
 

 

 8931ماه مهرآمار نشر کتاب در 

 8937ماه مهرنسبت به  8931 ماهمهراي آمار مقايسهو
 

 8931 ماهمهرنشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 8931 ماهمهر ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 88931 ماهمهر 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 195 41 12 49 15 48 11 89,,00 059 814,814

 1 و روانشناسی فلسفه 582 ,10 288 ,85 48 118 210 811,859 1,120 258,152

 2 دین 008 411 1,8 ,28 880 ,,8 510 19,,1,0,1 1,989 14,,2,2

 8 اعیعلوم اجتم 092 8,8 110 18, ,14 585 224 1,199,894 ,1,11 281,188

 5 زبان 1,9 ,15 12 ,11 82 111 84 881,8,9 ,,1,8 244,091

 8 علوم طبیعی و ریاضیات 119 1, 80 ,4 22 01 14 01,099 41, 819,845

 , علوم عملی 052 881 101 99, 152 880 298 018,009 0,1 898,894

 4 هنر 298 140 115 158 84 182 181 189,899 482 851,,89

 0 ادبیات 1,540 1,988 582 1,189 880 484 81, 1,,,1,808 ,05 55,,222

 19 تاریخ و جغرافیا 285 105 59 121 112 194 ,12 15,,241 1,120 241,552

 11 کمك درسی 8,,,1 20,,1 25 1,5,9 198 804 1,9,8 2,019,104 1,118 809,820

 11 نوجوانو  کودك 1,822 425 504 1,1,0 158 ,58 488 2,489,149 11,,1 12,,1,8

 12 جمع بندي 0,125 84,,8 ,1,88 8,401 1,288 ,8,84 8,584 15,188,082 1,881 281,584

 درصد تعداد  نام استان

 1, 2,214 تهران

 , 252 قم

 8 148 خراسان رضوي

 1 115 آذربایجان شرقی

 18 ,9, سایر استانها

 199 ,8,84 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 پرکارز اینشود, اهاي قبالً تولید شده است که بازچاپ میکتاب در واقع چاپ مجدد کهدر حالی است,

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

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

 

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

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 آینور 81 1 81 1 81

 2 موسسه فرهنگي مدرسه برهان 98 22 111 22 98

 9 قدیاني 99 121 159 82 111

 8 شركت انتشارات علمي و فرهنگي 21 1 21 25 9

 5 ميچکا 28 2 21 5 21

 1 نوید ظهور 13 1 13 13 1

 2 پرتقال 11 81 51 1 51

 1 ترانه پدرام 18 1 18 1 18

 3 هيرمند 19 11 28 11 18

 11 پيک فدک 12 22 98 98 1

 

 شترین تعداد چاپ اول(:)به ترتیب بی 1931ماه مهرپركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  11فهرست  -9

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 موسسه مهرپویا مهراس 125 1 125 125 1

 2 مشاوران صعود ماهان 111 1 112 112 1

 9 مدرسان برتر 31 1 31 31 1

 8 رهپویان شریف 81 1 81 81 1

 5 دانشگاه پيام نور 99 119 191 195 1

 1 بين المللي گاج 21 218 295 295 1

 2 آموزشي تاليفي ارشدان 11 1 11 11 1

 1 مبتکران 11 118 128 121 8

 3 كاگو 11 11 21 21 1

 11 كتابخانه فرهنگ 11 3 13 13 1

 ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 1 125 125 1 125 سنجش و دانش 1 

 1 32 32 1 32 درسگروه آموزشي م 2

 1 15 21 1 21 آموزشي تاليفي ارشدان 9

 2 51 52 1 52 ندای كارآفرین 8

 12 81 52 1 52 دانشگاه عالي دفاع ملي 5

 1 91 92 1 92 نوروزی 1

 1 98 95 1 95 آتشبار  2

 1 91 91 1 91 معيار علم 1

 1 22 21 1 21 پژوهندگان راه دانش 3

 1 21 22 1 22 تحقيقات آموزش كشاورزی 11



 

 

 

 8931 ماهمهردر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 ت.ناشر منتشر شده اس 8.188سوي  از 8931سال ماه مهرهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:  

o 1.2,2          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 24:    (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. 1

شود ا نام برده مینهاز آ «ناشر مؤلف»، كه عموماً تحت عنوان «ناشر موردي»قیقی یا كند؛ ناشر حنشر اخذ می روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پ

