
 

 

 0011ماه اسفندآمار نشر کتاب در 

 0911 ماهاسفندنسبت به  0011 ماهاسفندی اآمار مقايسهو
 

 

 0011 اهاسفندمنشر کتاب در آمار  بخش اول:
 0011 ماهاسفند ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 

 به تفکیک استان 00011 ماهاسفند در منتشر شدههای چاپ اول کتاب و درصد ب( تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 اند در این جدول آمده است.درصد داشته 2هایی که بیش از ستانا. 1

میانگین 
 قیمت

میانگین 
 شمارگان

 شمارگان کل
 چاپ
 مجدد

 تألیف ترجمه تهران شهرستان چاپ اول
کل 
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات ,12 22 50 00 20 26 52 07,,07 262 222,252

 2 و روانشناسی فلسفه 6,0 227 560 272 150 550 517 622,,61 027 072,256

 5 دین 222 070 1,2 522 07, 220 202 0,2,027 202 ,2,,002

 , علوم اجتماعی 1,526 1,110 260 1,720 520 ,1,72 552 1,175,652 006 025,025

 2 زبان 102 101 ,2 120 66 1,7 22 152,562 ,60 025,226

 6 علوم طبیعی و ریاضیات 162 117 22 112 25 ,15 51 121,217 016 012,6,2

 0 علوم عملی 77,,1 ,20 226 1,750 565 ,1,70 576 005,162 602 212,052

 2 هنر 520 221 156 571 26 222 120 222,262 050 022,252

 0 ادبیات 2,706 ,1,22 222 1,216 267 1,522 ,60 1,070,700 225 06,,200

 17 تاریخ و جغرافیا 227 06, ,0 206 ,22 556 ,21 272,227 ,01 602,161

 11 آموزشیآموزشی و کمک 1,102 ,,1,1 22 1,722 ,11 20, 0,5 2,205,607 1,0,7 002,756

 12 و نوجوان کودك 1,206 1,221 622 15,,1 65, 600 1,100 162,0,2,, 2,227 70,725,

 15 جمع بندي 17,257 0,062 2,262 0,072 2,022 26,,6 ,,5,, 12,051,220 1,102 0,2,521

 درصد تعداد نام استان

 60 512,, تهران

 0 25, قم

 2 526 اصفهان

 , 2,1 البرز

 5 ,21 خراسان رضوي

 2 1,0 مازندران

 2 1,6 آذربایجان شرقی

 2 127 فارس

 2 ,22 سایر استانها

 177 26,.6 جمع



 

 

 پ( ناشران پرکار:

 آید که تمام فرایند انتشار کتاب را پشت سر گذاشتهمیشمار به منزلۀ تولید جدید ناشر به «چاپ اول»هاي از آنجا که کتاب
, رو در جدول ناشران پرکارشود, از اینهاي قبالً تولید شده است که بازچاپ میکتاب در واقع چاپ مجدد کهدر حالی ,است

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1011 ماهاسفندناشر عمومي پركار در  11فهرست  -1

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1011 ماهاسفندپركار در  كودک و نوجوانناشر  11فهرست  -2

 ردیف ناشر چاپ اول مجدد چاپ كل كتابها تاليف ترجمه

 1 محراب قلم 22 22 04 11 11

 2 شاولد 21 1 21 21 1

 1 نسيم قلم 14 2 11 11 1

 0 آموزشي تاليفي ارشدان 10 1 10 11 1

 2 شركت انتشارات فني ایران 10 12 01 11 11

 1 پادینا 12 1 12 1 11

 4 مينو 12 1 12 1 12

 8 نور معرفت 12 1 12 12 1

 1 پنجره 11 04 24 04 11

 11 فوژان گرافيک 11 1 11 11 1

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1011 ماهاسفندپركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  11فهرست  -1

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 گيلنا 14 1 14 14 1

 2 مدرسان شریف 11 11 12 12 1

 1 سامان سنجش 18 21 18 18 1

 0 روبون 11 1 11 11 1

 2 موسسه نقش آفرینان طنين بابکان 12 2 10 10 1

 1 جهش یادگيری 11 1 11 11 1

 4 راه 8 4 12 12 1

 8 علمي و آموزشي شفيعي 1 1 1 1 1

 1 انرژی نوین 1 1 1 1 1

 11 دانشگاه آزاد اسالمي، نشر علمي و دانشگاهي 2 1 2 2 1

 ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد لچاپ او ناشر ردیف

 20 142 111 8 188 آموزشي تاليفي ارشدان 1 

 1 114 114 1 111 به اندیش 2

 1 10 41 1 41 خط آخر 1

 1 21 21 1 21 بيد 0

 1 22 21 1 21 موجک 2

سرو سرخ وابسته به اداره كل حفظ آثار و نشر  1

 ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران
22 1 22 22 1 

 1 21 22 1 21 ماهواره 4

 11 11 21 1 21 موسسه نشر سيمرغ آسمان آذرگان 8

 1 11 02 1 02 كتيبه نوین 1

 1 11 42 14 18 شركت انتشارات سوره مهر 11



 

 

 

 0011 ماهاسفنددر ها ترین کتابمارگانفهرست پرش( ت

 

