
 

 

 0011ماه بهمنآمار نشر کتاب در 

 0911 ماهبهمننسبت به  0011 ماهی بهمناآمار مقايسهو
 

 

 0011 ماهبهمننشر کتاب در آمار  بخش اول:
 0011 ماهبهمن ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 

 به تفکیک استان 00011 ماهبهمن 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

 یفتأل ترجمه تهران شهرستان
کل 
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات 106 183 22 00 62 185 22 00,138 526 020,888

 2 و روانشناسی فلسفه 052 080 366 666 280 380 062 558,066 006 003,268

 0 دین 1,322 1,012 106 605 211 005 622 1,080,180 1,105 562,068

 3 علوم اجتماعی 1,585 1,232 062 1,128 328 1,800 626 1,225,152 001 028,810

 6 زبان 225 100 01 120 23 162 50 202,261 1,860 055,508

 5 علوم طبیعی و ریاضیات 125 103 60 185 00 163 02 102,538 520 030,802

 0 علوم عملی 1,332 201 352 201 350 1,822 006 1,861,300 030 001,018

 0 هنر 325 020 103 008 110 220 125 313,006 060 025,656

 2 ادبیات 2,312 1,021 506 1,666 000 1,530 000 1,055,230 020 502,312

 18 تاریخ و جغرافیا 026 520 22 360 000 306 020 022,580 1,165 062,355

 11 آموزشیآموزشی و کمک 1362 1008 02 1861 381 530 083 1525126 1,150 520,651

 12 و نوجوان کودك 2,886 1,062 535 1,361 663 1,880 220 3,868,258 2,850 001,203

 10 جمع بندي 10,825 2,016 0,211 0,682 3,623 0,280 6,120 13,803,252 1,801 620,018

 درصد تعداد  نام استان

 62 4.523 تهران

 2 719 قم

 6 320 خراسان رضوي

 0 258 فارس

 0 230 اصفهان

 2 100 گیالن

 10 1002 سایر استانها

 188 00280 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 پ مجددچا کهدر حالی است,

 اند.قرار گرفته تعداد چاپ اول مبناي ترتیب و تنظیم

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1011 ماهبهمنناشر عمومي پركار در  11فهرست  -1

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1011 ماهبهمنپركار در  كودک و نوجوانناشر  11فهرست  -2

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 پرنو 04 1 04 04 1

 2 پنجره 02 1 02 21 11

 4 ارات فني ایرانشركت انتش 21 04 11 8 14

 0 باوان 21 1 21 21 1

 4 آتيسا 21 1 21 1 11

 1 محمد امين 18 1 18 18 1

 1 مهرسا 11 18 40 14 21

 8 جمال 14 4 18 10 0

 1 كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان 10 1 14 10 1

 11 پادینا 10 1 10 1 10

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 1011 ماههمنبپركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  11فهرست  -4

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 1 كاگو 11 1 11 11 1

 2 جوزان 14 1 14 14 1

 4 ضریح آفتاب 8 40 02 02 1

 0 بين المللي گاج 1 40 01 01 1

 4 كامل طالیي 1 1 1 1 1

 1 تاک كتاب 1 1 1 1 1

 1 ج مشرقگن 1 1 1 1 1

 8 ندوشن 1 1 1 1 1

 1 شركت تعاوني خدمات نشر حسامي 0 1 11 11 1

 11 بهمن برنا 0 1 0 4 1

 ترجمه تاليف ابهاكل كت چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 11 224 202 141 112 دانشگاه پيام نور 1 

 11 82 14 0 81 آموزش تاليفي ارشدان 2

 12 11 82 1 81 سها 4

 1 12 14 1 12 گنج علم 0

 12 14 84 44 42 شركت انتشارات سوره مهر 4

 1 01 01 1 01 اودیسه 1

 4 04 08 1 01 سته بان 1

 14 28 04 1 04 دانشگاه گيالن 8

 2 01 02 1 02 ارسطو 1

 4 44 48 1 48 سرافراز 11



 

 

 

 0011 ماهبهمندر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 0.804سوي  از 0011سال  ماهبهمنهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:
o 10023          :(داراي پروانه نشر) حقوقی تعداد ناشران 
o 20:    (موردي و ناشران مؤلف) حقیقی تعداد ناشران 

 

 

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

شود ا نام برده مینهاز آ «ناشر مؤلف»، كه عمومًا 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 نشر ندارند و به نهایی كه پرواهنعبارتند از اشخاص یا سازما

