1706
١٢٠ شهيد روحانی استان کرمان

سيدمحمدرضا غياثی کرمانی   ؛ 
کاری از سازمان بسيج طالب و 

روحانيون سپاه ثاراهللا استان 
کرمان

زندگينامه (مجموعه 1392الطيار
زندگينامه)

سازمان بسيج مؤلف علی آقاغفار همدانیعروس خاموش شهر1707
مستضعفين، معاونت 

فرهنگی اجتماعی

کردستان1391

عسلی: بر اساس زندگی شهديان 1708
سرتيپ دوم ستاد قنبر قنبرزاده، 

سروان خلبان امير هوشنگ قنبرزاده

زندگينامه (مجموعه 1392سوره سبزنويسنده مهديه منتظری
زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1391بوستانحسن رفيعی مهرعشق با بهار آمد1709
عشق پرواز: شهيد مهدی سلمانی 1710

آرانی در آيينه خاطرات
زندگينامه (زندگينامه 1390حضرت عباس (ع)به اهتمام حبيب اهللا سلمانی آرانی

مستند)
عشق روی شانه های کلمات: کارنمای 1711

٣٠ سال شعر پايداری استان فارس
به انتخاب سيدمحمدامين جعفری 

حسينی
کنگره سرداران و 

چهارده هزار و 
ششصد شهيد استان 

فارس

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

صفحه  ١١۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
عطا: زندگی نامه داستانی شهيد 1712

عطاءاهللا بحيرانی
نويسنده فاطمه دهقان نيری؛ 

[برای] حوزه هنری استان البرز، 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
البرز

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390شاهچراغانتخاب و مقدمه غالمرضا کافیعطر بهارنارنجک1713
گردآوری های ادبی

اميرکبير، کتابهای نوشته مريم بصيریعطر حضور و طوبای محبت1714
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392

تحقيق و نگارش محمدحسين عطر خاموش: شهيد حسن باقری1715
جواليی تهرانی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (نثر 1391
ادبی)

به نشر، کتابهای نويسنده سيده اعظم ساداتعطر زيارت: داستان نوجوان1716
پروانه (آستان قدس 

رضوی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان نوجوان)

عطر سنگر: اشعار منتخب چهارمين 1717
جشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390پاليزانبه کوشش مجيد معارفوند
گردآوری های ادبی

عطر شب بوها: سردار شهيد مهندس 1718
حاج محمود شهبازی

سوره مهر (سازمان حميد حسام
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ عطر شهادت: پيرامون شهيد و شهادت1719
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

عطر کاهگل: بر اساس زندگی 1720
شهيدان جمالزهی

زندگينامه (زندگينامه 1391شاملومريم شعبان زاده
داستانی)

اميرکبير، کتابهای نوشته زينب عطايیعطشان  : فکه1721
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1392

عکاسان جنگ عراق عليه ايران 1722
١٣۵٩ تا ١٣۶٧ (جلد ٣: احمد 

عليزاده نوحی)

انجمن عکاسان احمد عليزاده نوحی
انقالب و دفاع مقدس

مجموعه هنری (عکس)1392

گردآوری حسين غفاری؛ [برای] عکس ها و خاطره ها1723
حوزه هنری استان آذربايجان 

غربی

خاطره (مجموعه خاطره)1391ياز

مجموعه هنری (عکس)1391شيداسببه کوشش آسيه بنائيانعکس های يک فيلم1724
زندگينامه (زندگينامه 1392يا زهرا (س)  به کوشش علی اکبریعلم الهدی1725

مستند)
علمدار: زندگينامه و خاطراتی از 1726

سردار شهيد سيدمجتبی علمدار
زندگينامه (زندگينامه 1391امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی

مستند)
علمداران (جلد ١: به روايت علمدار 1727

عباس ساکی)
انديشه و فرهنگ نويسنده زينب عرفانيان

جاويدان
خاطره (خاطره 1391

خودنوشت)
علمداران عشق: شناخت نامه شهدای 1728

روحانی و طلبه استان اردبيل براساس 
خاطراتی از زبان خانواده، دوستان و 

همرزمان شهدا

پژوهش گفت وگو و تدوين 
سيدمحمود مهدوی

زندگينامه (مجموعه 1391مهر غزال
زندگينامه)

صفحه  ١١۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
علمدار بصير: ١٣ روايت حماسی از 1729

نوجوان ١٣ ساله شهيد مرحمت 
باالزاده

نويسنده مهدی جدی؛ تدوين 
فرهاد افروز؛ [برای] ستاد 

برگزاری يادواره شهيد مرحمت 
باالزاده و شهيد سهام خيام و سی 

و شش هزار شهيد دانش آموز 
کشور

مستندنگاری کودک و 1390مهر غزال
نوجوان (زندگينامه)

علمدار حسين، علی: زندگينامه و آثار 1730
شهيد علی خليلی مقدم و شهيد بهروز 

خليلی مقدم

زندگينامه (مجموعه 1390سايه گسترکامبيز فتحی لوشانی
زندگينامه)

علمداری در عصر خمينی (ره): 1731
زندگی نامه سردار شهيد غالمرضا 

صادقی

زندگينامه (زندگينامه 1391شهيدينعلی نقی صادقی
مستند)

علم های تکيه پيش: مجموعه 1732
داستان های کوتاه دفاع مقدس بر 
اساس زندگی ١٨ شهيد روستای 

آسيابسر شهرستان بهشهر

نويسنده علی سروی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت ده هزار شهيد 

استان مازندران؛ به سفارش 
پايگاه مقاومت بسيج يا رسول اهللا 

(ص) روستای آسيابسر 
شهرستان بهشر

زندگينامه (زندگينامه 1392انتشارات ساری
داستانی)

علی اکبر: خاطرات سردار شهيد حاج 1733
علی اکبر بختياری

تهيه شده در اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع مقدس استان 

کرمان

زندگينامه (زندگينامه 1391گرا
مستند)

عملکرد اداره کل بنياد شهيد و امور 1734
ايثارگران استان مرکزی سال ٩٠

تهيه و تدوين رابط عمومی اداره 
کل بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان مرکزی

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، اداره کل 

استان مرکزی

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

عملکرد بنياد شهيد و امور ايثارگران 1735
استان کردستان

سازمان بنياد شهيد و گردآورنده سرور احمدی
امور ايثارگران استان 

کردستان، روابط 
عمومی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

نقد و  پژوهش تاريخی1392اطالعاتنعمت اهللا ايزدیعملکرد شوروی در جنگ تحميلی1736
عمليات آبی خاکی: روايت مهندس 1737

داود نوشاد
به کوشش رضا قلی زاده؛ به 

اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس آذربايجان 

شرقی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

نويسندگان جعفر شيرعلی نيا، عمليات بارانی: روايت دهلران1738
محمدجواد اکبرپور؛ به کوشش 

خانه فرهنگ و هنر ساقيا

نقد و  پژوهش تاريخی1390فاتحان

خاطره (خاطره 1392بهاردختمحمدعلی حبيبیعمليات بمو: زندگی، خاطرات1739
خودنوشت)

عمليات قادر: تيرماه تا آبان ماه 1740
١٣۶۴ منطقه عملياتی شمالغرب

نويسنده محمد کامياب؛ [برای] 
ه يئت  م ع ارف  ج ن گ  ش ه ي د س پ ه ب د 

ع ل ی  ص ي اد ش ي رازی

نقد و  پژوهش تاريخی1392ايران سبز

عمليات کلی سال اول جنگ تحميلی در 1741
خوزستان

نقد و  پژوهش تاريخی1392ايران سبزنويسنده سيديعقوب حسينی

مرکز اسناد انقالب محمدعلی صدر شيرازیعمليات مرصاد و سرنوشت منافقين1742
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی1392

عمليات های محدود جنوب و تاثير آنها 1743
در جنگ

نويسنده محمدامين پوررکنی؛ 
[برای] کنگره بزرگداشت 

سرداران شهيد استان خوزستان

نقد و  پژوهش تاريخی1392ستارگان درخشان

صفحه  ١١٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
  مرکز حفظ آثار و نشر[برای]عمليات کربالی يک1744

 ارزش های دفاع مقدس سپاه و
 (ع)بسيج حضرت جواداالئمه

خراسان شمالی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی (خراسان 

شمالی)، سپاه 
جواداالئمه (ع)، مرکز 

حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 

مقدس سپاه و بسيج

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

عمو: يادمان سردار شهيد 1745
رمضان علی مولوی

زندگينامه (زندگينامه 1392سامان دانشجعفرعلی مولوی
مستند)

مستندنگاری کودک و 1391اردی بهشت جاناننويسنده آفرين پنهانیعمو رحمان1746
نوجوان (زندگينامه)

عنايات و کرامات ائمه عليهم السالم 1747
به رزمندگان و اسرا (دفتر ١)

خاطره (مجموعه خاطره)1391خادم الرضا (ع)محمد اصغری نژاد

عند ربهم يرزقون  : سرداران و 1748
فرماندهان شهيد استان چهارمحال و 

بختياری

نامه و وصيت نامه 1390سدره المنتهی  تدوين مصطفی رحمانی شهرکی
(وصيت نامه)

عندليبان جهاد و شهادت: گريزی 1749
مختصر بر سرگذشت شهيد و رزمنده 

دفاع مقدس

نويسنده سيروس رجبی گيالن؛ 
گردآوری مرکز حفظ آثار و نشر 

ارزشهای دفاع مقدس استان 
کرمانشاه.

زندگينامه (مجموعه 1392پالک هشت
زندگينامه)

عيد پاييز: سردار شهيد حسينعلی 1750
ابوالقاسمی به روايت همسرش جميله 

رحيمی

نويسنده نرگس قادری نجف آبادی؛ 
[برای] کنگره بزرگداشت 

سرداران و دوهزار و پانصد 
شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1392ستارگان درخشان
مستند)

عيد خون: در رثای شهيد سيدمرتضی 1751
آوينی

به اهتمام علی محمد مؤدب؛ با 
مقدمه يوسفعلی ميرشکاک

شهرستان ادب 
(موسسه فرهنگی 
هنری شهر ادب و 

معاصر)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392
گردآوری های ادبی

شعر و نثر ادبی (نثر 1392مجد اسالمعلی اکبر بقايیعيدها اسم دارند1752
ادبی)

عيدی نيمه شعبان: خاطراتی از 1753
سردار سيدمحمدتقی شاهچراغی

محمود ترحمی؛ تهيه کننده اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان سمنان

خاطره (خاطره 1390زمزم هدايت
خودنوشت)

عيسای من همينقدره...؟!: روايت 1754
زندگی شهيد عيسی کريمی

اعظم پشت مشهدی (شقايق)؛ 
کاری از واحد آفرينش های ادبی 

حوزه هنری استان هرمزگان

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب آشنا
داستانی)

عينک حسين: مجموعه خاطرات 1755
سردار شهيد حسين اهللا پرست

گردآوری زينب اهللا پرست؛ تدوين 
سميه باستين

خاطره (خاطره 1390گفتمان انديشه معاصر
روزنوشت)

غبار روی تصوير: زندگينامه شهيدان 1756
ارجعی

زندگينامه (زندگينامه 1392آرمان براثانويسنده مصطفی محمدی
داستانی)

غدير آريان؛ به سفارش کنگره غره شوال1757
بزرگداشت سرداران و چهار هزار 

شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

صفحه  ١١٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نويسنده ليال ميهن حسين نيا؛ به غريبان آشنا1758

سفارش سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تبريز

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبی
زندگينامه)

غريبانه: داستان دفاع مقدس برای 1759
نوجوانان

نويسنده شاهين رهنما؛ تصويرگر 
علی نامور

داستان کودک و نوجوان 1390منادی تربيت
(داستان نوجوان)

غريبلر: داستانی براساس زندگی نامه 1760
سردار شهيد ابراهيم وکيل زاده

حسين شيردل؛ [برای] اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان مازندران، کنگره 
بزرگداشت سرداران اميران و ده 

هزار شهيد استان مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1390نوج
داستانی)

غسل شهادت در بمباران: زندگی نامه 1761
و خاطرات شهدای زن اردبيل

سيدمحمود مهدوی؛ [برای] 
سازمان بسيج جامعه زنان سپاه 
حضرت عباس (ع) استان اردبيل

طب ايرانی اسالمی 
تسنيم

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

غالم حسين: برشی از زندگی طلبه 1762
شهيد غالم حسين عامری

زندگينامه (زندگينامه 1392همای غدير مولف فخرالدين مهدوی خانوکی
مستند)

غلط انداز: مجموعه خاطرات طنز 1763
رزمندگان استان هرمزگان

خاطره (مجموعه خاطره)1390گفتمان انديشه معاصرتدوين سميه باستين

غمزه مستانه: روايت خاطراتی از 1764
سنگرسازان بی سنگر پشتيبانی و 

مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان 
همدان در دوران دفاع مقدس

خاطره (مجموعه خاطره)1392برکت کوثرگردآورنده محمد حيدری دلگرم

غواص گمنام: خاطرات سرهنگ 1765
پاسدار علی مردان روستاد

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

فاتحان قله های عاشقی: گلچين 1766
خاطرات ناب دفاع مقدس

خاطره (مجموعه خاطره)1392نوآوران سينابه اهتمام ناصر کاوه

فاتح رقابيه: شرح حال امير سرلشگر 1767
شهيد سيدپرويز مدنی

احمد حسينيا؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
مستند)

اميرکبير، کتابهای نوشته مصطفی حيدریفانوس شکسته: بستان1768
جيبی 

ادبيات داستانی (رمان)1391

فانوس کمين: خاطرات جانباز آزاده 1769
رسول کريم آبادی

خاطره (خاطره اسارت)1390عماد فردانويسنده غالم علی نسائی

فانوس ها همه خاموش: خاطرات مجيد 1770
بزرگی راد

مصاحبه سيدمجتبی نعيمی؛ تدوين 
محمدحسين باقری خوزانی؛ 
[برای] واحد ادبيات پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

فتح باب بهشت: وصايای شهدا به 1771
انضام ادعيه ماه شعبان

گردآورندگان علی محمدی، زهرا 
رودباری؛ [برای] اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
ايالم، استانداری ايالم

ستاد برگزاری هفته 
پايداری استان ايالم

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

فداييان واليت: چهل روايت از دلدادگی 1772
شهدا به اميرالمومنين  علی عليه السالم 

و عنايات حضرت به شهدا

زندگينامه (مجموعه 1392شهيد ابراهيم هادیگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
زندگينامه)

فراخوان نخستين جشنواره سراسری 1773
فيلم کوتاه ايثار

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

صفحه  ١١٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
فراق در فراق: رواياتی از بازتاب 1774

ارتحال امام خمينی (ره) در 
اسارتگاه های عراق

خاطره (خاطره اسارت)1392ستارگان درخشانعليرضا لطفی (حامد اصفهانی)

شعر و نثر ادبی (شعر)1391فصل پنجمطيبه نيکوفردا به خواستگاری ماه می رود1775
فردی بودم مستضعف: يادداشت ها، 1776

نامه ها و خاطرات جهادگر شهيد 
عبدالعلی مرادی

به کوشش انجمن فرهنگی هنری 
شهيد بهروز محمدی

دفتر نشر معارف 
(نهاد نمايندگی مقام 

معظم رهبری در 
دانشگاهها)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

فرزند آسمان: خاطرات خلبان شهيد 1777
محمد سبزآبادی

زندگينامه (زندگينامه 1390عباسیگردآوری حميد شيخ زاده
مستند)

فرزندان آفتاب: زندگی نامه شهدای 1778
روحانی فرهنگی

گردآورنده مهدی احمدپور؛ 
[برای] اداره کل امور شاهد و 

ايثارگران وزارت آموزش و 
پرورش، ستاد همکاريهای 

آموزش و پرورش و حوزه های 
علميه

زندگينامه (مجموعه 1392منادی تربيت
زندگينامه)

فرزند خورشيد: زندگی سردار شهيد 1779
غالم رضا صالحی

نويسنده عباس اسماعيلی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان، کنگره بزرگداشت 

سرداران و دو هزار و پانصد 
شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
داستانی)

فرزند کردستان: خاطراتی سردار 1780
شهيد محمود کاوه

تهيه و تنظيم حسن بهادران؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

کردستان1391کتاب همه

فرشتگان آسمانی: پای درس شهامت 1781
و جوانمردی

خاطره (مجموعه خاطره)1391سوره سبزنويسنده بهرام مرادی

نويسنده ليال مهين حسين نيا؛ به فرشتگان زمين1782
سفارش سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تبريز

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبی
زندگينامه)

فرشتگان سرزمين آتش: خاطراتی از 1783
پرستاران و بانوان جانباز استان 

کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس

پژوهش نسرين چراغی؛ نويسنده 
سيدمحمدجواد معراجی

خاطره (مجموعه خاطره)1390باغ ابريشم

فرشتگان شرق: سيری در خاطرات و 1784
زندگی زنان ستاد پشتيبانی جبهه و 
خانواده شهدا، ايثارگران و شهدای 

زن استان سيستان و بلوچستان

نويسنده مرضيه نژادبندی؛ تهيه و 
تنظيم مرکز حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس، سازمان 
جامعه زنان سپاه سلمان

خاطره (مجموعه خاطره)1391مطيع

ادبيات داستانی (داستان 1390ميراث اهل قلمبه انتخاب عليرضا اشتریفرشته بی ادب: مجموعه داستان جنگ1785
کوتاه)

فرشته خواب: با الهام از خاطره ای 1786
درباره سردار شهيد عبدالحسين 

برونسی

نويسنده عزت صديقی لويه؛ 
تصويرگر سيده مريم رئيس الساداتی

داستان کودک و نوجوان 1392ستاره ها
(داستان کودک)

مريم هاشم پور؛ تصويرگر آرزو فرشته قهرمان1787
آقاباباييان

شعر کودک و نوجوان1392سرمستان

فرشته نجات شهر من: مجموعه ٩ 1788
قصه

نوشته شيوا سالمت؛ تصويرگر 
مرتضی امين

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

صفحه  ١٢٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
فرشته ها حواسشان جمع است: 1789

شهيدان غياثوند به روايت مادر
زندگينامه (مجموعه 1391روايت فتحنجمه کتابچی

زندگينامه)
ادبيات داستانی (رمان)1392تالوت آرامشنعيمه اسالملوفرشته ها هم عاشق می شوند1790
فرشته های سوسنگرد: متن پيام و 1791

سخنرانی سرلشکر بسيجی دکتر 
سيدحسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل 
نيروهای مسلح به مناسبت سالروز 

شکست محاصره و آزادسازی 
سوسنگرد

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

فرصتی برای پرواز: خاطرات خلبانان 1792
از دفاع مقدس

تهيه و تنظيم حسن بهادران؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

خاطره (مجموعه خاطره)1391کتاب همه

فرکانس آتش: خاطرات سرهنگ 1793
پاسدار زرير ظهيرنژاد

خاطره (خاطره 1391زيتون سبزبه اهتمام محمد مرادی ناصرآباد
خودنوشت)

فرمان آتش در کوهستان های باختر: 1794
تاريخ نظامی کرمانشاهان در قرن 

معاصر

اجا (ارتش جمهوری تاليف سورنا کيانی
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

نقد و  پژوهش تاريخی1390

فرمانده: براساس زندگی و خاطرات 1795
شهيد حسين خرازی

تهيه و تنظيم حسين رضايی؛ 
[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه 
صاحب الزمان (عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

فرمانده ٢٠ ساله: کتاب شهيد حسن 1796
رضوان خواه گل سفيدی

زندگينامه (زندگينامه 1392گوهر ماندگارکميل رضوان خواه
مستند)

فرمانده آسمانی: کتاب شهيد محمد 1797
اصغری خواه فتيده

زندگينامه (زندگينامه 1392گوهر ماندگارسيده نساء هاشميان
مستند)

فرماندهان سپاه سوم: زندگی و 1798
خاطرات شهدای محوری کربالی 

خوزستان

زندگينامه (مجموعه 1391نيلوفرانعبدالرضا سالمی نژاد
زندگينامه)

نويسنده اعظم سبحانيان؛ فرمانده پت پت و قوی نامه بر1799
تصويرگر متيرا عبداللهی

ياران شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان کودک)

فرمانده جانباز: خاطرات حاج منصور 1800
وحيدی

خاطره (خاطره شفاهی)1390نيکان کتابتهيه و تنظيم نازخند صبحی

فرمانده جوان: بر اساس زندگی شهيد 1801
سرلشکر جمشيد (حسين) رايکا 

فرمانده گردان شهادت لشکر ۶۴ 
پياده اروميه

زندگينامه (زندگينامه 1392سوره سبزنويسنده حميده گله داری
داستانی)

فرمانده جوان: زندگی سردار پاسدار 1802
شهيد حميد مرادی

زندگينامه (زندگينامه 1391اردی بهشت جاناناحمدرضا گوهری
مستند)

فرمانده دريادل: يادنامه فرمانده شهيد 1803
اهللا کرم فرج زاده

بنياد شهيد و امور مؤلف راضيه اميرخانی
ايثارگران، اداره کل 
استان چهارمحال و 
بختياری، معاونت 

پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

فرمانده دژ خندق: خاطرات سرهنگ 1804
پاسدار سيدعلی صالح رايگان

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

صفحه  ١٢١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
موزه دفاع مقدس و فرمانده غريب1805

ترويج فرهنگ 
مقاومت، معاونت 

فرهنگی (شهرداری 
تهران)

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

فرمانده فرمانبر: زندگی نامه و شرح 1806
حال شهيد زمان کرمی

زندگينامه (زندگينامه 1391اردی بهشت جانانعلی محمد زيدوندی
مستند)

ادبيات داستانی (داستان 1391سفير اردهالعلی ظهيریفرمان عشق1807
کوتاه)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ١: استان 1808
اردبيل)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنياد شهيد و امور 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ١٠: 1809
استان مرکزی)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ٢: استان 1810
ايالم)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنياد شهيد و امور 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ٣: استان 1811
بوشهر)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنياد شهيد و امور 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ۴: استان 1812
زنجان)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنياد شهيد و امور 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ۵: استان 1813
سمنان)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنياد شهيد و امور 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ۶: استان 1814
قزوين)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی بنياد 
شهيد و امور ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ٧: استان 1815
کردستان)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ٨: استان 1816
کهکيلويه و بويراحمد)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ اعالم شهدا ([جلد] ٩: استان 1817
لرستان)

تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی 
معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

صفحه  ١٢٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
تنظيم دفتر پژوهش های فرهنگی فرهنگ اعالم شهدای دانشجو1818

معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنياد شهيد و امور 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)/ 

مرجع نگاری ها 
(دانشنامه ها)

فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس (دفتر 1819
(١

مجری طرح، تدوين کننده و 
ويراستار علمی مهدی حامدسقايان

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 

مقدس، معاونت هنری

نقد و  پژوهش هنری/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس (دفتر 1820
(٢

مجری طرح، سرپرست 
پژوهشگران، تدوين کننده مهدی 
حامدسقايان؛ پژوهشگران ايرج 

افشاری اصل، سيدميثم مطهری، 
مهدی حاصل پور

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 

مقدس، معاونت هنری

نقد و  پژوهش هنری/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس (دفتر 1821
(٣

مجری طرح، سرپرست 
پژوهشگران، تدوين کننده و 

ويراستار علمی مهدی 
حامدسقايان؛ پژوهشگران 

مصطفی حاجی قاسمی ايرج 
افشاری اصل

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش هنری/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

فرهنگ داستان نويسان دفاع مقدس: 1822
١٣۵٩ تا ١٣٨٩

نشر شاهد (بنياد مهدی خادمی کواليی
شهيد و امور 

ايثارگران)

نقد و پژوهش ادبی/ 1391
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)
فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1823

١٢: زندگينامه فرماندهان شهيد 
استان کرمان)

نشر شاهد (بنياد سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1824
١۴: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان ايالم)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1825
١۵: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان کردستان)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

کردستان1390

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1826
١۶: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان خراسان جنوبی)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1827
١٧: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان خراسان شمالی)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1828
١٨: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان خوزستان)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1829
١٩: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان چهارمحال و بختياری)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1830
٢٠: زندگينامه فرماندهان شهيد 
استان آذربايجان غربی (جلد ٢))

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

صفحه  ١٢٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1831

٢١: زندگينامه فرماندهان شهيد 
استان سمنان)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1832
٢٢: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان لرستان)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1833
٢٣: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان کهگيلويه و بويراحمد)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1834
٢۴: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان قم)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1835
٢۵: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان همدان)

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1836
٢۶: زندگينامه فرماندهان شهيد 

استان کرمانشاه (جلد ١))

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

فرهنگنامه جاودانه های تاريخ (دفتر 1837
٢٧: زندگی نامه فرماندهان شهيد 
استان خراسان رضوی (جلد ٣))

نشر شاهد (بنياد نويسنده سيدسعيد موسوی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

فرهنگ نمايش های جنگ/ دفاع مقدس 1838
(جلد ١: آثار (نمايش ها و 

نمايشنامه ها) و نقد آثار)

نقد و  پژوهش هنری/ 1392ساقیتقی اکبرزاده
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)
فرياد محراب: جايگاه نماز در سنت 1839

پيامبر (ص) و ائمه (ع) و سيره 
شهدای خراسان

زندگينامه (مجموعه 1390ستاره هامريم جهانگشته، عليرضا قربانی
زندگينامه)

معصومه کاظميان؛ برگردان به فشنگ های زنگ زده: شعر دفاع مقدس1840
انگليسی زينب صديق؛ بازنگری 

محسن صديق

شعر و نثر ادبی (شعر)1392روزگار

نويسنده سميه ياوری؛ تصويرگر فشنگی که ميخواست قشنگ باشه1841
حميده قاضی زاده

داستان کودک و نوجوان 1391گرا
(داستان کودک)

کردستان1392عصر داستانقاسمعلی فراستفصل جوانی1842
فصل عشق: مجموعه خاطرات، بيانات 1843

و وصيت نامه سردار شهيد ميثم 
محمدبيگلو

تدوين رضا صالح فخاری؛ 
تهيه کننده ستاد کنگره سرداران 

اميران و هشت هزار شهيد استان 
گيالن

زندگينامه (زندگينامه 1390لوح نگار
مستند)

فصل عطر و عطش: خاطرات 1844
ايثارگران شرکت پااليش گاز فجر جم

مصاحبه گر: نصراهللا احمدی؛ 
گردآورنده ايثارگران شرکت 

پااليش گاز فجر جم امور 
ايثارگران شرکت ملی گاز ايران

خاطره (خاطره اسارت)1390شاهچراغ

نشر شاهد (بنياد محمود ترحمیفصلی از پايداری گيالن غرب1845
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (مجموعه خاطره)1390

نويسنده طيبه شجاعی؛ تصويرگر فقط دختر بابا1846
مژگان ابراهيم پور

داستان کودک و نوجوان 1391گرا
(داستان کودک)

صفحه  ١٢۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
فقط عاشق زبان عاشق را می فهمد: 1847

مجموعه داستان
ادبيات داستانی (داستان 1390قديانیقاسمعلی فراست

کوتاه)
فقط غالم حسين باش: روايت جانباز 1848

سرافرا، حسين رفيعی
خاطره نگار حميد حسام؛ 
مصاحبه گر جمشيد طالبی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

فقط ماه حسين را می پاييد: نگاهی 1849
داستانی به زندگی شهيد حسين بازدار 
به استناد خاطرات خانواده، دوستان و 

همرزمان

زهرا اسپيد؛ [برای] حوزه هنری 
استان هرمزگان

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب آشنا
داستانی)

  ستاد مرکزی راهيان نور[برای]فکه خورشيد راهيان نور1850
کشور

ستاد مرکزی راهيان 
نور کشور

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

فلفل در موصل:   مجموعه خاطرات 1851
آزاده سرافراز سيدعبدالکريم 

ميرصناعی

به کوشش محسن يعقوبی؛ مقدمه 
محمدحسين جعفريان؛ تهيه کننده 

اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان 

سمنان

خاطره (خاطره اسارت)1391زمزم هدايت

فهميده های مدرسه: ۶۴ فراز ادبی و 1852
داستانی برای کوچک ترين شهيد 

دانش آموز ٣٢ استان

گردآوری و تاليف روح اهللا مالمير؛ 
زير نظر معاونت پرورشی و 

فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

مستندنگاری کودک و 1392منادی تربيت
نوجوان (زندگينامه)

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392کتاب نيستانبهزاد بهزادپورفوق سری: فيلمنامه سينمايی1853

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392آوای کالرصديقه جاويدیفيلمنامه تسبيح عشق1854

شاعر راضيه رجايی؛ تصويرگر قاب عکس1855
سميه رمضانزاده

شعر کودک و نوجوان1390ستاره ها

شاعر زهرا عسکرپور کريمی؛ قاب عکس تو1856
تصويرگر فاطمه مواليی

شعر کودک و نوجوان1391گرا

قاب های ماندگار: گزيده عکس های 1857
دفاع مقدس (جلد ٣)

عکس های اميرعلی جواديان؛ 
مترجم عربی حسين سرور؛ 
مترجم انگليسی سعيد کالتی

مجموعه هنری (عکس)1391سارينا

زندگينامه (مجموعه 1391روايت فتحراوی مکمل فرهاد خضریقاصد خنده رو: کتاب فضل اهللا محالتی1858
زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1391اهوراقلمکبرا حاجی مرادخانیقاصدک جنوب خداحافظ1859
نويسنده محمدرضا بينش برهمند؛ قامتی که خم نشد1860

به سفارش مجمع تفسير 
باقرالعلوم (ع) شهرستان آران و 

بيدگل

زندگينامه (مجموعه 1392بلور
زندگينامه)

قانون اساسنامه بنياد شهيد و امور 1861
ايثارگران

  ادراه کل طرح ها و لوايح[برای]
 معاونت حقوقی و امور مجلس
بنياد شهيد و امور ايثارگران

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، معاونت 

حقوقی و امور 
مجلس، اداره کل 
طرح ها و لوايح

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

روزنامه رسمی قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران1862
جمهوری اسالمی 

ايران

نقد و  پژوهش فرهنگی/ 1392
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

صفحه  ١٢۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نويسنده و تصويرگر رويا قايق های کاغذی1863

شاه حسين زاده
نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

قايقی با هشت سرنشين: خاطرات 1864
شهيد هوشنگ ترکاشوند

نشر شاهد (بنياد مصطفی رحيمی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

قايقی پر از پولک: مجموعه شعر 1865
نوجوان با موضوع دفاع مقدس

گردآورنده اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان شمالی؛ تصويرگر 

مرتضی شادمهر

شعر کودک و نوجوان1392بيژن يورد

قبضه داغ: سرگذشت جنگی يکی از 1866
همشهريان زمينی

خاطره (خاطره 1392پالک هشتنويسنده مصطفی محمدی
خودنوشت)

قبل از سپيدی: داستان های کوتاه و 1867
اعجاب انگيز از يک عجوبه نظامی

ادبيات داستانی (رمان)1392سوره سبزثريا منصوربيگی

قبله نور: مجموعه بيانات مقام معظم 1868
رهبری در سفر به مناطق عملياتی 

راهيان نور

ستاد مرکزی راهيان 
نور

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

قدر تشنگی: بررسی موردی عملکرد 1869
پدافند هوايی در سال های دفاع مقدس

محمود حجامی، رضا جهانفر؛ 
[برای] مرکز مطالعات، تحقيقات 

و تدوين آيين نامه های رزمی 
قرارگاه هوايی پدافند هوايی 

خاتم االنبياء (ص) آجا

نقد و  پژوهش تاريخی1391روناس

قدرت طبقه متوسط سنتی در ايران: 1870
انقالب اسالمی، جنگ ايران و عراق

نقد و  پژوهش فرهنگی1391مرز و بومحجر اردستانی

قدم زدن روی شب: خاطرات شفاهی 1871
تقی حسين پور

مصاحبه و تدوين محمد يحيايی؛ 
[برای] واحد ادبيات و پايداری 

حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی،  

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

قرآن با شهدا و شهدای معظم منطقه 1872
رفسنجان: سوره مبارکه سبا، فاطر با 

استفاده از تفسير نمونه

زندگينامه (مجموعه 1391آراستهمولف جالل باستانی
زندگينامه)

نويسنده محسن بغالنی؛ تصويرگر قرعه: مجموعه ۵ داستان1873
امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحليال باقریقريشی به روايت همسر شهيد1874
مستند)

قصه ای که نگفت: داستان های 1875
برگزيده استان چهارمحال و بختياری، 

مجموعه ٢٣ داستان کوتاه

گزينش و انتخاب نقی باللی 
دهکردی، سيداسماعيل اشرف نيا

ادبيات داستانی (داستان 1390آصف
کوتاه)

زندگينامه (مجموعه 1391ساحل دريامنصور هرنجیقصه بی پايان1876
زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1392محقق اردبيلینعيمه اسالمیقصه چهار زن1877
اميرکبير، کتابهای نوشته آزاده تحويلی نائينیقصه غصه های تو: دهلران1878

جيبی
ادبيات داستانی (رمان)1392

صفحه  ١٢۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
قصه ما همين بود: سرگذشت نامه 1879

سردار شهيد سيدمحمدرضا دستواره
زندگينامه (زندگينامه 1392صاعقهبه اهتمام گل علی بابايی

مستند)

قصه های آقا مجيد: فرازی از زندگی 1880
طلبه جاويداالثر شهيد مجيد عامری

تأليف فخرالدين مهدوی خانوکی؛ 
[برای] کنگره شهدای روحانی 

سراسر کشور

زندگينامه (زندگينامه 1391همای غدير
مستند)

قصه های ناتمام: مجموعه اشعار اتل 1881
متل

موسسه فرهنگی سيدعلی مرتضوی
هنری جنات فکه

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

نويسنده و تصويرگر رويا شاه قصه يک قاب عکس1882
حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی)

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

قطره ای از دريا: خاطراتی از عمليات 1883
مرصاد

صرير (بنياد حفظ آثار علی محمد زند
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (خاطره 1390
خودنوشت)

مرکز اسناد انقالب تاليف حسين قديانیقطعه ٢۶ (جلد ١)1884
اسالمی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

مرکز اسناد انقالب تاليف حسين قديانیقطعه ٢۶ (جلد ٢)1885
اسالمی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

ققنوسی از مهريز: داستانی بر اساس 1886
زندگی خانم بی بی زهرا واعظ مادر 
شهيدان مهدی و حميد زارع زاده

رياست جمهوری، نويسنده معصومه زارع
مرکز امور زنان و 

خانوداد

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

قلبی به وسعت آسمان: خاطراتی از 1887
سر لشکر خلبان شهيد مصطفی 

اردستانی

تهيه و تنظيم حسين ذکريايی 
عزيزی؛ [برای] ستاد آيه های 

ايثار و تالش

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب همه
مستند)

قلقلک: قصه های خواندنی و واقعی از 1888
خانواده و همسران نيروها در جنگ 

عراق و ايران

ادبيات داستانی (رمان)1392سوره سبزناهيد نيک بين

نويسنده مهناز فتاحی؛ يگانه قلک1889
عبدالملکی؛ [برای] اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان کرمانشاه، کنگره 

سرداران اميران فرماندهان و نه 
هزار و هشتصد شهيد استان 

کرمانشاه

داستان کودک و نوجوان 1391سرانه
(داستان نوجوان)

قلم های بهشتی: گزيده موضوعی 1890
وصيت نامه شهدای استان مازندران 

(جلد ١)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تدوين رجبعلی رضانژاد
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

قلم های بهشتی: گزيده موضوعی 1891
وصيت نامه های شهدای استان بوشهر 

(جلد ٢)

نشر شاهد (بنياد فاطمه جهانگشته
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

قلم های بهشتی: گزيده موضوعی 1892
وصيت نامه های شهدای استان بوشهر 

(جلد ٣)

نشر شاهد (بنياد فاطمه جهانگشته
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

سيدمهدی شجاعی، بهزاد قله دنيا (جلد ١)1893
بهزادپور

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392کتاب نيستان

سيدمهدی شجاعی، بهزاد قله دنيا (جلد ٢)1894
بهزادپور

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392کتاب نيستان

صفحه  ١٢٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
قله فرياد: براساس زندگی سردار 1895

شهيد ذبيح اهللا عاصی زاده
سوره مهر (سازمان نويسنده محمدعلی آقاميرزايی

تبليغات اسالمی، 
حوزه هنری)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

قمقمه های عطشان: مجموعه خاطرات 1896
جانباز شيميايی محمدرضا زنجانی

خاطره (خاطره شفاهی)1390سماء قلمعليرضا صداقت

شاعر محمدعلی رحيمی؛ [برای] قناصه و ابرو: صد رباعی دفاع مقدس1897
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
مرکزی

شعر و نثر ادبی (شعر)1390سخن گستر

کانون پرورش فکری سيدسعيد هاشمیقندآباد1898
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان نوجوان)

شاعر راضيه رجايی؛ تصويرساز قهرمان1899
علی داودی، مهدی باديه پيما

شعر کودک و نوجوان1390ستاره ها

قهرمان: خاطراتی از زندگی سردار 1900
شهيد حسين امالکی جانشين لشکر 

قدس گيالن

محمد اسماعيل پور، تصويرگر 
سودابه بی خسته، آزاده خلعتبری

مستندنگاری کودک و 1390گيالن
نوجوان (زندگينامه)

قهرمان بدون کمربند: بر اساس 1901
زندگی پاسدار ورزشکار شهيد احمد 

لزگی

زندگينامه (زندگينامه 1392نماشونمحمد طالبی
مستند)

قهرمان بی مدال: خاطرات شهيد 1902
زايرمحمد حاجيلوئی

زندگينامه (زندگينامه 1392بوستان دانشسيدحسين حسينی
مستند)

ارتش جمهوری نويسنده خسرو جهانیقهرمان پدافند1903
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره 1391
خودنوشت)

قهرمان سپاهان: بر اساس زندگی 1904
سردار شهيد حسن غازی

زندگينامه (زندگينامه 1392دارخوينعطيه حلوائی،  الهه حاجی حسينی
مستند)

سروده عابد کريمی؛ تصويرگر قهرمان کوچک1905
ليال اکبری

شعر کودک و نوجوان1392فرهنگ مردم

نويسنده مهناز فتاحی؛ تصويرگر قول مردانه1906
فرزانه لطيفی؛  [برای] اداره کل 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان کرمانشاه، کنگره 

اميران سرداران فرماندهان و نه 
هزار و هشتصد شهيد استان 

کرمانشاه

داستان کودک و نوجوان 1391سرانه
(داستان کودک)

قوی ترين شريک جرم: مواضع 1907
جانب دارانه آمريکا در جنگ ايران و 

عراق

نويسنده مارين ويلمس؛ [استاد 
راهنما داکو هلما]؛ مترجم 

محمدعلی خرمی

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1392مرز و بوم
ترجمه (انگليسی به 

فارسی)
شعر و نثر ادبی (شعر)1390هنر رسانه اردی بهشتسودابه امينیقيامت قرمز: مجموعه شعر1908

صفحه  ١٢٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
کارنامه هشت ساله اداره کل انتشارات 1909

و اطالع رسانی ٨۴ تا ٩١ معاونت 
پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنياد 

شهيد و امور ايثارگران

بنياد شهيد و امور تهيه و تنظيم وحيده پارسانيک
ايثارگران،  معاونت 

پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی

مرجع نگاری ها (راهنماها)1392

کاروان گمنام سردشت: دومين منطقه 1910
فعاليت جهاد همدان دومين منطقه 

فعاليت جهاد همدان سيری در تاريخ 
سنگرسازان بی سنگر گردان پشتيبانی 
مهندسی الغدير جهاد سازندگی استان 

همدان

تأليف محمد حيدری دلگرم؛ به 
سفارش سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان، اداره کل حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان همدان

نقد و  پژوهش فرهنگی1390برکت کوثر

کازيوه: اشعار منتخب سومين 1911
جشنواره استانی شعر دفاع مقدس 

کردستان

بنياد حفظ آثار و نشر گردآوری عماد کريميان
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 
استان کردستان

شعر و نثر ادبی (شعر)1390

ادبيات داستانی (داستان 1391هزاره ققنوسسيدابراهيم پيرهکاش باران نبارد: مجموعه داستان1912
کوتاه)

کاش تپش قلب شهيدی بودم: 1913
زندگی نامه داستانی شهيد محمدرضا 

بخشی

زندگينامه (زندگينامه 1391گرانويسنده وجيهه پورده شيخی
داستانی)

کاشکی مال من بود بالت: دفتر شعر 1914
دفاع مقدس

شعر کودک و نوجوان1390تجلی مهرحميد هنرجو

کاش می شد تو را شناخت: گفتگو با 1915
سرکار خانم سکينه پروانه همسر 

سردار شهيد علی اصغر حسينی محراب

زندگينامه (زندگينامه 1391زالل انديشهبازآفرينی طيبه مزينانی
مستند)

کاش يک پاسدار بودم: امام دست 1916
رزمندگان را می بوسد

موسسه فرهنگی نويسنده و تصويرگر مرتضی امين
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

کاک رضا: مجموعه داستان دفاع 1917
مقدس

نويسندگان حسن گلچين ... [و 
ديگران]

ادبيات داستانی (داستان 1390انديشه ورزان آريا
کوتاه)

کالک های خاکی: خاطرات شفاهی 1918
سرلشکر پاسدار محمدعلی، عزيز، 

جعفری (کتاب ١: از تابستان ١٣٣۵ 
تا تابستان ١٣۶١)

سوره مهر (سازمان خاطره نگار گل علی بابايی
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

زندگينامه (زندگينامه 1391روايت فتحرخساره ثابتیکاملی به روايت همسر شهيد1919
مستند)

کبوتران حرم: چهل روايت از دلدادگی 1920
شهدا به امام رضا عليه السالم

زندگينامه (مجموعه 1391امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
زندگينامه)

کبوتران خونين بال خرمشهر، 1921
شهرستان خرم آباد: يادنامه شهدای 

عمليات بيت المقدس

زندگينامه (مجموعه 1392پيام ايثارگردآورنده بنياد سعادتی
زندگينامه)

کبوتران خونين بال خرمشهر، 1922
شهرستان بروجرود: يادنامه تعدادی 

از شهدای عمليات بيت المقدس

زندگينامه (مجموعه 1392پيام ايثارگردآورنده بنياد سعادتی
زندگينامه)

کبوتران خونين بال خرمشهر، 1923
شهرستان سلسله: يادنامه تعدادی از 

شهدای عمليات بيت المقدس

زندگينامه (مجموعه 1392پيام ايثارگردآورنده بنياد سعادتی
زندگينامه)

صفحه  ١٢٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
کبوتران خونين بال خرمشهر، 1924

شهرستانهای کوهدشت و پلدختر: 
يادنامه چند تن از شهدای عمليات 

بيت المقدس

زندگينامه (مجموعه 1392پيام ايثارگردآورنده بنياد سعادتی
زندگينامه)

کبوتران سفيد: خاطراتی از پرستاران 1925
و امدادگران از دوران دفاع مقدس

تهيه و تنظيم حسن بهادران؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

خاطره (مجموعه خاطره)1391کتاب همه

نويسنده عليرضا اسفندياری؛ کبوتر چاهی1926
تصويرگر مطهره سيفی

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

کتاب آهنگران: مجموعه خاطرات و 1927
نوحه های حاج صادق آهنگران در 

سال های دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391يا زهرا (س)پژوهش و نگارش علی اکبری
گردآوری های ادبی

کتاب پانزدهم: مجموعه مقاالت 1928
پانزدهمين جشنواره کتاب سال دفاع 

مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر به کوشش محمودرضا اکرامی فر
ارزش های دفاع مقدس

نقد و پژوهش ادبی1390

کتاب پايداری ٩٠: مجموعه آثار 1929
منتخب دومين جشنواره داستان کوتاه 

پايداری

ادبيات داستانی (داستان 1390سفير اردهال
کوتاه)

کتاب پايداری ٩١: آثار منتخب 1930
سومين جشنواره داستان کوتاه 

پايداری ١٣٩١

به کوشش دبيرخانه جشنواره 
داستان کوتاه پايداری

ادبيات داستانی (داستان 1392هزاره ققنوس
کوتاه)

شعر و نثر ادبی (شعر)1392نيماژمرتضی حنيفیکتاب جنگ1931
کتاب حبيب ١٠: ويژه سيزدهمين 1932

دوره جشنواره کتاب سال شهيد حبيب 
غنی پور

گردآوری های ادبی 1392مسجد جواداالئمه (ع)شورای نويسندگان جواداالئمه
(ويژه نامه)

کتاب حبيب ٨: ويژه انتخاب يازدهمين 1933
دوره کتاب سال شهيد حبيب غنی پور

زير نظر شورای نويسندگان 
مسجد جواداالئمه (ع)

گردآوری های ادبی 1390مسجد جواداالئمه (ع)
(ويژه نامه)

کتاب حبيب ٩: دوازدهمين دوره 1934
انتخاب کتاب سال شهيد حبيب غنی پور

زير نظر شورای نويسندگان 
مسجد جواداالئمه (ع)

گردآوری های ادبی 1391مسجد جواداالئمه (ع)
(ويژه نامه)

کتاب دوازدهمين جشنواره بين المللی 1935
فيلم مقاومت انقالب و دفاع مقدس

مدير مسئول محمد خزاعی؛ 
سردبير مسعود نجفی

نقد و  پژوهش هنری1391

کتابستان حماسه: کتابشناسی انقالب 1936
اسالمی و دفاع مقدس استان گلستان

مرجع نگاری ها (راهنماها)1392پالک هشتبه کوشش محمد انصار

کتاب عکس: مجموعه تصاوير دفاع 1937
مقدس (جلد ١٣)

مجموعه هنری (عکس)1390يا زهرا (س)به کوشش علی اکبری

کتاب عکس: مجموعه تصاوير دفاع 1938
مقدس (جلد ١۴)

مجموعه هنری (عکس)1390يا زهرا (س)به کوشش علی اکبری

کتاب عکس گذشته های پيش رو: 1939
عکس های راهيان نور

تنظيم و گردآوردی حامد 
معدوليت؛ [برای] اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان رضوی

مجموعه هنری (عکس)1390کتابدار توس

مرجع نگاری ها (راهنماها)1391روايت فتحکتابنامه انتشارات روايت فتح1940

صفحه  ١٣٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
کتابنامه ايثار و شهادت: معرفی 1941

مجموعه کتابهای تاليف شده معاونت 
پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنياد 

شهيد و امور ايثارگران استان سمنان

تهيه کننده معاونت پژوهش و 
ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان سمنان

