
 

 

 9911ماه تیرآمار نشر کتاب در 

 9911 ماهتیرنسبت به  9911 ماهتیراي آمار مقايسهو
 

 9911 ماهتیرنشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 9911 ماهتیر ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 99911 ماهتیر در منتشر شدههای چاپ اول کتاب و درصد ب( تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 اند در این جدول آمده است.درصد داشته 2هایی که بیش از ستانا. 1

میانگین 
 قیمت

میانگین 
 شمارگان

 شمارگان کل
 چاپ
 مجدد

چاپ 
 اول

 تألیف ترجمه تهران شهرستان
 کل
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات 50 61 11 77 11 60 16 06,106 712 777,666

 2 و روانشناسی فلسفه 016 211 555 106 16 260 262 056,576 150 515,110

 5 دین 151 515 55 201 256 521 102 050,610 1,221 555,155

 1 علوم اجتماعی 571 722 251 775 115 756 151 660,610 551 111,001

 0 زبان 111 165 17 15 27 67 15 152,016 1,111 102,111

 7 علوم طبیعی و ریاضیات 150 52 05 50 06 111 21 165,566 511 110,610

 6 علوم عملی 116 756 505 606 255 652 265 662,270 656 176,101

 5 هنر 511 110 111 217 75 211 165 502,166 1,156 116,102

 1 ادبیات 1,002 1,606 110 1,116 112 1,616 050 1,556,152 561 560,667

 16 تاریخ و جغرافیا 511 521 72 211 162 271 122 515,706 1,620 171,151

 11 کمك درسی 565 521 11 516 75 027 502 1,617,160 1,170 751,556

 12 و نوجوان کودك 1,117 516 757 1,670 551 116 111 5,601,656 2,101 116,611

 15 جمع بندي 6,611 0,516 2,102 0,510 1,101 1,501 2,115 1,625,572 1,165 160,555

 درصد تعداد  نام استان

 66 5,550 تهران

 1 211 قم

 1 157 آذربایجان شرقی

 5 102 اصفهان

 5 156 فارس

رزالب  152 5 

 15 715 سایر استانها

661 15501 جمع  



 

 

 پ( ناشران پرکار:

 آید که تمام فرایند انتشار کتاب را پشت سر گذاشتهمیشمار به منزلۀ تولید جدید ناشر به «چاپ اول»هاي از آنجا که کتاب
, رو در جدول ناشران پرکارشود, از اینمی هاي قبالً تولید شده است که بازچاپکتاب در واقع چاپ مجدد کهدر حالی است,

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1911 ماهتیرناشر عمومي پركار در  11فهرست  -1

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1911 ماهتیرپركار در  كودک و نوجوانناشر  11فهرست  -2

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تالیف ترجمه

 1 قدیاني 91 111 151 91 11

 2 پرتقال 21 111 121 1 121

 9 سایه گستر 21 91 51 1 11

 1 آوای شهر 11 1 11 11 1

 5 سیوند 11 1 11 11 1

 9 كتاب های مکعب 11 1 11 1 11

 1 شهر قلم 19 29 91 11 21

 1 كتاب پرنده 11 21 95 95 1

 1 كتاب جوجه 11 1 11 11 1

 11 شمع سحر 19 1 19 9 11

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1911 ماهتیرپركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  11فهرست  -9

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تالیف ترجمه

 1 رهپویان شریف 115 1 119 151 11

 2 مدرسان شریف 15 12 11 15 2

 9 آرتین طب 91 1 91 91 1

 1 طبیبانه 95 1 95 95 1

 5 نوآور 19 1 11 11 1

 9 بین المللي گاج 1 11 59 59 1

 1 پیدار 1 1 1 1 1

 1 خرد و اندیشه 1 1 1 1 1

 1 شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 1 21 99 99 1

 11 هدف نوین 9 1 1 1 1

 ترجمه تالیف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 2 99 95 1 95 سنجش و دانش 1 

 11 11 55 1 55 دانش نارون 2

 1 91 19 1 12 آموزشي تالیفي ارشدان 9

 1 91 12 1 11 آرنا 1

 1 11 11 1 91 مولفین طالیي 5

 1 11 51 11 92 شركت انتشارات سوره مهر 9

 1 91 91 1 91 نوروزی 1

 1 91 91 1 21 كاشف علم 1

 5 29 21 1 21 دانشگاه سیستان و بلوچستان 1

 1 21 21 1 21 زرنوشت 11



 

 

 

 9911 ماهتیردر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 منتشر شده است.ناشر  9.222سوي  از 9911سال  ماهتیرهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:

o 15110          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 56:    (موردي و ناشران مؤلف) حقیقی تعداد ناشران 

 

 

