
 

 

   

  

 1401 آبان ماهآمار نشر كتاب در 

 1400 آبان ماهنسبت به  1401 ماه آباناي آمار مقايسهو

  

  1401 آبان ماهنشر كتاب در آمار  خش اول:ب

  1401 آبان ماه ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  به تفكيك استان 11401 آبان ماه در منتشر شدههاي چاپ اول كتاب و درصد ب) تعداد

 

 

 

 

 

  

 

                                                

 اند در اين جدول آمده است.درصد داشته 2هايي كه بيش از ستانا. 1

ميانگين 

  قيمت

ميانگين 

  شمارگان
 شمارگان كل

  چاپ

 مجدد
 چاپ اول

ساير 

 هااستان

ن استا

 تهران
 تأليف ترجمه

كل 

 هاكتاب
 رديف موضوع

 1 كليات 120 84 36 88 32 95 25 77،750 648 1،155،647

 2 و روانشناسي فلسفه 591 253 338 444 147 345 246 497،480 842 1،088،292

 3 دين 687 584 103 279 408 465 222 661،982 964 950،336

 4 علوم اجتماعي 1،027 804 223 691 336 788 239 729،715 711 1،102،452

 5 زبان 232 209 23 183 49 175 57 266،170 1،147 1،066،781

 6 علوم طبيعي و رياضيات 112 84 28 66 46 87 25 74،490 665 1،126،938

 7 علوم عملي 1،052 646 406 736 316 847 205 698،510 664 1،196،214

 8 هنر 393 251 142 293 100 244 149 304،290 774 1،079،051

 9 ادبيات 1،406 929 477 996 410 949 457 958،910 682 976،879

 10 تاريخ و جغرافيا 408 356 52 231 177 268 140 393،250 964 1،036،431

 11 كمك درسي 1،419 1،384 35 1،204 215 463 956 2،714،030 1،913 1،495،656

 12 و نوجوان كودك 1،367 786 581 1،069 298 569 798 2،042،790 1،494 579،790

 13 جمع بندي 8،814 6،370 2،444 6،280 2،534 5،295 3،519 9،419،367 1،069 1،059،044

 درصد تعداد  نام استان

 62 3،283 تهران

 6 348 قم

ضويخراسان ر  250 5 

 4 231 يزد

 2 114 فارس

 2 97 البرز

 2 93 آذربايجان شرقي

هاساير استان  879 17 

 100 5,295 جمع

استفاده از آمار با ذكر منبع آن (خانه كتاب و ادبيات ايران) بالمانع است و استفاده 

 .سمي خانه كتاب و ادبيات ايران فاقد اعتبار استقانوني از اين آمار بدون مهر ر



 

 

 

 

 

  پ) ناشران پركار:

اما  آيد كه تمام فرايند انتشار كتاب را پشت سر گذاشتهميشمار به منزلة توليد جديد ناشر به »چاپ اول«هاي از آنجا كه كتاب

، تعداد چاپ اول مبناي رو در جدول ناشران پركارشود، از اينهاي قبالً توليد شده است كه بازچاپ ميكتاب در واقع جددچاپ م

  اند.قرار گرفته ترتيب و تنظيم

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1401 آبان ماهناشر عمومي پركار در  10فهرست  -1

  

 

 

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1401 آبان ماهپركار در  كودك و نوجوانناشر  10فهرست  -2

  

 كل كتابها تاليف  ترجمه
چاپ 

 مجدد
 رديف ناشر چاپ اول

  1 كتيبه نوين 57 0 57 57 0

  2  معيار انديشه 25 10 35 14 21

  3  اعتالي وطن 21 0 21 17 4

  4  قدياني 19 84 103 52 51

  5  بهديس 14 5 19 19 0

  6  كيهانه 13 0 13 13 0

  7  يار دانش 13 0 13 0 13

  8  ابراهيم 12 0 12 12 0

  9  شركت انتشارات فني ايران 12 28 40 18 22

  10  گوهر انديشه 10 20 30 2 28

 

 

 

 

 

 

 

  ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 20 112 132 1 131 آموزشي تاليفي ارشدان  1  

 13 103 116 0 116  معيار انديشه  2

 78 8 86 0 86  ديموند بلورين  3

 1 65 66 0 66  راه دكتري  4

 3 54 57 0 57  تفكر آينده ساز  5

 2 52 54 1 53  جاليز  6

 54 5 59 15 44  كتاب ارجمند  7

 6 37 43 0 43  نسل روشن  8

 3 34 37 0 37  سنجش و دانش  9

 1 35 36 0 36  چشم انداز قطب  10

استفاده از آمار با ذكر منبع آن (خانه كتاب و ادبيات ايران) بالمانع است و استفاده 

 .قانوني از اين آمار بدون مهر رسمي خانه كتاب و ادبيات ايران فاقد اعتبار است



 

 

 

 

 

 

 

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1401 آبان ماهپركار در  آموزشيآموزشي و كمكناشر  10رست فه - 3

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 پويش انديشه خوارزمي 22 2 24 24 0

  2  پيام مهرعدالت 22 0 22 22 0

  3  شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 20 115 135 135 0

  4  آيات مبينات 16 0 16 16 0

  5  ديموند بلورين 14 0 14 14 0

  6  حرف آخرآموزش 13 0 13 13 0

  7  اعتالي وطن 12 0 12 12 0

  8  پيام انديشه عدالت 12 0 12 12 0

  9  سازمان جهاد دانشگاهي تهران 12 0 12 5 7

  10  آكادمي تخصصي معماري 11 0 11 11 0

 

 