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 

سمنان، معاونت 
پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی

مرجع نگاری ها (راهنماها)1390

بيناد حفظ آثار و نشر مدير مسئول داود غياثی رادکتابنامه حماسه پاوه1942
ارزش های دفاع مقدس

کردستان1391

کتابنامه سرداری از پيشوا: مروری 1943
بر زندگينامه و خاطرات سردار 

سرافراز سپاه شهيد علی قمی قائم 
مقام تيپ ويژه شهدا

بنياد حفظ آثار و نشر مدير مسئول داود غياثی راد
ارزش های دفاع مقدس

کردستان1391

کتابنامه سوسنگرد: جامع ترين مرجع 1944
مکتوب در باب حماسه بزرگ ٢۶ 

آبان ١٣۵٩، شکست حصر سوسنگرد

مديرمسئول داود غياثی راد؛ 
سردبير داود گلی

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، معاونت 

روابط عمومی و 
تبليغات

نقد و  پژوهش تاريخی1390

بنياد حفظ آثار و نشر مديرمسئول دواد غياثی رادکتابنامه هويزه1945
ارزش های دفاع 
مقدس، معاونت 

روابط عمومی و 
تبليغات

نقد و  پژوهش تاريخی1391

کجا گم شدی فرهاد؟: مجموعه 1946
نمايشنامه های منتخب جشنواره تئاتر 

ايثار

ادبيات نمايشی 1391هزاره ققنوسنوشته کامران شهاليی
(نمايشنامه)

کجای کاری جهانديده: مجموعه ١١ 1947
داستان طنز از سال های جنگ

ادبيات داستانی (داستان 1390آشنايیمحمدحسين عباسپور تميجانی
کوتاه)

زندگينامه (مجموعه 1390پيام مقدسحسين محمديان اميریکرامات در جنگ و شهادت1948
زندگينامه)

کربالی ۵، گردان قاسم (ع)  : روايتی 1949
کوتاه از حماسه گردان حضرت قاسم 

(ع) در عمليات کربالی ۵

نقد و  پژوهش تاريخی1391ساواالن ايگيدلری  ميرصالح حسينی

کردستان در جنگ ضدشورشگری و 1950
دفاع مقدس

تحقيق و نگارش رضا صادقی؛ 
طرح و نظارت شورای اطلس 

مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

کردستان1390

کشکول دفاع مقدس: گلچين خاطرات، 1951
وصيت نامه ها و دست نوشته های شهدا 

و رزمندگان

زندگينامه (مجموعه 1391يا زهرا (س)به اهتمام ناصر کاوه
زندگينامه)

کفشهای پدرزن: مروری بر 1952
زندگی نامه شهيد مجيد داودی راسخ 
اولين فرمانده گردان حضرت زهرا 

(س) لشکر ده سيدالشهدا (ع)

زندگينامه (زندگينامه 1392شميم طوبیمؤلف محسن بغالنی
داستانی)

نويسنده سارا پورجعفر؛ تصويرگر کفش هايی که علی هديه داد1953
زهرا قائمی زاده

مستندنگاری کودک و 1391ضريح آفتاب
نوجوان (زندگينامه)

صفحه  ١٣١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
کفه ای از بهشت: خاطراتی از شهيد 1954

حجت االسالم و المسلمين حيدر، 
مهدی، عبدوس و شهيد حجت االسالم 

عميد، حميد، عبدوس

سيده فهيمه ميرسيد؛ [برای] 
سازمان بسيج طالب و روحانيون 

کشور

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

کالم عاشورايی: مصاحبه و 1955
سخنرانيهای فرمانده دالور لشکر ٣١ 

عاشورا سردار سرلشکر شهيد 
آقامهدی باکری

سپاه پاسداران انقالب گردآوری اسماعيل وکيل زاده
اسالمی آذربايجان 

شرقی، سپاه عاشورا، 
مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

کلمات بيداری: پيرامون نماز و روزه، 1956
احکام اسالمی، حديث نفس، تقوا و 

حجاب

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

کلمه طيبه: وصيت نامه بسيجيان شهيد 1957
شهرستان المرد استان اصفهان

نامه و وصيت نامه 1392حماسه قلممولف موسی هنرپيشه
(وصيت نامه)

کليد نقره درهای بيداری: شهيد حسن 1958
باقری

تحقيق و نگارش محمدحسين 
جواليی تهرانی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

شعر و نثر ادبی (نثر 1390
ادبی)

کنگره سرداران و محمد محمودی نورآبادیکمانی برای آرش1959
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

مولف اسماعيل تقی زاده    ؛ به کم بژی، کل بژی: شهيد حسين باپيری1960
سفارش ستاد کنگره سرداران و 

دوازده هزار شهيد استان 
آذربايجان غربی

کردستان1391فرسار

کمپرسی ٢: خاطرات شفاهی دکتر 1961
مظفر نامدار فرمانده گردان مهندسی 
جهاد سازندگی گيالن در دوران دفاع 

مقدس

مصاحبه داود گلی؛ نگارش و 
تدوين محمود رنجبر

خاطره (خاطره شفاهی)1391حرف نو  

کمی تا آخر دنيا: آزاده ای که به عشق 1962
زيارت امام خمينی (رضوان اهللا تعالی 

عليه) حافظ قرآن کريم شد

محمدرضا آقامحمدی؛ [برای] 
حوزه هنری استان اصفهان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1392

کمی موجی هستم!: حکايتهای کوتاه 1963
و فکاهی از هشت سال دفاع مقدس

به روايت يوسف صارمی؛ 
مصاحبه و نگارش موسی 

غيور؛ به اهتمام اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان آذربايجان شرقی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

مستندنگاری کودک و 1392
نوجوان (خاطره)

کمين گاه ۴٠٢: شرح حال امير 1964
سرلشگر شهيد يعقوب احمدبيگی

احمد حسينيا؛ [برای] ارتش 
جمهوری اسالمی ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
مستند)

صفحه  ١٣٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
کمين واژه ها: خاطراتی از شکل گيری 1965

و فعاليت های دسته شنود معاونت 
اطالعات عمليات لشکر ١۴ امام 

حسين و قرارگاه جنگ های 
الکترونيک (جنگال) سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در دوران دفاع مقدس

محمدعلی محمدی (م. ريحان)؛ 
[برای] حوزه هنری استان 

اصفهان

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (مجموعه خاطره)1390

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392کتاب نيستانسيدمهدی شجاعیکمين و سه فيلمنامه ديگر1966

اميرکبير، کتابهای نوشته حسن رحيم پورکنار جنگل بلوط1967
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1390

کهنمويی: خاطرات ناخدا يکم شريف 1968
فرزادی نيا

مصاحبه و نگارش عبدالرحمن 
برزگر

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی  

خاطره (خاطره شفاهی)1391

ادبيات نمايشی 1391افرازسيدصادق فاضلیکوارتت پر و سه نمايشنامه ديگر1969
(نمايشنامه)

کوچ غريبانه: زندگی و خاطرات 1970
سردار شهيد مهندس صدراهللا فنی

زندگينامه (زندگينامه 1392نيلوفرانعزي زال ل ه  س االری 
مستند)

کوچ لبخند: زندگی نامه و خاطرات 1971
شهيد علی قمی کردی

کردستان1390امينانحسين قرائی

خاطره (خاطره 1390اميرمحمدسهيال صالحی مقدمکوچه باريکه1972
خودنوشت)

اميرکبير، کتابهای نوشته فاطمه قائدیکوچه های باران: خرمشهر1973
جيبی  

ادبيات داستانی (رمان)1392

شاعر خاتون حسنی؛ تصويرگر کوچ يک پرستو1974
سميه روح اللهی

شعر کودک و نوجوان1392دانش  آموز

نويسنده شاعر پژوهشگر محسن کوله بار1975
زارعی نژاد

زندگينامه (مجموعه 1390رهام انديشه
زندگينامه)

شاعر کاظم وحدتی؛ تصويرگر کوه باشکوه1976
رويا شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی)

شعر کودک و نوجوان1392

خاطره (خاطره اسارت)1391مرسلنويسنده حسن مفرح زادهکوی آزادگان1977
کيلومتر پيشواز: شهيد عشرت 1978

اسکندری به روايت همسر
طاهره قاسمی امين؛ به اهتمام 
موسسه فرهنگی هنری براثا

کردستان1391آرمان براثا

کيميای مجنون: براساس زندگی شهيد 1979
سرلشگر حسن اقارب پرست جانشين 
لشگر ٩٢ زرهی نيروی زمينی ارتش

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزاميررضا مافی
داستانی)

گام نهادن بر شيب تند: گفتارهايی 1980
درباره ادبيات داستانی دفاع مقدس

نقد و پژوهش ادبی1391خانه کتابتأليف احمد شاکری

گاه نگاه: مجموعه تصاوير سردار 1981
سرلشکر پاسدار شهيد دکتر مجيد 

بقايی فرمانده قرار کربال

شعر بهروز خاتم؛ مجری طرح 
موسسه فرهنگی هنری جنات فکه

موسسه فرهنگی 
هنری جنات فکه

مجموعه هنری (عکس)1391

گاهی فقط سکوت: سردار شهيد 1982
عباسعلی سالمی به روايت همسرش 

اقدس نساج

مريم قوقئی نجف آبادی؛ [برای] 
کنگره بزرگداشت سرداران و دو 

هزار و پانصد شهيد شهرستان 
نجف آباد    

زندگينامه (زندگينامه 1392ستارگان درخشان
مستند)

صفحه  ١٣٣  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
گذر از رنج ها: براساس زندگی 1983

مهندس حيدر بهمنی
زندگينامه (زندگينامه 1392زالل کوثربهزاد شيخی

داستانی)
گذری بر زندگی نامه شهيد 1984

حجت االسالم و المسلمين محمد شهاب
تاليف محمود پسنديده؛ [برای] 
ستاد يادواره شهدای روحانی 

خراسان رضوی، سازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران خراسان 

رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

گذری بر زندگی نامه شهيد 1985
حجت االسالم و المسلمين مهدی يعقوبی

تاليف محمود پسنديده؛ [برای] 
ستاد يادواره شهدای روحانی 

خراسان رضوی، سازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران خراسان 

رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

گذری بر زندگی نامه طلبه شهيد 1986
محسن عليان

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلکتاليف محمود پسنديده
مستند)

گرافيک انقالب: هنر متعهد اجتماعی 1987
دينی در ايران

مولف مرتضی گودرزی ديباج؛ 
[برای] فرهنگستان هنر جمهوری 

اسالمی ايران

موسسه تاليف ترجمه 
و نشر آثار هنری متن

نقد و  پژوهش هنری1390

گرامی باد ياد و خاطره سرداران و 1988
١٣۵ شهيد شهرستان چرام

سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان 
کهگيلويه و بويراحمد 

(چرام)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

نويسنده طيبه شجاعی؛ تصويرگر گربه های فضايی1989
مرجان برومند

داستان کودک و نوجوان 1391گرا
(داستان کودک)

گردان ابوذر: حماسه ها و شوخی های 1990
رزمندگان گردان ابوذر لشکر ٣٣ 

المهدی (عج)

مسعود فرشيدنيا؛ گردآورنده 
سوسن رحمانيان

خاطره (خاطره 1390مصلی
خودنوشت)

گردان شهادت: داستان های کوتاه و 1991
خواندنی از گردان های شهادت

ادبيات داستانی (رمان)1392سوره سبزنويسنده حميد گله داری

کانون پرورش فکری داود اميريانگردان قاطرچی ها1992
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان نوجوان)

گردان نهم: کارنامه عملياتی گردان 1993
حبيب بن مظاهر لشکر ٢٧ محمد 

رسول اهللا (ص) از تأسيس تا پايان 
دفاع مقدس (کتاب ١: زمستان ١٣۶٠ 

تا بهار ١٣۶٢)

مرکز مطالعات پژوهش و نگارش گل علی بابايی
پژوهشی ٢٧ بعثت 

(سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سپاه 

محمد رسول اهللا تهران 
بزرگ، موسسه حفظ 

آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس)

نقد و  پژوهش تاريخی1392

گره آخر: مجموعه نمايشنامه های 1994
منتخب جشنواره تئاتر ايثار

ادبيات نمايشی 1391هزاره ققنوسنوشته بهنام ميرزايی
(نمايشنامه)

ادبيات داستانی (داستان 1392سخنورانمعصومه عايفی (آرزو)گره های ذهنی: مجموعه داستان1995
کوتاه)

گروه رزمی ٢٩٣: برداشتی آزاد از 1996
زندگی امير سرلشگر شيهد سيدعلی 

صفوی سهی

احمد حسينيا؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
مستند)

صفحه  ١٣۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
گزارش دومين نشست علمی مشورتی 1997

با صاحب نظران رشته های 
روان شناسی، مشاوره، مددکاری 

اجتماعی و ...

  اداره مشاوره و تحکيم[برای]
خانواده اداره کل مددکاری

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، معاونت 

تعاون

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

گزارش عملکرد مراسم ٧ تير: 1998
سالروز بمباران شيميايی سردشت

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی استان 

آذربايجان غربی، 
مرکز حفظ آثا و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

سپاه پاسداران انقالب گزارش عملکرد ورزش بسيج 1999١٣٩٠
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان ورزش بسيج

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

گزارش های روزانه صحنه نبرد لشکر 2000
١٧ علی بن ابيطالب (ع) در عمليات بدر

راوی حسين اهللا داد؛ تنظيم سعيد 
سرمدی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391

گزارشی از زندگی من: يادداشت های 2001
روزانه سردار شهيد علی رضاييان از 

سال های ١٣۶١ و ١٣۶٢

به اهتمام جانمراد احمدی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 

(عج) استان اصفهان

خاطره (خاطره 1391ستارگان درخشان
روزنوشت)

داستان کودک و نوجوان 1390مهدی رضايیهادی غالم دوستگزل: رمان نوجوانان2002
(داستان نوجوان)

گزيده مقاالت و گفت وگوهای کتاب ماه 2003
ادبيات درباره ادبيات انقالب اسالمی: 

١٣٨۶ تا ١٣٨٨

نقد و پژوهش ادبی1390خانه کتاببا مقدمه و نظارت احمد خاتمی

گفتارهای آسمانی: مجموعه کامل 2004
سخنرانی های سردار سرلشکر پاسدار 

شهيد حاج حسين خرازی فرمانده 
لشکر مقدس ١۴ امام حسين 

عليه السالم تا پايان سال ١٣۶٣ (جلد 
(١

نقد و  پژوهش فرهنگی1392ستارگان درخشانبه اهتمام جانمراد احمدی

نويسنده سيدهادی يثربی؛ گفتگوی قلم و کاغذ2005
تصويرگر الهام ارکيا

داستان کودک و نوجوان 1390بين الحرمين
(داستان کودک)

خاطره (خاطره اسارت)1392واصف الهيجینويسنده ارسالن ساجدی سابقگفته هايی از اسارت2006
گفتگوی ناتمام: خاطرات نماز و امر 2007

به معروف و نهی از منکر شهدا و 
ايثارگران (دفتر ٣)

نشر شاهد (بنياد حسين زکريائی عزيزی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

سروده و تصويرگری منصوره گالی اول بهار2008
حکمت شعار

دريانورد: بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس

شعر کودک و نوجوان1392

صفحه  ١٣۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
گلبرگ های جنگل: زندگی نامه و آثار 2009

شهدای رحمت آباد و بلوکات شهرستان 
رودبار استان گيالن

زندگينامه (مجموعه 1391سايه گسترکامبيز فتحی لوشانی
زندگينامه)

پديدآورنده محمد هژبری [محمد گل پر: دل خاطره هايی از دختران شهدا2010
هژيری]

خاطره (مجموعه خاطره)1392آيين تربيت

گردآوری و تدوين محمد بادفر، گلزار غريب: يادمان ١٧٧ شهيد گمنام2011
محمدتقی وکيل پور؛  معاونت 

پژوهش جبهه فرهنگی ميقات 
ظهور، بسيجيان پيرو خط امام و 

رهبری و رهروان شهدا

زندگينامه (مجموعه 1392هدی
زندگينامه)

مجيد سعدآبادی؛ [برای] موسسه گل فروش مسلمان: مجموعه شعر2012
فرهنگی هنری شهرستان ادب

شعر و نثر ادبی (شعر)1391سلمان پاک

شاعر سيدمهدی موسوی؛ گل های آسمانی2013
تصويرسازی گروه هنری صحرای 

طاليی به سفارش اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان قم و اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم

شعر کودک و نوجوان1391حديث نينوا

گل های باغ جهاد: خاطرات شهدای 2014
سنگرساز بی سنگر جهاد سازندگی 

خراسان

گردآورندگان: عيسی سلمانی 
لطف آبادی، محمد جاللی 

شم آبادی؛ [برای] دفتر امور 
ايثارگران وزارت جهاد کشاورزی

زندگينامه (مجموعه 1390سلمان
زندگينامه)

مولف سيديعقوب شبيری؛ گل های باغ مقاومت2015
تصويرگر علی مقدم (پويان)؛ 
[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه 
انصارالمهدی استان زنجان

ساير کودک و نوجوان 1391کعبه دل
(دانستنيها)

گل های سپيد: روايت ٢۴ سال 2016
عاشقی؛ يادنامه ٢۴ شهيد روستای 

گل سفيد شهرستان لنگرود

گردآوری و تدوين کميل 
رضوان خواه گل سفيدی

زندگينامه (مجموعه 1390امينان
زندگينامه)

گل های سرخ، گلوله های آتشين: 2017
شهدای توپخانه و ديده بانی لشکر ٨ 

زرهی نجف اشرف و نجف آباد

زندگينامه (مجموعه 1392ستارگان درخشانتاليف حميدرضا زمانيان
زندگينامه)

محمدحسن اکرامی فر؛ [برای] گل واژه ها: شهدای اسفراين2018
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه و بسيج سپاه 
حضرت جواداالئمه عليه السالم 

خراسان شمالی، سازمان بسيج 
حقوق دانان

نامه و وصيت نامه 1391شيالن
(وصيت نامه)

گل وينه: مجموعه خاطرات زنان 2019
ايثارگر در دفاع مقدس

گردآورنده صغری مرادی؛ به 
سفارش کنگره سه هزار شهيد 

سپاه اميرالمومنين (ع) استان ايالم

خاطره (مجموعه خاطره)1392سوره های عشق

صفحه  ١٣۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
گل يک  شبه: داستانی بر اساس 2020

خاطرات زهره اثنی عشری همسر 
روحانی شهيد سردار مهدی عبداهللا پور

کنگره بزرگداشت نسرين مومنی راد
سرداران اميران و ده 

هزار شهيد استان 
مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1390
داستانی)

گلی لپ قرمزی: ويژه سردار شهيد 2021
دکتر مجيد بقايی

شاعر اعظم محمدپور؛ نقاشی 
عاطفه صادقی؛ [برای] موسسه 
فرهنگی هنری معراج انديشه پويا

شعر کودک و نوجوان1392ستارگان درخشان

گمجن: نقش عشاير استان کرمانشاه 2022
در هشت سال دفاع مقدس

نويسنده جهانگير جميلی؛ [برای] 
هئيت معارف جنگ شهيد سپهبد 

علی صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391ايران سبز

گنج تمام نشدنی: اطالعات کاربردی 2023
دفاع مقدس استان يزد

محمدرضا صدرالساداتی، 
سيدعباس طباطبايی عقدا

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان يزد، معاونت 
روابط عمومی و 

تبليغات

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

گنج گنجه ای: سردار شهيد مصطفی 2024
(زبير) بخشيان

مولفين فتحعلی بزرگمهرنژاد، 
فريدون داوری

زندگينامه (زندگينامه 1390چويل
مستند)

گنجينه خاطرات: خاطراتی از شهدای 2025
معظم استان کرمان

زندگينامه (مجموعه 1391گراگردآورنده احمد ايزدی
زندگينامه)

گوجار: بيت المقدس سه به روايت 2026
سيديحيی هاشمی نژاد

نوشته مهدی الهی فرد؛ [برای] 
حوزه هنری خراسان شمالی

خاطره (خاطره 1391ارزينه
خودنوشت)

صغری مرادی  ؛ به سفارش کنگره گوشواره های خاک2027
سه هزار شهيد سپاه 

اميرالمومنين(ع) استان ايالم

زندگينامه (مجموعه 1392سوره های عشق
زندگينامه)

گوهر: خاطرات خودنوشت مهدی 2028
جعفری نسب اشکذری

سوره مهر (سازمان مهدی جعفری نسب اشکذری
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره 1390
خودنوشت)

گوهر غيرت: آيات، روايات و 2029
وصايای شهدا با موضوع حجاب

گردآورنده فاطمه اعظمی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1390ستارگان درخشان
زندگينامه)

گوهرهای خفته در خاک: خاطرات 2030
تفحص، مصاحبه با سرهنگ پاسدار 

عليرضا غالمی

مرکز اسناد انقالب تدوين ريحانه خوش طينت
اسالمی

خاطره (خاطره شفاهی)1392

گوهرهای شب چراغ: يادمان شهدای 2031
گرانقدر روحانی خوزستان (جلد ٢)

عيسی خليلی؛ [برای] ستاد 
يادواره شهدای روحانی استان 

خوزستان

زندگينامه (مجموعه 1391نيلوفران
زندگينامه)

مرکز اسناد انقالب محمدرضا تمریگيالنغرب در جنگ2032
اسالمی

نقد و  پژوهش تاريخی1392

دانشگاه امام صادق محمد جبارپورالف عشق2033
(ع)، بسيج دانشجويی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

شاعر راضيه رجايی؛ تصويرگران الاليی (جلد ١)2034
علی داودی، مهدی باديه پيما

شعر کودک و نوجوان1390ستاره ها

اميرکبير، کتابهای نوشته محمدرضا رحمانیالاليی برای گهواره خالی2035
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1390

صفحه  ١٣٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
محبوبه معراجی پور؛ به سفارش الله کوهستان2036

کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

الله ها و سنگ ها: بر اساس زندگی 2037
بانوان شهيد انقالب اسالمی خراسان

زندگينامه (مجموعه 1391ستاره هامؤلف محمد هاشمی
زندگينامه)

الله ها و الله ها: شعر زنان و دفاع 2038
مقدس

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390پاليزانبه انتخاب شيرينعلی گلمرادی
گردآوری های ادبی

الله های آسمانی: زندگی نامه و 2039
خاطرات شهدای جهاد سازندگی 

خراسان (جلد ١)

گردآورنده عيسی سلمانی 
لطف آبادی، محمد جاللی 

شم آبادی؛ [برای] سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی، دفتر 

امور ايثارگران وزارت جهاد 
کشاورزی

زندگينامه (مجموعه 1390سلمان
زندگينامه)

الله های آسمانی: زندگی نامه و 2040
خاطرات شهدای جهاد سازندگی 

خراسان (جلد ٢)

گردآورنده عيسی سلمانی لطف 
آبادی، محمد جاللی شم آبادی؛ 

[برای] سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی، دفتر امور 

ايثارگران وزارت جهاد کشاورزی

زندگينامه (مجموعه 1390سلمان
زندگينامه)

الله های بی سنگر: زندگينامه و 2041
وصيت نامه شهدای سازمان جهاد 

کشاورزی خراسان جنوبی

گردآورنده فريبا ماليی، اداره 
امور ايثارگران سازمان جهاد 

کشاورزی خراسان جنوبی؛ 
پژوهشگران عليرضا گرجی، 

حسن شمشيری؛ شاعر مهدی 
مرصعی؛

سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان 
جنوبی، اداره امور 

ايثارگران

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

الله های سرخ: يادمان شهدای 2042
شهرستان خرامه و بخش کربال

تهيه و تنظيم قاسم زارعی، با 
همکاری الهام ايزدی و ياسر 

ايزدپناه

زندگينامه (مجموعه 1390ياران شاهد
زندگينامه)

الله های کوير: براساس زندگی شهدا 2043
و ايثارگران يونسی

زندگينامه (مجموعه 1390ستاره ها  مؤلف حسين بيات
زندگينامه)

الله های ماندگار: يادنامه شهدای 2044
روستای هونجان

نويسنده الهه حاجی حسينی؛ 
گردآوری ستاد بزرگداشت شهدای 

روستای هونجان

زندگينامه (مجموعه 1391ستارگان درخشان
زندگينامه)

ادبيات داستانی (داستان 1392مهر رايانرضا بهشتیلباس آويخته2045
کوتاه)

اميرکبير، کتابهای نوشته حسين عباس زادهلبخند پشت پنجره2046
سيمرغ

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

لبخند خاکی: گزيده داستان طنز دفاع 2047
مقدس (کتاب ١)

ادبيات داستانی (داستان 1390سپيده باورانبه اهتمام روح اهللا شريفی
کوتاه)

خاطره (مجموعه خاطره)1391گلگشتتدوين عبدالصاحب رومزی پورلبخند زخم2048

لبخند فرمانده: زندگی سردار پاسدار 2049
شهيد ناصر فاضلی شيرازی

ياسر گودرزی؛ [برای] اداره کل 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان لرستان

زندگينامه (زندگينامه 1390اردی بهشت  جانان
مستند)

لبخندی به معبر آسمان: خاطرات 2050
سردار شهيد حاج محسن دين شعاری 

جانشين گردان تخريب لشکر ٢٧ 
محمد رسول اهللا

صرير (بنياد حفظ آثار گروه تحقيقاتی فتح الفتوح
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

صفحه  ١٣٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
لحظات نه چندان جدی : شوخی ها و 2051

ماجراهای طنز زندگی شهدا و 
رزمندگان گيالنی در سالهای دفاع 

مقدس

نويسنده 
قربانعلی هاتف وحيد؛ تصويرگر 

احد رمضانی پور

خاطره (مجموعه خاطره)1391حرف نو

لحظه پروانگی: اشعار برگزيده 2052
چهارمين جشنواره شعر استانی دفاع 

مقدس جنوب شرق استان تهران

به گزارش و گزينش محمدرضا 
شرفی

علمی و فرهنگی 
صاحب الزمان (عج)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390
گردآوری های ادبی

نشر شاهد (بنياد محمد اصغری نژادلحظه ديدار2053
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

لحظه های آسمانی: خاطرات و 2054
کرامات شهيدان (دفتر ۴)

زندگينامه (مجموعه 1392هزاره ققنوسغالمعلی رجائی
زندگينامه)

  لحظه های به ياد ماندنی: خاطرات 2055
جمعی از رزمندگان شهرستان مرند

خاطره (مجموعه خاطره)1391کمانهبه کوشش رضا کنگری

لحظه های بی درنگ: روايتی داستانی 2056
از خاطرات عباس کاور، محمدرضا 

چابکی، مرتضی جرايه، سعيد جرايه، 
ساعد سياح

زندگينامه (زندگينامه 1390جوهر حياتنويسنده حسين شکربيگی
داستانی)

زندگينامه (مجموعه 1391دارخوينگردآورنده محمد محمدیلحظه های شهادت2057
زندگينامه)

لحظه های ناب: خاطرات حاج 2058
عبدالحسين ابواحسنی

سپاه پاسداران انقالب نويسنده عبدالحسين ابوالحسنی
اسالمی آذربايجان 

شرقی، سپاه عاشورا، 
مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

خاطره (خاطره 1392
خودنوشت)

لحظه های ناب قم: عکس های 2059
سيدمحمدکاظم رکتی از ايام دفاع مقدس

مجموعه هنری (عکس)1390ابتکار دانشسيدمحمدکاظم رکنی

لشکر ٩٢ زرهی در سال اول جنگ 2060
تحميلی

نويسنده سيديعقوب حسينی؛ 
[برای] هيئت معارف جنگ شهيد 

سپبهد علی صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391ايران سبز

لشکر آچار به دست: خاطرات حاج 2061
رضا نيک آئين

خاطره (خاطره شفاهی)1390فاتحاننويسنده سعيد عالميان

اميرکبير، کتابهای نوشته منيرالسادات موسویلطفا پنجره را ببند2062
سيمرغ

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

لطفا دست نزنيد، اين کتاب شيميايی 2063
است ...: دل نوشته هايی به ياد جبهه و 

جنگ

شعر و نثر ادبی (نثر 1392قانون مدارمهدی اسماعيلی ساديانی
ادبی)

لطيف عشق: زندگی نامه داستانی 2064
سروان شهيد لطيف رنجبری فرمانده 

گروهان ٣ از گردان ٧٠٧ رزمی 
حضرت ابوالفضل (ع)

نشر شاهد (بنياد محمدعلی آقاميرزايی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

لغت نامه ماهيان: گزيده شعر کودک و 2065
نوجوان بيستمين کنگره سراسری 

شعری دفاع مقدس

به کوشش مصطفی محدثی 
خراسانی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

شعر کودک و نوجوان1391

صفحه  ١٣٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
لهجه خش دار نی زار: مجموعه شعر 2066

دفاع مقدس
شعر و نثر ادبی (شعر)1390مهر نوروزمهدی الالنی

ما بچه های ايران: گزيده اشعار کودک 2067
و نوجوان کنگره شعر دفاع مقدس

شعر کودک و نوجوان1390پاليزانبه کوشش جواد محقق

ما چهار نفر بوديم: بر اساس خاطرات 2068
ناوسروان جانباز سيداحمد علوی

اجا (ارتش جمهوری محمدرضا بيرنگ
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

خاطره (خاطره شفاهی)1392

ماربن: براساس زندگی شهيد امير 2069
سرلشکر سيدنادر سادات شريفی

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبزمژگان حضرتيان فام
مستند)

مازندران، لشگر ويژه ٢۵ کربال در 2070
دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391شالکمؤلف علی اکبر پاشا

ماشااهللا حزب اهللا: منتخب 2071
دل نوشت های سال نود

مرکز اسناد انقالب تأليف حسين قديانی
اسالمی

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

مالک اشتر: براساس زندگی سردار 2072
شهيد حاج علی قوچانی

تهيه و تنظيم هاجر کرمانی، 
اشرف سيف الدين؛ [برای] مرکز 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

داستان کودک و نوجوان 1390هزاره ققنوسهادی خورشاهيانمامان را ببخشيد2073
(داستان نوجوان)

شعر کودک و نوجوان1392سوره تماشاسروده ی مهدی وحيدی صدرما مقاومت کرديم2074
نويسندگان جعفر شيرعلی نيا، ماموريت غيرممکن: روايت مرصاد2075

محمدجواد اکبرپور؛ به کوشش 
خانه فرهنگ و هنر ساقيا

نقد و  پژوهش تاريخی1390فاتحان

نشر شاهد (بنياد نويسنده حسن شکيب زادهماندگاران: مجموعه عکس و خاطره2076
شهيد و امور 

ايثارگران)

مجموعه هنری (عکس)1390

ماندگاران تاريخ: ويژه نامه ٢٢ اسفند 2077
روز بزرگداشت شهدا

تهيه و تدوين معاونت پژوهش و 
ارتباطات فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان اصفهان

بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان 

اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

ماندن و رفتن: داستان های کوتاهی از 2078
داستان نويسان چهارمحال و بختياری

ويرايش و گردآوری احمد 
رحيم خانی سامانی؛ [برای] مرکز 

آفرينش های ادبی حوزه هنری 
استان چهارمحال و بختياری

ادبيات داستانی (داستان 1392سامان دانش
کوتاه)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390فصل پنجمعلی اصغر بيک وردیماه باالی سر مجنون: هايکوهای جبهه2079

ماه عسل قطبی: مجموعه داستان 2080
کوتاه بانوان استان فارس

ياران شاهد (بنياد به کوشش اکبر صحرائی
شهيد و امور 

ايثارگران)

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

گردآورندگان فرشته ولويون، ما همان آفتابيم: روايت زنان شهيد2081
پروين شريعتی؛ به اهتمام 

موسسه فرهنگی هنری براثا

زندگينامه (مجموعه 1391آرمان براثا
زندگينامه)

ماه همراه بچه هاست: سرگذشت نامه 2082
سردار خيبر شهيد محمدابراهيم همت

به اهتمام گل علی بابايی؛ [برای] 
مرکز مطالعات پژوهشی ٢٧ بعثت

زندگينامه (زندگينامه 1391صاعقه
مستند)

صفحه  ١۴٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نقد و پژوهش ادبی1390سنبلهتآليف سعيد خومحمدیماه و آفتاب: زن در انقالب اسالمی2083
مبانی زندگی نامه داستانی: بررسی 2084

لوازم و عناصر زندگينامه داستانی 
دفاع مقدس

نشر شاهد (بنياد مهدی کاموس
شهيد و امور 

ايثارگران)

نقد و پژوهش ادبی1391

مثل البرز: روايت دوازده سردار 2085
شهيد شهرستان گلوگاه

زندگينامه (زندگينامه 1392نماشوننويسنده محمد طالبی
داستانی)

نويسنده و تصويرگر رويا مثل او2086
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی)

مستندنگاری کودک و 1392
نوجوان (زندگينامه)

نويسنده منوچهر اکبرلو؛ مثل پدر2087
تصويرگر زهرا مهابادی

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

شاعر زهرا عسکرپور کريمی؛ مثل دريا2088
تصويرگر نجمه قاسم زاده عقيانی

شعر کودک و نوجوان1391گرا

شعر و نثر ادبی (شعر)1390فصل پنجممهدی قاسمیمثل درياچه های بی ماهی2089
مثل رنگين کمان  : داستان های کوتاه 2090

برگرفته از زندگی ٧ شهيد شهرک 
امام خمينی (ره) بابل 

زندگينامه (زندگينامه 1391نوجاعظم عنايتی، زنيره مربی  
داستانی)

مثل ستاره: خاطراتی از سردار شهيد 2091
توکل قالوند

معتبر: بنياد حفظ آثار حسين بذرافکن
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس، اداره کل 
استان خوزستان

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

مثل شکوفه های انار: زندگی نامه 2092
داستانی خانم هما قربانی همسر شهيد 

محمدحسن نوری اعتماد مادر شهيد 
علی اکبر نوری اعتماد و مادر آزاده 

نوری اعتماد

رياست جمهوری، نويسنده زهرا يزدان پناه قره تپه
مرکز امور زنان و 

خانواده 

خاطره (خاطره شفاهی)1391

مثل قصه های ليلی: سردار شهيد 2093
حسينعلی قوقه ای به روايت همسرش 

معصومه عرشی

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشاناعظم زينلی
مستند)

مثل گل مريم: براساس روايتی از فرح 2094
اسکندری همسر سردار شهيد احمد 

شيرخانی

علی اکبر خاوری نژاد؛ [برای] 
اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان 
مازندران

ستاد کنگره سرداران 
اميران و ده هزار 

شهيد استان 
مازندران، کمته تدوين 

و انتشارات

کردستان1390

ادبيات داستانی (رمان)1392پاساگاردنويسنده سوگند دهکردنژادمثل همانی که در خواب ديدم2095
مثل يک خواب: زيباترين، کوتاه 2096

ترين، حقيقی ترين داستان ها در 
گستره هشت سال دفاع مقدس

نويسنده محمدباقر نجف زاده 
بارفروش

ادبيات داستانی (داستان 1391تجلی مهر
کوتاه)

مثل يک خواب: سردار شهيد ابراهيم 2097
جعفرزاده به روايت خانم هادی

نويسنده راضيه عزيزی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

صفحه  ١۴١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سروده زهرا داوری؛ تصويرگر مثل يک فرمانده2098

زهره اقطاعی
شعر کودک و نوجوان1391زالل انديشه

مثل يک نمره بيست: يادمان 2099
دانش آموميدانهايز شهيد مهرداد 

عزيزالهی و ٣۶ هزار دانش آموز 
شهيد

سازمان بسيج گردآوری و تدوين علی عابدی
دانش آموزی و 

فرهنگيان

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

خاطره (خاطره 1390شهيدينتاليف علی نقی صادقیمجاهدت خاموش در جبهه ها2100
روزنوشت)

مجد دين: خاطرات زندگی عالم ربانی 2101
آيت اهللا سيدمجدالدين قاضی دزفولی

زندگينامه (زندگينامه 1390نيلوفرانغالمعلی رجائی
مستند)

مجمع ملکوتيان: معرفی و گزيده ای 2102
از خاطرات چهل شهيد شاخص در 

يک صد سال اخير

تدوين احسان کرمانشاهی، محمد 
عليگو؛ تهيه و تنظيم معاونت 
فرهنگی موسسه روايت سيره 

شهدا

زندگينامه (مجموعه 1390دارالهدی
زندگينامه)

مجموعه آثار پوستر و تصويرسازی 2103
ابوالفضل عالی

مرکز هنرهای تجسمی حوزه 
هنری؛ مترجم فاطمه جبارزاده

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

مجموعه هنری (تجسمی)1391

مجموعه گل: خاطره هايی از شهيد 2104
غالمرضا ساالر

الهام دانشگر؛ تهيه کننده کنگره 
بزرگداشت سرداران و سه هزار 

شهيد استان سمنان

زندگينامه (زندگينامه 1391زمزم هدايت
مستند)

مجموعه مقاالت همايش کشوری 2105
افسانه: نقد و تحليل شعر معاصر 

ايران از نيما تا امروز اراک ٢٨ تا 
٢٩ مهر ١٣٨٩

به کوشش علی اکبر کمالی نهاد؛ 
[برای] حوزه هنری استان مرکزی

نقد و پژوهش ادبی1390فرتاب

مجموعه مقاالت همايش نهادگرايی، 2106
سپاه و انقالب اسالمی: مبانی، 
رويکردها، چالش ها و راهبردها

جمع آوری و تدوين معاونت 
پژوهش مرکز راهبردی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز 

راهبردی

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

مجموعه نمايشنامه سيزدهمين 2107
جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (جلد 
١: آفتاب از ميالن طلوع می کند؛ اينجا 

جای ديگری است؛ خاموشی دريا؛ 
شعله های موج و بادبان ماه)

نويسندگان آرش عباسی، عليرضا 
حنيفی، رضا گوران، غالمحسين 

دريانورد

انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

مجموعه نمايشنامه سيزدهمين 2108
جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (جلد 

٢: برادرها می ميرند؛ برج جوزا؛ 
ثمن؛ شش لشکرک؛ مکاشفه ننه دالور 

و فرزندانش)

نويسندگان رسول بانگين، بابک 
صفی خانی، عباس جانفدا، 

علی اکبر شفاييان، اسماعيل بايگی

انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

مجموعه نمايشنامه سيزدهمين 2109
جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (جلد 
٣: زندگی با طعم خردل؛ معبر سفيد؛ 
يک خانه، يک درخت، يک راز؛ يک 

شب طوفانی)

نويسندگان محمد غديرزاده، زينب 
واحدی، محمد کاظم زاده مژدهی، 
محمد رسائلی، مهدی صالحيار

انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

مجنون شمالی: خاطرات محمد 2110
،بهروز، جالئی فرمانده گردان حضرت 

ابوالفضل عليه السالم لشکر قدس

مصاحبه عليرضا شعبانی نژاد؛ 
نگارش و تدوين کامران 

سحرخيز؛ [برای] اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان گيالن

خاطره (خاطره شفاهی)1391حرف نو

صفحه  ١۴٢  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
محبوب جوانان: روايتی داستانی از 2111

زندگی شهيد محمدرضا نيکبخت 
(خليلی)

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشاننويسنده ناهيد پورزرين
داستانی)

محراب اشک: ره آوردی از فعاليتهای 2112
حسينيه های شهيد استان سيستان و 

بلوچستان

مؤلفين فاطمه قاسمی، يونس 
اربابی؛ [برای] اداره کل بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان 

سيستان و بلوچستان

زندگينامه (مجموعه 1391شاملو
زندگينامه)

نويسنده محسن بغالنی؛ طراح محراب عشق2113
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

گردآوری و تدوين سيدعلی اصغر محراب عشق2114
شاهچراغی

زندگينامه (مجموعه 1391مشق
زندگينامه)

نويسنده محسن بغالنی؛ طراح محرم2115
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

نويسندگان ليال طبسی، فاطمه محسن که بزرگ شد2116
راستار   ؛ تصويرگر جعفر 

بهروان راد

مستندنگاری کودک و 1391ضريح آفتاب
نوجوان (زندگينامه)

محقر در انديشه: مروری بر زندگی 2117
سردار شهيد حاج حسن محقر

تاليف و تدوين محمود وضيع؛ 
[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه و 
بسيج سپاه حضرت جواداالئمه 

عليه السالم خراسان شمالی، 
سازمان بسيج حقوقدانان، به 

سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان خراسان شمالی

زندگينامه (زندگينامه 1391شيالن
مستند)

محکوم به ماندن: خاطرات محمدعلی 2118
محسنی اژه ای

خاطره (خاطره 1391دارخوينمحمدعلی محسنی
خودنوشت)

زندگينامه (زندگينامه 1392روايت فتحمعصومه شيبانیمحالتی به روايت همسر شهيد2119
مستند)

محمدابراهيم همت: زندگی نامه 2120
داستانی شهيد محمدابراهيم همت

زندگينامه (زندگينامه 1392پالک هشتنويسنده محمد عزيزی
داستانی)

محمدمهدی: روايتی کوتاه از زندگی 2121
سراسر حماسه و ايثار شهيد 

محمدمهدی مهدوی

تدوين و نگارش ابراهيم رستمی؛ 
بازنويس داود خدائی؛ با همکاری 

سازمان تبليغات اسالمی به 
سفارش يادواره شهدای منطقه 

ماراالن تبريز

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی آذربايجان 

شرقی، سپاه عاشورا، 
مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

مدافعان خليج فارس: نگاهی به روند 2122
شکل گيری نيروی دريايی سپاه

جمع آوری و تاليف کنگره 
سرداران شهيد و شهدای استان 

هرمزگان

کنگره سرداران شهيد 
و شهدای استان 

هرمزگان

نقد و  پژوهش تاريخی1390

نويسنده سيدهادی يثربی؛ مدرسه ٢٢ بهمن2123
تصويرگر فرشته ارکيا

داستان کودک و نوجوان 1390بين الحرمين
(داستان کودک)

مديريت دفاعی بر اساس ارزشهای 2124
دوران دفاع مقدس

پژوهشگاه علوم و مجتبی اسکندری، احمد جعفری
معارف دفاع مقدس

نقد و  پژوهش فرهنگی1392
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
طيبه صحيح النسب؛ به سفارش مراد دل2125

کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

مراکز مشاوره شاهد و ايثارگر و 2126
نگاهی به عملکرد آن پس از ادغام 
نهادهای ايثارگری، ١٣٨۴ تا ١٣٨٩

تهيه و تنظيم اداره مشاوره و 
تحکيم خانواده معاونت تعاون و 

امور اجتماعی اداره کل امور 
اجتماعی و مددکاری

نقد و  پژوهش فرهنگی1390ياران شاهد

مربی: براساس زندگی سردار شهيد 2127
مسعود شعربافچی

تهيه و تنظيم هاجر کرمانی، 
فاطمه اسدی؛ [برای] مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

سراينده حامد انتظام؛ طراح مرتضی و داداشی2128
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

شعر کودک و نوجوان1390

مرخصی اجباری: قصه هايی خواندنی 2129
و واقعی از مين يابی، مهندسی و 

پاکسازی

ادبيات داستانی (داستان 1392سوره سبزفاطمه دانشور جليل
کوتاه)

احد گودرزيانی؛ به سفارش مرد2130
کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

شاعر محمدکاظم وحدتی؛ مرد آسمونی قصمون2131
تصويرگر رويا شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

شعر کودک و نوجوان1390

مرد آهنين: براساس زندگی سردار 2132
شهيد حاج علی موحددوست

تهيه و تنظيم الهه حاجی حسينی، 
زهرا دهقانی؛ [برای] مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

مردان آسمان: خاطرات خلبانان منطقه 2133
ورامين در دفاع مقدس

خاطره (مجموعه خاطره)1391آفرينهمحسن شيرمحمد

مردان بارانی کوچه های عشق: 2134
يادنامه شهدان احمد انتشاری، محمد 

پورشبان

زندگينامه (مجموعه 1391دارخوينعباس اسماعيلی
زندگينامه)

زندگينامه (زندگينامه 1391شخصيتگردآوری مهدی احمدیمردان بی ادعا2135
مستند)

مردان بی ادعا: داستان حماسه 2136
سرداران شهيد آذربايجان از عباس 

ميرزا تا مهدی باکری

محمد طاهری خسروشاهی، يلدا 
رنجبر خراسانی

زندگينامه (مجموعه 1390مهد آزادی
زندگينامه)

مردان دفاع: مجموعه خاطرات 2137
شهدای سازمان صنايع هوافضا

تدوين موسسه فرهنگی هنری 
رسول آفتاب با همکاری عقيدتی 

سياسی گروه صنايع ثامن 
االئمه(ع)

علمی فرهنگی 
صاحب الزمان (عج)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
مردان علم و عمل: زندگی نامه 2138

چهارتن از علمای مجاهد مشهد مقدس
گردآوری و تنظيم ستاد يادواره 
شهدای روحانی خراسان رضوی

زندگينامه (مجموعه 1390آوای کلک
زندگينامه)

مؤلف محمود وضيع؛ به سفارش مردان مهران2139
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و بسيج سپاه حضرت 

جواداالئمه (ع) استان خراسان 
شمالی

خاطره (مجموعه خاطره)1392جهانی

مردانه در ميدان: نگاهی به حضور 2140
مردم غيور روستای بيدوی در 

ميدانهای انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس به همراه زندگينامه شهيدان 

روستا

زندگينامه (مجموعه 1390هدیبه قلم حسين ميرزابيگی
زندگينامه)

مرد ايمان و عمل: گذری بر 2141
زندگی نامه روحانی شهيد کاظم تدين

تأليف اسماعيل رضايی برجکی؛ 
[برای] ستاد يادواره شهدای 

روحانی خراسان رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

ادبيات داستانی (داستان 1390نويد شيرازبيژن کيامرد خاکستری: مجموعه داستان کوتاه2142
کوتاه)

مردم ياری: براساس خاطرات برادر 2143
حاج محمد زين العابدين بهيار از 

فرماندهان سپاه در منطقه شمال غرب

  مرآز مطالعات ملی امنيت[برای]
 ،پايدار (شهيد بروجردی) سپاه

 مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های
 دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان

 استان اصفهان(عج)

کردستان1390ستارگان درخشان

مرد نخلستان: مجموعه خاطرات 2144
سردار شهيد حسن ذاکری نانگی

گردآورنده سجاد اميريان زاده؛ 
تدوين سميه باستين [برای] اداره 

کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان هرمزگان

زندگينامه (زندگينامه 1390گفتمان انديشه معاصر
مستند)

