
 

 

   

  

 1401 ماه ديآمار نشر كتاب در 

 1400 ماه دينسبت به  1401 ماه دياي آمار مقايسهو

  

  1401 ماه دينشر كتاب در آمار  خش اول:ب

  1401 ماه دي ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  به تفكيك استان 11401 ماه دي 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 

 تهران
 تأليف جمهتر

كل 

 هاكتاب
 رديف موضوع

 1 كليات 95 75 20 59 36 75 20 53،630 565 1،246،158

 2 و روانشناسي فلسفه 475 200 275 339 136 288 187 409،255 862 1،009،661

 3 دين 998 879 119 410 588 574 424 836،500 838 810،347

 4 علوم اجتماعي 949 729 220 632 317 661 288 657،835 693 1،150،643

 5 زبان 117 105 12 67 50 88 29 107،280 917 1،126،752

 6 علوم طبيعي و رياضيات 115 82 33 69 46 93 22 71،250 620 1،239،130

 7 علوم عملي 851 518 333 592 259 666 185 536،310 630 1،248،439

 8 هنر 261 190 71 181 80 181 80 173،805 666 1،019،785

 9 ادبيات 1،460 1،071 389 957 503 1،029 431 969،257 664 964،751

 10 تاريخ و جغرافيا 437 390 47 214 223 268 169 431،480 987 990،316

 11 كمك درسي 1،109 1،055 54 915 194 381 728 1،685،628 1،520 1،459،128

 12 و نوجوان كودك 1،305 872 433 847 458 634 671 2،290،390 1،755 439،536

 13 جمع بندي 8،172 6،166 2،006 5،282 2،890 4،938 3،234 8،222،620 1،006 995،429

 درصد تعداد  نام استان

 57 2،843 تهران

 12 604 قم

 5 261 البرز

 4 175 فارس

يخراسان رضو  115 3 

 2 101 مازندران

 2 92 آذربايجان شرقي

هاساير استان  747 15 

 100 4,938 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  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 اينقبالً توليد شده است كه بازچاپ ميهاي كتاب در واقع چاپ مجدد

  اند.قرار گرفته ترتيب و تنظيم

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

  

 

 

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

  

 كل كتابها تاليف  ترجمه
چاپ 

 مجدد
 رديف ناشر چاپ اول

  1 پي نما 38 0 38 38 0

  2  پروانه سفيد 34 9 43 43 0

  3  شركت انتشارات فني ايران 28 79 107 15 92

  4  نيك پي 26 0 26 11 15

  5  محمد امين 25 0 25 25 0

  6  موسسه فرهنگي مدرسه برهان 22 10 32 16 16

  7  شاولد 20 0 20 0 20

  8  به نشر  19 28 47 45 2

  9  ديده وران 16 0 16 15 1

  10  جامعه القرآن الكريم 14 0 14 14 0

 

 

 

 

 

 

 

  ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 34 91 125 3 122 گانموسسه نشر سيمرغ آسمان آذر  1  

 0 68 68 0 68  باهم  2

 9 55 64 1 63  گنجور  3

 3 56 59 0 59  راز نهان  4

 0 45 45 0 45  سازمان عقيدتي سياسي آجا  5

 23 21 44 0 44  پادينا  6

 10 34 44 0 44  زرنوشت  7

 1 38 39 1 38  اوديسه  8

 6 27 33 0 33  ماهواره  9

 7 29 36 3 33  متخصصان  10

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1401 ماه ديپركار در  موزشيآآموزشي و كمكناشر  10فهرست  - 3

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 خيلي سبز 17 170 187 187 0

  2  بين المللي گاج 13 0 13 13 0

  3  آرسا 9 0 9 9 0

  4  آوا كتاب 9 0 9 7 2

  5  آواي انديشمند 9 0 9 9 0

  6  تيمورزاده نوين 9 0 9 8 1

  7  جامعه نگر 9 0 9 2 7

  8  ضريح آفتاب 9 23 32 32 0

0 9 9 
  9  موسسه نشر سيمرغ آسمان آذرگان 9 

  10  انديشه ارشد 7 3 10 10 0

 

 

  1401 ماه ديدر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

  

  

  

 

 

 

 

 

 شمارگان عنوان ناشر نام كتاب رديف

30/ اوستا   دبستاني، وسايل نقليه، كتاب: خانه و خانواده، پيش1نونهاالن ارس  1 000 

30/ اوستا راني: مشاغل، آب، انسان، ا2نونهاالن ارس 2 000 

02/ ترنجان نياربع يروادهيپ يبرا يرانيطب ا يهاهيبه سالمت!: توص ارتيز 3 000 

51/ به نشر يو مذهب يمل يهامناسبت 4 000 

5  
و  ي: آموزش قرآن در قالب قصه، باز1امام رضا (ع)  يقرآن يهاگل

 يآموزش يهايسرگرم
51/ به نشر 000 

6 
و سلوك  ري: دستورالعمل امام صادق (ع) به آرزومندان سيعنوان بصر ثيحد

  عاشورا ارتيبه همراه ز اهللايال
51/ مسجد مقدس جمكران 000 

11/ ققنوس  ملت عشق  7 000 

10/ ما ليدل  حضرت زهرا (ع) يزندگ رامونيكبود: پ اسي  8 000 

10/ افق  ينيريعالمه ش هي ينيميم  9 000 

10/ اطراف  يشاآخرالزمانيپ يزندگ يبرا يادب يراهنما كي: ستين يبه خاطره اعتماد  10 000 

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. 1,283سوي  از 1401سال  ماه ديهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o :(داراي پروانه نشر) 1,261          تعداد ناشران حقوقي 

o 22                     :  )موردي( حقيقي تعداد ناشران 

 

  1400 ماه ديبا  1401 ماه دياي : آمار مقايسهبخش دوم
 

  1400 ماه دينسبت به  1401 ماه ديهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   11,635كه در مقايسه با  كتاب منتشر شده است عنوان 8,172 تعداد ،1401 ماه دي در

نمـايش   در جداول زير ايصورت مقايسهبه 1401و  1400  ماه ديدر هاي اصلي شاخص. است درصد كاهش داشته 30، 1400

      داده شده است.

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

 درصد تغيير 1401سال  1400سال   موضوع 

 35- 95 146 كليات

 38- 475 765  و روانشناسي فلسفه

 3- 998 1،032  دين

 32- 949 1،397  علوم اجتماعي

 25- 117 156  زبان

 26- 115 156  علوم طبيعي و رياضيات

 41- 851 1،434  علوم عملي

 34- 261 395  هنر

 36- 1،460 2،289  ادبيات

 29- 437 615  تاريخ و جغرافيا

 25- 1،109 1،488  درسي و آموزرشيكمك

 26- 1،305 1،762  و نوجوان كودك

 30- 8،172 11،635  جمع بندي

 

درصد  36ادبيات  و رده درصد 38 و روانشناسي فلسفهسپس موضوعات  ،درصد 41به ميزان  علوم عمليهاي در رده كاهشبيشترين     

  بوده است.

  

                                                

توان ناشري دانست كه از . ناشر حقوقي را مي»ناشران حقيقي«و  »ناشران حقوقي«قسيم كرد، توان به دو گروه تناشران 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

 د.كننو محدود اقدام به انتشار كتاب مي

  

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

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



 

 

 

 

 

 

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

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  :1400 ماه ديمقايسه با  و 1401 ماه دينشر  آمارپ) 

  عنوان   8,172             :1401 ماه ديهاي تعداد كتاب •

 عنوان  11,635                                                                      :1400 ماه ديهاي تعداد كتاب •

 درصد   -30                                            : 1400نسبت به  1401 ماه ديهاي كتاب كاهش ددرص •

  عنوان   1,305                                                      :1401 ماه ديهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان    1,762                              :1400 ماه ديهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد       -26            :1400نسبت به  1401 ماه ديهاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد  •

 عنوان   1,109                                                  :1401 ماه ديآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان   1,488                                          :1400 ماه ديهاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد      -25                :1400نسبت به  1401 ماه ديآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •

1401 ماه دي درصد  1400  ماه دي شاخص يردرصد تغي درصد   

 - 35  65 5,282  70   8,187 تهراناستان 

 - 16  35 2,890  30    3,448 هاساير استان

1401 ماه دي  1400  ماه دي شاخص يردرصد تغي   

- 9  1,006  1,107 ميانگين شمارگان  

429،995 709,312 ميانگين قيمت  40 

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

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


