
 

 

  1399ماه خردادآمار نشر كتاب در 

 1398 ماهخردادنسبت به  1399 ماهخرداداي آمار مقايسهو

  

  1399 ماهخردادنشر كتاب در آمار  بخش اول:

  

  1399 ماهخرداد ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  

  به تفكيك استان 11399 ماهخرداد 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

 تأليف هترجم تهران شهرستان

كل 

 هاكتاب

 رديف موضوع

 1 كليات 142 114 28 92 50 125 17 121،330 854 438،203

 2 و روانشناسي فلسفه 470 198 272 404 66 259 211 641،080 1،370 391،344

 3 دين 566 437 129 348 218 382 184 750،725 1،365 401،041

 4 علوم اجتماعي 993 735 258 830 163 701 292 909،672 935 443،608

 5 زبان 213 190 23 177 36 177 36 187،838 894 500،264

 6 علوم طبيعي و رياضيات 145 91 54 109 36 108 37 109،395 754 623،041

 7 علوم عملي 1،013 628 385 806 207 786 227 808،586 803 479،931

 8 هنر 386 281 105 337 49 214 172 377،550 988 414،237

 9 ادبيات 1،444 1،030 414 1،092 352 930 514 1،250،185 882 410،027

 10 تاريخ و جغرافيا 388 327 61 296 92 223 165 513،512 1،348 452،056

 11 كمك درسي 788 749 39 662 126 261 527 1،141،158 1،452 529،096

 12 و نوجوان كودك 884 483 401 686 198 346 538 1،576،900 1،813 204،839

 13 جمع بندي 7،432 5،263 2،169 5،839 1،593 4،512 2،920 8،387،931 1،144 420،088

 درصد تعداد  نام استان

 73 3،317 تهران

 7 311 خراسان رضوي

 3 125 البرز

 2 81 مازندران

 2 73 لرستان

 2 73 گلستان

 11 532 ساير استانها

 100 4,512 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 اينده است كه بازچاپ ميهاي قبالً توليد شكتاب در واقع چاپ مجدد كهدر حالي است،

  اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتيب و تنظيم

  (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1399 ماهخردادناشر عمومي پركار در  10فهرست  - 1

  

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

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 كتاب هاي مكعب 23 0 23 9 14

  2  آرسس 11 0 11 11 0

  3  باهمان 9 0 9 0 9

  4  پرتقال 9 21 30 0 30

  5  ذوق لطيف 9 0 9 0 9

  6  هزارتو 9 0 9 0 9

  7  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 9 43 52 44 8

  8  افق 8 14 22 5 17

  9  بروج 7 0 7 1 6

  10  مناجات 7 3 10 10 0

  

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

 رديف ناشر چاپ اول پ مجددچا كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 پرش  20 4 24 24 0

  2  علمي سنا  17 1 18 18 0

  3  مهراد 12 0 12 8 4

  4  ايده ماندگار 10 0 10 10 0

  5  مخدومي 10 0 10 10 0

  6  گيتاتك 8 0 8 8 0

  7  آواي آرامش 7 0 7 7 0

  8  انديشه ارشد 6 0 6 6 0

  9  بشري 6 0 6 6 0

  10  ي دكتر خليليگروه تاليف 6 29 35 35 0

  ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 25 165 190 4 186 رشدانآموزشي تاليفي ا  1  

 3 90 93 16 77  جنگل  2

 11 40 51 0 51  دانشگاه عالي دفاع ملي  3

 6 43 49 0 49  جاليز  4

 0 47 47 0 47  آذرفر  5

 1 45 46 0 46  موجك  6

 7 35 42 0 42  نوروزي  7

 52 8 60 20 40  كتاب ارجمند  8

 0 39 39 0 39  سنجش و دانش  9

 5 28 33 0 33  ميعاد انديشه  10



 

 

 

  1399 ماهخرداددر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,219سوي  از 1399سال  ماهخردادهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o 1,197          :)داراي پروانه نشر( حقوقي انتعداد ناشر 

o 22:    )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 نشر اخذ مي روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پ

 كنند.ردي و محدود اقدام به انتشار كتاب ميصورت مو نشر ندارند و به نهايي كه پرواهنعبارتند از اشخاص يا سازما