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

 

 شمارگان عنوان ناشر نام کتاب ردیف

1 
اول  یبراساس فارس ایاول ي: راهنماهایشب کالس اول يکتهید

 دبستان
 185/999 قدیانی

 199/999 آبرنگ یالمللنیب ساله 8کودکان  يبرا یدبستانشیعلوم پ 1

2 
هایی عملی جهت ارائه مفاهیم دینی در مهدهاي کودك: ویژه مربیان گروه شیوه
 199/999 آبرنگ یالمللنیب   سال 5تا  2سنی 

 199/999 آبرنگ یالمللنیب   ماهه 5,ماهه تا  89جانبه کودك: کودکان  سنجش و پایش رشد همه 8

 5/999, کاگو هشتم دوره اول متوسطه هیپا ییدروس طال 5

8 
بر  دیبا تاک يآموزدانش ینیو کارآفر یپژوهش يهاتوسعه مهارت

 (ی)جشنواره نوجوان خوارزم
 15/999 طراحان آزاد نینو

 15/999 ما لیدل ... دیمراجع عظام تقل يواآموزش احکام: مطابق با فتا ,

 15/999 دفتر نشر معارف اتیبه عتبات عال انیسفر دانشگاه ژهیو ییدانشجو حیمفات 4

 15/999 اعظم توسل يعاشورا و دعا ارتیز 0

 19/999 اجود ارتباط با خدا 19



 

 

 8931 ماهمهربا  8931 ماهمهرای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 8931 ماهمهر نسبت به 8931 ماهمهرهای مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

دوره زموانی مشوابه در سوال    در عنووان   8.019که در مقایسه با  کتاب منتشر شده است عنوان 0.125 تعداد ,1204 ماهمهر در 
اي نموایش  صوورت مقایسوه  به 1204و  ,120  ماهمهردر هاي اصلی شاخصو  . در جدولاشته استدافزایش درصد  28, ,120

     داده شده است.

 8931سال  زمان مشابه در نسبت به 8931 ماهمهر هایکتاب تعداد غییرآمار و درصد ت

 درصد تغيير 1931سال  1932سال  موضوع 

 90 801 18 كلیات

 51 119 980 و روانشناسی فلسفه

 71 337 705 دین

 17 309 783 علوم اجتماعی

 7- 850 810 زبان

 80 820 803 علوم طبیعی و ریاضیات

 25 319 510 علوم عملی

 91 901 227 هنر

 21 8،113 8،218 ادبیات

 21 911 251 تاریخ و جغرافیا

 2 8،551 8،511 آموزشیكمك

 15 8،199 575 و نوجوان كودك

 91 3،291 7،380 جمع بندي

 

و سوس    درصود  5,بوه میوزان   فلسوفه و روانشناسوی   درصود و   ,4به میزان  کودك و نوجوانهاي در رده افزایشبیشترین     
 درصد بوده است.  88 اجتماعیعلوم و درصد  88 دینوضوعات م

 

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

 

 

 

 

 

 

 

8931ماه مهر درصد  8931 ماه مهر شاخص ردرصد تغیی درصد   

191.1 تهران  ,0 401.8  ,5 1, 

151.8 شهرستان  28 119.2  21 13 

8931ماه مهر  8931 ماه مهر شاخص ردرصد تغیی   

121.8 میانگین شمارگان  881.1  0 

751.112 میانگین قیمت  171.972  12 



 

 

 

 اه امسال و مقایسه با سال گذشته:ممهرنشر  آمارپ( 

 عنوان 3.291ماه امسال:                                                                    مهرهاي تعداد كتاب 

  عنوان 7.380                                ماه سال گذشته:                              مهرهاي كتابتعداد 

 درصد     91ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                مهرهاي درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.199                                                ماه امسال:مهرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 عنوان 575                                       ماه سال گذشته:  مهرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 درصد  15ماه امسال نسبت به سال گذشته:       مهرهاي كودك و نوجوان در درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.551                                      ماه امسال:             رمهآموزشی  هاي كمكتعداد كتاب 

 عنوان 8.511ماه سال گذشته:                                           مهرهاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

  درصد 2ماه امسال نسبت به سال گذشته:         مهرآموزشی در  هاي كمككتاب كاهشدرصد 