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 0950سوي  از 0411سال  ماهاسفندهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:
o 1206          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 12:    (موردي و ناشران مؤلف) حقیقی تعداد ناشران 

 

 

                                                 
از  توان ناشري دانست كه. ناشر حقوقی را می«ناشران حقیقی»و  «ناشران حقوقی»توان به دو گروه تقسیم كرد، ناشران را از نظر صنفی و قانونی می. 2

شود ا نام برده مینهاز آ «ناشر مؤلف»، كه عمومًا تحت عنوان «ناشر موردي»كند؛ ناشر حقیقی یا نشر اخذ می روانهزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پو

 كنند.صورت موردي و محدود اقدام به انتشار كتاب می نشر ندارند و به نهایی كه پرواهنعبارتند از اشخاص یا سازما

 

 شمارگان عنوان ناشر نام کتاب ردیف

 آورتین 1

ستارگان درخشان وابسته به مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و 

 بسیج سپاه صاحب الزمان
177,777 

 27,777 کاگو دروس طالیی پایه دهم انسانی )دوره دوم متوسطه( 2

 52,777 کاگو دروس طالیی پایه یازدهم ریاضی )دوره دوم متوسطه( 5

 27,777 کاگو دروس طالیی پایه دهم تجربی 4

 27,777 کاگو دروس طالیی پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه( 5

 12,777 به نشر وابسته به آستان قدس رضوي 2هاي قرآنی امام رضا )ع( گل 6

7 
پاسخ  1777م تجربی: داراي نامه کتاب نوروز دوازدهپاسخ

ها شناسی با تشریح کامل گزینهپاسخ درس زیست 227تشریحی, 
... 

شرکت انتشارات کانون فرهنگی 
 آموزش

12,777 

 12,777 کتاب نبات جشن تولد 8

 12,777 کتاب نبات جواهر خانم 9

 12,777 کتاب نبات حاال بازي 10



 

 

 0911 ماهبا اسفند 0011 ماهاسفندای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 0911 ماهاسفندنسبت به  0011 ماهاسفندهای تعداد کتابمقایسه آماری الف( 

ست عنوان 17.257 تعداد ,1,77 بهمن در شده ا شر  سه با  کتاب منت سال در عنوان  71,.15که در مقای شابه در  دوره زمانی م
در جدول ي اصورت مقایسهبه 1,77و  1500  ماهاسفنددر هاي اصلی . شاخصاشته استد کاهشدرصد  10 به میزان, 1500

     نمایش داده شده است.زیر 

 0911سال  زمان مشابه در نسبت به 0011 ماهاسفند هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 درصد تغيير 1011 اسفند 1111 اسفند موضوع 

 0- ,12 ,15 كلیات

 25- 6,0 2,2 و روانشناسی فلسفه
 50- 222 1,501 دین

 16- 1,526 1,6,2 علوم اجتماعی
 2 102 127 زبان

 15- 162 107 علوم طبیعی و ریاضیات
 16- 77,,1 1,665 علوم عملی

 22- 520 ,21 هنر
 10- 2,706 07,,2 ادبیات

 25- 227 027 تاریخ و جغرافیا
 25- 1,102 1,222 درسی و آموزرشیكمك

 17- 1,206 2,700 و نوجوان كودك
 10- 17,257 71,,15 جمع بندي

 

شناسی,  فلسفه وسپس موضوعات  ,درصد 22به میزان  هنر ,درصد 50به میزان دین  هاير ردهد کاهشبیشترین  تاریخ و روان
  است.بوده درصد  25درسی و آموزشی به میزان کمک جغرافیا,

 

  0011و  0911 ماهاسفنددر  هاسایر استانتهران و  استا در ای نشر کتابآمار مقایسهب( 

 

 

 

 

 

 

 

0011 اسفند درصد  9110  اسفند شاخص د تغییردرص درصد   

 -22 05 0.072 06 17.100 تهراناستان 

 -0 20 2.022 ,2 ,5.27 سایر استان ها

0011 اسفند  9110  اسفند شاخص  درصد تغییر 

 -6 1.102 04244 میانگین شمارگان

 95 0,2.521 4514092 میانگین قیمت



 

 

 

 :0911 ماهاسفندمقایسه با  و 0011 ماهاسفندنشر  آمارپ( 

 عنوان  014031 :0411ماه اسفندهاي تعداد كتاب

 عنوان  034410 :0355 ماهاسفندهاي تعداد كتاب

 درصد        05 :0355ماه اسفندنسبت به  0411 ماهاسفندهاي كتاب كاهشدرصد 

 عنوان    04051 :0411ماه اسفندهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب

 عنوان    24155 :0355ماه اسفندهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب

 درصد         01 :0355ماه اسفندنسبت به  0411ماه اسفندهاي كودك و نوجوان در كتاب شكاهدرصد 

 عنوان    04052 :0411ماه اسفنددرسی و كمك آموزشی هاي كمكتعداد كتاب

 عنوان    04922 :0355ماه اسفندهاي كمك درسی و كمك آموزشی تعداد كتاب

 درصد  23 : 055ماه اسفندنسبت به 0411 ماهاسفندوزشی در درسی و كمك آم هاي كمكدرصد كاهش كتاب


