
 
 

  1398ماه اسفندآمار نشر كتاب در 

 1397ماه اسفندنسبت به  1398 ماهاسفنداي آمار مقايسهو

  

  1398 ماهاسفندنشر كتاب در آمار  بخش اول:

  

  1398 ماهاسفند ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  

  به تفكيك استان 11398 ماهاسفند در منتشر شدههاي چاپ اول كتاب و درصد ب) تعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 اند در اين جدول آمده است.درصد داشته 1هايي كه بيش از ستانا. 1

ميانگين 

  قيمت

ميانگين 

  شمارگان
 شمارگان كل

  چاپ

 مجدد

چاپ 

 اول
 يفتأل ترجمه تهران شهرستان

كل 

 هاكتاب
 رديف موضوع

 1 كليات 167 125 42 141 26 135 32 129،730 796 500،748

 2 و روانشناسي فلسفه 506 226 280 440 66 236 270 779،666 1،550 405،472

 3 دين 687 589 98 387 300 427 260 1،042،486 1،540 363،439

 4 علوم اجتماعي 1،437 1،145 292 1،199 238 1،055 382 1،671،110 1،173 405،269

 5 زبان 220 197 23 183 37 164 56 210،638 966 395،199

 6 علوم طبيعي و رياضيات 210 141 69 157 53 148 62 158،530 755 410،299

 7 علوم عملي 1،690 1،113 577 1،335 355 1،151 539 1،299،854 773 453،263

 8 هنر 332 203 129 278 54 186 146 318،340 968 405،602

 9 ادبيات 1،547 1،079 468 1،194 353 1،011 536 1،357،853 889 365،455

 10 تاريخ و جغرافيا 470 391 79 320 150 312 158 500،730 1،077 448،813

 11 كمك درسي 1،991 1،889 102 1،786 205 807 1،184 2،692،128 1،357 503،581

 12 و نوجوان كودك 1،368 815 553 1،053 315 572 796 2،959،450 2،179 173،769

 13 جمع بندي 10،625 7،913 2،712 8،473 2،152 6،204 4،421 13،120،515 1،245 396،355

 درصد تعداد  نام استان

 74 4،613 تهران

 4 241 خراسان رضوي

 4 215 اصفهان

 2 155 آذربايجان شرقي

 2 145 فارس

 2 138 قم

 2 118 البرز

 10 579 ساير استانها

 100 6،204 جمع



 
 

  پ) ناشران پركار:

 آيد كه تمام فرايند انتشار كتاب را پشت سر گذاشتهميشمار به منزلة توليد جديد ناشر به »چاپ اول«هاي از آنجا كه كتاب

، رو در جدول ناشران پركارشود، از اينهاي قبالً توليد شده است كه بازچاپ ميكتاب در واقع چاپ مجدد كهدر حالي ،است

  اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتيب و تنظيم

  (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1398ماه اسفندناشر عمومي پركار در  10فهرست  - 1

  

  (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1398ماه اسفندپركار در  كودك و نوجوانناشر  10فهرست  -2

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 كتابچه 50 0 50 50 0

  2  ه سفيدپروان 25 8 33 32 1

  3  آيدا كتاب 20 0 20 20 0

  4  ميچكا 17 7 24 3 21

  5  شركت انتشارات فني ايران 16 23 39 10 29

  6  شهر قلم 16 19 35 19 16

  7  معيار انديشه 14 0 14 0 14

  8  پنجره 13 41 54 46 8

  9  شركت انتشارات علمي و فرهنگي 11 4 15 7 8

  10  سفيدسار 10 0 10 4 6

  

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1398ماه اسفندپركار در  آموزشيآموزشي و كمكناشر  10فهرست  - 3

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 رهپويان شريف 152 0 152 133 19

  2  نويسندگان آزاد 35 0 35 34 1

  3  مهراد 26 0 26 12 14

  4  راه 25 127 152 151 1

  5  آوند انديشه 24 1 25 25 0

  6  شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 21 79 100 100 0

  7  كتاب آرتين 21  21 21 0

  8  بين المللي گاج 20 42 62 62 0

  9  مشاوران آموزش  19 12 31 31 0

  10  انديشه ارشد 18 3 21 21 0

  ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 9 88 97 1 96 دانشگاه امام حسين (ع)  1  

 9 57 66 1 65  آموزشي تاليفي ارشدان  2

 24 34 58 0 58  دانشگاه عالي دفاع ملي  3

 2 67 69 16 53  جنگل  4

 22 30 52 6 46  شركت چاپ و نشر بازرگاني  5

 7 39 46 0 46  نارون دانش  6

 2 41 43 0 43  فرهوش  7

 5 34 39 0 39  جاليز  8

 9 28 37 0 37  نوروزي  9

 0 36 36 0 36  قانون يار  10



 
 

 

  1398 ماهاسفنددر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,589سوي  از 1398سال ماه اسفندهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:   

o 1,552          :)انه نشرداراي پرو( حقوقي تعداد ناشران 

o 37:    )موردي و ناشران مؤلف( حقيقي تعداد ناشران 

 

  

                                                
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

شود ا نام برده مينهاز آ »ناشر مؤلف«، كه عموماً تحت عنوان »ناشر موردي«كند؛ ناشر حقيقي يا اخذ مينشر  روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پ

 كنند.صورت موردي و محدود اقدام به انتشار كتاب مي نشر ندارند و به نهايي كه پرواهنعبارتند از اشخاص يا سازما

  

ن ناشرعنوا نام كتاب رديف  شمارگان 

 200/000 سبز شيفرازاند يالكرسهيهمراه با سوره مباركه حمد و آ 30: جزء ميقرآن كر 1

 120/000 آموزنشانه آموز: رابط دانشيدفترچه دوست 2

 100/000 عدالت اميپ آموزش نماز 3

 100/000 يهاد ميابراه ديشه به مرگ كينزد يا: تجربهامتيدر ق قهيسه دق 4

5  
 ،ييروابط زناشو ،يو اجتماع يروابط عاطف ،ياسالم يازدواج و مبان

  سالم يبارور
 70/000 انيرانيا جيآرو

 45/000  مدرسه برهان  از خانه تا مدرسه 6

 40/000 مدرسه برهان  ييآموزان كالس اول ابتدادانش نيوالد ي: راهنما1همگام با مدرسه   7

 32/000 مدرسه برهان ميهاييمن و توانا  8

 32/000 مدرسه برهان    من و خداي مهربان  9

 32/000   ياز    دبستانيي پيشي نوآموزان دورهي من: ويژهمدرسه  10



 
 

  1397 ماهاسفندبا  1398 ماهاسفنداي : آمار مقايسهبخش دوم

 

  1397 ماهاسفندنسبت به  1398 ماهاسفندهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زماني مشابه در سـال  در عنوان  16,599كه در مقايسه با  تكتاب منتشر شده اس عنوان 10,625 تعداد ،1398 ماهاسفند در 

اي نمـايش  صورت مقايسـه به 1398و  1397  ماهاسفنددر هاي اصلي شاخصو  . در جدولاشته استد كاهشدرصد  36، 1397

      داده شده است.

  1397سال  زمان مشابه در نسبت به 1398 ماهاسفند هايكتاب تعداد آمار و درصد تغيير

 درصد تغيير 1398سال  1397سال   موضوع 

 18- 167 203 كليات

 32- 506 744  و روانشناسي فلسفه

 61- 687 1،767  دين

 14- 1،437 1،675  علوم اجتماعي

 43- 220 383  زبان

 6- 210 223  علوم طبيعي و رياضيات

 19- 1،690 2،075  علوم عملي

 39- 332 541  هنر

 52- 1،547 3،232  ادبيات

 48- 470 904  تاريخ و جغرافيا

 18- 1،991 2،430  آموزشيكمك

 44- 1،368 2،422  و نوجوان كودك

 36- 10،625 16،599  جمع بندي

  

 48 تـاريخ و جغرافيـا  و سـپس موضـوعات    درصد 52به ميزان  و ادبياتدرصد  61به ميزان  دينهاي در رده كاهشبيشترين     

  درصد بوده است.   44 كودك و نوجوان به ميزانو درصد 

  

   1398و  1397 ماهاسفنددر  در تهران و شهرستان اي نشر كتابآمار مقايسهب) 

  

  

  

  

  

  

  

 شاخص
 ماه اسفند

1397  

ماه اسفند درصد

1398 

 درصد
 درصد تغيير

 - 26  80 8،473  69   11،463 تهران

  - 58  20 2،152  31   5،136 شهرستان

 شاخص
 ماه اسفند

1397  

ماه اسفند

1398 
غييردرصد ت  

 0 1،245   1،243 ميانگين شمارگان

  54 396،355 257،175 ميانگين قيمت



 
 

  

  سال گذشته:اسفندماه مقايسه با  واه امسال ماسفندنشر  آمارپ) 

  عنوان 10,625ماه امسال:                                                                    اسفندهاي تعداد كتاب •

 عنوان 16,599                                ماه سال گذشته:                              اسفندهاي ابتعداد كت •

 درصد     36ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                اسفندهاي كتاب كاهشدرصد  •

  عنوان 1,368                                                     ماه امسال:اسفندهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان 2,422                                       ماه سال گذشته:  اسفندهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد  44ماه امسال نسبت به سال گذشته:       اسفندهاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد  •

 عنوان 1,991                                      ماه امسال:             اسفندآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان 2,430ماه سال گذشته:                                           اسفندهاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد 18          ماه امسال نسبت به سال گذشته:اسفندآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •


