
 

 

 8931ماه شهریورآمار نشر کتاب در 

 8937ماه شهریورنسبت به  8931 ماهشهریوراي آمار مقایسهو
 

 8931 ماهشهریورنشر کتاب در آمار  بخش اول:
 

 8931 ماهشهریور ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 88931 ماهشهریور 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 هترجم تهران شهرستان
کل 
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات 42 00 40 21 ,4 20 10 66,,00 224 224,444

 4 و روانشناسی فلسفه 2,4 104 452 20, ,4 460 ,,4 206,,24 420 ,02,04,

 , دین 401 014 104 15, 000 200 ,51 22,205,,4 4,216 00,666,

 2 علوم اجتماعی 4,1 252 122 2,6 461 051 406 20,545,,1 1,204 25,602,

 5 زبان 412 142 12 154 55 140 00 246,,54 ,4,22 26,620,

 0 علوم طبیعی و ریاضیات 144 06 24 02 5, 46 4, 165,056 045 52,404,

 2 علوم عملی 1,112 241 40, 002 4,6 040 404 405,566 020 260,041

 0 هنر 12, ,14 141 450 50 146 142 ,60,55, 400 216,401

 4 ادبیات 1,426 022 40, 464 01, 002 ,50 1,4,5,202 441 24,,12,

 16 تاریخ و جغرافیا 1,, ,40 20 ,12 150 414 114 26,2,6, 1,122 22,262,

 11 کمك درسی 1,424 1,006 04 1,265 4,2 0,4 ,1,16 2,600,0,6 4,164 266,040

 14 و نوجوان کودك 1,206 ,1,61 222 422 510 ,06 052 622,256,, ,4,16 04,,102

 ,1 جمع بندي 4,415 2,1,2 4,620 0,504 ,,4,0 2,420 2,4,4 12,042,162 1,0,1 ,21,56,

 درصد تعداد  نام استان

 04 221,, تهران

 0 261 قم

 2 144 خراسان رضوي

 2 ,10 اصفهان

 4 142 آذربایجان شرقی

 4 144 مازندران

 11 560 سایر استانها

 166 2,420 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(: 1931ماه شهریورناشر عمومي پركار در  11فهرست  -1

 

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

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 بلور 21 1 22 22 1

 2 موسسه فرهنگي مدرسه برهان 51 1 53 55 4

 9 به نشر  99 42 93 93 1

 4 یادگاران همایون 22 1 22 22 1

 5 ميچکا 21 2 29 2 19

 2 كتاب تارا 13 2 21 21 1

 9 انتظار مهر 15 1 12 12 1

 1 ترانه پدرام 15 1 15 1 14

 3 آریانو 14 3 29 29 1

 11 متن دیگر 19 1 19 1 19

 

 یشترین تعداد چاپ اول(:)به ترتیب ب 1931ماه شهریورپركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  11فهرست  -9

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 مدرسان شریف 924 19 941 993 2

 2 مدرسان برتر 41 1 41 41 1

 9 دانشگاه پيام نور 92 141 114 119 1

 4 مشاوران صعود ماهان 92 1 92 92 1

 5 كامل طالیي 22 12 94 94 1

 2 نشپارسيان دا 13 1 13 13 1

 9 آخر 12 1 19 19 1

 1 شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 12 93 55 55 1

 3 آزاد اندیشان 19 1 19 19 1

 11 رهپویان شریف 12 1 12 1 12

 ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 9 244 251 1 251 سنجش و دانش 1 

 1 29 21 1 21 راه دكتری 2

 41 91 111 51 21 دانشگاه تهران 9

 2 99 49 1 49 شاپرک سرخ 4

 1 41 41 1 41 صالحيان 5

 1 93 93 1 93 گروه آموزشي مدرس 2

 2 51 21 24 92 جنگل 9

 11 25 95 1 95 جهاد دانشگاهي قزوین 1

 9 23 92 1 92 نوروزی 3

 9 21 91 1 91 نارون دانش 11



 

 

 

 8931 ماهشهریوردر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 8.918سوي  از 8931سال ماه شهریورهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:  

o 5,.1          :(داراي پروانه نشر) قیحقو تعداد ناشران, 
o 40:    (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. 4

شود ا نام برده مینهاز آ «ناشر مؤلف»، كه عموماً تحت عنوان «ناشر موردي»د؛ ناشر حقیقی یا كننشر اخذ می 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

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

 166/666 دانش نییآ

 25/666 کاگو هفتم دوره اول متوسطه هیپا ییدروس طال 4

 06/666 ياریشهر توسل يعاشورا و دعا ارتیز ,

 06/666 کاگو ( دوره دوم متوسطهیتجرب - یاضیدهم )ر هیپا ییدروس طال 2

5 
 میقرآن کر یکار آموزش و روخوان ي(: واحدها4کتاب کار کودك )

 یآموزش يهایو سرگرم يآموزش قرآن در قالب قصه, باز
 46/666 ضریح آفتاب

0 
همراه با پاسخ  1,40خارج از کشور  یعلوم تجرب يآزمون سراسر

 (دی)نظام جد یحیتشر
 46/666 شهیراه اند

 15/666 نوط ياعتال دیقرآن مج اتیگام دوم انقالب با استناد به آ هیانیب 2

 16/566 سمت با علوم و معارف دفاع مقدس ییآشنا 0

 16/666 دارانیمکتب ب معصومه يهاقصه 4

 16/666 اکرام گنج العرش 16



 

 

 8931 ماهشهریوربا  8931 ماهشهریورای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 8931 ماهشهریورنسبت به  8931 ماهشهریورهای مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

دوره زمانی مشابه در ساال  در عنوان  0.0,0که در مقایسه با  کتاب منتشر شده است عنوان 4.415 تعداد ,1,40 ماهشهریور در 
اي صاورت مقایساه  باه  1,40و  1,42  ماهشاهریور در هااي اصالی   شاخصو  . در جدولاشته استدافزایش درصد  4,, 1,42

     نمایش داده شده است.

 8931سال  ان مشابه درزم نسبت به 8931 ماهشهریور هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 درصد تغيير 1931سال  1939سال  موضوع 

 81 34 18 كلیات

 18 493 848 و روانشناسی فلسفه

 38 318 184 دین

 41 398 786 علوم اجتماعی

 93 884 871 زبان

 94 888 38 علوم طبیعی و ریاضیات

 19 8،886 698 علوم عملی

 93 984 848 هنر

 83 8،863 8،373 ادبیات

 76 998 831 تاریخ و جغرافیا

 87 8،348 8،768 آموزشیكمك

 41 8،473 8،337 و نوجوان كودك

 93 3،881 7،791 جمع بندي

 

تااریخ و  و سپس موضوعات  درصد 01به میزان فلسفه و روانشناسی  درصد و 41به میزان  دینهاي در رده افزایشبیشترین     
 صد بوده است. در ,5علوم عملی و درصد   02 جغرافیا

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص
 ماه شهریور

8931  

ماه شهریور درصد

8931 

 درصد
 درصد تغییر

136.1 تهران  0, 0,504   21 46 

898.8 شهرستان  68  4,0,,   83 899 

 شاخص
 ماه شهریور

8931  

ماه شهریور

8931 
ییردرصد تغ  

783.8 میانگین شمارگان  0,1.1  1 

378.881 میانگین قیمت  139.948  13 



 

 

 

 اه امسال و مقایسه با سال گذشته:مشهریورنشر  آمارپ( 

 عنوان 3.881ماه امسال:                                                                    شهریورهاي تعداد كتاب 

 عنوان 7.791                                ماه سال گذشته:                              ورشهریهاي تعداد كتاب 

 درصد     93ماه امسال نسبت به سال گذشته:                                شهریورهاي درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.473                                      ماه امسال:شهریورهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 عنوان 8.337                                       ماه سال گذشته:  شهریورهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

 درصد  41ماه امسال نسبت به سال گذشته:       شهریورهاي كودك و نوجوان در درصد افزایش كتاب 

 عنوان 8.348                                      ماه امسال:             شهریورآموزشی  هاي كمكتعداد كتاب 

 عنوان 8.768ماه سال گذشته:                                           شهریورهاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

  درصد  87  ماه امسال نسبت به سال گذشته:        شهریورآموزشی در  هاي كمككتاب افزایشدرصد 


