
 

 

 8931ماه آبان آمار نشر کتاب در 

 8937ماه آبان نسبت به  8931 ماهآبان اي آمار مقايسهو
 

 8931 ماهآبان نشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 8931 ماهآبان  ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 88931 ماهآبان  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

 یفتأل ترجمه تهران شهرستان
کل 
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات 187 33 86 118 11 30 80 05,015 700 970,563

 8 و روانشناسی فلسفه 100 173 917 153 67 101 951 160,565 337 970,006

 9 دین 019 681 188 918 091 106 907 1,936,090 1,735 830,869

 1 وم اجتماعیعل 058 791 170 796 170 019 803 038,615 1,183 908,751

 0 زبان 139 165 89 103 91 187 76 100,605 369 930,101

 7 علوم طبیعی و ریاضیات 195 61 07 158 80 03 11 158,185 631 187,388

 6 علوم عملی 330 701 916 639 850 737 958 016,305 078 151,978

 0 هنر 877 101 118 881 10 161 38 898,719 001 195,683

 3 ادبیات 1,110 350 015 1,518 159 671 701 1,119,036 1,597 917,517

 15 تاریخ و جغرافیا 195 971 77 911 117 896 139 101,195 1,573 910,006

 11 کمك درسی 1,651 1,753 30 1,035 111 107 1,810 8,138,095 1,177 100,996

 18 و نوجوان ودكک 1,110 076 010 1,159 918 089 038 1,710,005 9,915 171,005

 19 جمع بندي 0,056 7,116 8,975 7,671 8,519 1,911 1,179 19,801,500 1,080 908,155

 درصد تعداد  نام استان

 65 9,511 تهران

 11 178 قم

 1 178 خراسان رضوي

 8 67 اصفهان

 8 61 یزد

 11 087 سایر استانها

 155 1,911 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 اینمی هاي قبالً تولید شده است که بازچاپکتاب در واقع چاپ مجدد کهدر حالی است,

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

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

 

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

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 كتاب های مکعب 81 1 81 24 44

 2 حدیث نينوا 44 1 44 44 1

 9 آذرآبادی 99 14 44 14 99

 4 برهانموسسه فرهنگي مدرسه  28 41 34 19 14

 5 ذكر 14 22 93 91 1

 8 نگارینه 14 1 11 9 15

 4 ميچکا 15 12 24 1 28

 1 آریانو 14 3 29 29 1

 3 الوند كتاب 14 1 14 1 14

 11 پيشرو 12 1 12 12 1

 

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

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 رهپویان شریف 141 1 141 121 51

 2 دانشگاه پيام نور 49 511 554 595 13

 9 تخته سياه 13 9 22 22 1

 4 نویسندگان آزاد 18 1 18 18 1

 5 پردازش 3 1 3 3 1

 8 تسلط 3 1 3 3 1

 4 پرنو 1 1 1 1 1

 1 جویا مجد 1 9 11 11 1

 3 مبتکران 8 31 38 34 2

 11 مدرسان شریف 8 14 21 21 1

 ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 9 211 211 1 211 سنجش و دانش 1 

 9 44 11 1 11 اه دكتریر 2

 11 84 41 1 44 آموزشي تاليفي ارشدان 9

 8 41 44 24 51 جنگل 4

 1 41 41 1 44 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 5

 3 94 49 1 49 طحان  8

 9 81 41 91 41 دفتر نشر معارف  4

 2 98 91 1 91 نگين سبالن 1

 5 21 99 1 92 صالحيان 3

 1 23 23 1 23 فرهوش 11



 

 

 

 8931 ماهآبان در ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 8.652سوي  از 8931سال ماه آبان هاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:  

o 1.883          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 86:    (موردي و ناشران مؤلف) حقیقی تعداد ناشران 

 

 

                                                 
از توان ناشري دانست كه . 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 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