  

 شمارگان عنوان ناشر نام كتاب رديف

 100/000 مشعر يبا ترجمه فارس نيفيشر نيو آداب حرم هيادع 1

 100/000 يهاد ميابراه ديشه به مرگ كينزد يا: تجربهامتيدر ق قهيسه دق 2

 25/000 يهاد ميابراه ديشه يهاد ميابراه ديشه يقرآن يهايژگيو ي: بررسميخوب ابراه يخدا 3

 20/000 اميركبير مانيسفر به شهر سل 4

 20/000 بلور  كودكان يبا اسكناس برا ديآموزش خر  5

 15/000 انتيص  ماهانه دوم دبستان يابيارزش 6

 15/000 انتيص  اول دبستان انتيهفته ص كيپ  7

8  
و  لهياز كل دهيبرگز يهاخوب: قصه يهابچه يخوب برا يهاقصه

 دمنه
 15/000  اميركبير

 12/000 توانگران  ميختم قرآن كر يراهنما  9

 10/000 عدالت اميپ  نهج البالغه  10



 

 

  1398 ماهخردادبا  1399 ماهخرداداي : آمار مقايسهبخش دوم

 

  1398 ماهخردادنسبت به  1399 ماهخردادهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   5,465كه در مقايسه با  كتاب منتشر شده است نوانع 7,432 تعداد ،1399 ماهخرداد در

صـورت مقايسـه  به 1399و  1398  ماهخرداددر هاي اصلي شاخصو  . در جدولاشته استد افزايشدرصد  36 به ميزان، 1398

      اي نمايش داده شده است.

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

 درصد تغيير 1399سال  1398سال   موضوع 

 58 142 90 كليات

 50 470 314  و روانشناسي فلسفه

 122 566 255  دين

 69 993 587  علوم اجتماعي

 70 213 125  زبان

 154 145 57  علوم طبيعي و رياضيات

 58 1،013 643  علوم عملي

 122 386 174  هنر

 28 1،444 1،128  اتادبي

 29 388 300  تاريخ و جغرافيا

 4- 788 818  درسي و آموزرشيكمك

 9- 884 974  و نوجوان كودك

 36 7،432 5،465  جمع بندي

  

سـپس   ،درصـد  122بـه ميـزان    رده ديـن و هنـر   ،درصـد  154به ميـزان   علوم طبيعي و رياضياتهاي در رده افزايشبيشترين 

كمـك درسـي و   و درصد  9به ميزان كودك و نوجوان هاي ردهاست. درصد بوده  69 علوم اجتماعي و درصد 70 زبانموضوعات 

  است.  كاهش داشته  درصد 4به ميزان آموزشي 

  

   1399و  1398 ماهخرداددر  در تهران و شهرستان اي نشر كتابآمار مقايسهب) 

  

  

  

  

  

  

 شاخص
  ماهخرداد

1398  

 ماهخرداد درصد

1399 

 درصد
 درصد تغيير

 24  78 5,839  86   4,717 رانته

  113  22 1,593  14 748 شهرستان

 شاخص
  ماهخرداد

1398  

 ماهخرداد

1399 
 درصد تغيير

 6 1,144 1,077 ميانگين شمارگان

  39 420,088 302,795 ميانگين قيمت



 

 

  

  

  سال گذشته: ماهخردادمقايسه با  وامسال  ماهخردادنشر  آمارپ) 

  عنوان 7,432امسال:                                                                     ماهدادخرهاي تعداد كتاب •

 عنوان 5,465                               سال گذشته:                               ماهخردادهاي تعداد كتاب •

 درصد    36:                                امسال نسبت به سال گذشته ماهخردادهاي كتاب افزايشدرصد  •

  عنوان 884                                                    امسال: ماهخردادهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان 974                                       سال گذشته:   ماهخردادهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد  -9امسال نسبت به سال گذشته:        ماهخردادهاي كودك و نوجوان در كتاب شكاهدرصد  •

 عنوان 788                                      ماه امسال:            خردادآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان  818               ماه سال گذشته:                            خردادهاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد -4   امسال نسبت به سال گذشته:        ماهخردادآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •


