
 

 

   

  

 1401 ماه آذرآمار نشر كتاب در 

 1400 ماه آذرنسبت به  1401 ماه آذراي آمار مقايسهو

  

  1401 ماه آذرنشر كتاب در آمار  خش اول:ب

  1401 ماه آذر ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

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

 

 

 

 

 

  

 

                                                

 دول آمده است.اند در اين جدرصد داشته 2هايي كه بيش از ستانا. 1

ميانگين 

  قيمت

ميانگين 

  شمارگان
 شمارگان كل

  چاپ

 مجدد
 چاپ اول

ساير 

 هااستان

استان 

 انتهر
 تأليف ترجمه

كل 

 هاكتاب
 رديف موضوع

 1 كليات 106 80 26 76 30 97 9 58،620 553 1،240،996

 2 و روانشناسي فلسفه 487 219 268 389 98 296 191 390،062 801 1،006،588

 3 دين 703 611 92 269 434 513 190 529،787 754 733،408

 4 علوم اجتماعي 1،154 916 238 876 278 832 322 917،460 795 1،088،803

 5 زبان 170 156 14 99 71 115 55 182،953 1،076 910،309

 6 علوم طبيعي و رياضيات 142 91 51 99 43 104 38 81،612 575 1،208،343

 7 علوم عملي 1،080 691 389 852 228 882 198 671،317 622 1،172،543

 8 هنر 318 231 87 251 67 206 112 205،645 647 982،704

 9 ادبيات 1،550 1،080 470 1،105 445 1،053 497 1،128،394 728 877،326

 10 تاريخ و جغرافيا 451 364 87 265 186 292 159 459،022 1،018 918،957

 11 كمك درسي 1،355 1،264 91 1،150 205 410 945 2،437،069 1،799 1،664،986

 12 و نوجوان كودك 1،607 973 634 1،242 365 779 828 2،938،000 1،828 417،971

 13 جمع بندي 9،123 6،676 2،447 6،673 2،450 5،579 3،544 9،999،941 1،096 852،390

 درصد تعداد  نام استان

 66 3،724 تهران

 8 437 قم

ان شرقيآذربايج  271 5 

 4 226 اصفهان

 2 144 خراسان رضوي

 2 91 البرز

هاساير استان  686 13 

 100 5,579 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 اينهاي قبالً توليد شده است كه بازچاپ ميكتاب واقعدر  چاپ مجدد

  اند.قرار گرفته ترتيب و تنظيم

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

  

 

 

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

  

 كل كتابها تاليف  ترجمه
چاپ 

 مجدد
 رديف ناشر چاپ اول

  1 ديموند بلورين 47 0 47 47 0

  2  قدياني 47 56 103 58 45

  3  آبانه 20 0 20 20 0

  4  نيك يار 19 0 19 11 8

  5  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 13 0 13 13 0

  6  شركت انتشارات فني ايران 12 61 73 11 62

  7  آموزشي سرآمد 11 0 11 1 10

  8  آذرآبادي 9 0 9 7 2

  9  فرواك 9 0 9 0 9

  10  آتوسا 8 0 8 0 8

 

 

 

 

 

 

 

  جمهتر تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 13 67 80 11 69 آموزشي تاليفي ارشدان  1  

 0 48 48 0 48  مركز مديريت حوزه علميه قم  2

 0 48 48 4 44  ماهواره  3

 12 12 24 1 23  نسيم كوثر  4

 1 20 21 0 21  مجمع ذخائر اسالمي  5

 0 20 20 0 20  محمود سعيد  6

 0 19 19 0 19  ادبستان نوين  7

 3 16 19 1 18  انتشارات صاد  8

 1 17 18 1 17  تفكر آينده ساز  9

 0 19 19 4 15  آقاي كتاب  10

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

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



 

 

 

 

 

 

 

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

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 سامان سنجش 21 7 28 28 0

  2  آموزشي تاليفي ارشدان 11 0 11 11 0

  3  گزينه پارسيان طب 9 0 9 9 0

  4  جامعه نگر 8 0 8 3 5

  5  اطمينان راد 6 0 6 6 0

  6  كتب آموزشي پيشرفته 6 0 6 6 0

  7  آيندگان 5 1 6 6 0

  8  آرتين طب 4 0 4 4 0

  9  بشري 4 1 5 2 3

  10  دورانديشان 4 3 7 7 0

 

 

  1401 ماه آذردر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

  

