
 

 

   

  

 1401ماه مهرآمار نشر كتاب در 

 1400 ماهمهرنسبت به  1401 ماهمهراي آمار مقايسهو

  

  1401 ماهمهرنشر كتاب در آمار  خش اول:ب

  1401 ماهمهر ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  به تفكيك استان 11401 ماهمهر 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

استان 

 نتهرا

 تأليف ترجمه

كل 

 هاكتاب

 رديف موضوع

 1 كليات 86 62 24 55 31 74 12 53،600 623 1،008،256

 2 و روانشناسي فلسفه 453 191 262 341 112 231 222 373،770 825 956،766

 3 دين 529 473 56 219 310 379 150 490،520 927 810،366

 4 علوم اجتماعي 859 663 196 629 230 671 188 621،655 724 1،002،094

 5 زبان 121 109 12 92 29 88 33 142،310 1،176 1،079،380

 6 علوم طبيعي و رياضيات 129 93 36 78 51 101 28 96،810 750 1،250،853

 7 علوم عملي 863 540 323 617 246 634 229 604،294 700 1،085،514

 8 هنر 286 186 100 221 65 187 99 441،340 1،543 1،135،643

 9 ادبيات 1،144 844 300 740 404 789 355 797،968 698 850،392

 10 تاريخ و جغرافيا 318 272 46 193 125 221 97 263،280 828 1،066،447

 11 كمك درسي 1،165 1،150 15 1،003 162 451 714 1،828،750 1،570 1،180،006

 12 و نوجوان كودك 1،156 708 448 848 308 484 672 1،945،630 1،683 495،139

 13 جمع بندي 7،109 5،291 1،818 5،036 2،073 4،310 2،799 7،659،927 1،078 931،528

 درصد تعداد  نام استان

 63 2،708 تهران

 7 296 قم

 6 250 اصفهان

 3 110 خوزستان

 2 106 البرز

 2 105 خراسان رضوي

 2 102 آذربايجان شرقي

هاساير استان  633 15 

001 4,310 جمع  

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



 

 

 

 

 

  پ) ناشران پركار:

اما  ذاشتهآيد كه تمام فرايند انتشار كتاب را پشت سر گميشمار 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 چاپ مجدد

  اند.قرار گرفته ترتيب و تنظيم

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

  

 

 

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

  

 كل كتابها تاليف  ترجمه
چاپ 

 مجدد
 رديف ناشر چاپ اول

  1 آموزشي تاليفي ارشدان 29 0 29 26 3

  2  شركت انتشارات فني ايران 28 29 57 3 54

  3  نوانديشان دنياي كتاب 14 0 14 6 8

  4  رهنما 13 0 13 13 0

  5  همراهان جوان 12 0 12 2 10

  6  سايه گستر 11 18 29 7 22

  7  يارمانا 11 3 14 14 0

  8  ستايش هستي 11 0 11 11 0

  9  معجزه علم 11 0 11 11 0

  10  نخبگان شهر انديشه 11 0 11 11 0

 

 

 

 

 

 

 

  ترجمه تاليف كل كتابها جددچاپ م چاپ اول ناشر  رديف

 44 275 319 10 309 آموزشي تاليفي ارشدان  1  

 2 86 88 0 88  پژوهندگان راه دانش  2

 0 39 39 0 39  پژوهشكده باقرالعلوم (ع)  3

 2 34 36 0 36  صباي انديشه  4

 0 32 32 0 32  كاشف علم  5

 0 30 30 0 30  اورازان  6

 1 28 29 0 29  بيد  7

 1 25 26 0 26  امتداد حكمت  8

 1 24 25 0 25  شاپرك سرخ  9

 19 4 23 0 23  توپ  10

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1401 ماهمهرپركار در  آموزشيآموزشي و كمكشر نا 10فهرست  - 3

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 كمك آزمون عدالت گستر جم 68 0 68 68 0

  2  موسسه مهر پويا مهراس 61 0 61 61 0

  3  شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 49 5 54 54 0

  4  عالي قدر 21 0 21 21 0

  5  آموزشي تاليفي ارشدان 20 1 21 20 1

  6  زرنوشت 15 0 15 15 0

  7  سالم كتاب 11 7 18 18 0

  8  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف آباد 7 0 7 6 1

  9  گزينه ارشد 7 0 7 7 0

  10  اوج مهر 6 0 6 6 0

 

 

  1401 ماهمهردر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

  

  

  

 

 

 

 

 

وان ناشرعن نام كتاب رديف  شمارگان 

02/   المللي گاجبين   زيست جامع كنكور 1 000 

15/   دليل ما   خط 2 000 

15/   المللي گاجبين   هاي تشريحي زيست جامع كنكورپاسخ 3 000 

15/   ضريح آفتاب   سال 6تا  5هاي آموزش پيش از دبستان ويژه كودكان مجموعه كتاب 4 000 

5  
فعاليت در ) هاي آموزشيهاي آموزش پيش از دبستان كاربرگمجموعه كتاب

   ساله 6تا  5ي كودكان منزل): ويژه
15/   ضريح آفتاب 000 

15/ درسهايي از قرآن    قرآن كريم 6 000 

 10/000   المللي گاجبين    رياضي دوم دبستان  7

 10/000   نوين توسعه    دانيمدوباره فكر كن: قدرت دانستن چيزهايي كه نمي  8

 10/000  آباديحبيبمحمدامير بيگي    هاي مغز و كامپيوترنوروگيمينگ و رابط  9

 10/000   مهر قائم    هاي غديرقصه  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



 

 

 

 

 

 

 

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,112سوي  از 1401سال  ماهمهرهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o :(داراي پروانه نشر) 1,100          تعداد ناشران حقوقي 

o 12                    :  )موردي( حقيقي تعداد ناشران 

 

  1400 ماهمهربا  1401 ماهمهراي : آمار مقايسهبخش دوم
 

  1400 ماهمهرنسبت به  1401 ماهمهرهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   9,093كه در مقايسـه بـا    كتاب منتشر شده است عنوان 7,109 تعداد ،1401 ماهمهر در

در جـداول   ايصـورت مقايسـه  به 1401و  1400  ماهمهردر هاي اصلي شاخص. است داشته كاهشدرصد  22به ميزان ، 1400

      نمايش داده شده است. زير

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

 درصد تغيير 1401سال  1400سال   موضوع 

 31- 86 124 كليات

 22- 453 584  و روانشناسي فلسفه

 23- 529 689  دين

 23- 859 1،115  علوم اجتماعي

 8- 121 131  زبان

 4- 129 135  علوم طبيعي و رياضيات

 31- 863 1،243  علوم عملي

 1 286 282  هنر

 26- 1،144 1،543  ادبيات

 0 318 319  تاريخ و جغرافيا

 30- 1،165 1،671  درسي و آموزرشيكمك

 8- 1،156 1،257  و نوجوان كودك

 22- 7،109 9،093  جمع بندي

 

 26 ادبيات و رده درصد 30 درسي و آموزرشيكمكعلوم سپس موضوعات  ،درصد 31به ميزان  كلياتهاي در رده كاهشبيشترين     

  ده است.درصد بو

  

                                                

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

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

 كنند.ار كتاب ميو محدود اقدام به انتش

  

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

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



 

 

 

 

 

 

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

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  :1400 ماهمهرمقايسه با  و 1401 ماهمهرنشر  آمارپ) 

  عنوان   7,109             :1401 ماهمهرهاي تعداد كتاب •

 عنوان   9,093                                                                       :1400 ماهمهرهاي تعداد كتاب •

 درصد      - 22                                 : 1400نسبت به  1401 ماهمهرهاي كتاب كاهشدرصد  •

  عنوان    1,156                                                      :1401 ماهمهرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان    1,257                             :1400 ماهمهروان هاي كودك و نوجتعداد كتاب •

 درصد        - 8            :1400نسبت به  1401 ماهمهرهاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد  •

 عنوان  1,165                                                  :1401ماه مهرآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان  1,671                                          :1400ماه مهر هاي كمك آموزشيتعداد كتاب •

 درصد    -30                :1400نسبت به  1401 ماهمهرآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •

1401 ماهمهر درصد  1400  ماهمهر شاخص يردرصد تغي درصد   

 - 14  71 5,036  64   5,846 تهراناستان 

 - 36  29 2,073  36    3,247 هاساير استان

1401 ماهمهر  1400  ماهمهر شاخص يردرصد تغي   

- 13  1,078  1,234 ميانگين شمارگان  

 50 931,528 622,992 ميانگين قيمت

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

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