 

 شمارگان عنوان ناشر نام کتاب ردیف

1 
 1006نامه خودنوشت قاسم سلیمانی ترسیدم: زندگیاز چیزي نمی

 1060تا 

 قاسممکتب حاج 
138,888 

 38,888 اندیشه ماندگار شناسی خانوادهمشاوره و روان 2

 38,888 المللی آبرنگبین دبستانیآموزي پیشزبان 0

 08,888 مدرسه 2کتاب کار مهرانه  4

 08,888 مدرسه 0کتاب کار مهرانه  5

 28,888 به نشر )انتشارات آستان قدس رضوي( ارتباط با خدا: منتخب مفاتیح الجنان 6

 28,888 مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن تفسیر سوره فتح 7

 28,888 المللی آبرنگبین ساله 5دبستانی براي کودکان علوم پیش 8

9 
هاي روستاي گل ها: داستان: آموزش نشانه1کتاب کار کودك 

 هاي آموزشیسرخ آموزش قرآن در قالب قصه, بازي و سرگرمی
 ضریح آفتاب

28,888 

 28,888 المللی آبرنگبین ساله 5دبستانی براي کودکان فاهیم ریاضی پیشم 10



 

 

 0911 ماهبهمنبا  0011 ماهبهمنای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 0911 ماهبهمننسبت به  0011 ماهبهمنهای مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

در ساال دوره زماانی مشاابه در عناوان  00230که در مقایسه باا  کتاب منتشر شده است عنوان100825 تعداد ,1388 بهمن در
در جادول اي صورت مقایسهبه 1388و  1022  ماهبهمندر هاي اصلی . شاخصاشته استد افزایشدرصد  35 به میزان, 1022
     نمایش داده شده است.زیر 

 0911سال  زمان مشابه در نسبت به 0011 ماهبهمن  هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 ردرصد تغيي 1011بهمن  1411بهمن  موضوع 

 20 106 118 كلیات
 02 052 630 و روانشناسی فلسفه

 183 1,322 000 دین
 31 1,585 1,102 علوم اجتماعی

 00 225 120 زبان
 36 125 106 علوم طبیعی و ریاضیات

 5 1,332 1,052 علوم عملی
 61 325 022 هنر

 31 2,312 1,012 ادبیات
 183 026 002 تاریخ و جغرافیا

 13 1,362 1,205 زرشیدرسی و آموكمك
 05 2,886 1,808 و نوجوان كودك

 35 10,825 0,230 جمع بندي

 

ساس   ,درصاد 05باه میازان  کاودك و نوجاوان ,درصاد 183باه میازان  تاریخ و جغرافیا دین و هايدر رده افزایشبیشترین 
 است. درصد بوده  61 هنر و درصد 00 زبانموضوعات 

 

  0011و  0911 ماهبهمندر  هاسایر استانتهران و  استا رد ای نشر کتابآمار مقایسهب( 

 

 

 

 

 

 

 

0011بهمن  درصد  9110  بهمن شاخص  درصد تغییر درصد 

 08 56 00682 00 50601 تهراناستان 

 00 06 30623 20 20310 سایر استان ها

0011بهمن   9110 بهمن  شاخص  درصد تغییر 

 -28 10801 0.308 میانگین شمارگان

 22 6200018 051.662 میانگین قیمت



 

 

 

 سال گذشته: ماهبهمنمقایسه با  وامسال  ماهبهمننشر  آمارپ( 

 عنوان  03.125 ماه امسال:هاي بهمنتعداد كتاب

 عنوان   8.208 ماه سال گذشته:هاي بهمنتعداد كتاب

 درصد        05 ماه امسال نسبت به سال گذشته:هاي بهمندرصد افزایش كتاب

 عنوان    2.116 ماه امسال:منهاي كودك و نوجوان بهتعداد كتاب

 عنوان    0.181 ماه سال گذشته:هاي كودك و نوجوان بهمنتعداد كتاب

 درصد        85 ماه امسال نسبت به سال گذشته:هاي كودك و نوجوان در بهمندرصد افزایش كتاب

 عنوان   0.062 ماه امسال:درسی و كمك آموزشی بهمنهاي كمكتعداد كتاب

 عنوان      522 ماه سال گذشته:هاي كمك درسی و كمك آموزشی بهمنتابتعداد ك

 درصد  018 نسبت به سال گذشته:  ماه امسالدرسی و كمك آموزشی در بهمن هاي كمكدرصد كاهش كتاب


