
 

 

  1400 مرداد ماهآمار نشر كتاب در 

 1399 مرداد ماهنسبت به  1400 مرداد ماهاي آمار مقايسهو

  

  1400 مرداد ماهنشر كتاب در آمار  بخش اول:

  

  1400 مرداد ماه ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  

  به تفكيك استان 11400 مرداد ماه 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

ن استا

 تهران

 تأليف ترجمه

كل 

 هاكتاب

 رديف موضوع

 1 كليات 108 80 28 64 44 94 14 68،500 646 701،600

 2 و روانشناسي فلسفه 614 236 378 520 94 280 334 562،470 924 584،189

 3 دين 711 568 143 347 364 446 265 774،239 1،106 544،694

 4 علوم اجتماعي 1،178 921 257 972 206 909 269 910،740 787 628،081

 5 زبان 96 73 23 70 26 70 26 70،630 759 674،176

 6 علوم طبيعي و رياضيات 133 79 54 88 45 113 20 89،625 679 786،693

 7 علوم عملي 1،028 661 367 799 229 796 232 778،480 765 638،686

 8 هنر 361 246 115 292 69 235 126 261،640 735 719،567

 9 ادبيات 1،548 1،040 508 1،169 379 1،000 548 1،297،192 856 578،658

 10 تاريخ و جغرافيا 416 333 83 271 145 262 154 374،735 918 636،434

 11 كمك درسي 1،932 1،879 53 1،839 93 1،312 620 2،557،926 1،334 617،998

 12 و نوجوان كودك 1،693 670 1،023 1،481 212 649 1،044 2،838،668 1،707 323،400

 13 جمع بندي 9،818 6،786 3،032 7،912 1،906 6،166 3،652 10،584،845 1،094 565،218

 درصد تعداد  نام استان

 76 4،689 تهران

 5 320 قم

 5 294 يزد

 2 95 گلستان

هاساير استان  768 12 

 100 6,166 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 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): 1400 مرداد ماهناشر عمومي پركار در  10فهرست  - 1

  

  (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1400 مرداد ماهپركار در  كودك و نوجوانناشر  10 فهرست -2

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 قدياني 96 52 148 27 121

  2  نارنج 29 13 42 42 0

  3  راقم 26 5 31 25 6

  4  پرتقال 24 320 344 4 340

  5  دي ماه 21 0 21 9 12

  6  محراب قلم 17 11 28 10 18

  7  برف 16 73 89 39 50

  8  آموزشي تاليفي ارشدان 15 1 16 15 1

  9  مركز انتشارات راهبردي نهاجا 14 0 14 14 0

  10  اعاليي 13 0 13 13 0

  

 (به ترتيب بيشترين تعداد چاپ اول): 1400 مرداد ماهپركار در  آموزشيآموزشي و كمكناشر  10فهرست  - 3

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها يفتال  ترجمه

  1 مدرسان شريف 535 20 555 555 0

  2  موسسه مهرپويا مهراس 185 0 185 185 0

  3  مدرسان برتر 176 0 176 176 0

  4  رهپويان شريف 165 0 165 147 18

  5  بين المللي گاج 20 93 113 113 0

  6  جامعه نگر 17 7 24 14 10

  7  نمودارشايان  15 0 15 14 1

  8  مهر معلم 12 0 12 12 0

  9  واله 12 9 21 21 0

  10  آرسا 11 3 14 14 0

  ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 5 206 211 0 211 سنجش و دانش  1  

 13 137 150 6 144  زشي تاليفي ارشدانآمو  2

 1 97 98 0 98  به انديش  3

 8 73 81 2 79  گنجور  4

 8 70 78 1 77  آرمان دانش  5

 10 58 68 0 68  نارون دانش  6

 0 53 53 0 53  قانون يار  7

 7 43 50 0 50  انديشمندان يزد  8

 2 39 41 0 41  سيماي قلم  9

 3 34 37 1 36  نسل روشن  10



 

 

 

  1400 مرداد ماهدر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,258سوي  از 1400سال  مرداد ماههاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o 1,240      پروانه نشر): تعداد ناشران حقوقي (داراي 

o 18              :    )موردي( 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

صورت موردي  نشر ندارند و به نهايي كه پرواهنعبارتند از سازما »ناشر موردي«كند؛ ناشر حقيقي يا نشر اخذ مي روانهشاد اسالمي پوزارت فرهنگ و ار

 كنند.و محدود اقدام به انتشار كتاب مي

  

 شمارگان عنوان ناشر نام كتاب رديف

 40/000 كيفوژان گراف يو نابارور كيستيكيتخمدان پل 1

 24/000  يحفظ هياحمد هيارتباط با خدا: هد 2

 15/000  منادي تربيت ايمدرسه پو يآموزش يراهنما 3

 15/000 كيفوژان گراف يو نابارور وزياندومتر 4

 10/100 ينبات چوبآب  يزيآمهمراه با شعر و رنگ يفارس يآموزش الفبا  5

 10/000 قطره  وسواس يدرباره ي: رمانستيگر چهين يوقت 6

 10/000 فرجام كين  معنا يانسان در جستجو  7

 10/000 فرجام كين مرد بابل نيثروتمندتر  8

 10/000 هشتم نينگ  خفته يبايز  9

 10/000 هشتم نينگ  شاهزاده خانم و قورباغه  10



 

 

  1399 مرداد ماهبا  1400 مرداد ماهاي : آمار مقايسهبخش دوم

 

  1399 مرداد ماهنسبت به  1400 مرداد ماههاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   8,511كه در مقايسه با  است كتاب منتشر شده عنوان 9,818 تعداد ،1400 مرداد ماه در

در جـداول   ايصورت مقايسهبه 1400و  1399  مرداد ماهدر هاي اصلي شاخص. است داشته افزايشدرصد  15به ميزان ، 1399

      نمايش داده شده است. زير

  1399سال  مشابه در زمان نسبت به 1400 مرداد ماه هايكتاب تعداد آمار و درصد تغيير

 درصد تغيير 1400سال  1399سال   موضوع 

 33 108 81 كليات

 14 614 540  و روانشناسي فلسفه

 26- 711 967  دين

 26 1،178 938  علوم اجتماعي

 46- 96 178  زبان

 10 133 121  علوم طبيعي و رياضيات

 3 1،028 1،000  علوم عملي

 6 361 341  هنر

 2- 1،548 1،582  ادبيات

 25- 416 553  تاريخ و جغرافيا

 119 1،932 882  درسي و آموزرشيكمك

 27 1،693 1،328  و نوجوان كودك

 15 9،818 8،511  جمع بندي

  

سـپس موضـوعات    ،درصـد  33بـه ميـزان    كليات، درصد 119به ميزان  درسي و آموزشيكمكهاي در رده افزايشبيشترين     

 46هـاي زبـان بـه ميـزان     همچنين كمتـرين كـاهش در رده   درصد بوده است. 26 جتماعيعلوم ا و درصد 27 كودك و نوجوان

  درصد بوده است. 25درصد و تاريخ و جغرافيا  26درصد و سپس رده دين 

  

   1400و  1399 مرداد ماهدر  هاساير استانتهران و  استان در اي نشر كتابآمار مقايسهب) 

  

  

  

  

  

  

  

1400 مرداد ماه درصد  1399  مرداد ماه شاخص يردرصد تغي درصد   

 44  80 7,912  65   5,512 تهراناستان 

  - 36  20 1,906  35  2,999 هاساير استان

1400 مرداد ماه  1399  ماه مرداد شاخص يردرصد تغي   

- 17 1,094 1,324 ميانگين شمارگان  

 42 565,218 398,353 ميانگين قيمت



 

 

  

  :1399 مرداد ماهمقايسه با  و 1400 مرداد ماهنشر  آمارپ) 

  عنوان   9,818    :                                                         1400 مرداد ماههاي تعداد كتاب •

 عنوان    8,511                                                                      :1399 مرداد ماههاي تعداد كتاب •

 درصد       15                                : 1399نسبت به  1400 مرداد ماههاي كتاب افزايشدرصد  •

  عنوان    1,693                                           :1400 مرداد ماههاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان      1,328                                       :1399 مرداد ماههاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد        27            :1399نسبت به  1400 مرداد ماههاي كودك و نوجوان در كتاب افزايشدرصد  •

 عنوان      1,932                                                  :1400 مرداد ماهآموزشي  هاي كمكتابتعداد ك •

 عنوان        882                                         :1399 مرداد ماههاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد        119                  :1399 نسبت به 1400 مرداد ماهآموزشي در  هاي كمككتاب افزايشدرصد  •