 185/555 فجر قرآن میقرآن کر 1

8 
 يهایو سرگرم هايباز ها,تیسال: فعال 7تا  0 ژهیو 1تفکر, پژوهش 

 یقیتلف کردیبا رو یبر مهارت و سبك زندگ یمبتن
 155/555 آبرنگ یالمللنیب

 155/555 آبرنگ یالمللنیب ساله 7کودکان  يبرا یدبستانشیپ یاضیر میمفاه 9

1 
مدارس داخل و خارج  انیو مرب ایانجمن اول يهاتیفعال يدفتر راهنما

 1930 – 33 لیاز کشور سال تحص
 30/555 انیو مرب اءیانجمن اول

0 
 ژهیکودك: و يدر مهدها ینید میئه مفاهجهت ارا یعمل ییهاوهیش

 سال 0تا  9 یگروه سن انیمرب
 60/555 آبرنگ یالمللنیب

 65/555 آبرنگ یالمللنیب کودکان شش ساله ژهینوشتن: و يبرا یآمادگ 7

6 English time 3: student book 07/555 رانیکانون زبان ا 

 05/555 سالمت هیسا آموزانبه دانش يآموزش حقوق شهروند 0

 05/555 دانش نیآئ )ارتباط با خدا( نیالصالح يهاد 3

15 Writing time 15/555 رانیکانون زبان ا 



 

 

 8931 ماهآبان با  8931 ماهآبان ای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 8931 ماهآبان نسبت به  8931 ماهآبان های مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

دوره زماانی مشاابه در ساال    در عنوان  0.908یسه با که در مقا کتاب منتشر شده است عنوان 0.056 تعداد ,1930 ماهآبان  در 
اي نماایش  صاورت مقایساه  به 1930و  1936  ماهآبان در هاي اصلی شاخصو  . در جدولاشته استدافزایش درصد  0, 1936

     داده شده است.

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

 درصد تغيير 1931سال  1934 سال موضوع 

 91 862 38 كلیات

 66 415 933 و روانشناسی فلسفه

 68- 149 8،131 دین

 3- 116 124 علوم اجتماعی

 66- 839 643 زبان

 63 891 818 علوم طبیعی و ریاضیات

 85- 331 8،831 علوم عملی

 69 622 683 هنر

 98 8،485 8،119 ادبیات

 42 491 635 تاریخ و جغرافیا

 5 8،314 8،283 آموزشیكمك

 82 8،485 8،661 و نوجوان كودك

 5 1،113 1،916 جمع بندي

 

 91 ادبیاات و سپس موضوعات  درصد 90به میزان کلیات درصد و 17به میزان  تاریخ و جغرافیاهاي در رده افزایشبیشترین     
 81و دیان   درصاد  88به میزان  زبانکاهش در حوزۀ ن بیشتریدرصد بوده است. همچنین  83 علوم طبیعی و ریاضیاتو درصد 

 بوده است. درصد 10درصد و علوم عملی 

 

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

 

 

 

 

 

 

 شاخص
 ماه آبان 

8931  
 درصد

ماه آبان 

8931 
 درصد تغییر درصد

916.2 تهران  67 671.7  66 7 

111.6 شهرستان  64 149.6  69 6 

 شاخص
 ماه آبان 

8931  

ماه آبان 

8931 
 درصد تغییر

481.8 میانگین شمارگان  801.0  0 

164.616 میانگین قیمت  11.8956  54 



 

 

 

 

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

 عنوان 1.113                      ماه امسال:                                              آبان هاي تعداد كتاب 

 عنوان 1.916                                ماه سال گذشته:                              آبان هاي تعداد كتاب 

 درصد     5ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                آبان هاي درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.485                                               ماه امسال:آبان كودك و نوجوان هاي تعداد كتاب 

 عنوان 8.661                                       ماه سال گذشته:  آبان هاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 درصد  82گذشته:       ماه امسال نسبت به سال آبان هاي كودك و نوجوان در درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.314                                      ماه امسال:             آبان آموزشی  هاي كمكتعداد كتاب 

 عنوان 8.283ماه سال گذشته:                                           آبان هاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

  درصد 5ماه امسال نسبت به سال گذشته:         آبان موزشی در آ هاي كمككتاب افزایشدرصد 