مردی از قبيله آيينه ها: خاطراتی از 2145
سردار شهيد عيسی ذوالفقاری

تهيه و تنظيم حسين ذکريايی 
عزيزی؛ [برای] ستاد آيه های 

ايثار و تالش

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب همه
مستند)

مردی با آرزوهای دوربرد: ناگفته های 2146
گفتنی از زندگی شهيد حسن طهرانی 

مقدم

زندگينامه (زندگينامه 1391لوح نگارفائضه غفار حدادی
مستند)

ادبيات نمايشی 1390حواجمشيد خانيانمرگ ناصری: نمايشنامه2147
(نمايشنامه)

نويسنده و تصويرگر رويا مرواريد2148
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی)

شعر کودک و نوجوان1392

نويسنده عليرضا اخالقی؛ مرواريد2149
گردآوری خاطرات بهروز تشکر

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبری

ادبيات داستانی (رمان)1390
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
مرواريدهای بی نشان: مجموعه 2150

خاطرات، وصيت نامه ها و 
دست نوشته های مادران همسران 

دختران و خواهران شهدا و ايثارگر 
انقالب اسالمی ايران

زندگينامه (مجموعه 1392نوآوران سينابه اهتمام ناصر کاوه
زندگينامه)

مرواريدهای کبود: نگاهی اجمالی به 2151
زندگی و سيره اخالقی اجتماعی 
بانوان شهيد و ايثارگر خراسان 

جنوبی از طريق مصاحبه

تالشگران محمدعلی گنجی فرد، 
مهدی رحيم آبادی

زندگينامه (مجموعه 1391فکر بکر
زندگينامه)

مرواريدهای کيو: يادنامه شهدای 2152
دانشجو استان لرستان

نشر شاهد (بنياد پروانه قبادی کيا
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

مرواريد هور: دلنوشته های شهيد 2153
محمدکاظم ابوترابی زارچی و 

دل گويه های ما برای او

راضيه ابوترابی؛ [برای] معاونت 
تبليغات و روابط عمومی ساعس 

ناجا

نيروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

نويسنده ريحانه يزدانی؛ تصوگر مريم موج بازيگوش2154
منيره دانش

داستان کودک و نوجوان 1391گرا
(داستان کودک)

به کوشش مريم دلباری، مانا مزرعه پدری2155
مداح؛ گردآورنده واحد آفرينشهای 

ادبی حوزه هنری آبادان

ادبيات داستانی (داستان 1392سخن گستر
کوتاه)

مژه های سوخته: روايتی از زندگی 2156
شهيد يوسف کالهدوز

سپاه پاسداران انقالب نويسنده حامد کالهدوز
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

نامه و وصيت نامه (نامه)1390فرساربه کوشش حسين غفاریمسافر: مکاتبات شهيد سعيد خيرآبادی2157

مسافران بهشت: خاطرات و 2158
زندگی نامه شهدای زردخشوئيه

زندگينامه (مجموعه 1392دارخوينجمع آوری و تدوين طيبه کيانی
زندگينامه)

مسافران پگاه: همراه با شهدای 2159
شهرستان بندر ريگ

زندگينامه (مجموعه 1390دريانوردعليرضا خليفه زاده
زندگينامه)

مسافران عرش: مجموعه خاطرات و 2160
داستان های روايت شده از شهداء 

استان اصفهان (جلد ٢)

فاطمه علی پور دهاقانی، 
فاطمه اسدی طالخونچه

زندگينامه (مجموعه 1392دارخوين
زندگينامه)

مسافران عرش: مجموعه خاطرات و 2161
داستان های روايت شده از شهداء 

استان اصفهان (جلد ١)

فاطمه علی پور دهاقانی، 
فاطمه اسدی طالخونچه

زندگينامه (مجموعه 1392دارخوين
زندگينامه)

نويسنده مجيد مالمحمدی؛ مسافران ملکوت2162
تهيه کننده و صاحب امتياز 

شهرداری اشتهارد

خاطره (مجموعه خاطره)1392نقش

مسافران ملکوت کسليان: نهمين 2163
يادواره شهدای کسليان

به کوشش کميته فرهنگی و 
تبليغات

زندگينامه (مجموعه 1391شلفين
زندگينامه)

شعر زهرا کالته؛ تصويرگری و مسافرای مهتاب2164
طراحی حامد زارع؛ [برای] 

شرکت آب منطقه ای يزد

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان يزد، معاونت 
هنری

شعر کودک و نوجوان1390
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
محمدمسلم حيدری؛ [برای] مسافر خوزی2165

موسسه سرلشکر شهيد حاج 
احمد کاظمی

زندگينامه (زندگينامه 1390اجتهاد
مستند)

مسافر دجله: داستان های کوتاه از 2166
زندگی شهيد مهدی باکری، داستان 

نوجوان

مستندنگاری کودک و 1390هزاره ققنوسعلی اهللا سليمی
نوجوان (زندگينامه)

مسافر زمان: زندگی سردار شهيد 2167
رحمت اهللا کاشانی

نويسنده ليال کريميان؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) اصفهان، کنگره بزرگداشت 

سرداران و دو هزار و پانصد 
شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
داستانی)

سروده سپيده شامانی؛ تصويرگر مسافر سپيده دم2168
بهناز زنگی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

شعر کودک و نوجوان1391

مسافر مجنون: زندگينامه، خاطرات و 2169
يادداشت های مسافری جامانده از قافله 

عشق

خاطره (خاطره 1390شاهندهعباس رنجبر
خودنوشت)

مسافر من برگشت: سردار شهيد 2170
مهديقلی غالمی به روايت همسرش 

عفت فالحيان نجف آبادی

فرشته غالمی؛ [برای] کنگره 
بزرگداشت سرداران و دو هزار و 
پانصد شهيد شهرستان نجف آباد

زندگينامه (زندگينامه 1391ستارگان درخشان
مستند)

مسافر مهتاب: داستان زندگی شهيد 2171
اصغر جوانی

کردستان1390ستارگان درخشاننويسنده عباس اسماعيلی

مسافر مينی بوس سرخ: خاطرات 2172
شفاهی آزاده سرافراز يوسف بختياری

مصاحبه و تدوين سيدقاسم 
ياحسينی

خاطره (خاطره اسارت)1392دريانورد

ليال ميرزايان فر به سفارش مستان سرمست2173
سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تبريز

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبی
زندگينامه)

مستوره آسمانی: کنکاشی درباره 2174
زندگی و شهادت ناهيد فاتحی کرجو 

١٣۴۴ تا ١٣۶١

سازمان بسيج محمد فائق فرجی
مستضعفين، معاونت 

فرهنگی اجتماعی

کردستان1391

مسير عاشقی: مجموعه داستان دفاع 2175
مقدس

نويسندگان نوشين زارع ... [و 
ديگران]

ادبيات داستانی (داستان 1390انديشه ورزان آريا
کوتاه)

ادبيات داستانی (داستان 1390هزاره ققنوسنوشته محمد مبينیمشترک مورد نظر: مجموعه داستان2176
کوتاه)

زهرا ملک پور به سفارش مشق عشق2177
سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تبريز

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبی
زندگينامه)

مشق های ماندگار: زندگی نامه شهدای 2178
فرهنگی استان بوشهر

اداره کل آموزش و پرورش 
استان بوشهر

زندگينامه (مجموعه 1392سبط النبی
زندگينامه)

نويسنده سهيال عبدالحسينی؛ به مصاحبه فرشته با فرشته ها2179
اهتمام موسسه فرهنگی و هنری 

براثا

زندگينامه (زندگينامه 1391آرمان براثا
داستانی)

مصطفی: زندگينامه و خاطرات شهيد 2180
مصطفی ردانی پور

  گروه فرهنگی شهيد[تهيه کننده]
ابراهيم هادی

زندگينامه (زندگينامه 1392امينان
مستند)

صفحه  ١۴٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
مصطفی چمران: نگاهی به زندگی و 2181

مبارزات شهيد دکتر مصطفی چمران
زندگينامه (زندگينامه 1390ميراث اهل قلمبه همت امير صادقی

مستند)

مضامين دفاع مقدس در آثار سيدحسن 2182
حسينی

نقد و پژوهش ادبی1392علمی يسناسيده اکرم نوربخش آهنگر کاليی

مضمون اين ترانه: اشعار برگزيده 2183
نخستين جشنواره شعر دفاع مقدس 

تهران- ١٣٨٩

صرير (بنياد حفظ آثار به کوشش حبيب اله رزمجويی
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390
گردآوری های ادبی

مطالعه برگزاری يادواره های شهدا: 2184
تجربه های بومی و جهانی

معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه مازندران با همکاری 
معاونت پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی اداره کل بنياد شهيد و 
امور ايثارگران مازندران

نقد و  پژوهش فرهنگی1391دانشگاه مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد سيدعلی موسوی2185
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد عباس صابری2186
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد سعيد شاهدی سهی2187
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد سيدعليرضا شهبازی2188
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد عليرضا حيدری2189
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد علی محمودوند2190
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد مجيد پازوکی2191
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد محمد زمانی2192
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390سيب سبز گروه تحقيقاتی فتح الفتوح[برای]معبر تنگ، شهيد محمود غالمی فتلکی2193
مستند)

معبر منورها: خاطرات سرهنگ 2194
پاسدار کورش امدادی

خاطره (خاطره شفاهی)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

معبری به ملکوت: يادواره شهدای 2195
تخريب سبزوار

تهيه و تدوين محمدرضا 
اردی بهشتی

زندگينامه (مجموعه 1391انتظار قائم
زندگينامه)

ارتش جمهوری مؤلف محمدحسن صادق زاده پودهمعجزه بازی دراز2196
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

ادبيات داستانی (رمان)1391

اميرکبير، کتابهای نوشته غالمحسين کشاورزمعجزه عشق و ايمان2197
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1390
(نمايشنامه)

معراج: روايت از تفحص پيکر پاک 2198
شهدای دفاع مقدس

گردآوری کميته جستجوی 
مفقودين ستاد کل نيروهای مسلح

ستاد مرکزی راهيان 
نور کشور

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

صفحه  ١۴٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
معراج شقايق ها: نقش روحانيت 2199

استان ايالم در دفاع مقدس به همراه 
زندگينامه شهدای طلبه و روحانی، 
زندگی نامه و نقش مرحوم آيت اهللا 
حيدر ايالمی، مرحوم حجج االسالم 

شيخ محمد تعميرکاری و شيخ عباس 
سلطانی

گردآوری، تدوين و تاليف عباس 
صيدی، قاسم نظری؛ [برای] 

کنگره سرداران و سه هزار شهيد 
استان ايالم

زندگينامه (مجموعه 1390برگ آذين
زندگينامه)

مرجع نگاری ها (راهنماها)1392کتاب نشرمؤلف مسعود ده نمکیمعرفی فرهنگنامه اسارت و آزادگان2200

ادبيات داستانی (داستان 1391سايه گسترنويسنده آرش آسترکیمعکوس تنهايی2201
کوتاه)

معلم: براساس زندگی سردار شهيد 2202
غالمرضا آقاخانی

تهيه و تنظيم سعيده استکی، زينب 
استکی؛ [برای] مرکز حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 

صاحب الزمان (عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

معلمان عاشق: يادنامه شهدای 2203
فرهنگی استان اردبيل

يوسف دلخون اصل، غالمعلی 
ولی نژاد؛ تهيه شده در معاونت 

پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان 

اردبيل؛ با همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اردبيل و اداره کل آموزش و 
پرورش استان اردبيل

زندگينامه (مجموعه 1391نگين سبالن
زندگينامه)

معلم مدرسه عشق: سردار شهيد 2204
عليرضا حاجی بابايی

نويسنده اسماعيل منصوری 
الريجانی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

معمای پنج ضلعی: مروری بر عمليات 2205
کربالی ۴

جمع آوری و پياده سازی بنياد 
سعادتی، با مشارکت ستاد کنگره 
سرداران و شش هزار و دويست 

شهيد استان لرستان

نقد و  پژوهش تاريخی1391آيين احمد (ص)  

معمای دولتو: داستان واره ای بر 2206
اساس واقعه اسفب بار بمباران زندان 

دولتو در نوار مرزی شهرستان 
سردشت صبح روز پنج شنبه هفدهم 

ارديبهشت ماه ١٣۶٠

به اهتمام بتول احمدی؛ [برای] 
مرکز مطالعات ملی امنيت پايدار 

شهيد بروجردی دانشگاه امام 
حسين

کردستان1392ستارگان درخشان

معنای لبخند محمد: مجموعه داستان 2207
کوتاه در سيره عملی و نظری حضرت 

امام خمينی (ره)

سازمان تبليغات به اهتمام وحيد آقاکرمی
اسالمی، حوزه هنری 

استان آذربايجان 
شرقی

ادبيات داستانی (داستان 1391
کوتاه)

اسماعيل تقی زاده؛ به سفارش مفسران استقامت2208
ستاد کنگره سرداران و دوازده 

هزار شهيد استان آذربايجان غربی

زندگينامه (مجموعه 1391فرسار
زندگينامه)

مقاومت در خيابان: مجموعه طرح ها 2209
و نمايشنامه های خيابانی دفاع مقدس

به کوشش ايرج افشاری اصل، 
حفيظ اهللا رفيعی، محمدرضا الوند

ادبيات نمايشی 1391صاعقه
(نمايشنامه)

صفحه  ١۴٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
مقاومت شرهانی: مجموعه خاطراتی 2210

از جنگ تحميلی
خاطره (خاطره 1391نظریمحمدمسعود بهمنی

خودنوشت)
مقيم کوی رضا (ع): روايت هايی از 2211

سردار رشيد اسالم شهيد رضا 
پورخسروانی

زندگينامه (زندگينامه 1392نويد شيرازمجيد ايزدی
مستند)

ادبيات نمايشی 1390حوامجيد کاظم زاده مژدهیمالقات در ساعت 2212٧
(نمايشنامه)

اميرکبير، کتابهای نوشته محمدعلی جعفری ملک نبی: شوش2213
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1392

ممد ويتامين: خاطرات طنز از آزادگان 2214
سرافراز

تاليف عبدالرضا سالمی نژاد؛ 
[برای] امتياز ستاد آيه های ايثار 

و تالش

خاطره (خاطره اسارت)1391نيلوفران

شعر و نثر ادبی (نثر 1392دارخوينمحمد محمدیمناجات شهدا2215
ادبی)

مناجات شهداء: گزيده ای از 2216
وصيت نامه های تعدادی از شهدای 

استان مرکزی

گردآورنده اداره کل بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان مرکزی

نامه و وصيت نامه 1391فخراالسالم
(وصيت نامه)

من از پرواز بهشت پرتاب شده ام: 2217
مجموعه شعر

شعر و نثر ادبی (شعر)1390گفتمان انديشه معاصرعابد کريمی

من از سی و سه نفر: زندگی نامه 2218
خلبان يحيی ساعد پازوکی

خاطره (خاطره شفاهی)1390پاليزاننگارش و تدوين مصطفی محمدی

مولف زهره علی عسگری؛ من اهل درس نيستم2219
تصويرگر آزاده عبدالهی

موسسه فرهنگی 
هنری جنات فکه

مستندنگاری کودک و 1391
نوجوان (زندگينامه)

منبع شناسی دفاع مقدس در زبان 2220
انگليسی

بنياد حفظ آثار و نشر محسن شيرازی زاده
ارزشهای دفاع مقدس

مرجع نگاری ها (راهنماها)1392

خاطره (خاطره اسارت)1392بروجمولف معصومه آبادمن زنده ام: خاطرات دوران اسارت2221
من شهيد می شوم:   ارتباط معنوی 2222

شهدای دفاع مقدس با حضرت زهرا 
عليهاالسالم، امام حسين عليه السالم، 
امام رضا عليه السالم، حضرت مهدی 
عجل اهللا تعالی فرجه الشريف، حضرت 

عباس عليه السالم

زندگينامه (مجموعه 1392قدس رضویتهيه و تدوين روح اهللا باغيشنی
زندگينامه)

ادبيات داستانی (رمان)1390تاليافريده حميدی زادهمنشور عشق2223
منظومه دالورمردان تنگسير: شهدای 2224

بندر دلوار و روستاهای تابعه
شعر و نثر ادبی (شعر)1390ستاره جنوبشاعر ماندنی صلصال

سراينده حامد انتظام؛ طراح منظومه روايت فتح2225
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

شعر کودک و نوجوان1390

سپاه پاسداران انقالب منظومه وال: اولين کنگره شعر پاسدار2226
اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
فرهنگی و تبليغاتی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

ادبيات داستانی (رمان)1391آموتهادی خورشاهيانمن کاتاالن نيستم: رمان2227
من کوچک تر از آنم: يادداشت های 2228

خصوصی حاج جعفر شيرسوار در 
دفترچه آسمانی اش

موسسه فرهنگی هنری حديث 
مهتاب

نامه و وصيت نامه (نامه)1390حديث مهتاب

صفحه  ١۵٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
سراينده حامد انتظام؛ طراح من مامانم رو می خوام2229

گرافيک و تصويرگر امير نساجی
موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

شعر کودک و نوجوان1390

سروده مهدی وحيدی صدر؛ من مرد خانه هستم2230
تصويرگر احمد سعيدی پناه

شعر کودک و نوجوان1392سوره تماشا

ادبيات داستانی (رمان)1391[حجت ترشيزی]نويسنده حجت ترشيزیمن نباشم تا تو باشی2231
نويسنده گل افروز علی عسگری؛ من هم تفنگ دارم2232

تصويرگر محمدرضا اکبری؛ کاری 
از موسسه فرهنگی هنری آسمان 

هشتم

شعر کودک و نوجوان1390مرکز نشر زرينه

ادبيات داستانی (رمان)1391نسل نوانديشنويسنده قاسم اميریمن هميشه تو بودم2233
من و پسرهايم: دل نوشته های زهرا 2234

اکبری، مادر شهيد حسن ترزبان و 
جانباز داود ترزبان

خاطره (خاطره 1392نماشونزهرا اکبری
خودنوشت)

خاطره (خاطره 1390سفير اردهالنويسنده سيدعليرضا حسينیمن و دوستانم: خاطرات جبهه و جنگ2235
خودنوشت)

ياران شاهد (بنياد نويسنده مهدی منزویمن و ساعتم2236
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (خاطره 1390
خودنوشت)

اميرکبير، کتابهای نوشته ليال جلينیمنيرو2237
سيمرغ

ادبيات نمايشی 1391
(نمايشنامه)

مهاجر: زندگينامه و خاطراتی از 2238
سردار شهيد مهندس محمود شهبازی

زندگينامه (زندگينامه 1390امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
مستند)

مهاجر آسمان: يادنامه زنده ياد دکتر 2239
حبيب جريری

زندگينامه (زندگينامه 1390يادآورانويرايش و تدوين علی قاسمی
مستند)

مه در مه: حماسه شهيد سرافراز 2240
ايرج رستمی

صرير (بنياد حفظ آثار محبوبه معراجی پور
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

تحقيق و نگارش اميرحسين مهران در جنگ2241
کيهان پناه

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی/ 1390
مرجع نگاری ها 

(دانشنامه ها)

گردآورندگان علی محمدی، زهرا مهران مرز پايداری، ايالم مهد پايداری2242
رودباری؛ [برای] اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
ايالم، استانداری ايالم

ستاد برگزاری هفته 
پايداری استان ايالم

نقد و  پژوهش تاريخی1391

مهر مادر: چهل روايت از ارادت 2243
شهدا به مادرشان حضرت زهرا 

عليه السالم و عنايت حضرت به شهدا

گروه فرهنگی شهيد 
ابراهيم هادی

زندگينامه (مجموعه 1391امينان
زندگينامه)

علی آقاغفار؛ به سفارش کنگره مه شکن2244
بزرگداشت سرداران و چهار هزار 

شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

شاعر زهرا عسکرپور کريمی؛ مهمان خسته2245
تصويرگر زينب بيگدلو

شعر کودک و نوجوان1391گرا

صفحه  ١۵١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
مهمان صخره ها: خاطرات سرهنگ 2246

خلبان محمد غالمحسينی
سوره مهر (سازمان مصاحبه و نگارش راحله صبوری

تبليغات اسالمی، 
حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1390

ميهمانی دريا: مجموعه شعر دفاع 2247
مقدس شاعران استان سمنان

به کوشش حسن يعقوبی، نيره 
کاشی؛ تهيه کننده اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان سمنان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392زمزم هدايت
گردآوری های ادبی

موتورسوار  : خاطرات جانباز دوران 2248
دفاع مقدس حاج ابوالفضل فخراالسالم

راوی و نگارنده ابوالفضل 
فخراالسالم

خاطره (خاطره 1391فخراالسالم
خودنوشت)

موج سرخ: روايت جنگ در خليج 2249
فارس

نقد و  پژوهش تاريخی1391فاتحانجعفر شيرعلی نيا

زندگينامه (زندگينامه 1391يا زهرا (س)موحد دانش2250
مستند)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390پيام آزادگانموسسه فرهنگی هنری پيام آزادگان2251
موقعيت هشت: خاطرات سرهنگ 2252

پاسدار آزاده سرافراز سيدفاضل 
فضليان

خاطره (خاطره اسارت)1392فرهنگ ماناگردآورنده فتحعلی بزرگمهرنژاد

کنگره سرداران و مريم شيداميان دار2253
چهارده هزار و 

ششصد شهيد استان 
فارس

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390بهتاپژوهشفرهاد کوه پيمامی ترسم ماه را باد ببرد2254
ميثم: زندگينامه و خاطرات سردار 2255

شهيد مرتضی شکوری، ميثم
زندگينامه (زندگينامه 1392امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی

مستند)
گردآورنده شادروز امانی؛ به ميثم روايتگر شلمچه2256

سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان 

شمالی

زندگينامه (زندگينامه 1390سناباد
مستند)

ميدان دار: خاطرات فرماده تخريب 2257
سردار شهيد حسين ايرلو

رسول آفتاب (موسسه رحيم مخدومی
فرهنگی هنری رسول 

آفتاب)

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

ميدانهای تحرير: گزيده شعرهای 2258
بيستمين کنگره سراسری شعر دفاع 

مقدس

به کوشش مصطفی محدثی 
خراسانی

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

ميراث حماسه: فرهنگ تصويری دفاع 2259
مقدس استان يزد (جلد ١: وسايل 

دست ساز آزادگان استان يزد در 
دوران اسارت در زندان های رژيم بعث)

گردآورنده محمدرضا کالنتری 
سرچشمه؛ عکاس محسن خيرخواه

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان يزد، معاونت 
هنری

مجموعه هنری (عکس)1391

تدوين سعادت جالل دوست؛ ميراث شقايق2260
[تهيه کننده] اداره کل حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان 
شمالی

نامه و وصيت نامه 1391بيژن يورد
(وصيت نامه)

ميرزای بزرگ: بروجردی همت و 2261
همت بروجردی

  هيئت رزمندگان اسالم[برای]
غرب و شمال غرب کشور

کردستان1392
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مير لشکر: زندگی نامه داستانی شهيد 2262

سيدحسين ميررضی
نويسنده مريم بذرافشان؛ [برای] 
حوزه هنری استان البرز، اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان البرز

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

ميزبان جبهه ها: خاطرات فرماندهان و 2263
رزمندگان تدارکات و پشتيبانی سپاه 

پاسداران

نگارش زهرا عابدی؛ به سفارش 
کنگره سرداران و چهار هزار 
شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