  

  

 

 

 

 

 

 شمارگان عنوان ناشر نام كتاب رديف

15/ گاج يالمللنيب جامع كنكور ستيز 1 000 

11/ قيشقا و عالقمندان رستانهايو دب ييراهنما يهادرنا مخصوص دوره ينقاش ميتعل 2 500 

11/ ققنوس مردگان يسمفون 3 000 

01/ گراد دوم دبستان يهي: پا2گراد  ينهيآد كيپ 4 000 

10/ گراد )يشب (صوت يكتهيو د يخوانروان  5 000 

10/ نشر قطره  يدولت و فرزانگ تيحكا 6 000 

10/ كتاب جمكران  امام زمان (عج) يتوسل و دعا يدعا ن،ياربع ارتيعاشورا به همراه ز ارتيز  7 000 

8  
با  يهاساختمان ي: مبحث هشتم: طرح و اجرارانيسلختمان ا يمقررات مل

  ييمصالح بنا

راه، مسكن  قاتيمركز تحق

 يو شهرساز
/10 000 

10/ دفتر نشر معارف  )ي(اخالق كاربرد يزندگ نييآ  9 000 

    مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث ششم: بارهاي وارد بر ساختمان  10
راه، مسكن  قاتيمركز تحق

 يو شهرساز
/10 000 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,044سوي  از 1401سال  ماه آذرهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o :(داراي پروانه نشر) 1,038          تعداد ناشران حقوقي 

o 6                    :  )موردي( حقيقي تعداد ناشران 

 

  1400 ماه آذربا  1401 ماه آذراي : آمار مقايسهبخش دوم
 

  1400 ماه آذرنسبت به  1401 ماه آذرهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   11,492كه در مقايسه با  كتاب منتشر شده است عنوان 9,123 تعداد ،1401 ماه آذر در

نمـايش   در جداول زير ايصورت مقايسهبه 1401و  1400  ماه آذردر هاي اصلي شاخص. است درصد كاهش داشته 21، 1400

      داده شده است.

  1400سال  زمان مشابه در هنسبت ب 1401 ماه آذر هايكتاب تعداد آمار و درصد تغيير

 درصد تغيير 1401سال  1400سال   موضوع 

 24- 106 139 كليات

 42- 487 840  و روانشناسي فلسفه

 39- 703 1،154  دين

 25- 1،154 1،535  علوم اجتماعي

 13 170 151  زبان

 24- 142 188  علوم طبيعي و رياضيات

 19- 1،080 1،331  علوم عملي

 21- 318 404  هنر

 29- 1،550 2،194  ادبيات

 20- 451 567  تاريخ و جغرافيا

 5- 1،355 1،427  درسي و آموزرشيكمك

 3 1،607 1،562  و نوجوان كودك

 21- 9،123 11،492  جمع بندي

 

ده درصد بو 29ادبيات  و رده درصد 39 دينسپس موضوعات  ،درصد 42به ميزان  و روانشناسي فلسفههاي در رده كاهشبيشترين     

  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 نهواايي كه پرهنعبارتند از سازما »ناشر موردي«كند؛ ناشر حقيقي يا نشر 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 

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



 

 

 

 

 

 

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

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  :1400 ماه آذرمقايسه با  و 1401 ماه آذرنشر  آمارپ) 

  عنوان   9,123             :1401 ماه آذرهاي تعداد كتاب •

 عنوان  11,492                                                                       :1400 ماه آذرهاي تعداد كتاب •

 درصد   -21                                            : 1400نسبت به  1401 ماه آذرهاي كتاب كاهش درصد •

  نعنوا    1,607                                                      :1401 ماه آذرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان     1,562                              :1400 ماه آذرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد           3            :1400نسبت به  1401 ماه آذرهاي كودك و نوجوان در كتاب افزايشدرصد  •

 عنوان   1,355                                                  :1401 ماه آذرآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان   1,427                                          :1400 ماه آذرهاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد        -5                :1400نسبت به  1401 ماه آذرآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •

1401 ماه آذر درصد  1400  ماه آذر شاخص يردرصد تغي درصد   

 - 18  73 6,673  71   8,181 تهراناستان 

 - 26  27 2,450  29    3,311 هاساير استان

1401 ماه رآذ  1400  ماه آذر شاخص يردرصد تغي   

- 1  1,096  1,113 ميانگين شمارگان  

 26 852،390 676,647 ميانگين قيمت

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