  1401 ماهآبان در ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

  

  

  

 

 

 

 

 شمارگان عنوان ناشر نام كتاب رديف

04/ فروردگان ريغد يخطابه 1 000 

52/ گاج يالمللنيب يدبستانشيجامع پ 2 000 

3 
وزارت بهداشت درمان و آموزش  يمادران بالفاصله بعد اطالع از باردار يراهنما

 يپزشك
20/ ماندگار شهياند 000 

20/ سبز ييصحرا قهرمانان كربال 4 000 

20/ يهاد ميابراه ديشه يخيتار يهاتيبه مرگ و حكا كينزد يهاالناس در تجربهتقاص: حق  5 000 

15/ گاج يالمللنيب  جامع كنكور ستيز 6 000 

15/ گاج يالمللنيب    هاي تشريحي زيست جامع كنكورپاسخ  7 000 

  ميقرآن كر  8
از  ييدرسها يمركز فرهنگ

 قرآن
15/000 

9  
سوال، شامل  500 ي: دارايتجرب ازدهميدهم و  ياختصاص يهادرس يبندجمع

  دوره آزمون، ... 6
 15/000 آموزش يكانون فرهنگ

 13/000 كومه  (با زبان شعر) يعرب يآموز الفباگل  10

ايران) بالمانع است و استفاده استفاده از آمار با ذكر منبع آن (خانه كتاب و ادبيات 

 .قانوني از اين آمار بدون مهر رسمي خانه كتاب و ادبيات ايران فاقد اعتبار است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,235سوي  از 1401سال  آبان ماههاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o :(داراي پروانه نشر) 1,221          تعداد ناشران حقوقي 

o 14                    :  )موردي( حقيقي تعداد ناشران 

 

  1400 آبان ماهبا  1401 آبان ماهاي : آمار مقايسهبخش دوم
 

  1400 آبان ماهبه  نسبت 1401 آبان ماههاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   8,812كه در مقايسه بـا   كتاب منتشر شده است عنوان 8,814 تعداد ،1401 آبان ماه در

نمـايش   در جـداول زيـر   ايصورت مقايسـه به 1401و  1400  آبان ماهدر هاي اصلي شاخص. است داشتهن تغيير چنداني، 1400

      داده شده است.

  1400سال  زمان مشابه در نسبت به 1401 آبان ماه هايكتاب تعداد آمار و درصد تغيير

 درصد تغيير 1401سال  1400سال   موضوع 

 45 120 83 كليات

 6 591 559  و روانشناسي فلسفه

 14 687 603  دين

 1 1،027 1،018  علوم اجتماعي

 63 232 142  زبان

 3 112 109  علوم طبيعي و رياضيات

 12 1،052 941  علوم عملي

 12 393 350  هنر

 20- 1،406 1،747  ادبيات

 5- 408 430  تاريخ و جغرافيا

 16 1،419 1،223  درسي و آموزرشيكمك

 15- 1،367 1،607  و نوجوان كودك

 0 8،814 8،812  جمع بندي

 

درصد  16 درسي و آموزرشيكمك و رده درصد 45 كلياتوعات سپس موض ،درصد 63به ميزان  زبانهاي در رده افزايشبيشترين     

  بوده است.

                                                

توان ناشري دانست كه از . ناشر حقوقي را مي»ناشران حقيقي«و  »ناشران حقوقي«توان به دو گروه تقسيم كرد، ناشران را از نظر صنفي و قانوني مي. 2

صورت موردي  نشر ندارند و به نهايي كه پرواهنعبارتند از سازما »ناشر موردي«د؛ ناشر حقيقي يا كننشر اخذ مي روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پ

 كنند.و محدود اقدام به انتشار كتاب مي

  

استفاده از آمار با ذكر منبع آن (خانه كتاب و ادبيات ايران) بالمانع است و استفاده 

 .استقانوني از اين آمار بدون مهر رسمي خانه كتاب و ادبيات ايران فاقد اعتبار 



 

 

  

 

 

 

 

   1401و  1400 آبان ماهدر  هاساير استانتهران و  استان در اي نشر كتابآمار مقايسهب) 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  :1400 آبان ماهمقايسه با  و 1401 آبان ماهنشر  آمارپ) 

  عنوان   8,814             :1401 آبان ماههاي تعداد كتاب •

 عنوان   8,812                                                                      :1400 آبان ماههاي تعداد كتاب •

 درصد      0                                                 : 1400نسبت به  1401 آبان ماههاي كتابدرصد  •

  عنوان    1,367                                                      :1401 آبان ماههاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان    1,607                              :1400 آبان ماههاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد       - 15            :1400نسبت به  1401 آبان ماههاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد  •

 عنوان   1,419                                                  :1401 آبان ماهآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان  1,223                                          :1400 آبان ماههاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد    16                :1400نسبت به  1401 آبان ماهآموزشي در  هاي كمككتاب افزايشدرصد  •

1401 آبان ماه درصد  1400  آبان ماه شاخص يردرصد تغي درصد   

 7  71 6,280  63   5,886 تهراناستان 

 - 13  29 2,534  37    2,926 هااستان ساير

1401 آبان ماه  1400  آبان ماه شاخص يردرصد تغي   

- 12  1,069  1,218 ميانگين شمارگان  

 74   1,059،044 608,771 ميانگين قيمت

استفاده از آمار با ذكر منبع آن (خانه كتاب و ادبيات ايران) بالمانع است و استفاده 

 .قانوني از اين آمار بدون مهر رسمي خانه كتاب و ادبيات ايران فاقد اعتبار است