خاطره (مجموعه خاطره)1391جنات فکه

ادبيات داستانی (داستان 1390پاليزاناکبر صحرايیمی شد آن شب نکشمش2264
کوتاه)

نويسنده زهرا ملک پور به ميقات خوبان2265
سفارش سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تبريز

زندگينامه (مجموعه 1391ياس نبی
زندگينامه)

ميگ و ديگ: خاطرات رزمندگان 2266
هشت سال دفاع مقدس (جلد ٢)

عليرضا پوربزرگ وافی؛ [برای] 
هئيت معارف جنگ شهيد سپهبد 

علی صياد شيرازی

خاطره (مجموعه خاطره)1392ايران سبز

مين و مور: روايتی از زندگی شهيد 2267
حميدرضا جعفرزاده پور

زندگينامه (زندگينامه 1391عماد فردانويسنده احمد ايزدی
مستند)

اميرکبير، کتابهای نوشته زهرا عباسیمی هران: شهر مهران2268
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1391

 ميهمانان ملکوت: بازآفرينی زندگی و 2269
خاطرات ١۴١ شهيد روحانی و طلبه 

آذربايجان شرقی

مهری حسينی ... [و ديگران]؛ به 
کوشش و اهتمام سعيد عباس زاده    

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی آذربايجان 

شرقی، سپاه عاشورا، 
مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

ميهمانی آخر: تذکره شهيد محمدحسن 2270
کسايی فرمانده تيپ مهندسی رزمی 
۵٧ فجر جهاد سازندگی آذربايجان 

شرقی

نويسنده علی رستمی؛ [برای] 
دفتر امور ايثارگران وزارت جهاد 

کشاورزی

زندگينامه (زندگينامه 1391آل احمد (ع)
مستند)

شعر کودک و نوجوان1392سوره تماشاسروده ی مهدی وحيدی صدرميهنم فروشی نيست2271
ادبيات داستانی (رمان)1392نظریاحمدرضا فرح دلميهنم من برمی گردم2272
ناپيدا: بر اساس زندگی زنده ياد احمد 2273

متوسليان
اميرکبير، کتابهای نوشته محمدمهدی عسکرزاده

جيبی
زندگينامه (زندگينامه 1391

داستانی)
ادبيات داستانی (رمان)1390هزاره ققنوسحديث گل زادهنارگل2274
نارنجک: مجموعه کاريکاتورهای 2275

دفاع مقدس و پايداری
بنياد حفظ آثار و نشر نظارت و انتخاب محمد صمدی

ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان قزوين، 
معاونت هنری

مجموعه هنری (تجسمی)1391

نويسنده طيبه نيکو؛ تصويرگر نازی و بابا2276
مهرنوش دشتی زاده؛ کاری از 
موسسه فرهنگی هنری آسمان 

هشتم

داستان کودک و نوجوان 1390مرکز نشر زرينه
(داستان کودک)

زندگينامه (زندگينامه 1391تعالی انديشهفاطمه غفار حدادیناصر حسين2277
مستند)

نقد و  پژوهش تاريخی1391مشقشيما تقی زادهناگفته ای از تهاجم2278
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ناگفته های جنگ ايران و عراق در 2279

خوزستان (جلد ١)
مرکز آموزشی و مؤلف سيدتراب ذاکری

پژوهشی شهيد سپهبد 
صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391

ناگفته های جنگ ايران و عراق در 2280
خوزستان (جلد ٢)

مرکز آموزشی و مؤلف سيدتراب ذاکری
پژوهشی شهيد سپهبد 

صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391

ناگفته های جنگ ايران و عراق در 2281
خوزستان (جلد ٣)

مرکز آموزشی و مؤلف سيدتراب ذاکری
پژوهشی شهيد سپهبد 

صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391

ناگفته هايی از روزهای اول جنگ با 2282
يادی از حماسه مقاومت خرمشهر و 
عمليات دانشجويان دانشکده افسری

ارتش جمهوری نويسنده احمد حسينيا
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391

شعر و نثر ادبی (شعر)1390تجلی مهرشاعر عباس باقریناگهان از خاک: مجموعه شعر2283
نام آورد (دفتر ٢: بيست مقاله و گفتار 2284

درباره مطالعات نشانه شناختی جنگ، 
دفاع مقدس)

سوره مهر (سازمان به اهتمام عليرضا کمری
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

شعر و نثر ادبی (شعر)1391شهرستان ادبمحمدرضا شرفی خبوشاننامت را بگذار وسط اين شعر2285
  واحد آفرينش های ادبی[برای]نامه ای به يک شهيد2286

 حوزه هنری استان کهگيلويه و
بويراحمد

شعر و نثر ادبی (نثر 1391بهتاپژوهش
ادبی)/ گردآوری های ادبی

نامه پايداری: مجموعه مقاالت 2287
سومين کنگره ادبيات پايداری کرمان 

١١ و ١٢ اسفند ١٣٨٩ (جلد ١)

به کوشش احمد اميری خراسانی؛ 
[برای] انجمن ادبی دفاع مقدس 

اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان 

کرمان

نقد و پژوهش ادبی1391گرا

نامه پايداری: مجموعه مقاالت 2288
سومين کنگره ادبيات پايداری کرمان 

١١ و ١٢ اسفند ١٣٨٩ (جلد ٢)

به کوشش احمد اميری خراسانی؛ 
[برای] انجمن ادبی دفاع مقدس 

اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان 

کرمان

نقد و پژوهش ادبی1391گرا

سروش (صدا و سيدهاشم حسينینامه سفيد2289
سيمای جمهوری 

اسالمی ايران)

ادبيات داستانی (رمان)1392

ادبيات داستانی (رمان)1392علمیتأليف حسن کريم پورنامه های پراکنده2290
نامه های پست نشده: خاطرات آزادگان 2291

سرافراز گيالنی
نگارش احمد امين فرد؛ بازنويسی 

و تدوين شيوا آب آذر
خاطره (خاطره اسارت)1390حرف نو

ادبيات داستانی (رمان)1391سميعنوشته ثريا قنبری عديوینامه های جنگ2292
سوره مهر (سازمان نويسنده عفت نيستانینامه های من و برادرم در جنگ تحميلی2293

تبليغات اسالمی، 
حوزه هنری)

نامه و وصيت نامه (نامه)1390

نامه های ناشناس: براساس زندگی 2294
شهيد حسين خرازی

اميرکبير، کتابهای نوشته مرثا صامتی
جيبی

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

نويسنده و تصويرگر رويا نامه های نيلوفر2295
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)
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ناوک عشق: خاطرات آزاده سرافراز 2296

داود گودرزی
مولف داود گودرزی؛ [برای] 

اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان 

خوزستان

خاطره (خاطره اسارت)1390گلگشت

نبرد آهنگران: بر اساس زندگی شهيد 2297
ستوان يکم بهرام رحيمی

زندگينامه (زندگينامه 1392سوره سبزنويسنده حميد گله داری
داستانی)

نبرد با دشمن پنهان: درآمدی بر مين، 2298
مين زدايی و شاهدان عرصه پاکسازی

خاطره (خاطره 1391سوره سبزحميد رضا بهزادی
خودنوشت)

خاطره (خاطره 1391تيسانويسنده علی مهدياننبرد در ايستگاه طاهری2299
خودنوشت)

  نبرد سه کانيان: خاطرات سرهنگ 2300
يونس غفاری

امير رجبی؛ [برای] بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزشهای دفاع مقدس 

استان اردبيل

خاطره (خاطره شفاهی)1392ساواالن ايگيدلری

سپاه پاسداران انقالب ام ي ر رزاق زاده نبرد طريق القدس2301
اسالمی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1391

نبردهای ماندگار به روايت آمار: 2302
اطالعات فشرده ای از نبرد نيروهای 

زمينی در هشت سال دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390سوره سبزتدوين مجتبی جعفری

ادبيات داستانی (رمان)1390ياران شاهدمحمد محمودی نورآبادینبرد هسجان2303
نبض خاکريزها را بگير: يادنامه 2304

شهيدان جامعه پزشکی کوهدشت
زندگينامه (مجموعه 1392آيين احمد (ص)   نويسنده محمدتقی عزيزيان

زندگينامه)
نبيل: يادنامه اسوه صبر و استقامت 2305

سردار جانباز شهيد مجيد نبيل
زندگينامه (زندگينامه 1392دانش امروزحسن شکيب زاده

مستند)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390صبح روشنمحمدجواد محبتنت آواز قناری ها2306
نويسندگان جعفر شيرعلی نيا؛ نجات شهر: روايت مهران2307

محمدجواد اکبرپور؛ به کوشش 
خانه فرهنگ و هنر ساقيا

نقد و  پژوهش تاريخی1390فاتحان

ادبيات داستانی (رمان)1391کتابدار توسمحبوبه بورینجوا با محسن2308
سازمان بنياد شهيد و نجواهای آسمانی2309

امور ايثارگران استان 
سيستان و بلوچستان

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

نجوايی با برادر شهيدم: يادداشتهای 2310
زائران سرزمين نور

گردآوری و تدوين جانمراد 
احمدی؛ [برای] مرکز حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 

صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان

شعر و نثر ادبی (نثر 1391ستارگان درخشان
ادبی)/ گردآوری های ادبی

نخستين جشنواره مستقل 2311
فيلم نامه نويسی انقالب اسالمی (جلد ٢)

مديرمسئول سيداحمد ميرعاليی؛ 
سردبير مسعود نجفی

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1391بنياد سينمايی فارابی

نخل بی سر: يادمان شهيد سرفراز 2312
خليل ميرزائيان

زندگينامه (زندگينامه 1390مقسمنويسنده يداهللا ميرزائيان
مستند)

شاعر و گردآورنده مهدی نخل های زخمی2313
شورگشتی؛ با همکاری شرکت 

شير پاستوريزه پگاه تهران

خاطره (مجموعه خاطره)1392فصل پنجم
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نخل های صبور: خاطرات رزمندگان 2314

پرافتخار گردان کربال به همراه سيری 
کوتاه در زندگی سرداران شهيد

زندگينامه (مجموعه 1390معتبرنويسنده عبد الصاحب رومزی پور
زندگينامه)

نخل و زيتون  : مجموعه شعرهای 2315
برگزيده دفاع مقدس سال های ٨٨، 

٨٩، ٩٠ استان مرکزی

به کوشش بابک روزبه، شاهرخ 
حکمت

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391انديشه مطهر
گردآوری های ادبی

نخل و نارنجک: منتخب پنجمين 2316
جشنواره شعر دفاع مقدس و 

سروده های علی حصاری

تدوين سعادت جالل دوست؛ 
[برای] معاونت ادبيات اداره کل 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان شمالی

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392بيژن يورد
گردآوری های ادبی

شاعر هاشم کرونی؛ تصويرگر نذر آقا2317
مهرنوش دشتی زاده؛ کاری از 
موسسه فرهنگی هنری آسمان 

هشتم

شعر کودک و نوجوان1390مرکز نشر زرينه

نويسنده فرزانه ايران نژاد پاريزی؛ نذری من و عروسکم2318
تصويرگر مهرزاد ارديبهشت

کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان کودک)

نذير هور: زندگينامه شهيد سيدکاظم 2319
کاظمی مسئول واحد اطالعات و عضو 

شورای فرماندهی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

موسسه انجمن نويسنده شمسی خسروی
پيشکسوتان سپاس

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

نقد و  پژوهش تاريخی1392ترآواتاليف و گردآوری يداهللا اقدامی  نرگس های سوخته2320
نرگسی ها: مجموعه داستان های کوتاه 2321

با الهام از زندگی ١۶ شهيد گراييل 
محله شهرستان بهشهر

علی اصغر سروی؛ [برای] کنگره 
سرداران اميران و ده هزار شهيد 

استان مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1390نوج
داستانی)

نزديک است: سردار شهيد اصغر 2322
جوانی به روايت زهرا جوانی

نويسنده مهری السادات 
معرک نژاد؛ [برای] مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) 

اصفهان

کردستان1390ستارگان درخشان

نسل عاشورا (جلد ٧: يادنامه 2323
سرداران و شهدای شهرستان جلفا و 

منطقه آزاد ارس)

سپاه پاسداران انقالب مدير اجرايی عبدالحسين محمدی
اسالمی (آذربايجان 

شرقی)، سپاه 
عاشورا، مرکز حفظ 

آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس

مجموعه هنری (عکس)1391

نسل آفتاب: خاطرات ايثارگران از 2324
زبان دانش آموزان (جلد ١)

گردآورندگان جعفر حبيبی ... [و 
ديگران]

وزارت آموزش و 
پرورش، ادراه کل 

استان قزوين، اداره 
شاهد و ايثارگران

خاطره (مجموعه خاطره)1391

نسل آفتاب: خاطرات ايثارگران از 2325
زبان دانش آموزان (جلد ٢)

گردآورندگان جعفر حبيبی ... [و 
ديگران]

وزارت آموزش و 
پرورش، ادراه کل 

استان قزوين، اداره 
شاهد و ايثارگران

خاطره (مجموعه خاطره)1391

صفحه  ١۵۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نادر نصيری صيقالن؛ [برای] نسل جديد بايد بداند2326

معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان قزوين

نقد و  پژوهش تاريخی1391انديشه زرين

گردآوری ستاد کنگره سرداران نسل روح اهللا (جلد ٢)2327
اميران و هشت هزار شهيد استان 
گيالن؛ تدوين رضا صالح فخاری

مجموعه هنری (عکس)1392لوح نگار

زندگينامه (زندگينامه 1391سوره سبزافسانه سادات ميرحبيبینسيم رهايی2328
داستانی)

نسيم نور: مجموعه متون ادبی 2329
برگزيده دوره های هفتم، هشتم و نهم 

جشنواره فرهنگی هنری ره آورد 
سرزمين نور

دبيرخانه جشنواره ره آورد 
سرزمين نور

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سازمان 

بسيج مستضعفين، 
سازمان اردويی 

راهيان نور و 
گردشگری

شعر و نثر ادبی (نثر 1390
ادبی)/ گردآوری های ادبی

نشان حبيب: بر اساس خاطرات دکتر 2330
حبيب جريری

نشر شاهد (بنياد مصطفی محمدی
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

نشان شجاعت: خاطرات برگزيده دو 2331
جشنواره خاطره نويسی سال های ٩٠ 

و ٩١ اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان بوشهر

خاطره (مجموعه خاطره)1391دريانوردبه کوشش سيدنعمت اهللا رکنی

نشر شاهد (بنياد حسين ياقوتینشان عشق2332
شهيد و امور 

ايثارگران)

کردستان1391

مجموعه هنری (عکس)1390برگ آذينمرتضی پاکسرشتنشان عشق2333
  نشيلو: بر اساس خاطرات سيده کلثوم 2334

مسيح پور همسر شهيد کاظم عليزاده
 تدوين مريم السادات ذکريايی؛ 

تهيه کننده کميته ی تدوين و 
انتشارات کنگره ی ده هزار شهيد 

مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1391انتشارات ساری
مستند)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390آل احمد (ع)سيدحميد جهان بختنظم پايداری در اقوام ايرانی2335
نعلين و کتانی:  دريچه ای به حيات 2336

نورانی سردار شهيد حجه االسالم 
ابوالقاسم بزاز

پديدآورندگان سيدحميد مشتاقی نيا، 
محسن عليجان زاده؛ کاری از 
گروه فرهنگی تحقيقی معبر

کردستان1391حديث مهتاب

نغمه های آسمانی: راز و نياز عاشقانه 2337
مسافران راه حقيقت

تدوين و گردآوری علی اکبريان؛ 
[برای] اداره کل بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان مازندران

شعر و نثر ادبی (نثر 1391پريوشان
ادبی)

نغمه های سرخ: تحليل محتوای 2338
وصيت نامه های شهدای دانشگاه امام 
صادق (ع) (جلد ١: شهدای گرانقدر 
محمدرضا رضايی زال، مهدی امينی 

قاضی جهانی، محمود برزگری 
فيروزآبادی، عليرضا خانبابايی، قاسم 

اشجع زاده)

به کوشش مسعود رحمتی، مهدی 
عبداللهی ضياءالدينی

دانشگاه امام صادق 
(ع)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

صفحه  ١۵٧  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نغمه های سرخ: تحليل محتوای 2339

وصيت نامه های شهدای دانشگاه امام 
صادق (ع) (جلد ٢: شهدای گرانقدر 
علی امراللهی پورشيرازی، مصطفی 

اسماعيلی، حميدرضا بهداد، 
اميرحسين صبوری، جاويد مرحمتی)

به کوشش مسعود رحمتی، مهدی 
عبداللهی ضياءالدينی

دانشگاه امام صادق 
(ع)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

نغمه های سرخ: تحليل محتوای 2340
وصيت نامه های شهدای دانشگاه امام 
صادق (ع) (جلد ٣: شهدای گرانقدر 

شهيد محمد حامدی، شهيد جواد 
غفارزاده، شهيد قاسمعلی راستگو، 

شهيد ميرسعيد صادقی، شهيد عليرضا 
صفايی نراقی)

به کوشش مسعود رحمتی، مهدی 
عبداللهی ضياءالدينی

دانشگاه امام صادق 
(ع)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

نغمه های سرخ: تحليل محتوای 2341
وصيت نامه های شهدای دانشگاه امام 
صادق (ع) (جلد ۴: شهدای گرانقدر 
شهيد مهدی اسماعيليان نجف آبادی، 
شهيد روح اهللا سوزنگر، شهيد مطلب 

شفيعی جايگانی، شهيد علی 
قربان زاده قمصری، شهيد حميدرضا 

غفوری شعرباف)

به کوشش مسعود رحمتی، مهدی 
عبداللهی ضياءالدينی

دانشگاه امام صادق 
(ع)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

نغمه های سرخ: تحليل محتوای 2342
وصيت نامه های شهدای دانشگاه امام 
صادق (ع) (جلد ۵: شهدای گرانقدر 

محسن غرسبان، کاظم نورالهيان، 
علی نيکبخت، سعيد وطن پور، 

اسماعيل فضليزاده)

به کوشش مسعود رحمتی، مهدی 
عبداللهی ضياءالدينی

دانشگاه امام صادق 
(ع)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

نغمه های سرخ: تحليل محتوای 2343
وصيت نامه های شهدای دانشگاه امام 
صادق (ع) (جلد ۶: شهدای گرانقدر 

سيدمهدی حياتی رکنی، رامين 
عقدايی، سينا شرف زاده، محمود 

کرمی، ناصرالدين باغانی)

به کوشش مسعود رحمتی، مهدی 
عبداللهی ضياءالدينی

دانشگاه امام صادق 
(ع)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

نغمه های سرخ: تحليل محتوای 2344
وصيت نامه های شهدای دانشگاه امام 
صادق (ع) (جلد ٧: شهدای گرانقدر 

نادر ميشانی فر، غالمرضا بيات، حميد 
محمودنژاد، عليرضا وقار، مصطفی 
عبدالشاه، اميرحسين رضاپور، علی 

شريعتمداری، علی اکبر جليلی بهابادی)

به کوشش مسعود رحمتی، مهدی 
عبداللهی ضياءالدينی

دانشگاه امام صادق 
(ع)

زندگينامه (مجموعه 1392
زندگينامه)

نفتکشها در کام آتش: با نظارت و 2345
روايتی مستند از محمد سوری

خاطره (مجموعه خاطره)1390فرهنگ انديشمندانعباس خيرخواه

شعر و نثر ادبی (شعر)1392هزاره ققنوسسارا جلودارياننفحه فردوس: مجموعه شعر2346
مهديه محمودی؛ تصويرگر نقاشی ستاره ها2347

محبوبه محمودی
داستان کودک و نوجوان 1391گرا

(داستان کودک)

صفحه  ١۵٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نقد ساختاری روايت در داستان های 2348

ادبيات مقاومت ايران با تاکيد بر 
داستان های طوفانی ديگر در راه 

است، بيوتن، باغ بلور و من قابل 
پسرتان هستم

عبداهللا حسن زاده ميرعلی، علی 
ششتمدی

نقد و پژوهش ادبی1392راه کمال

نقش ترکمن صحرا در حفظ و حراست 2349
از کيان اسالمی

ارتش جمهوری مؤلف نادر عليزاده
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

زندگينامه (مجموعه 1391
زندگينامه)

نقش حضرت آيةاهللا العظمی محمدرضا 2350
گلپايگانی ره در دفاع مقدس

عباس رضوانی نسب، محمد 
اسماعيل زاده

نقد و  پژوهش فرهنگی1391والء منتظر (عج) 

نقش روحانيت استان ايالم در انقالب 2351
اسالمی و دفاع مقدس

مرتضی اکبری؛ [برای] امور 
پژوهشی و آموزشی اداره کل 
تبليغات اسالمی استان ايالم

زندگينامه (مجموعه 1391جوهر حيات
زندگينامه)

صرير (بنياد حفظ آثار سيدعلی صادقی سنگدهینقش زنان در تداوم نهضت حسينی2352
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس 2353
و دوران بازسازی

نقد و  پژوهش فرهنگی1392آذين توکلیآذين توکلی

نقش قدرت های بزرگ در جنگ عراق 2354
عليه ايران

نقد و  پژوهش تاريخی1391ميزاننگارش حميد صالحی

نقش مراجع و روحانيت در دفاع 2355
مقدس: نقش حضرت امام (ره) مراجع 

اعظام و روحانيت در پايداری و 
پيروزی دفاع مقدس از ديدگاه 

فرماندهان عالی در ستاد کل نيروهای 
مسلح و فصلی از خاطرات رهبر 

عزيز حضرت آيت اهللا خامنه ای عزيز 
در دفاع مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر  ستاد کل نيروهای مسلح[برای]
ارزش های دفاع مقدس

نقد و  پژوهش تاريخی1390

  سازمان بسيج هنرمندان[برای]نقطه اوج: مجموعه داستان کوتاه2356
خراسان رضوی

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری 
استان خراسان رضوی

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

نقطه صفر مرزی: خاطرات برگزيده 2357
نخستين جشنواره خاطره نويسی دفاع 

مقدس جنوب شرق استان تهران

گردآوری و تدوين مريم السادات 
ذکريايی

علمی و فرهنگی 
صاحب الزمان (عج)

خاطره (مجموعه خاطره)1390

نگار آسمانی: شرح زندگانی سردار 2358
شهيد علی آزادپور قائم مقام طرح و 

عمليات تيپ قدس کردستان

تاليف حسن کشايی آرانی، عباس 
حاجی حسينی

زندگينامه (زندگينامه 1392ستارگان درخشان
مستند)

نگاه آشنا: سردار شهيد مرتضی 2359
اسماعيل زاده

زندگينامه (زندگينامه 1392سدره المنتهیبه کوشش برزو فرهمنديان
مستند)

نگاه پرباران: مروری بر نقش زنان 2360
در هشت 

سال دفاع مقدس

نويسندگان سعيد زاهدی، سميه 
شريفلو؛ به کوشش خانه فرهنگ 

و هنر ساقيا

نقد و  پژوهش فرهنگی1391فاتحان

نگاهی ديگر: ظرفيت های نمايشی 2361
خاطرات مکتوب دفاع مقدس

به کوشش آذر خزاعی سرچشمه، 
ليال جلينی

نقد و  پژوهش هنری1391صاعقه

صفحه  ١۵٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
نگاهی گذرا به اشاعه فرهنگ دفاع 2362

