
 

 

  1399ماه آبانآمار نشر كتاب در 

 1398 ماهآباننسبت به  1399 ماهآباناي آمار مقايسهو

  

  1399 ماهآباننشر كتاب در آمار  بخش اول:

  

  1399 ماهآبان ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  

  به تفكيك استان 11399 ماهآبان در منتشر شدههاي چاپ اول كتاب و درصد ب) تعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 اند در اين جدول آمده است.درصد داشته 2هايي كه بيش از ستانا. 1

ميانگين 

  قيمت

ميانگين 

  شمارگان
 شمارگان كل

  چاپ

 مجدد

چاپ 

 اول

ساير 

 هااستان

 تأليف مهترج تهران

كل 

 هاكتاب

 رديف موضوع

 1 كليات 89 78 11 73 16 73 16 71،150 818 549،267

 2 و روانشناسي فلسفه 417 186 231 368 49 212 205 404،450 984 450،031

 3 دين 507 424 83 290 217 363 144 564،160 1،133 419،826

 4 م اجتماعيعلو 893 712 181 719 174 658 235 842،550 951 445،547

 5 زبان 113 94 19 79 34 84 29 102،845 927 510،238

 6 علوم طبيعي و رياضيات 129 93 36 91 38 96 33 95،900 767 441،125

 7 علوم عملي 972 647 325 791 181 772 200 710،400 744 537،855

 8 هنر 247 173 74 205 42 146 101 157،100 649 522،416

 9 ادبيات 1،185 821 364 830 355 774 411 1,001،040 866 410،846

 10 تاريخ و جغرافيا 296 249 47 177 119 217 79 327،865 1،127 506،182

 11 كمك درسي 1،387 1،350 37 1،186 201 532 855 2،794،151 2،050 587،193

 12 و نوجوان كودك 913 588 325 751 162 389 524 2،263،180 2،509 224،326

 13 جمع بندي 7،148 5،415 1،733 5،560 1،588 4،316 2،832 9،334،791 1،327 457،414

 درصد تعداد  نام استان

 70 3،023 تهران

 8 337 اصفهان

 3 118 فارس

 2 97 آذربايجان شرقي

 2 94 خوزستان

 15 647 ساير استانها

 100 4,316 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 پركارز اينشود، اهاي 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): 1399 ماهآبانناشر عمومي پركار در  10فهرست  - 1

  

  (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1399 ماهآبان پركار در كودك و نوجوانناشر  10فهرست  -2

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 شركت انتشارات فني ايران 31 23 54 11 43

  2  قدياني 24 16 40 31 9

  3  كتاب هاي مكعب 24 1 25 0 25

  4  واش 16 19 35 35 0

  5  هوپا 16 10 26 1 25

  6  علم معيار 14 0 14 14 0

  7  آبستا 12 13 25 25 0

  8  دارخوين 12 0 12 12 0

  9  مينو 11 0 11 11 0

  10  سته بان 10 0 10 10 0

  

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1399 ماهآبانپركار در  آموزشيآموزشي و كمكناشر  10فهرست  - 3

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 موسسه مهرپويا مهراس 124 0 124 124 0

  2  پارسيان دانش پندار 111 0 111 109 2

  3  آرتين طب 44 1 45 44 1

  4  ريشه 30 1 31 31 0

  5  بين المللي گاج 28 120 148 148 0

  6  مدرسان شريف 21 10 31 31 0

  7  رهپويان 17 0 17 12 5

  8  شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 9 98 107 107 0

  9  راه انديشه 7 2 9 9 0

  10  مشاوران آموزش  7 13 20 20 0

  ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 3 138 141 0 141 سنجش و دانش  1  

 2 51 53 0 53  شاپرك سرخ  2

 11 32 43 0 43  صالحيان  3

 9 31 40 0 40  دانشگاه عالي دفاع ملي  4

 1 37 38 0 38  زرنوشت  5

 0 37 37 0 37  حانون  6

 15 18 33 0 33  آرتين طب  7

 5 27 32 0 32  آرنا  8

 1 31 32 0 32  سته بان  9

 9 22 31 2 29  پادينا  10



 

 

 

  1399 ماهآباندر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,082سوي  از 1399سال  ماهآبانهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o 1,067          :)داراي پروانه نشر( حقوقي تعداد ناشران 

o 15:    )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، ني ميناشران را از نظر صنفي و قانو. 2

