
 

 

 8931ماه دیآمار نشر کتاب در 

 8937ماه دینسبت به  8931 ماهدیای آمار مقايسهو
 

 8931 ماهدینشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 8931 ماهدی ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 88931 ماهدی 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 149 117 17 47 47 134 31 141,019 1,911 797,404

 3 و روانشناسی فلسفه 434 107 130 714 119 313 301 709,049 047 144,977

 1 دین 074 447 170 101 447 430 717 1,904,399 3,974 304,114

 7 م اجتماعیعلو 1,199 977 347 941 374 470 141 1,473,444 1,719 144,707

 4 زبان 303 371 30 373 49 313 99 134,714 1,114 739,410

 7 علوم طبیعی و ریاضیات 193 171 71 134 44 131 71 704,909 3,497 149,949

 4 علوم عملی 1,114 979 744 040 149 079 170 1,371,149 071 714,737

 9 هنر 191 379 111 307 94 314 177 194,799 1,917 797,340

 0 ادبیات 1,747 1,949 797 1,399 777 1,917 719 1,771,949 903 119,077

 19 تاریخ و جغرافیا 199 177 77 374 171 310 170 794,079 1,944 170,449

 11 کمك درسی 3,770 3,179 90 3,393 374 443 1,704 7,919,094 1,093 744,077

 13 و نوجوان کودك 3,139 1,333 909 1,790 711 011 1,190 7,410,114 3,310 199,301

 11 جمع بندي 11,491 9,719 1,974 9,491 3,999 7,901 4,719 19,990,309 1,444 141,431

 درصد تعداد  نام استان

 74 7,901 تهران

 19 771 قم

 4 393 خراسان رضوي

 1 311 اصفهان

 3 144 البرز

 3 199 آذربایجان شرقی

 11 400 سایر استانها

 199 7,901 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 واقعدر  چاپ مجدد کهدر حالی است,

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

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

 

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

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 دولت علم 55 0 55 55 0

 2 آسمانگون 55 0 55 0 55

 9 نسیم حیات 73 7 73 73 0

 4 مهر آموز 70 0 70 70 0

 5 فرهنگ و هنر 52 0 52 15 11

 6 آفرین گل 50 0 50 50 0

 7 اعجاز علم 50 13 73 1 77

 1 قدیانی 14 35 00 35 34

 3 شرکت انتشارات ویژه نشر 13 0 13 0 4

 11 همراهان جوان 13 0 13 15 5

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931ماه دیپركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  11فهرست  -9

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 مشاوران صعود ماهان 33 1 35 33 1

 2 آرسا 24 0 24 24 0

 9 اکسیر دانش پارس 75 0 75 75 0

 4 سرای دانش فدک 54 0 54 54 0

 5 طبیبانه 54 0 54 54 0

 6 نیمکت سبز 54 0 54 54 0

 7 نویسندگان آزاد 53 0 53 53 0

 1 اسفندیار 53 4 75 75 0

 3 پیام دانشگاهی 50 1 51 51 0

 11 مدرسان شریف 13 70 52 52 0

 رجمهت تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 0 551 551 0 551 سنجش و دانش 1 

 0 40 40 0 40 راه دکتری 2

 30 30 40 51 24 شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا 9

 15 52 31 3 23 آموزشی تالیفی ارشدان 4

 0 33 33 0 33 موسسه انجمن قلم ایرانیان امروز 5

 2 75 74 0 74 خاتم االنبیاء 6

 0 55 73 0 73 دانشگاه عالی دفاع ملی 7

 5 37 34 15 77 جنگل 1

 0 73 73 1 77 العابدیندار زین  3

 1 71 75 0 75 پندار قلم 11



 

 

 

 8931 ماهدیدر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 1.553سوی  از 1704سال ه مادی های کتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:  

o 1.431          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 17:    (موردي و ناشران مؤلف) حقیقی تعداد ناشران 

 

 

                                                 
نست که از توان ناشری دا. ناشر حقوقی را می«ناشران حقیقی»و  «ناشران حقوقی»توان به دو گروه تقسیم کرد، ناشران را از نظر صنفی و قانونی می. 3

شود ا نام برده مینهاز آ «ناشر مؤلف»، که عموماً تحت عنوان «ناشر موردی»کند؛ ناشر حقیقی یا نشر اخذ می روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پ

 کنند.صورت موردی و محدود اقدام به انتشار کتاب می نشر ندارند و به نهایی که پرواهنعبارتند از اشخاص یا سازما

 

 شمارگان عنوان ناشر نام کتاب ردیف

 149/999 میحط نور میتقو 1

 174/999 مدرسه برهان یموسسه فرهنگ دبستانشیپ يدر دوره می: انس با قرآن کرکماننیرنگ 3

 139/999 تالوت نور میقرآن کر یو روانخوان یآموزش روخوان 1

 79/999 كیفوژان گراف يو نابارور وزیاندومتر 7

 49/999 كیفوژان گراف يو نابارور یزندگ وهیش 4

 49/999 دانش نیآئ )ارتباط با خدا( نیالصالح يهاد 7

 14/999 قرآناز  ییدرسها یمرکز فرهنگ   تفسیر سوره احزاب 4

 19/999 اتیح مینس یو سرگرم تیخالق 9

 39/499 ستوده یاول ابتدائ هیپا يفرهنگ شهروند 0

 34/999 نشر قطره یدولت و فرزانگ تیحکا 19



 

 

 8931 ماهدیبا  8931 ماهدیای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 8931 ماهدینسبت به  8931 ماهدیهای آماری تعداد کتاب مقایسهالف( 

دوره زماانی مشاابه در ساال    در عنوان  0.111که در مقایسه با  کتاب منتشر شده است عنوان 11.491 تعداد ,1109 ماهدي در 
اي نماایش  هصورت مقایسا به 1109و  1104  ماهدي در هاي اصلی شاخصو  . در جدولاشته استدافزایش درصد  37, 1104

     داده شده است.

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

 درصد تغيير 1931سال  1937سال  موضوع 

 33 150 105 کلیات

 71 555 301 و روانشناسی فلسفه

 51 035 347 دین

 52 1،100 433 علوم اجتماعی

 15 505 555 زبان

 71 145 170 بیعی و ریاضیاتعلوم ط

 50 1،713 1،050 علوم عملی

 75 741 540 هنر

 53 1،253 1،772 ادبیات

 54 744 705 تاریخ و جغرافیا

 57 5،330 1،047 آموزشیکمك

 50 5،150 1،230 و نوجوان کودک

 52 11،507 0،177 جمع بندی

 

 ,فلسفه و روانشناسای و سپس موضوعات  درصد 13به میزان  و هنر درصد 74به میزان  کلیاتهاي در رده افزایشبیشترین     
 .درصد بوده است 30 علوم عملی و کودك و نوجوانو درصد  11 علوم طبیعی و ریاضیات

 

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

 

 

 

 

 

 

 

8931ماه دی درصد  8931 ماه دی شاخص  درصد تغییر درصد 

070.3 تهران  44 491.9  47 37 

107.5 شهرستان  57 400.5  53 77 

8931ماه دی  8931 ماه دی شاخص  درصد تغییر 

453.1 میانگین شمارگان  441.4  14- 

030.533 میانگین قیمت  357.751  35 



 

 

 

 اه امسال و مقایسه با سال گذشته:مدی نشر  آمارپ( 

 عنوان 11.507                                            ماه امسال:                        دی های تعداد کتاب 

 عنوان 0.177                                ماه سال گذشته:                              دی های تعداد کتاب 

 درصد     52ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                دی های درصد افزایش کتاب 

 عنوان 5.150                                               ماه امسال:دی های کودک و نوجوان تعداد کتاب 

 عنوان 1.230                                       ماه سال گذشته:  دی های کودک و نوجوان تعداد کتاب 

 درصد  50ل نسبت به سال گذشته:       ماه امسادی های کودک و نوجوان در درصد افزایش کتاب 

 عنوان 5.330                                      ماه امسال:            دی آموزشی  های کمكتعداد کتاب 

 عنوان 1.047ماه سال گذشته:                                          دی های کمك آموزشی تعداد کتاب 

  درصد 57ماه امسال نسبت به سال گذشته:         دی آموزشی در  ی کمكهاکتاب کاهشدرصد 


