
 

 

 8931ماه آذرآمار نشر کتاب در 

 8937ماه آذرنسبت به  8931 ماهآذراي آمار مقايسهو
 

 8931 ماهآذرنشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 8931 ماهآذر ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 88931 ماهآذر در منتشر شدههای چاپ اول کتاب و درصد ب( تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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

میانگین 
 قیمت

میانگین 
 شمارگان

 شمارگان کل
 چاپ
 مجدد

چاپ 
 اول

 تألیف ترجمه تهران شهرستان
کل 
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات 185 192 81 191 82 117 11 55,559 339 793,753

 8 و روانشناسی فلسفه 923 811 737 358 58 899 773 971,993 583 735,771

 7 دین 519 375 131 791 993 973 731 1,325,599 1,119 778,939

 3 جتماعیعلوم ا 1,919 283 872 295 891 331 853 1,891,583 1,153 791,381

 9 زبان 821 893 83 881 99 152 27 785,932 1,122 722,931

 1 علوم طبیعی و ریاضیات 113 33 39 39 38 23 79 53,929 235 729,899

 3 علوم عملی 1,195 388 723 218 853 283 829 1,981,712 579 399,333

 2 هنر 391 893 133 711 59 838 195 751,999 535 732,998

 5 ادبیات 1,911 511 939 1,913 333 535 918 1,835,979 237 738,131

 19 تاریخ و جغرافیا 759 773 11 888 137 829 119 998,539 1,829 711,233

 11 کمك درسی 8,191 8,997 197 8,981 179 339 1,721 3,188,919 8,191 932,353

 18 و نوجوان کودك 8,993 1,139 223 1,137 723 238 1,819 9,515,119 8,595 137,589

 17 جمع بندي 19,319 3,312 8,553 2,819 8,999 9,219 3,299 13,913,979 1,199 719,991

 درصد تعداد  نام استان

 39 3,923 تهران

 11 183 قم

 7 813 اصفهان

 7 153 خراسان رضوي

 8 119 فارس

 8 191 آذربایجان شرقی

 8 53 لرستان

 3 379 سایر استانها

 199 9,219 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 عدر واق چاپ مجدد کهدر حالی است,

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931ماه آذرناشر عمومي پركار در  11فهرست  -1

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931ماه آذرپركار در  كودک و نوجوانناشر  11فهرست  -2

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 ميچکا 29 22 111 81 92

 2 قافيه 01 1 01 1 01

 9 كتاب های مکعب 93 11 81 91 23

 9 شركت انتشارات فني ایران 23 29 112 92 21

 0 آناميد 20 1 20 20 1

 8 همراهان جوان 29 1 29 9 13

 2 پروانه سفيد 11 2 21 13 1

 1 قدیاني 11 189 111 91 199

 3 كتاب تارا 11 1 11 11 1

 11 براق 12 11 22 20 2

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931ماه آذرپركار در  آموزشيآموزشي و كمکشر نا 11فهرست  -9

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 رهپویان شریف 201 1 201 219 09

 2 شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 02 30 192 192 1

 9 بني هاشمي خامنه 98 1 98 98 1

 9 كتب آموزشي پيشرفته 99 1 99 99 1

 0 علمي سنا  91 1 91 91 1

 8 بين المللي گاج 21 118 218 218 1

 2 كارآفرینان 12 1 11 11 1

 1 سرای دانش فدک 10 1 10 10 1

 3 اندیشه ارشد 12 1 12 12 1

 11 پارسيان دانش 12 1 12 11 1

 هترجم تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 90 39 191 2 198 دانشگاه عالي دفاع ملي 1 

 8 110 121  121 سنجش و دانش 2

 11 101 293 111 121 مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي )ص( 9

 1 03 03 1 01 دارخوین 9

 0 01 00 1 00 ندای كارآفرین 0

 2 93 91 1 91 آموزشي و پژوهشي بوعلي 8

 9 92 91 1 91 كتيبه نوین 2

 1 93 93 1 93 آسمانگون 1

 1 91 91 1 91 آریا دانش 3

 11 20 90 1 90 تالش اندیشه 11



 

 

 

 8931 ماهآذردر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 8.958ي سو از 8931سال ماه آذرهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:  

o 1.788          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 85:    (موردي و ناشران مؤلف) حقیقی تعداد ناشران 

 

 

                                                 
توان ناشري دانست كه از . ناشر حقوقی را می«ناشران حقیقی»و  «ناشران حقوقی»توان به دو گروه تقسیم كرد، ناشران را از نظر صنفی و قانونی می. 4

شود ا نام برده مینهاز آ «ناشر مؤلف»، كه عموماً تحت عنوان «ناشر موردي»كند؛ ناشر حقیقی یا نشر اخذ می روانهاد اسالمی پوزارت فرهنگ و ارش

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

 

کتاب نام ردیف  شمارگان عنوان ناشر 

 199/999 از قرآن ییدرسها یمرکز فرهنگ اتیخانواده در قرآن و روا يمایس 1

 199/999 آبرنگ یالمللنیب ماهه 39ماهه تا  19رشد همه جانبه کودك: کودکان  شیسنجش و پا 8

 199/999 آفتاب حیضر ییآموزان ابتدادانش ژهیها: وگلستان شکوفه 7

 39/999 آبرنگ یالمللنیب سال 3تا  7پرونده کودك  3

 39/999 آبرنگ یالمللنیب سال 9تا  3پرونده کودك  9

 39/999 آبرنگ یالمللنیب سال 1تا  9پرونده کودك  1

3 
الجنان با  حیمفات اراتیو ز هی: منتخب کامله ادعنیمفتاح الصالح
 عالمت وقف

 19/999 دانش نییآ

 39/999 كیفوژان گراف اسالم نیمب نیاز نگاه د نی: حقوق متقابل زوجیسالما یازدواج و مبان 2

 77/999 قدیانی میسیو بنو میبخوان يهاشب اول دبستان: بر اساس کتاب يکتهید 5

 89/999 رانیا یشرکت انتشارات فن سال 3تا  7کودکان  يژهی: و8 یاضیر 19



 

 

 8931 ماهآذربا  8931 ماهآذرای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 8931 ماهآذرنسبت به  8931 ماهآذرهای بمقایسه آماری تعداد کتاالف( 

دوره زموانی مشوابه در سوال    در عنووان   1.191که در مقایسه با  کتاب منتشر شده است عنوان 19.319 تعداد ,1752 ماهآذر در 
اي نموایش  صوورت مقایسوه  بوه  1752و  1753  ماهآذردر هاي اصلی شاخصو  . در جدولاشته استدافزایش درصد  31, 1753
     شده است.داده 

 8931سال  زمان مشابه در نسبت به 8931 ماهآذر هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 درصد تغيير 1931سال  1932سال  موضوع 

 93 823 34 كلیات

 803 514 233 و روانشناسی فلسفه

 40 380 050 دین

 10 8،005 532 علوم اجتماعی

 8- 218 215 زبان

 40 883 10 علوم طبیعی و ریاضیات

 30 8،803 058 علوم عملی

 12 408 220 هنر

 90 8،588 8،880 ادبیات

 90 935 230 تاریخ و جغرافیا

 890 2،850 385 آموزشیكمك

 820 2،053 395 و نوجوان كودك

 30 80،385 0،808 جمع بندي

 

و سپس موضوعات  درصد 189به میزان  کودك و نوجوان درصد و 171به میزان  کمك درسیهاي در رده افزایشبیشترین     
 درصد بوده است.  28 هنرو درصد  195 فلسفه و روانشناسی

 

  8931و  8931 ماهآذردر  در تهران و شهرستان ای نشر کتابآمار مقایسهب( 

 

 

 

 

 

 

 

8931ماه آذر درصد  8931 ماه آذر شاخص  درصد تغییر درصد 

900.4 تهران  39 819.2  33 51 

108.8 شهرستان  90 050.2  29 93 

8931ماه آذر  8931 ماه آذر شاخص  درصد تغییر 

358.9 میانگین شمارگان  199.1  81 

801.249 میانگین قیمت  508.905  50 



 

 

 

 اه امسال و مقایسه با سال گذشته:مآذرنشر  آمارپ( 

 عنوان 80.385              ماه امسال:                                                      آذرهاي تعداد كتاب 

 عنوان 0.808                                ماه سال گذشته:                              آذرهاي تعداد كتاب 

 درصد     30ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                آذرهاي درصد افزایش كتاب 

 عنوان 2.053                                               ماه امسال:آذروان هاي كودك و نوجتعداد كتاب 

 عنوان 395                                        ماه سال گذشته:  آذرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 درصد  820ماه امسال نسبت به سال گذشته:       آذرهاي كودك و نوجوان در درصد افزایش كتاب 

 عنوان 2.850                                      ماه امسال:             آذرآموزشی  هاي كمكتعداد كتاب 

 عنوان 395      ماه سال گذشته:                                      آذرهاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

  درصد 890     ل نسبت به سال گذشته:     ماه امساآذرآموزشی در  هاي كمككتاب افزایشدرصد 


