
 

 

  1399ماه آذرآمار نشر كتاب در 

 1398 ماهآذرنسبت به  1399 ماهآذراي آمار مقايسهو

  

  1399 ماهآذرنشر كتاب در آمار  بخش اول:

  

  1399 ماهآذر ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  

  به تفكيك استان 11399 ماهآذر 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

 ليفتأ ترجمه تهران

كل 

 هاكتاب

 رديف موضوع

 1 كليات 86 65 21 71 15 76 10 52،920 623 493،457

 2 و روانشناسي فلسفه 493 189 304 421 72 236 257 636،275 1،307 480،000

 3 دين 478 363 115 287 191 294 184 763،590 1،628 467،109

 4 اجتماعيعلوم  815 611 204 693 122 583 232 655،243 813 467،545

 5 زبان 144 107 37 115 29 104 40 199،700 1،406 570،720

 6 علوم طبيعي و رياضيات 85 50 35 68 17 64 21 57،250 682 576،807

 7 علوم عملي 832 520 312 646 186 618 214 578،942 707 474،093

 8 هنر 238 148 90 197 41 154 84 209،180 894 535،643

 9 ادبيات 1،474 1،013 461 1،150 324 964 510 1,423،855 987 431،337

 10 تاريخ و جغرافيا 287 231 56 199 88 208 79 286،904 1،021 529،627

 11 كمك درسي 1،021 977 44 909 112 328 693 1،537،584 1،533 820،576

 12 و نوجوان كودك 1،190 707 483 942 248 561 629 2،243،385 1،898 228،419

 13 جمع بندي 7،143 4،981 2،162 5،698 1،445 4،190 2،953 8،644،828 1،228 480،746

 درصد تعداد  نام استان

 71 2،985 تهران

 7 272 اصفهان

 5 226 البرز

 3 125 كردستان

 2 84 قم

نهاساير استا  498 12 

 100 4,190 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

، در جدول ناشران پركاررو شود، 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): 1399 ماهآذرناشر عمومي پركار در  10فهرست  - 1

  

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

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 قدياني 62 98 160 85 75

  2  كتابچه 49 0 49 49 0

  3  آواي شهر 31 0 31 31 0

  4  دهسرا 29 0 29 2 27

  5  رمز  29 0 29 0 29

  6  شهر قلم 18 9 27 18 9

  7  كتاب هاي مكعب 13 0 13 0 13

  8  آينه قلم 12 0 12 12 0

  9  تاووس 12 0 12 12 0

  10  بعثت 10 0 10 10 0

  

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

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  جمهتر

  1 رهپويان 71 0 71 71 0

  2  پارسيان دانش پندار 36 0 36 36 0

  3  5جي 22 0 22 22 0

  4  آموزش ناب 12 0 12 12 0

  5  گنجينه ريحان 12 0 12 12 0

  6  مشاوران آموزش  10 19 29 29 0

  7  آموزشي تاليفي ارشدان 7 0 7 7 0

  8  نياز دانش 7 1 8 2 6

  9  آرياآرا 6 6 12 12 0

  10  شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 6 109 115 115 0

  ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 29 164 193 4 189 آموزشي تاليفي ارشدان  1  

 15 85 100 0 100  يمرغ آسمان آذرگانموسسه نشر س  2

 13 65 78 1 77  آرمان دانش  3

 7 45 52 10 42  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  4

 7 40 47 6 41  نسل روشن  5

 10 23 33 0 33  جهاد دانشگاهي واحد استان مركزي  6

 2 29 31 1 30  مانيان  7

 0 30 30 0 30  كتابچه  8

 3 25 28 0 28  برترانديشان  9

 0 28 28 0 28  سنجش و دانش  10



 

 

 

  1399 ماهآذردر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

 

  :2رانناش )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,129سوي  از 1399سال  ماهآذرهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o 1,112          :)داراي پروانه نشر( حقوقي تعداد ناشران 

o 17:    )موردي و ناشران مؤلف( حقيقي تعداد ناشران 

 

  

                                                
توان ناشري دانست كه از . ناشر حقوقي را مي»ناشران حقيقي«و  »يناشران حقوق«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 نشر اخذ مي روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پ

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

  

 شمارگان عنوان ناشر نام كتاب رديف

 100/000 شهيد ابراهيم هادي   اي نزديك به مرگسه دقيقه در قيامت: تجربه 1

2 New elementary ٣: student's book 50/000  رانيكانون زبان ا 

 50/000  فرهنگ مردم حضرت زهرا (س) يزندگان ليو تحل خي: تارينور آسمان 3

 50/000  فرهنگ مردم )ع(يامام عل يزندگان ليو تحل خي: تارقتيعدل و شكوه حق ريام 4

4 مدرسه  يدبستانشينوآموزان پ يژهيمن: و نيدر سرزم  5 /1 200 

 40/000 يهاد ميابراه ديشه  به مرگ كينزد يهااز تجربه ييهااميبازگشت: پ 6

 35/000  نشر مشعر  بانوان ژهيمناسك حج و  7

 30/000  عدالت اميپ ميالقرآن الكر  8

 20/000  دانش نييآ  هيالجنان: با عالمت وقف بدون حاش حيمفات اتيكل  9

 17/000  نشر قو  آن مرد در باران آمد  10



 

 

  1398 ماهآذربا  1399 ماهآذراي : آمار مقايسهبخش دوم

 

  1398 ماهآذرنسبت به  1399 ماهآذرهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   10,550كه در مقايسه بـا   كتاب منتشر شده است عنوان 7,143 تعداد ،1399 ماهآذر در

اي صـورت مقايسـه  بـه  1399و  1398  ماهآذردر هاي اصلي شاخصو  . در جدولاست درصد كاهش داشته 32به ميزان ، 1398

      نمايش داده شده است.

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

 درصد تغيير 1399سال  1398سال   موضوع 

 36- 86 134 كليات

 16- 493 590  و روانشناسي فلسفه

 46- 478 885  دين

 21- 815 1،034  علوم اجتماعي

 48- 144 278  زبان

 33- 85 116  علوم طبيعي و رياضيات

 22- 832 1،078  علوم عملي

 40- 238 394  هنر

 3 1،474 1،431  ادبيات

 29- 287 402  تاريخ و جغرافيا

 52- 1،021 2،144  درسي و آموزرشيكمك

 42- 1،190 2،064  و نوجوان كودك

 32- 7،143 10،550  جمع بندي

  

و  درصـد  46بـه ميـزان    دين ،درصد 48به ميزان  زبان ،درصد 52به ميزان  درسي و آموزشيكمكهاي در رده كاهشين بيشتر

  بوده است.   درصد 42كودك و نوجوان به ميزان 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

9139 ماهآذر درصد  1398  ماهآذر شاخص  درصد تغيير درصد 

 - 30  80 5,698  77   8,115 تهران

 - 41  20 1,445  23  2,435 هاساير استان

1399 ماهآذر  1398  ماهآذر شاخص ردرصد تغيي   

 24- 1,228 1,614 ميانگين شمارگان

  33 480,748 360,281 ميانگين قيمت



 

 

  

  گذشته: سال ماهآذرمقايسه با  وامسال  ماهآذرنشر  آمارپ) 

  عنوان 7,143امسال:                                                                     ماهآذرهاي تعداد كتاب •

 عنوان 10,550                               سال گذشته:                               ماهآذرهاي تعداد كتاب •

 درصد   -32نسبت به سال گذشته:                                 امسال ماهآذرهاي كتاب كاهشدرصد  •

  عنوان 1,190                                            امسال: ماهآذرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان 2,064                                       سال گذشته:   ماهآذرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد  -42امسال نسبت به سال گذشته:        ماهآذرهاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد  •

 عنوان 1,021                                      ماه امسال:            آذرآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان 2,144                    ماه سال گذشته:                      آذرهاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد -52   امسال نسبت به سال گذشته:        ماهآذرآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •


