The Honorable mention:
رمان معاصر

 -1ثریا در اغما اسماعیل فصیح 1131
 -2سال بلوا از عباس معروفی 1131
 -1پرنده من ،فریبا وفی 1131
 -4ترالن ،فریبا وفی 1132
 -5عادت می کنیم ،زویا پیرزاد 1131
 -3عقرب روی پله های اندیمشک از حسین مرتضاییان آبکنار 1135
 -3چاه به چاه  ،رضا براهنی 1133
 -3دو قدم این ور خط ،احمد پوری 1133
 -9احتماال گم شده ام ،سارا ساالر 1133
-11

من گنجشک نیستم ،مصطفی مستور 1133

-11

توپ شبانه جعفرمدرس صادقی 1133

-12

بهار برایم کاموا بیاور ،مریم حسینیان 1139

-11

دکتر داتیس ،حامد اسماعیلیون 1191

-14

نگهبان ،پیمان اسماعیلی 1192

-15

دوشنبه ،آراز بارسقیان 1192

-13

اتفاق ،گلی ترقی 1191

-13

خاطرات اردیبهشت ،جعفر مدرس صادقی 1191

-13

سرخ سفید ،مهدی یزدانی خرم 1194

-19

پاییز فصل آخر سال است نسیم مرعشی 1194

-21

آداب دنیا ،یعقوب یاد علی 1195

-21

یک پرونده کهنه ،رضا جوالیی 1195

-22

ناتمامی ،زهرا عبدی 1195

-21

هرس ،نسیم مرعشی 1193

-24

خانه لهستانی ها ،مرجان محمدی 1193

-25

راهنمای مردن با گیاهان داریویی ،عطیه عطارزاده 1193

-23

بازگشت گلی ترقی 1193

-23

خون خورده ،مهدی یزدانی خرم1193 ،

-23

شکوفه های عناب ،رضا جوالیی 1193

-29

پیاده بلقیس سلیمانی1193 ،

-11

یادداشت های سردبیر هایاتسک ،روبرت صافاریان1199 ،

شعر معاصر
 -1آینه در آینه ،مجموعه منتخب شعر هوشنگ ابتهاج (سایه) 1135
 -2اسب ها در خواب شاعران را سواری می دهند ،واهه آرمن 1194
 -1من سکوت انسانم ،کی.ان مهرگان 1194
 -4دختر ویولن زن در کوچه های برفی آذرماه ،سید علی صالحی 1195
 -5جان های شیفته ،واهه آرمن 1195

مجم
وهع داستان کواته معاصر
 -1از این والیت از علیاشرف درویشیان1152
 -2همراه آهنگهای بابام از علیاشرف درویشیان1151
 -1قصه آشنا از احمد محمود 1131
 -4بگذریم  ،...بهناز علی پور گسکری 1131
 -5عاشقیت در پاورقی ،مهسا محب علی1131 ،
 -3بهترین شکل ممکن ،مصطفی مستور1195 ،
 -3همین امشب برگردیم ،پیمان اسماعیلی1195 ،
 -3سه قصه ،ایرج طهماسب1195 ،
 -9خانه دو طبقه سنایی ،روبرت صافاریان1193 ،
-11

قلب نارنجی فرشته ،مرتضی برزگر1193 ،

-11

متغیر منصور ،یعقوب یادعلی1193 ،

-12

چشم سگ ،عالیه عطایی1193 ،

-11

آدم های چهارباغ علی خدایی1193 ،

مجم
خودنوشت اه ،وهع مقاالت و انهم اه و ردباره ادبیات و فرهنگ
 -1نون نوشتن ،محمود دولت آبادی – 1133
 -2این گفت و سخن ها ،محمود دولت آبادی – 1193
 -1سعدی (بررسی و نقد) ضیا موحد – انتشارات نیلوفر  ،چاپ 1193 - 3