مقدس در مناطق غرب و شمالغرب 
کشور

هيئت رزمندگان اسالم 
غرب و شمالغرب 

کشور، روابط عمومی

نقد و  پژوهش فرهنگی1391

نگاهی گذرا به زندگی شهيده نسرين 2363
افضل

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس، اداره کل 

استان فارس

کردستان1390

نگاهی نو به ابعاد قطعنامه ۵٩٨: 2364
مجموعه مقاالت دومين همايش 

قطعنامه ۵٩٨

موسسه مستشهدين به کوشش محمدمهدی بهداروند
وصال، دبيرخانه 

همايش قطعنامه ۵٩٨

نقد و  پژوهش تاريخی1390

زندگينامه (مجموعه 1391دارخوينگردآورنده محمد محمدینماز شب شهيدان2365
زندگينامه)

زندگينامه (مجموعه 1391دارخوين گردآورنده محمد محمدینماز شهيدان2366
زندگينامه)

نمايش های ايرانی (جلد ۶: نمايش های 2367
جنگ و دفاع مقدس)

سوره مهر (سازمان صادق عاشورپور
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

نقد و  پژوهش هنری1390

مجموعه هنری (عکس)1391جوهر حياتمؤلف حشمت اله آقايینمای نزديک2368
نمی از يمی: چهارده نکته از مطالبات 2369

مقام معظم رهبری از نيروی زمينی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران

ارتش جمهوری تهيه و تدوين محمدرضا فوالدی
اسالمی ايران، نيروی 

زمينی، مرکز 
مطالعات و تحقيقات و 

ارزيابی تدوين 
آئين نامه های رزمی

نقد و  پژوهش فرهنگی1392

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1392شانیسجاد عزيزی آرامننه علی2370
گردآوری های ادبی

مولف محسن بارباز اصفهانی؛ نهال کاری در جبهه2371
تصويرگر صفيه صادقی

داستان کودک و نوجوان 1391شهيد حسين فهميده
(داستان کودک)

نوای سرخ ٢: آثار منتخب دومين 2372
جشنواره شعر دفاع مقدس شرق 

استان تهران  (دماوند)

اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس شرق 

استان تهران (دماوند)

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390رشد و توسعه
گردآوری های ادبی

نوای سرخ ٣: مجموعه اشعار 2373
برگزيده سومين جشنواره شعر دفاع 

مقدس شرق استان تهران (دماوند)

به اهتمام اداره حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس شرق 

استان تهران، دماوند

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391کعبه دل
گردآوری های ادبی

نوجوان سنگرساز: براساس زندگی 2374
کوچکترين سنگرساز بی سنگر شهيد 

خدامراد توکلی

سروده عبدالرضا حياتی؛ طراحی 
سيدابوالقاسم رضاتوفيق، حسين 
حاتمی؛ [برای] کميسيون امور 

ايثارگران سازمان جهاد 
کشاورزی استان خوزستان

شعر کودک و نوجوان1391نيلوفران

نورالدين: زندگی نامه داستانی روحانی 2375
شهيد نورالدين عبداهللا نيا

تاليف محمدرضا داداش زاده، 
حسين داداش زاده

زندگينامه (زندگينامه 1390چشمه سار معارف
داستانی)

نورالدين پسر ايران: خاطرات 2376
سيدنورالدين عافی

نگارش معصومه سپهری؛ 
مصاحبه موسی غيور، معصومه 

سپهری

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1390
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نوزاد با قنداق قرمز: داستانی بر 2377

اساس زندگی سردار شهيد محمد 
تيموريان

کنگره بزرگداشت الهام عسگری
سرداران و ده هزار 

شهيد مازندران

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

نيايش نامه: مناجات و دلنوشته های 2378
شهدای دارالعلم يزد

گردآوری و تدوين اميرحسين 
کالنتری سرچشمه، محمدرضا 

کالنتری سرچشمه؛ [برای] 
سازمان بسيج هنرمندان يزد

شعر و نثر ادبی (نثر 1391شاهنده
ادبی)

نيرومند بصير: زندگی نامه شهيد 2379
حجت االسالم والمسلمين محمد نيرومند

تاليف محمدجواد هوشيار حاجيان 
يزدی؛ [برای] ستاد يادواره 

شهدای روحانی خراسان رضوی، 
سازمان بنياد شهيد و امور 
ايثارگران خراسان رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک 
مستند)

 نيروهای نيمه وقت: خاطرات سال های 2380
دفاع مقدس علی رضا طاهری بروجنی

تدوين ابراهيم رحيمی پردنجانی؛ 
ويراستار وحيد خليلی

خاطره (خاطره 1392سدره المنتهی
خودنوشت)

نيروی دريايی ارتش ج.ا.ا. و هشت 2381
سال دفاع مقدس

گردآورنده دفتر پژوهش های 
نظری و مطالعات راهبردی 

نيروی دريايی ارتش جمهوری 
اسالمی ايران

ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، نيروی 

دريايی، دفتر 
پژوهش های نظری و 

مطالعات راهبردی

نقد و  پژوهش تاريخی1392

نيروی دريايی ارتش جمهوری 2382
اسالمی ايران، نيروی راهبردی: 
مجموعه رهنمودها و تدابير مقام 
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا 

حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) 
در جمع فرماندهان و کارکنان نيروی 
دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران 

تا تاريخ ١٣٩٠/۵/٢ (جلد ١)

گردآورندگان حبيب اهللا سياری، 
مهرداد آل احمد، ابوالفضل پروانه

ارتش جمهوری 
اسالمی، نيروی 

دريايی، پژوهش های 
نظری و مطالعات 

راهبردی

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

نيروی هوايی ارتش در گذر تاريخ: 2383
مروری بر تاريخچه، فعاليت ها و 

توانمندی های نيروی هوايی ارتش 
جمهوری اسالمی ايران

ارتش جمهوری پژوهشگر حسين بهنام گهر
اسالمی ايران، نيروی 

هوايی، مرکز 
انتشارات راهبردی 

نهاجا

نقد و  پژوهش تاريخی1390

ارتش جمهوری کاظم جنابینيش ها و نوش های سربازی2384
اسالمی ايران، 

سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 

مقدس

خاطره (خاطره اسارت)1391

خاطره (خاطره 1392ساواالن ايگيدلرینويسنده علی زين العابديننيمروی جنگ: خاطرات دفاع مقدس2385
خودنوشت)

نينواييان: روايتی از کربالييان پايگاه 2386
مقاومت منتظران شهادت مستقر در 

مسجد زينبيه ماراالن تبريز

مولف ليال ميرزايان فر؛ به 
سفارش يادواره شهدای منطقه 

ماراالن تبريز، با همکاری 
شهرداری منطقه چهار تبريز

زندگينامه (مجموعه 1392ياس نبی
زندگينامه)

نيوار و نبرد: پديده های جوی در 2387
صحنه های نبرد

مرکز آموزشی و مؤلف محمدرضا بايرامی
پژوهشی شهيد سپهبد 

صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1391
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سوره مهر (سازمان محمدعلی قاسمیهات: رمان فراگاه2388

تبليغات اسالمی، 
حوزه هنری)

ادبيات داستانی (رمان)1392

هاشمی رفسنجانی، کارنامه و 2389
خاطرات (سال ١٣۶٧: پايان دفاع 

آغاز بازسازی)

دفتر نشر معارف به اهتمام عليرضا هاشمی
انقالب

خاطره (خاطره 1390
روزنوشت)

هاشمی رفسنجانی، کارنامه و 2390
خاطرات (سال ١٣۶٨: بازسازی و 

سازندگی)

دفتر نشر معارف به اهتمام علی الهوتی
انقالب

خاطره (خاطره 1391
روزنوشت)

نويسنده منوچهر اکبولو؛ هديه2391
تصويرگر زهرا مهابادی

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

نويسنده ليال کريميان؛ تصويرگر هديه بابا2392
الهه فضيلت

داستان کودک و نوجوان 1392ستارگان درخشان
(داستان کودک)

نويسنده سيدهادی يثربی؛ هديه رزمندگان2393
تصويرگر حسين آسيوند

داستان کودک و نوجوان 1390بين الحرمين
(داستان کودک)

شاعر فاطمه قائدی؛ کاری از هديه روز پدر2394
موسسه فرهنگی هنری آسمان 

هشتم

شعر کودک و نوجوان1390مرکز نشر زرينه

شاعر سيدمهدی موسوی؛ هديه ها و خاطره ها2395
تصويرسازی گروه هنری صحرای 

طاليی

شعر کودک و نوجوان1391حديث نينوا

ادبيات داستانی (داستان 1390کتاب نيستانسارا عرفانیهديه ولنتاين: مجموعه داستان2396
کوتاه)

هر جامه اگر سرخ ... که احرام من 2397
است: مجموعه شعر در رثای ميثم 

واليت روحانی خط مقدم جبهه ها شهيد 
حجت  االسالم والمسلمين شيخ عبداهللا 

ميثمی جانشين نماينده امام در 
يگان های رزمی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی و قرارگاه خاتم االنبيا (ص)

به اهتمام محمدقاسم فروغی 
جهرمی

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نمايندگی 
ولی فقيه، معاونت 
روابط عمومی و 

انتشارات

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390
گردآوری های ادبی

شعر و نثر ادبی (شعر)1392ثالثتيمور آقامحمدیهرگز به جنگ سيگار تعارف نکن2398
هرمزد مرد کامل: زندگينامه داستانی 2399

شهيد هرمزد ستاری
موسسه انجمن نويسنده محمدعلی گودينی

پيشکسوتان سپاس
زندگينامه (زندگينامه 1391

داستانی)
هزار از بيست: سردار شهيد رضا 2400

کريمی به روايت بتول بنکدار
نويسنده هاجر نظری؛ [برای] 

مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 

(عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

هزار شب و يک شب: خاطرات آزاده 2401
بيژن کريمی

خاطره (خاطره اسارت)1390پيام آزادگاننويسنده بيژن کريمی

ادبيات داستانی (داستان 1391کتاب نيستانمريم فردوسیهزار گره2402
کوتاه)
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هزارهای هزار حماسه: خاطرات 2403

شهدای ١٧ شهرستان استان مازندران
جواد صحرايی؛ [برای] کنگره 

برزگداشت سرداران اميران و ده 
هزار شهيد استان مازندران

زندگينامه (مجموعه 1390نوج
زندگينامه)

 روز اسارت:  بخشی از 24041322
 خاطرات آزاده سرافراز محمدعلی

حبيب اللهی

نوشته سارا غريب آبادی؛ [به 
سفارش] اداره کل حفظ و آثار 
ارزشهای دفاع مقدس استان 
گلستان؛ با همکاری موسسه 

فرهنگی هنری طليعه رضوان 
استان گلستان

خاطره (خاطره اسارت)1391مقسم

هزار و يک روز: شرح حال شهيد 2405
امير سرلشگر ابوالفضل شبان

زندگينامه (زندگينامه 1391سوره سبزنويسنده محمد بداقی
داستانی)

هستم تا بگويم: ناگفته های يک 2406
جانباز قطع نخاع

خاطره (خاطره 1391سوره سبزنويسنده رمضان روحی
خودنوشت)

هشت فصل عشق: عکس های 2407
غالمعلی دريانورد با موضوع پايداری

مجموعه هنری (عکس)1390دريانوردبه کوشش غالمحسين دريانورد

هفت: بر اساس زندگی شهيد 2408
سرلشکر مصطفی پژوهنده فرمانده 

گردان ١٨٣ تکاور لشکر ۵٨ ذوالفقار

زندگينامه (زندگينامه 1392سوره سبزنويسنده محسن صادق نيا
داستانی)

هفت آسمان  : سفرنامه راهيان نور 2409
ره توشه ای معنوی ازسفر به استان 

خوزستان

شعر و نثر ادبی (نثر 1392بهتاپژوهشزهرا کاظمی
ادبی)

هفتاد پالک سرخ: بزرگداشت شهدای 2410
منطقه منشاد، گهور، گل افشان  و دره

نويسنده محمدهادی شمس الدينی؛ 
مصاحبه و تحقيق محمدرضا 

شهبازی

محمد هادی 
شمس الدينی

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

شعر و نثر ادبی (شعر)1390احسان عباسلواحسان عباسلوهفتاد و دو هايکو2411
موسسه فرهنگی هنری حديث هفتاد و دو وصيت از ساکنان مهتاب2412

مهتاب
نامه و وصيت نامه 1390حديث مهتاب

(وصيت نامه)
موسسه فرهنگی هنری حديث هفت تپه، روايت ناخوانده2413

مهتاب
خاطره (مجموعه خاطره)1390حديث مهتاب

هفت سين روی خاک: خاطرات 2414
آزادگان استان مازندران در لحظه 

تحويل سال

خاطره (خاطره اسارت)1390انتشارات ساریمريم سادات ذکريايی

 شنبه: گزيده آثار نهمين جشنواره 24157
 سراسری شعر و داستان جوان مهد

پايداری

گردآوری و انتخاب آثار کمال 
شفيعی؛ [برای] دفتر شعر مرکز 

آفرينشهای ادبی حوزه هنری

سازمان تبليغات 
اسالمی، حوزه هنری

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391
گردآوری های ادبی

شعر و نثر ادبی (شعر)1391دارخوينعابد کريمیهفت کفن پوسيده اند تانک ها2416
هفده سالگی ام: خاطرات آزاده حسن 2417

تاجيک شير
خاطره (خاطره اسارت)1392پيام آزادگاننويسنده احمد يوسف زاده

همان لبخند هميشگی: کتاب محمد 2418
بروجردی

کردستان1391روايت فتحراوی مکمل فرهاد خضری

همپای رعد: خلبان شهيد مصطفی 2419
اردستانی

مشق (موسسه تدوين و بازنويسی حميد مشتاقی نيا
فرهنگی هنری حديث 

مهتاب)

زندگينامه (زندگينامه 1391
مستند)

به کوشش روزعلی قربانی؛ با همپای نسيم2420
همکاری يادواره سرداران و 

اميران و دويست و پنجاه و سه 
شهيد شهرستان هفتکل

زندگينامه (زندگينامه 1391دانش بيگی
مستند)
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همت بلند: بر اساس زندگی شهيد 2421

ابراهيم همت
اميرکبير، کتابهای نوشته زهرا عوض بخش

جيبی
زندگينامه (زندگينامه 1392

داستانی)
همچو مالک اشتر: روايت های از 2422

سردار شهيد هاشم اعتمادی
زندگينامه (زندگينامه 1390مشکوه قلممجيد اشتری

مستند)
همره خورشيد: حکايت هايی درباره 2423

رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهللا 
العظمی امام خامنه ای

مولف جمعی از نويسندگان 
موسسه انديشه سبز ثقلين

نقد و  پژوهش فرهنگی1390امام عصر (عج)

ادبيات نمايشی 1390حواعليرضا حنيفیهمسايه غربت: نمايشنامه2424
(نمايشنامه)

هم سفر: راهنمای سفر به سرزمين 2425
راهيان نور

تهيه و تنظيم موسسه فرهنگی 
مطاف عشق

موسسه فرهنگی 
راويت سيره شهدا

گردآوری های ادبی (ُجنگ 1392
ادبی)

همسفر اربعين: زندگينامه مهندس 2426
شهيد محمدجواد مقبلی

زندگينامه (زندگينامه 1390فانوسمنيژه کريمی
مستند)

 همسفران عشق: خاطرات، 2427
زندگی نامه، وصايا و اعالم شهدای 

زن استان اصفهان

طيبه کيانی؛ [برای] سازمان بسيج 
جامعه زنان سپاه صاحب الزمان 

(عج) استان اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1391ستارگان درخشان
زندگينامه)

همسفر تا بهشت: گزيده خاطرات ١۴ 2428
سردار شهيد استان فارس

گردآورنده مجيد ايزدی؛ [برای] 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس و بسيج سپاه فجر 
استان فارس، جبهه فرهنگی 

نورالهادی

زندگينامه (مجموعه 1390مشکوه قلم
زندگينامه)

همسفر سرخ: مجموعه داستان دفاع 2429
مقدس

ادبيات داستانی (داستان 1392تجلی مهرنويسنده کامران شرفشاهی
کوتاه)

هم قد يک نوزاد: مجموعه داستان 2430
کوتاه کوتاه

نويسنده علی سروی؛ [برای] 
حوزه هنری استان مازندران

ادبيات داستانی (داستان 1390انتشارات ساری
کوتاه)

همکالسی آسمانی: سيره شهدای 2431
دانش آموز خراسان شمالی

نويسندگان سيدعلی ارکانی فرد 
... [و ديگران]؛ [به سفارش] 

اتحاديه انجمنهای اسالمی 
دانش آموزان خراسان شمالی

مستندنگاری کودک و 1390جهانی
نوجوان (زندگينامه)

به کوشش روزعلی قربانی؛ با هم نفس فرشتگان2432
همکاری يادواره سرداران و 

اميران و دويست و پنجاه و سه 
شهيد شهرستان هفتکل

زندگينامه (زندگينامه 1391دانش بيگی
مستند)

نامه و وصيت نامه (نامه)1390نوجکيومرث باغستانی (کيا)همه حرف ها را نمی شود نوشت2433

هميشه آماده: گذری بر زندگی نامه 2434
شهيد حجت االسالم والمسلمين 

غالمحسين گذری

تاليف رسول سعيدی زاده؛ [برای] 
ستاد يادواره شهدای روحانی 

خراسان رضوی

زندگينامه (زندگينامه 1390آوای کلک
مستند)

ادبيات داستانی (رمان)1391گالره مهررحيمه حسين زادههميشه با منی2435
هميشه تر از هر چه اتفاق: گزيده شعر 2436

شهرستان فسا
شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1391فصل پنجمبه کوشش محمدحسين بهراميان

گردآوری های ادبی
هميشه های هنوز (دفتر ۴: منتخب 2437

آثار چهارمين جشنواره استانی شعر 
ايثار، شهادت و دفاع مقدس)

به انتخاب عباس شاهزيدی 
(خروش)؛ به کوشش معاونت 

ادبيات اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان 

اصفهان؛ [برای] مرکز حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس 

استان اصفهان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390ستارگان درخشان
گردآوری های ادبی

صفحه  ١۶۴  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
هنر مقاومت: (جلد ١: اولين جشنواره 2438

ملی هنرهای تجسمی مقاومت)
مجموعه هنری (تجسمی)1390ساقیدبيرکل جشنواره مصطفی گودرزی

هنر مقاومت: (جلد ٢: دومين 2439
جشنواره جهانی هنر مقاومت)

مجموعه هنری (تجسمی)1391ساقیبه کوشش سيدعباس ميرهاشمی

هنوز مرا نشناخته ای: خاطرات 2440
بسيجی شهيد مرحمت باالزاده

ساسان ناطق؛ [برای] مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه استان اردبيل

مستندنگاری کودک و 1390محقق اردبيلی
نوجوان (زندگينامه)

هنوز هم صدايش توی گوشم هست: 2441
بر اساس زندگی شهيد احمد کاظمی

اميرکبير، کتابهای نوشته نجمه تدين
جيبی

زندگينامه (زندگينامه 1391
داستانی)

هنوز يک خانه مانده: مجموعه ٩ 2442
قصه

نوشته شيوا سالمت؛ تصويرگر 
مرتضی امين

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

داستان کودک و نوجوان 1391
(داستان کودک)

هوانيروز نگاهی به گذشته، حال و 2443
آينده

نقد و  پژوهش تاريخی1392سوره سبزهوشنگ ياری

هوای همين حوالی: خاطره هايی از 2444
شهدای فارسان

زندگينامه (مجموعه 1392سدره المنتهیگردآوری و تآليف ناهيد اروجنی
زندگينامه)

هوبره: يک وقايع نگاری از مهاجرين 2445
هشت سال دفاع مقدس

علی عچرش؛ بازنويس 
مهری السادات معرک نژاد

خاطره (خاطره 1391دارخوين
خودنوشت)

اميرکبير، کتابهای ياسر يسناهورامه2446
سيمرغ

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392

ادبيات داستانی (رمان)1392عصر داستانياسر يسناهورامه2447
تاليف سيدعبداهللا افقهی هوشمندان معنوی2448

سبزواری؛ [برای] سازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران خراسان 

رضوی، ستاد يادواره شهدای 
روحانی خراسان رضوی

زندگينامه (مجموعه 1390آوای کلک
زندگينامه)

هويت پروانه ها: يادنامه شهدای 2449
شهرستان نايين

زندگينامه (مجموعه 1392ستارگان درخشانتدوين عليرضا مفتاح
زندگينامه)

کانون پرورش فکری حميدرضا شاه آبادیهيچ کس جرئتش را ندارد2450
کودکان و نوجوانان

داستان کودک و نوجوان 1392
(داستان نوجوان)

ميترا هنرمند؛ به سفارش کنگره وارنا تا واراس2451
بزرگداشت سرداران و چهار هزار 

شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

شعر و نثر ادبی (شعر)1392انديشمندان يزدعاليه مهرابیواژه را به اوج می برم2452
واقعه: مروری بر جهاد سازند گی 2453

شهرستان خمينی شهر د ر دفاع  مقد س
نويسندگان مهدی نوری، منصور 
ميردامادی؛ به سفارش سازمان 
جهاد سازندگی استان اصفهان

زندگينامه (مجموعه 1390هنرهای زيبا
زندگينامه)

واگويه های مهتابی: بر اساس 2454
خاطرات جبهه های دفاع مقدس 

حجت االسالم و المسلمين استاد صمدی 
آملی

خاطره (خاطره شفاهی)1391روح و ريحانعلی اکبر خاوری نژاد

نقد و  پژوهش تاريخی1390هدیبه کوشش محمدمهدی بهداروندو اما جنگ2455

صفحه  ١۶۵  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری
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واهای کانو: منتخب آثار چهارمين 2456

جشنواره اينترنتی داستان کوتاه کوتاه 
دفاع مقدس

ادبيات داستانی (داستان 1390مرسلبه انتخاب نسرين ارتجايی
کوتاه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم ايوب سيف زادهوحدت (دفتر ١)2457
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم ايوب سيف زادهوحدت (دفتر ٢)2458
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم ايوب سيف زادهوحدت (دفتر ٣)2459
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم ايوب سيف زادهوحدت (دفتر ۴)2460
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم سيعده اصغری آذروحدت (دفتر ۵)2461
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم سيعده اصغری آذروحدت (دفتر ۶)2462
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم سيعده اصغری آذروحدت (دفتر ٧)2463
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم زهرا مواليیوحدت (دفتر ٨)2464
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم زهرا مواليیوحدت (دفتر ٩)2465
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

وری وقت جنگه: خاطرات شفاهی 2466
اکبر کمالی

مصاحبه و تدوين سيدقاسم 
ياحسينی

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1390

وصال: چهل روايت از دلدادگی شهدا 2467
به امام زمان (عج)

زندگينامه (مجموعه 1391امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
زندگينامه)

وصال يار: نماز از منظر شهدای 2468
استان قزوين

نامه و وصيت نامه 1391انديشه زرينحسن شکيب زاده
(وصيت نامه)

وصيت در آخرين ايستگاه: زندگينامه 2469
٨١ شهيد شهر باغين و حومه، 

سعدی، رباط، استخروئيه، چناروئيه

سيدعلی ميری رکن آبادی؛ 
ويراستار محمدرضا صرفی

زندگينامه (مجموعه 1392گرا
زندگينامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان 2470
(دفتر ١: آ تا الف، آجقلی تا 

اعظمی نژاد)

تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان 2471
(دفتر ٢: الف تا ب، افتخاری تا 

بيناباشی)

تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان 2472
(دفتر ٣: پ تا چ، پارسا تا چوپانی)

تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

صفحه  ١۶۶  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری
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وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان 2473

(دفتر ٩: عر تا فرو، عرب خالقی تا  
فروزان فر)

نشر شاهد (بنياد تصحيح و تنظيم منوچهر اکبر
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان: 2474
(دفتر ۴: حا تا خد، حاج اسماعيل زاده 

تا خداييان)

نشر شاهد (بنياد تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان: 2475
(دفتر ۵: خد تا رس، خدر موحدی تا 

رستميان)

نشر شاهد (بنياد تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان: 2476
(دفتر ۶: رش تا شا، رشيدی، محمد 

تا شاهينی، عليرضا)

نشر شاهد (بنياد تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان: 2477
(دفتر ٧: شب تا صف، شبانی تا 

صفی نژاد)

تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان سمنان: 2478
(دفتر ٨: صل تا عر، صلواتی تا 

عرب خالقی)

تصحيح و تنظيم منوچهر اکبری؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1391
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان 2479
کردستان: الف تا ی

تنظيم و تصحيح نسرين خادمی 
خالدی؛ [برای] واحد انتشار آثار 

و اسناد شهدا و ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان 2480
کهگيلويه و بويراحمد (دفتر ٢: ح تا 

ع)

ناظر علمی تنظيم و تصحيح مهدی 
عليايی مقدم؛ [برای] واحد انتشار 

آثار و اسناد شهدا و ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1390
(وصيت نامه)

وصيت نامه کامل شهدا، استان 2481
کهگيلويه و بويراحمد: (دفتر ٣: غ تا 

ی)

تنظيم و تصحيح واحد انتشار آثار 
و اسناد شهدا و ايثارگران

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

نامه و وصيت نامه 1390يا زهرا (س)به کوشش علی اکبریوصيت ياران2482
(وصيت نامه)

نامه و وصيت نامه 1392تقديربه کوشش محمد عامریوصيت ياران (جلد ٢)2483
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد عبداله محمدیوضو با خاک2484
شهيد و امور 

ايثارگران)

خاطره (خاطره اسارت)1390

وضوی جنجالی: لحظات شادی آفرينی 2485
از نماز

عبدالرضا سالمی نژاد؛ [برای] 
کنگره سرداران و بيست و سه 
هزار شهيد کربالی خوزستان، 

مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه حضرت 
ولی عصر (عج) خوزستان

خاطره (مجموعه خاطره)1391نيلوفران

وطن سپرده به عشق: تاريخ شفاهی 2486
آزادگان بندر انزلی

مصاحبه و تدوين ميرعماد الدين 
فياضی؛ [برای] واحد ادبيات 
پايداری حوزه هنری گيالن

سوره مهر (سازمان 
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره اسارت)1391

خاطره (خاطره 1390شهيدينعلی نقی صادقی وفای نارنجک2487
خودنوشت)

ادبيات داستانی (رمان)1391البرزبهيه پيغمبریو فقط خاطره هاست (جلد ١)2488
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ادبيات داستانی (رمان)1391البرزبهيه پيغمبریو فقط خاطره هاست (جلد ٢)2489
وقت رسيدن انار: خاطرات شهدای 2490

کالگر محله جويبار
پ ژوهش و تحقيق اکرم فرخی؛ 

تهيه کننده کميته تدوين و 
انتشارات کنگره  ده هزار شهيد 

مازندران

زندگينامه (مجموعه 1391انتشارات ساری
زندگينامه)

وقتی پلنگ خواب است: خاطرات 2491
سرهنگ خلبان حسين وکيلی

سوره مهر (سازمان حجت شاه محمدی
تبليغات اسالمی، 

حوزه هنری)

خاطره (خاطره شفاهی)1391

وقتی خدا به من خيره شد: خاطرات 2492
برادر آزاده محمود حميدی

خاطره (خاطره اسارت)1391آل احمد (ع)تدوين سيدسعيد غياثيان

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1392نشر صاعفهبهزاد بهزادپوروقتی کوه گم شد2493

واليت فقيه: پيرامون واليت فقيه، 2494
صفات رهبری و روحانيت

پژوهش و گزينش فاطمه اميدی؛ 
[برای] واحد انتشار آثار و اسناد 

شهدا و ايثارگران

موسسه فرهنگی 
منادی تربيت

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

نشر شاهد (بنياد تهيه و تنظيم سيدحبيب حبيب پورواليت فقيه2495
شهيد و امور 

ايثارگران)

نامه و وصيت نامه 1392
(وصيت نامه)

واليت و دفاع مقدس: ناگفته هايی 2496
درباره نقش رهبر معظم انقالب در 

عمليات های غرب اهواز

مرکز آموزشی و تآليف سيدتراب ذاکری
پژوهشی شهيد سپهبد 

صياد شيرازی

نقد و  پژوهش تاريخی1392

ولی اهللا: مروری بر زندگی نامه سردار 2497
و سرلشگر شهيد ولی اهللا چراغی 

١٣٣٧ تا ١٣۶۴

نويسنده محمدصادق موسوی 
گرمارودی؛ به سفارش اداره کل 

بنياد شهيد و امور ايثارگران 
خراسان رضوی

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1392
مستند)

 و من هنوز ...: مجموعه فيلمنامه 2498
کوتاه دفاع مقدس استان کرمان

ادبيات نمايشی (فيلمنامه)1391گراگردآورنده حميد عسکری

ويژه افتتاح باغ موزه دفاع مقدس و 2499
ترويج فرهنگ مقاومت

شهرداری تهران، 
اداره کل روابط 

عمومی و بين الملل

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

ويژه نامه اولين گردهمايی رزمندگان 2500
گردان ۴١٨ حضرت ابوالفضل (ع)

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی استان کرمان، 

لشکر ۴١ ثاراهللا، 
قرارگاه گردان ۴١٨ 
حضرت ابوالفضل (ع)

خاطره (مجموعه خاطره)1391

ويژه نامه ششمين دوره جشنواره 2501
جايزه ادبی يوسف

تهيه و تنظيم محمدعلی قربانی، 
محمد دشتی، مريم سعيدخواه

دبيرخانه جشنواره 
جايزه ادبی يوسف

گردآوری های ادبی 1392
(ويژه نامه)

يادداشت های آسمانی: چهل يادداشت 2502
و متن عاشقانه و ادبی از شهدا

شعر و نثر ادبی (نثر 1392امينانگروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی
ادبی)

يادداشت های فرمانده: سردار 2503
سرلشکر پاسدار شهيد دکتر مجيد 

بقايی فرمانده قرارگاه کربال

موسسه فرهنگی مجيد بقايی
هنری جنات فکه

خاطره (خاطره 1391
روزنوشت)

يادداشت های ناتمام: روزنوشت های 2504
طلبه شهيد مهدی خاتمی

خاطره (خاطره 1391خورشيد بارانبه اهتمام زهرا يزدی نژاد
روزنوشت)

صفحه  ١۶٨  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
يادداشت هايی برای فردا: 2505

دست نوشته های دانشجوی شهيد 
غالمرضا سگوند

خاطره (خاطره 1392نيلوفرانمنوچهر مهدی پور
روزنوشت)

يادگار ابراهيم: خاطرات احمد 2506
عسگريان

گفتگو و تدوين صادق کيان نژاد 
اميری

خاطره (خاطره شفاهی)1390انتشارات ساری

زندگينامه (زندگينامه 1392روايت فتحسمانه زالیيادگاران کتاب غالمرضا رضايی2507
مستند)

زندگينامه (زندگينامه 1390روايت فتحکميل رضوان خواهيادگاران، کتاب رضوان خواه2508
مستند)

يادگار عقاب: نگاهی به زندگی شهيد 2509
عباس دوران

نويسنده علی اکبر پرهيزگار؛ 
تصويرگر رشيد کارگر

نشر شاهد (بنياد 
شهيد و امور 

ايثارگران)

مستندنگاری کودک و 1390
نوجوان (زندگينامه)

يادمان سردار شهيد محمدجواد 2510
(بهمن) درولی

به کوشش عبدالرضا سالمی نژاد؛ 
[برای] موسسه فرهنگی ثاراهللا 

ذزفول

زندگينامه (زندگينامه 1390نيلوفران
مستند)

يادمان سردار شهيد محمود کاظمی 2511
پورنگاری

به کوشش عبدالرضا سالمی نژاد؛ 
[برای] معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی سازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان 

خوزستان

زندگينامه (زندگينامه 1390نيلوفران
مستند)

 يادنامک: آثار منتخب اولين کنگره 2512
ملی خاطره نويسی دفاع مقدس

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

خاطره (مجموعه خاطره)1392

يادنامه زنان شهيد استان آذربايجان 2513
غربی

زينب تقی زاده؛ [برای] ستاد 
کنگره بزرگداشت دوازده هزار 
شهيد استان آذربايجان غربی

کردستان1391فرسار

يادنامه شهيد حجت االسالم عبداهللا 2514
ميثمی

سازمان جغرافيايی علی شمشيری
نيروهای مسلح

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

يادهای ماندگار: يادنامه شهدای 2515
روحانی اهل تسنن استان آذربايجان 

غربی

اسماعيل تقی زاده؛ به سفارش 
ستاد کنگره سرداران و دوازده 

هزار شهيد استان آذربايجان غربی

کردستان1392جبهه لر

يادواره های شهدا: بررسی 2516
تأثيرگزاری يادواره های شهدا بر روی 

آحاد مردم استان خراسان شمالی

محمود وضيع  ؛ به سفارش مرکز 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس و بسيج سپاه حضرت 
جواداالئمه (ع) خراسان شمالی  

نقد و  پژوهش فرهنگی1392جهانی

ياد يار: يادمانی از شهدای نيروی 2517
انتظامی استان قزوين

زندگينامه (مجموعه 1391انديشه زرينمؤلف احمد اشرفی
زندگينامه)

خاطره (مجموعه خاطره)1391نظریبه کوشش ثريا فالحیياران: مجموعه خاطرات مياندوآب2518

مرکز حفظ آثار و نشر يعقوبعلی منصوری فردياران آفتاب2519
ارزش های دفاع 
مقدس امام حسن 

استان البرز

زندگينامه (مجموعه 1390
زندگينامه)

يازده: خاطرات احمد چلداوی از 2520
زندان مخفی تکريت ١١ صدام

دفتر نشر معارف نويسنده احمد چلداوی
(نهاد نمايندگی مقام 

معظم رهبری در 
دانشگاهها)

خاطره (خاطره اسارت)1392

صفحه  ١۶٩  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
ياس کبود هرمدان: سردار شهيد 2521

رجبعلی محمدزاده
نويسنده محمدحسن نير؛ به 

سفارش مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه و 
بسيج سپاه حضرت جواداالئمه 

(ع) خراسان شمالی

زندگينامه (زندگينامه 1392جهانی
مستند)

ياقوت سرخ: زندگينامه ٣٨ شهيد 2522
هنرمند استان اردبيل

زندگينامه (مجموعه 1391حافظ انديشهمولف عظيم دشتی
زندگينامه)

آرزو مهبودی؛ کاری از موسسه ياکريم دلش تنگ می شود2523
فرهنگی هنری آسمان هشتم

داستان کودک و نوجوان 1390مرکز نشر زرينه
(داستان کودک)

نرگس آبيار؛ به سفارش کنگره ياور جنوب2524
بزرگداشت سرداران و چهار هزار 

شهيد تدارکات و پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

ياور صادق: خاطرات شفاهی حاج 2525
محمدصادق بنايی

خاطره (خاطره شفاهی)1391فاتحانمصاحبه و تدوين حسين نيری

اميرکبير، کتابهای نوشته پروين برهان شهرضايیيخ در بهشت صورتی2526
سيمرغ

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

يک آسمان ستاره: مجموعه بيانات و 2527
رهنمودهای مقام معظم رهبری و 

فرماندهی کل قوا در ديدار با 
فرماندهان و کارکنان نيروی هوايی 

ارتش جمهوری اسالمی ايران ١٣۶٨ 
تا ١٣٨٨

اجا (ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، 

سازمان عقيدتی 
سياسی)

نقد و  پژوهش فرهنگی1390

يک آسمان شقايق: خاطراتی از امير 2528
سرتيپ خلبان احمد کشوری

تهيه و تنظيم سيدمحمد حسينی؛ 
[برای] ستاد آيه های ايثار و تالش

زندگينامه (زندگينامه 1391کتاب همه
مستند)

يک آسمان، هزار ستاره: يادمان معلم 2529
شهيد حسن صمدزاده قهفرخی

نويسنده سيده زهره علمدار؛ 
محققين طاهره حمزه پور، رسول 

حمزه پور؛ به کوشش حوزه 
مقاومت بسيج امام حسين(ع) 

فرخ شهر، دفتر حفظ و نشر آثار 
شهدا و رزمندگان

زندگينامه (زندگينامه 1390سامان دانش
مستند)

رياست جمهوری، نويسنده معصومه زارعيک آينه سه انعکاس2530
مرکز امور زنان و 

خانواده

زندگينامه (زندگينامه 1392
داستانی)

سراينده حامد انتظام؛ طراح يک باغ گيالس2531
گرافيک و تصويرگر امير نساجی

موسسه فرهنگی 
هنری قدر واليت

شعر کودک و نوجوان1390

يک بيابان تانک: خاطرات سردار 2532
شهيد حاج علی ژاله

مولف جعفر طيار؛ تهيه کننده 
معاونت پژوهش و ارتباطات 

فرهنگی سازمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان کرمان

زندگينامه (زندگينامه 1391فانوس
مستند)

يک پله تا خدا: مجموعه زندگينامه و 2533
خاطرات شهدای منطقه بلوار الکان 

پايگاه مقاومت سردار شهيد خجسته 
شهرستان رشت

گردآورنده محمدرضا 
بينش برهمند؛ با همکاری پايگاه 

مقاومت سردار شهيد خجسته 
بلوار الکان شهرستان رشت

زندگينامه (مجموعه 1390بلور
زندگينامه)

صفحه  ١٧٠  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
يک جرعه صبر: داستان هايی کوتاه 2534

برگرفته از خاطرات شيرزنان شهيد و 
ايثارگر

خاطره (مجموعه خاطره)1391نسيم کوثرمحمود سوری

يک خاکريز غزل: برگزيده سومين و 2535
چهارمين جشنواره استانی شعر دفاع 
مقدس بازه زمانی ١٣٨٨ تا ١٣٨٩

به انتخاب سيدمهدی موسوی 
فاخر؛ به کوشش اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان همدان

شعر و نثر ادبی (شعر)/ 1390همدان
گردآوری های ادبی

نويسنده منيژه اسالمی؛ تصويرگر يک دشت الله2536
ناهيد لشگری فرهادی

داستان کودک و نوجوان 1392دانش نگار
(داستان کودک)

نويسنده و تصويرگر رويا يک روز دوباره به آسمان برمی گردند2537
شاه حسين زاده

نشر صف (ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران، سازمان 
عقيدتی سياسی، 

معاونت فرهنگی و 
روابط عمومی)

داستان کودک و نوجوان 1390
(داستان کودک)

يک ساعت زودتر: روايتی از زندگی 2538
شهيد رضا عباس زاده

زندگينامه (زندگينامه 1391عماد فردانويسنده احمد ايزدی
مستند)

يک ساعت و نيم پرواز: همراه با 2539
شهدای پايگاه مقاومت امام موسی 
کاظم (عليه السالم) حسينيه ارشاد

زندگينامه (مجموعه 1390اسماعيل ماهينی
زندگينامه)

نقد و پژوهش علوم 1390آهنگ قلمنويسنده رامين رامين نژاديکصد سال طب نظامی در خراسان2540
کاربردی

يک عمر بيداری: شرح حال شهيد 2541
امير سرلشگر شهيد بدايار بهبودی

محمود نصر؛ [برای] نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اسالمی 

ايران

زندگينامه (زندگينامه 1390سوره سبز
مستند)

شهريار عباسی؛ به سفارش يک قرار عاطفی2542
کنگره بزرگداشت سرداران و 
چهار هزار شهيد تدارکات و 

پشتيبانی سپاه

زندگينامه (زندگينامه 1391فاتحان
داستانی)

يک کوله بار از خاطرات سبز: 2543
خاطرات دليرمردان پدافند هوايی در 

سال های دفاع مقدس

مولفان فرامرز روح افزا، محمود 
حجامی، رضا جهانفر؛ [برای] 

قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبياء 
(ص) ارتش جمهوری اسالمی 

ايران، مرکز مطالعات تحقيقات و 
تدوين آيين نامه های رزمی، 

مديريت حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

خاطره (مجموعه خاطره)1392روناس

خاطره (مجموعه خاطره)1390دارخوينطيبه کيانیيک کوله پشتی خاطره2544

اميرکبير، کتابهای نوشته فاطمه کازرانیيک ليلی و دو مجنون: طالييه2545
جيبی

ادبيات داستانی (رمان)1392

يک ماه برای هميشه: سردار شهيد 2546
حسن قربانی به روايت اشرف شيشه گر

نويسنده فاطمه ابوالقاسمی؛ 
[برای] مرکز حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه 
صاحب الزمان (عج) اصفهان

زندگينامه (زندگينامه 1390ستارگان درخشان
مستند)

يک نفر صدايم می کند: مجموعه 2547
داستان کوتاه

ياران شاهد (بنياد آرزو مهبودی
شهيد و امور 

ايثارگران)

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

صفحه  ١٧١  از  ١٧٣ تهيه شده در: کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری



به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
گردآوری و تنظيم معصومه بانو يکی از مردان خدا2548

عظيمی مهرآبادی
زندگينامه (زندگينامه 1390تأمين

مستند)
ادبيات داستانی (رمان)1391افرازمهدی کفاشيکی بود سه تا نبود2549
يلدای کوير: خاطرات سردار شهيد 2550

محمدعلی مشهد
نشر شاهد (بنياد محبوبه صادقی

شهيد و امور 
ايثارگران)

زندگينامه (زندگينامه 1390
مستند)

يوحنا: خاطرات شفاهی آزاده ميکائيل 2551
فرج پور از فرماندهان و آزادگان واحد 
اطالعات و عمليات لشکر ٢۵ کربال

گفتگو و تدوين حسن شيردل، 
حسين شيردل

ستاد کنگره 
بزرگداشت سرداران 

و ده هزار شهيد 
استان مازندران، 

کميته تدوين و 
انتشارات  

خاطره (خاطره اسارت)1390

يوسف (جلد ۶: داستان های برگزيده 2552
ششمين جايزه ادبی يوسف)

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

ادبيات داستانی (داستان 1392
کوتاه)

يوسف (کتاب ۵: داستان های برگزيده 2553
پنجمين جشنواره داستان کوتاه دفاع 

مقدس، جايزه ادبی يوسف)

صرير (بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های 

دفاع مقدس)

ادبيات داستانی (داستان 1390
کوتاه)

يوسف بی سر: مروری بر زندگينامه 2554
شهيد نصراهللا جنيدی جعفری اولين 

شهيد از فرزندان حجت االسالم 
والمسلمين جنيدی امام جمعه فقيد 

رودسر

زندگينامه (زندگينامه 1392ظهورتأليف محسن جنيدی جعفری
مستند)

يوسف گم گشته: يادنامه شهيد امير 2555
سرلشکر محمدباقر روحی

يوسف الهی، حميد روحی 
کاشيکاليی

زندگينامه (زندگينامه 1391سوره سبز
مستند)

2556The Fakkeh Front: The 
Diaries of Martyr Seyed 
Mohammad Shokri

محد شکری؛ ترجمه ياسر نظيفی 
گيلوان، دکتر مينا تبريزی، 

محمدعلی شيردليان

ترجمه (از فارسی به 2013مرکز نشر ٢٧ بعثت
انگليسی)

2557The Moon Is Favoring Our 
Guys: The life Story of 
the Commander of 
Operation Kheibar 
Mohammad Ebrahim 
Hemmat

گل علی بابايی؛ ترجمه ياسر 
نظيفی قيلوان، زهره مهرنيا، 

سپيده جليلوند، محمدعلی 
شيردليان

ترجمه (از فارسی به 2013مرکز نشر ٢٧ بعثت
انگليسی)

2558Shrouded in the Mist: The 
Life Story of the Missed 
General Ahmad 
Motevaselian

گلعلی بابايی؛ ترجمه ياسر نظيفی 
گيلوان، زهره مهرنيا، سپيده 
جليلوند، محمدعلی شيردليان

ترجمه (از فارسی به 2013مرکز نشر ٢٧ بعثت
انگليسی)

2559The War; Restoration of 
Stability: An Analysis of 
Iran-Iraq War

محمد دروديان؛  ترجمه سيد 
صدرالدين موسوی

ترجمه (از فارسی به 2012مرز و بوم
انگليسی)

اطلس الجغرافيا الملحمی لخوزستان 2560
فی الحرب

پژمان پورجباری؛ ترجمه عقيل 
خورشا

بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس

ترجمه (از فارسی به 2012
عربی)

جمعية المعارف محسن مطلقتحيا کتيبة کميل2561
االسالمية الثقافية

ترجمه (از فارسی به 2013
عربی)
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به ترتيب الفبای عنوان فهرست کتاب های داوری شده در شانزدهمين دوره «جايزه کتاب سال دفاع مقدس»
گروه بندیسال نشرناشرشرح پديدآورعنوانرديف
جبهه فکه: مذکرات الشهيد السيد 2562

محمد شکری
ترجمه (از فارسی به 2013مرکز نشر ٢٧ بعثتمحمد شکری؛ ترجمه رنا سبزپوش

عربی)
فی هاله من الغبار: سيره االمير 2563

المفقود الحاج احمد متوسليان
گل علی بابايی؛ ترجمه آسيه 

حاجی عباس تبريزی
ترجمه (از فارسی به 2013مرکز نشر ٢٧ بعثت

عربی)
القدم التي بقيت: مذکرات سيد ناصر 2564

حسيني في معتقالت البعث السرية
سيد ناصر حسينی پور؛ ترجمه به  

کمال السيد
موسسه انوار الرسول 

االعظم
ترجمه (از فارسی به 2013

عربی)

القدم التي بقيت هناک: مذکرات يوميه 2565
لالسير السيد ناصر حسيني پور في 

سجون العراق السرية

سيد ناصر حسينی پور؛ ترجمه 
مرآز نون للّتاليف والترجمة

جمعية المعارف 
االسالمية الثقافية

ترجمه (از فارسی به 2013
عربی)

القمر يساند مناضلينا: سيره اللواء 2566
الشهيد محمد ابراهيم همت

گل علی بابايی؛ ترجمه آسيه 
حاجی عباس تبريزی

ترجمه (از فارسی به 2013مرکز نشر ٢٧ بعثت
عربی)

کاوة معجزة الثورة: باقة مختارة من 2567
سيرة الشهيد محمود کاوه قائد لواء 

الشهداء الخاص

جمعية المعارف حميدرضا صدوقی، سعيد عاکف
االسالمية الثقافية

ترجمه (از فارسی به 2012
عربی)

معاقبه المعتدی: نقد و دراسه حول 2568
الحرب العراقيه االيرانيه

حسين اردستانی؛  ترجمه 
محمدحسين باتمان غليچ

ترجمه (از فارسی به 2012مرز و بوم
عربی)
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