
 

 

 8931آمار نشر کتاب در تیرماه 

 8937نسبت به تیرماه  8931 تیرماهاي آمار مقايسهو
 

 8931 تیرماهنشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 8931 تیرماه ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 88931 تیرماه در منتشر شدههای چاپ اول کتاب و درصد ب( تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 اند در این جدول آمده است.درصد داشته 1هایی 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 165 36 69 39 66 35 51 111.361 646 566.163

 6 و روانشناسی فلسفه 315 164 513 464 93 616 669 311.636 1.111 559.119

 5 دین 641 635 149 566 436 461 561 1.565.913 1.661 666.161

 4 علوم اجتماعی 334 941 615 936 616 915 631 634.196 366 564.531

 3 زبان 511 696 63 636 43 136 145 519.691 1.141 496.631

 6 علوم طبیعی و ریاضیات 114 93 53 91 44 33 13 61.411 914 554.961

 9 علوم عملی 1196 935 513 666 631 991 511 5.635.696 5.164 563.661

 6 هنر 511 619 114 646 63 199 154 661.311 366 566.363

 3 ادبیات 1491 341 363 343 363 359 355 1.591.953 335 513.643

 11 تاریخ و جغرافیا 411 561 31 694 159 614 139 433.651 1.146 566.316

 11 کمك درسی 1345 1314 53 1934 143 1513 656 6.491.463 1.693 653.936

 16 کودك 1469 961 916 1661 649 451 1156 5.116.331 6.169 194.163

 15 جمع بندي 3.313 6.336 6.315 9.666 6.669 3.361 5.363 14.113.363 1.315 631.116

 درصد تعداد  نام استان

 96 4.164 تهران

 9 411 قم

 3 635 خراسان رضوي

 6 166 آذربایجان شرقی

 6 31 البرز

استانها سایر  631 16 

 111 3361 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 اینهاي قبالً تولید شده است که بازچاپ میکتاب در واقع چاپ مجدد کهدر حالی است،

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931تیرماه ناشر عمومي پركار در  11فهرست  -1

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931ماه تیرپركار در  كودک و نوجوانناشر  11فهرست  -2

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تالیف ترجمه

 1 پرتقال 93 121 161 9 151

 2 راشدین 91 1 91 91 1

 9 میچکا 21 39 31 12 12

 1 برف 16 122 191 111 91

 5 دلفین آبي 16 3 29 3 16

 6 آسمان كبود 16 1 16 1 15

 3 شركت انتشارات سوره مهر 11 1 12 12 1

 1 سایه گستر 11 1 11 1 11

 3 شازده كوچولو 11 1 11 2 3

 11 آریانو 3 1 3 3 1

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931تیرماه پركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  11فهرست  -9

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تالیف ترجمه

 1 مدرسان شریف 911 12 922 921 2

 2 موسسه مهرپویا مهراس 913 1 913 913 1

 9 مدرسان برتر 213 1 213 213 1

 1 دانشگاه پیام نور 66 12 111 116 2

 5 تخته سیاه 91 3 11 93 2

 6 شركت گلبان نشر 23 1 91 91 1

 3 قاضي جهاني 23 1 91 91 1

 1 گزینه پارسیان طب 21 1 21 23 1

 3 مداد مشکي 12 1 12 12 1

 11 وارستگان نوابغ سرامد 11 91 11 11 1

 ترجمه تالیف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 1 253 269 1 269 سنجش و دانش 1 

 2 11 19 1 19 راه دكتری 2

 1 11 11 1 11 گروه آموزشي مدرس 9

 1 65 39 1 39 آموزشي تالیفي ارشدان 1

 5 125 191 61 66 جنگل 5

 1 16 13 1 13 ماهواره 6

 1 19 19 5 91 نظری 3

 2 95 93 1 93 نوروزی 1

 5 23 92 1 92 بید 3

 16 22 91 3 91 بورس  11



 

 

 

 8931 تیرماهدر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 1..84سوي  از 8931سال ماه تیرهاي كتاب 

 :این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند  

o 1.563          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 61:    (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. .