                                                 
توان ناشري دانست كه از . ناشر حقوقی را می«ناشران حقیقی»و  «ناشران حقوقی» توان به دو گروه تقسیم كرد،ناشران را از نظر صنفی و قانونی می. 2

شود ا نام برده مینهاز آ «ناشر مؤلف»، كه عموماً تحت عنوان «ناشر موردي»كند؛ ناشر حقیقی یا نشر اخذ می روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پ

 كنند.صورت موردي و محدود اقدام به انتشار كتاب می ارند و بهنشر ند نهایی كه پرواهنعبارتند از اشخاص یا سازما

 

 شمارگان عنوان ناشر نام کتاب ردیف

 56/666 مدرسه برهان   دبستاني پیش: انس با قرآن کریم در دوره2کمان رنگین 1

 26/666 منادي تربیت پایه سوم ابتدایی()نور باران: حفظ موضوعی قرآن کریم  2

 26/666   اجود   ارتباط با خدا: مجموعه ادعیه و زیارت 5

 10/666   ابراهیم ایلیا 1

 10/666 منادي تربیت   آموزان سراسر کشورمسابقات فرهنگی و هنري دانش نامهکارنامه: شیوهراه 0

 10/666 دلیل ما خط 7

 12/066 پیام عدالت   هاي مردمیبرنامه جامع اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت 6

 12/666 نگاه  شیهاچشم 5

 16/666 نیدانش نو نهیگنج شده ضیچاقالو مر 1

 16/666 نیدانش نو نهیگنج خرسی خیلی کثیفه 16



 

 

 9911 ماهتیربا  9911 ماهتیرای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 9911 ماهتیرنسبت به  9911 ماهتیرهای مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

دوره زمهانی مشهابه در سهال    در عنهوان   15101که در مقایسهه بها    کتاب منتشر شده است عنوان 65611 تعداد ,1511 ماهتیر در
اي صهورت مقایسهه  به 1511و  1515  ماهتیردر هاي اصلی شاخصو  . در جدولاشته استد کاهشدرصد  15 به میزان, 1515

     است.نمایش داده شده 

 9911سال  زمان مشابه در نسبت به 9911 ماهتیر هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 درصد تغییر 1911سال  1911سال  موضوع 

 99- 52 929 كلیات

 1 245 209 و روانشناسی فلسفه

 42- 459 599 دین

 90- 569 169 علوم اجتماعی

 60- 991 215 زبان

 91 992 999 علوم طبیعی و ریاضیات

 6- 110 9،029 علوم عملی

 9 994 906 هنر

 6 9،222 9،464 ادبیات

 9 919 951 تاریخ و جغرافیا

 22- 555 9،122 درسی و آموزرشیكمك

 9- 9،446 9،425 و نوجوان كودك

 95- 5،511 1،424 جمع بندي

 

سهسس   ,درصهد  1بهه میهزان    ه و روانشناسهی فلسهف  ,درصد 11به میزان  عطوم طبیعی و ریاضیاتهاي در رده افزایشبیشترین 
کمهك درسهی و    ,درصهد   76بهه میهزان   زبهان  ههاي  در رده کاهشبیشترین درصد بوده و  5 هنر و درصد 7 ادبیاتموضوعات 

 بوده است.  درصد 51و کلیات به میزان  درصد 12به میزان  دین, درصد 00به میزان آموزشی 

 

  9911و  9911 ماهتیردر  در تهران و شهرستان ای نشر کتابآمار مقایسهب( 

 

 

 

 

 

 

9911 ماهتیر درصد  9911  ماهتیر شاخص  درصد تغییر درصد 

 -11 60 0,510 66   6,216 تهران

 -11 20 1,101 25   2,266 شهرستان

9911 ماهتیر  9911  ماهتیر شاخص  درصد تغییر 

 -22 1,165 1,066 میانگین شمارگان

 40 160,555 255,166 میانگین قیمت



 

 

 

 

 سال گذشته: ماهتیریسه با مقا وامسال  ماهتیرنشر  آمارپ( 

 عنوان 5.511امسال:                                                                     ماهتیرهاي تعداد كتاب 

 عنوان 1.424                               سال گذشته:                               ماهتیرهاي تعداد كتاب 

  درصد   -95امسال نسبت به سال گذشته:                                 ماهتیرهاي كتاب كاهشدرصد 

 عنوان9.446                                          امسال: ماهتیرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 عنوان 9.425                                       سال گذشته:   ماهتیرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

  درصد  -9امسال نسبت به سال گذشته:        ماهتیرهاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد 

 عنوان 555                                      ماه امسال:            تیرآموزشی  هاي كمكتعداد كتاب 

 عنوان 9.122                                 ماه سال گذشته:         تیرهاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

  درصد -22   امسال نسبت به سال گذشته:        ماهتیرآموزشی در  هاي كمككتاب كاهشدرصد 