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

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

  

 شمارگان عنوان ناشر نام كتاب رديف

1 
 يحي: همراه با پاسخ تشر1399 يعلوم تجرب يآزمون سراسر

 )دي(نظام جد
 60/000 شهيراه اند

 53/000  ختچهار در ساله) 6نوشتن ( يبرا يآمادگ 2

 50/000  چهار درخت ساله): آموزشگاه، خانه و خانواده 6كتاب كودك ( 3

 50/000  تيترب يمناد يموسسه فرهنگ )يياول ابتدا هي(پا ميقرآن كر ينور باران: حفظ موضوع 4

 48/000  چهار درخت  هامناسبت  5

 42/000  مدرسه  يدبستانشينوآموزان پ يژهيمن: و نيدر سرزم 6

7  
 -  ياددهي يهاتيانس با قرآن (كالم نور): مجموعه فعال

  كالم نور يريادگي
 30/000  كورش چاپ

 30/000  تيترب يمناد يموسسه فرهنگ ميقرآن كر يآموزش حفظ جزء س  8

 25/000  واژه پرداز آويژه  كلتيموتورس يآموزش رانندگ  9

 20/000  يهاد ميابراه ديشه  يهاد ميابراه ديو خاطرات شه نامهي: زندگميسالم بر ابراه  10



 

 

  1398 ماهآبانبا  1399 ماهآباناي مار مقايسه: آبخش دوم

 

  1398 ماهآباننسبت به  1399 ماهآبانهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   8,618كه در مقايسـه بـا    كتاب منتشر شده است عنوان 7,148 تعداد ،1399 ماهآبان در

اي صـورت مقايسـه  به 1399و  1398  ماهآباندر هاي اصلي شاخصو  . در جدولاست تهدرصد كاهش داش 17به ميزان ، 1398

      نمايش داده شده است.

  1398سال  زمان مشابه در نسبت به 1399 ماهآبان هايكتاب تعداد آمار و درصد تغيير

 درصد تغيير 1399سال  1398سال   موضوع 

 28- 89 123 كليات

 12- 417 472  و روانشناسي فلسفه

 38- 507 814  دين

 13 893 792  علوم اجتماعي

 41- 113 192  زبان

 8 129 119  علوم طبيعي و رياضيات

 1- 972 984  علوم عملي

 7- 247 266  هنر

 15- 1،185 1،392  ادبيات

 31- 296 430  تاريخ و جغرافيا

 17- 1،387 1،668  درسي و آموزرشيكمك

 33- 913 1،366  و نوجوان كودك

 17- 7،148 8،618  مع بنديج

  

تـاريخ و  ، درصـد  33به ميزان  كودك و نوجوان ،درصد 38به ميزان  دين ،درصد  41به ميزان  زبانهاي در رده كاهشبيشترين 

  بوده است.  درصد  31به  جغرافيا

  

   1399و  1398 ماهآباندر  هاساير استاندر تهران و  اي نشر كتابآمار مقايسهب) 

  

  

  

  

  

  

  

1399 ماهآبان درصد  1398  هماآبان شاخص  درصد تغيير درصد 

 - 16      78 5,560  77   6,652 تهران

 - 19      22 1,588  23  1,966 هاساير استان

1399 ماهآبان  1398  ماهآبان شاخص ردرصد تغيي   

 - 11     1,327 1,498 ميانگين شمارگان

  31 457,414 349,079 ميانگين قيمت



 

 

  

  سال گذشته: ماهآبانمقايسه با  وامسال  ماهنآبانشر  آمارپ) 

  عنوان 7,148امسال:                                                                     ماهآبانهاي تعداد كتاب •

 نوانع 8,618                               سال گذشته:                               ماهآبانهاي تعداد كتاب •

 درصد   -17امسال نسبت به سال گذشته:                                 ماهآبانهاي كتاب كاهشدرصد  •

  عنوان 913                                               امسال: ماهآبانهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان 1,366                                       سال گذشته:   ماهآبانهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد  -33امسال نسبت به سال گذشته:        ماهآبانهاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد  •

 عنوان 1,387                                      ماه امسال:            آبانآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان 1,668ماه سال گذشته:                                          آبانشي هاي كمك آموزتعداد كتاب •

 درصد -17   امسال نسبت به سال گذشته:        ماهآبانآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •