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

 كنند.صورت موردي و محدود اقدام به انتشار كتاب می نشر ندارند و به نهایی كه پرواهنعبارتند از اشخاص یا سازما

 

 شمارگان عنوان ناشر نام کتاب ردیف

 61/111 ناجی کلتیموتور س یآموزش رانندگ 1

 61/111 كیفوژان گراف يو نابارور وزیاندومتر 6

 31/111 كیفوژان گراف يو نابارور یزندگ وهیش 

 41/111 كیفوژان گراف يو نابارور كیستیکیتخمدان پل 4

 41/111 كیفوژان گراف يسن و نابارور 3

 41/111 دانش نییآ هیالجنان با عالمت وقف بدون حاش حیمفات اتیکل 6

 61/111 مدرسه االمام باقر العلوم )ع( نیدر اصول د يانجات: برگرفته از کتاب مقدمه یکشت تیچراغ هدا 9

 11/111 ققنوس ملت عشق 6

 11/111 کانون فرهنگی آموزش ریزي به روش قلم چیدفتر برنامه 3

 11/111 افق نداره قیدوست و رف کارهیب گهید ینیمیم 11



 

 

 8931 تیرماهبا  8931 تیرماهای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 8931 تیرماهنسبت به  8931 تیرماههای مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

، 1539دوره زمانی مشابه در سال در عنوان  3.563که در مقایسه با  کتاب منتشر شده است عنوان 3313 تعداد ،1536 تیرماه در
اي نمایش داده شده صورت مقایسهبه 1536و  1539  تیرماهدر هاي اصلی زیر، شاخص . در جدولاشته استدافزایش درصد  1

     است.

 8931سال  مشابه درزمان  نسبت به 8931 تیرماه هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 درصد تغییر 1931سال  1933سال  موضوع 

 . 829 881 كلیات

 .9 309 973 و روانشناسی فلسفه

 - 23 1.0 8،871 دین

 2 .33 .39 علوم اجتماعی

 1. 908 209 زبان

 - 83 .88 8.0 علوم طبیعی و ریاضیات

 2 8،072 8،030 علوم عملی

 21 988 2.9 هنر

 - 9 70.،8 8،322 ادبیات

 - 29 88. 397 تاریخ و جغرافیا

 89 8،3.9 8،722 آموزشیكمك

 3 17.،8 8،9.7 و نوجوان كودك

 8 3،303 3،913 جمع بندي

 

 66هنر و سپس موضوعات  درصد 54به میزان فلسفه و روانشناسی درصد و  46زبان به میزان هاي در رده افزایشبیشترین     
 درصد بوده است. 63به میزان  دینکاهش در حوزۀ بیشترین ده است. همچنین درصد بو 15 آموزشیکمكو درصد 

 

  8931و  8931 تیرماهدر  در تهران و شهرستان ای نشر کتابآمار مقایسهب( 

 

 

 

 

 

 

 

8931تیرماه  درصد  8931 تیرماه  شاخص  درصد تغییر درصد 

 14 99 9.666 66 14.80 تهران

 -23 29 24227 92 24333 شهرستان

8931تیرماه   8931 تیرماه  شاخص  درصد تغییر 

 -11 1.315 84911 میانگین شمارگان

 30 2304881 8394918 میانگین قیمت



 

 

 

 اه امسال و مقایسه با سال گذشته:تیرمنشر  آمارپ( 

 عنوان 34303ماه امسال:                                                                    تیرهاي تعداد كتاب 

 عنوان 34913                                ماه سال گذشته:                              تیرهاي تعداد كتاب 

 درصد     8ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                تیرهاي درصد افزایش كتاب 

 عنوان 84.17                                               :ماه امسالتیرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 عنوان 849.7                                       ماه سال گذشته:  تیرهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 درصد  3ماه امسال نسبت به سال گذشته:       تیرهاي كودك و نوجوان در درصد افزایش كتاب 

 عنوان 843.9                                      ماه امسال:             تیرآموزشی  اي كمكهتعداد كتاب 

 عنوان 84722ماه سال گذشته:                                           تیرهاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

 درصد 89ته:         ماه امسال نسبت به سال گذشتیرآموزشی در  هاي كمكدرصد افزایش كتاب 


