
 

 

  1399ماه مردادآمار نشر كتاب در 

 1398 ماهمردادنسبت به  1399 ماهمرداداي آمار مقايسهو

  

  1399 ماهمردادنشر كتاب در آمار  بخش اول:

  

  1399 ماهمرداد ثبت شده در هايكتاب آمار موضوعيالف) 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

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

ميانگين 

  قيمت

ميانگين 

  شمارگان
 شمارگان كل

  چاپ

 مجدد

چاپ 

 اول

ساير 

 هااستان

 تأليف ترجمه نتهرا

كل 

 هاكتاب

 رديف موضوع

 1 كليات 88 64 24 53 35 74 14 55،560 646 462،122

 2 و روانشناسي فلسفه 520 232 288 410 110 277 243 604،693 1،176 397،834

 3 دين 973 841 132 337 636 667 306 1،661،360 1،741 379،380

 4 علوم اجتماعي 964 755 209 684 280 737 227 1،006،909 1،062 450،643

 5 زبان 177 154 23 92 85 148 29 177،120 1،012 461،347

 6 علوم طبيعي و رياضيات 135 83 52 90 45 108 27 120،270 911 577،032

 7 علوم عملي 1،001 690 311 682 319 797 204 1،171،033 1،186 486،514

 8 هنر 350 228 122 264 86 221 129 307،065 885 477،672

 9 ادبيات 1،617 1،138 479 1،023 594 1،061 556 1،646،890 1،038 373،791

 10 تاريخ و جغرافيا 549 487 62 310 239 387 162 586،330 1،088 360،677

 11 كمك درسي 891 857 34 749 142 472 419 1،523،520 1،718 513،248

 12 و نوجوان كودك 1،315 798 517 855 460 664 651 2،656،650 2،042 228،094

 13 جمع بندي 8،580 6،327 2،253 5،549 3،031 5،613 2،967 11،517،400 1،361 399،128

 درصد تعداد  نام استان

 60 3،370 تهران

 14 789 قم

 6 308 خراسان رضوي

 3 184 آذربايجان شرقي

 2 132 اصفهان

 2 132 البرز

 13 698 ساير استانها

 100 5,613 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 واقعدر  چاپ مجدد كهدر حالي است،

  اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتيب و تنظيم

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

  

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

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 رتقالپ 55 23 78 0 78

  2  نشانه آموز 23 0 23 23 0

  3  آينور 20 0 20 0 20

  4  شركت انتشارات علمي و فرهنگي 19 0 19 19 0

  5  براق 15 28 43 42 1

  6  جامعه القرآن الكريم و اهل البيت عليهم السالم 15 0 15 15 0

  7  ياس بهشت 13 3 16 16 0

  8  ابوالحسني 12 0 12 12 0

  9  اختر 12 0 12 2 10

  10  به نشر 12 8 20 20 0

  

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

 رديف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف  ترجمه

  1 مدرسان شريف 202 0 202 201 1

  2  رهپويان 35 0 35 31 4

  3  جاليز 18 0 18 18 0

  4  جامعه نگر 13 0 13 12 1

  5  ابوالحسني 11 0 11 11 0

  6  نوآور 8 2 10 10 0

  7  حرف آخرآموزش 7 13 20 20 0

  8  آموزشي تاليفي ارشدان 6 0 6 6 0

  9  درج سخن 6 0 6 6 0

  10  دانشگاه قم 5 0 5 5 0

  ترجمه فتالي كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر  رديف

 0 129 129 0 129 فراروانشناسي  1  

 12 65 77 2 75  آموزشي تاليفي ارشدان  2

 10 37 47 0 47  موسسه نشر سيمرغ آسمان آذرگان  3

 2 38 40 0 40  كتابچه  4

 1 40 41 2 39  اسوه  5

 3 35 38 0 38  بيژن يورد  6

 2 34 36 0 36  صالحيان  7

 4 32 36 0 36  ميعاد انديشه  8

 5 34 39 7 32  پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي بنياد  9

 8 22 30 0 30  دانشگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء(ص)  10



 

 

 

  1399 ماهمرداددر ها ترين كتابفهرست پرشمارگان) ت

 

  :2ناشران )ث

 ناشر منتشر شده است. 1,408سوي  از 1399سال  ماهمردادهاي كتاب •

 اين تعداد ناشر به دو گروه زير تعلق دارند:

o 1,379          :)داراي پروانه نشر( حقوقي تعداد ناشران 

o 29:    )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.صورت موردي و محدود اقدام به انتشار كتاب مي نشر ندارند و به نهايي كه پرواهنعبارتند از اشخاص يا سازما

  

نشمارگا عنوان ناشر نام كتاب رديف  

1 
و  يدگيتنجانبه كودك بر اساس اصل درهمرشد همه شيسنجش و پا

 2 يدبستانشيپ يقيتلف
 100/000 آبرنگ يالمللنيب

 50/000 اسوه ميالقرآن الكر 2

 50/000  به نشر دانايحسن قاسم دي: شهبهشتيبه وقت ارد 3

 50/000 دانش نييآ الجنان با عالمت وقف حيمفات اتيكل 4

 50/000 دانش نييآ  )هادي الصالحين (ارتباط با خدا  5

 50/000 عهد مانا  امام رئوف 6

 35/000  دانش نييآ    ترجمه نهج البالغه  7

 33/000  ماندگار شهياند حقوق و احكام خانواده  8

 33/000  ماندگار شهياند  خانواده يشناسمشاوره و روان  9

 33/000  دگارمان شهياند  خانواده، اخالق و سبك زندگي  10



 

 

  1398 ماهمردادبا  1399 ماهمردادي ا: آمار مقايسهبخش دوم

 

  1398 ماهمردادنسبت به  1399 ماهمردادهاي مقايسه آماري تعداد كتابالف) 

دوره زمـاني مشـابه در سـال    در عنـوان   8,636كه در مقايسه با  كتاب منتشر شده است عنوان 8,580 تعداد ،1399 ماهمرداد در

اي صـورت مقايسـه  به 1399و  1398  ماهمرداددر هاي اصلي شاخصو  در جدول. است درصد كاهش داشته 1به ميزان ، 1398

      نمايش داده شده است.

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

 درصد تغيير 1399سال  1398سال   موضوع 

 31- 88 127 كليات

 5 520 495  و روانشناسي فلسفه

 1 973 964  يند

 3 964 934  علوم اجتماعي

 0 177 177  زبان

 8 135 124  علوم طبيعي و رياضيات

 14- 1،001 1،168  علوم عملي

 23 350 284  هنر

 36 1،617 1،188  ادبيات

 23 549 447  تاريخ و جغرافيا

 38- 891 1،437  درسي و آموزرشيكمك

 2 1،315 1،291  و نوجوان كودك

 1- 8،580 8،636  جمع بندي

  

در  كـاهش بيشـترين  بـوده و   درصد 23به ميزان  هنر و تاريخ و جغرافيا ،درصد 36به ميزان  ادبياتهاي در رده افزايشبيشترين 

  بوده است.   درصد 14به ميزان  علوم عملي و درصد 31به ميزان  كليات ،درصد  38به ميزان  كمك درسي و آموزشيهاي رده

  

   1399و  1398 ماهمرداددر  هاساير استاندر تهران و  كتاب اي نشرآمار مقايسهب) 

  

  

  

  

  

  

  

1399 ماهمرداد درصد  1398  ماهمرداد شاخص يردرصد تغي درصد   

 - 12  65 5,549  73   6,292 تهران

  29  35 3,031  27  2,344 هاساير استان

1399 ماهمرداد  1398  ماهمرداد شاخص يردرصد تغي   

 8 1,361 1,263 ميانگين شمارگان

  22 399,128 327,691 ميانگين قيمت



 

 

  

  سال گذشته: ماهمردادمقايسه با  وامسال  ماهمردادنشر  آمارپ) 

  عنوان 8,580امسال:                                                                     ماهمردادهاي تعداد كتاب •

 عنوان 8,636                                                             سال گذشته: ماهمردادهاي تعداد كتاب •

 درصد   -1امسال نسبت به سال گذشته:                                 ماهمردادهاي كتاب كاهشدرصد  •

  عنوان 1,315                                               امسال: ماهمردادهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 عنوان 1,291                                       سال گذشته:   ماهمردادهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب •

 درصد  2امسال نسبت به سال گذشته:        ماهمردادهاي كودك و نوجوان در كتاب افزايشدرصد  •

 عنوان 891                                      ماه امسال:            مردادآموزشي  هاي كمكتعداد كتاب •

 عنوان 1,437ماه سال گذشته:                                          مردادهاي كمك آموزشي تعداد كتاب •

 درصد -38   امسال نسبت به سال گذشته:        ماهمردادآموزشي در  هاي كمككتاب كاهشدرصد  •


