
 

 

 8931ماه مردادآمار نشر کتاب در 

 8937ماه مردادنسبت به  8931 ماهمرداداي آمار مقايسهو
 

 8931 ماهمردادنشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 8931 ماهمرداد ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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

میانگین 
 قیمت

میانگین 
 شمارگان

 شمارگان کل
 چاپ
 مجدد

چاپ 
 اول

 یفتأل ترجمه تهران شهرستان
کل 
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات 111 117 14 111 11 111 84 111,011 444 714,714

 8 و روانشناسی فلسفه 794 818 890 194 111 887 847 314,401 1,188 113,137

 1 دین 941 477 184 711 301 034 117 1,313,911 1,344 841,771

 7 علوم اجتماعی 987 400 134 419 143 009 833 403,771 931 114,011

 3 زبان 141 101 14 174 18 113 43 191,111 1,101 387,371

 0 علوم طبیعی و ریاضیات 183 44 14 43 31 91 18 118,041 478 147,770

 4 علوم عملی 1,144 489 134 409 114 431 117 1,170,441 947 148,941

 4 هنر 844 811 44 811 34 140 118 874,141 404 711,444

 9 ادبیات 1,810 444 714 447 188 404 719 1,111,433 989 117,143

 11 تاریخ و جغرافیا 709 149 41 884 871 813 817 034,871 1,788 113,418

 11 کمك درسی 1,778 1,108 41 1,111 118 740 930 8,147,411 1,741 711,170

 18 و نوجوان کودك 1,849 009 081 984 108 311 430 8,184,913 1,417 811,084

 11 جمع بندي 4,411 0,717 8,890 0,119 8,141 7,911 1,419 11,437,141 1,801 189,847

 درصد تعداد  نام استان

 03 1,141 تهران

 13 440 قم

 4 194 اصفهان

 8 44 البرز

ن رضويخراسا  48 8 

 4 714 سایر استانها

 111 7,911 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 ایناپ میهاي قبالً تولید شده است که بازچکتاب در واقع چاپ مجدد کهدر حالی است,

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

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

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1931ماه مردادپركار در  كودک و نوجوانناشر  11ت فهرس -2

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 پرتقال 25 121 152 2 151

 2 قدیاني 21 22 14 5 11

 9 اميرفدک 29 1 29 29 1

 1 نوید ظهور 21 1 21 21 1

 5 نپرتو اندیشا 13 1 13 1 13

 4 جامعه القرآن الکریم 13 1 21 21 1

 1 آفرینش ادب 15 1 15 11 1

 1 مبين اندیشه 19 1 19 1 19

 3 ميچکا 19 11 21 1 24

 11 پردازان جوان ایده 11 121 11 3 2

 

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

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 مهراس ایموسسه مهرپو 113 1 113 113 1

 2 فیشر انیرهپو 15 1 15 11 91

 9 نور اميپ دانشگاه 91 941 931 911 9

 1 شانیاند آزاد 11 1 11 11 1

 5 نانیكارآفر 19 1 19 19 1

 4 يليدكتر خل يفيتال گروه 12 15 21 21 1

 1 سبز يليخ 11 119 151 151 1

 1 نیآفر دانش 11 1 11 11 1

 3  ايميس 1 1 1 1 1

 11 تفحص 1 1 1 1 1

 ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 1 113 113 1 113 اميرفدک 1 

 12 31 111 2 111 زشي تاليفي ارشدانآمو 2

 1 11 31 1 31 صالحيان 9

 9 11 11 21 53 جنگل 1

 1 11 11 1 11 سنجش و دانش 5

 1 94 91 1 91 آتيال 4

 1 91 95 1 95 موجک 1

 1 91 91 1 91 موسسه اندیشه كامياب ایرانيان 1

 15 11 92 1 92 مشعر 3

 1 21 21 1 21 شهرستان ادب 11



 

 

 

 8931 ماهمرداددر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 8.193سوي  از 8931سال ماه مردادهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:  

o 1.144          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 78:    (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. 1

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

 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

 41/111 شهیراه اند یحیهمراه با پاسخ تشر 1194 یعلوم تجرب يآزمون سراسر 1

 31/111 دانش نییآ )ارتباط با خدا( نیمناجات الصالح 8

1 
الجنان با  حیمفات اراتیو ز هی: منتخب کامله ادعنیمفتاح الصالح
 عالمت وقف

 31/111 دانش نییآ

7 
 ارتیعهد, ز يدعا ن,یاسیآل ارتیمقدسه: به انضمام ز هیناح ارتیز

 فرج يتوسل و دعا يعاشورا, دعا
 31/111 دانش نییآ

 13/111 دانش نییآ ترجمه نهج البالغه 3

 11/111 شهیراه اند یحیهمراه با پاسخ تشر 1194 یاضیعلوم ر يآزمون سراسر 0

 83/111 نشر قطره یدولت و فرزانگ تیحکا 4

4 
امام سجاد )ع( به انضمام مناجات خمسه  ي: دعاهاهیسجاد فهیصح

 یعشر و رساله حقوق با ترجمه فارس
 81/111 دانش نییآ

 81/111 یحفظ نور يدعاارتباط با خدا:  9

 11/111 محبت يطوبا ماه مبارك رمضان يتوشه رمضان: نماز و دعاهاره 11



 

 

 8931 ماهمردادبا  8931 ماهمردادای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 8931 ماهمردادنسبت به  8931 ماهمردادهای مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

دوره زماانی مشاابه در ساال    در عنوان  4.709که در مقایسه با  کتاب منتشر شده است عنوان 4.411 تعداد ,1194 ماهمرداد در 
اي نماایش  صاورت مقایساه  به 1194و  1194  ماهمرداددر هاي اصلی شاخصو  . در جدولاشته استدافزایش درصد  1, 1194

     داده شده است.

 8931سال  زمان مشابه در نسبت به 8931 ماهمرداد هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 درصد تغيير 1931سال  1931سال  موضوع 

 99 898 39 كلیات

 99 131 933 و روانشناسی فلسفه

 90 378 101 دین

 9- 391 317 علوم اجتماعی

 9- 810 819 زبان

 81 893 880 علوم طبیعی و ریاضیات

 89 8،817 8،039 علوم عملی

 9- 911 939 هنر

 7- 8،909 8،937 ادبیات

 18 193 999 تاریخ و جغرافیا

 90- 8،119 8،739 یآموزشكمك

 88 8،913 8،891 و نوجوان كودك

 9 1،780 1،193 جمع بندي

 

و ساس    درصد 10به میزان فلسفه و روانشناسی  کلیات ودرصد و 71به میزان  تاریخ و جغرافیاهاي در رده افزایشبیشترین     
باه   کمك درسای کاهش در حوزۀ یشترین بدرصد بوده است. همچنین  17 علوم طبیعی و ریاضیاتو درصد  81 دینموضوعات 
 درصد بوده است. 81میزان 

 

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

 

 

 

 

 

 

 شاخص
 ماه مرداد

8931  

ماه مرداد درصد

8931 

 درصد
 درصد تغییر

839.9 تهران  41 119.0  41 8 

979.9 شهرستان  97 978.9  97 1 

 شاخص
 ه مامرداد

8931  

ماه مرداد

8931 
 درصد تغییر

318.9 میانگین شمارگان  1.311 4- 

970.903 میانگین قیمت  930.889 90 



 

 

 

 

 اه امسال و مقایسه با سال گذشته:ممردادنشر  آمارپ( 

 عنوان 1.780ماه امسال:                                                                    مردادهاي تعداد كتاب 

 عنوان 1.193                                ماه سال گذشته:                              مردادهاي تعداد كتاب 

 درصد     9ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                مردادهاي درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.913                                               امسال:ماه مردادهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 عنوان 8.891                                       ماه سال گذشته:  مردادهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 درصد  88ماه امسال نسبت به سال گذشته:       مردادهاي كودك و نوجوان در درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.119                                      ماه امسال:             مردادآموزشی  هاي كمكداد كتابتع 

 عنوان 8.739ماه سال گذشته:                                           مردادهاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

  درصد 90سبت به سال گذشته:         ماه امسال نمردادآموزشی در  هاي كمككتاب كاهشدرصد 


