
 

 

  

 

 1041ماه شهریورنشر کتاب در آمار 

 1044 ماهشهریورنسبت به  1041 ماهشهریوراي آمار مقایسهو
 

 1041 ماهشهریورنشر کتاب در آمار  خش اول:ب

 1041 ماهشهریور ثبت شده در هایکتاب آمار موضوعیالف( 

 به تفکیک استان 11041 ماهشهریور 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
سایر 

 هاناستا

استان 
 تهران

 تألیف ترجمه
کل 
 هاکتاب

 ردیف موضوع

 1 کلیات 91 70 21 ,, 17 01 11 795791 777 151,751,1

 2 و روانشناسی فلسفه 711 202 119 11, 170 1,1 2,0 ,,,7,5, ,77 0075222

 1 دین 022 ,71 110 129 91, 11, 112 157175709 25177 7,75,22

 , علوم اجتماعی ,1512 099 227 771 ,17 007 210 ,071511 ,77 1511,51,7

 , زبان ,17 1,1 21 ,11 9, 111 71 12,5,01 721 0,15,12

 7 علوم طبیعی و ریاضیات 1,1 ,11 19 77 77 110 ,2 9,5011 771 1517051,7

 7 علوم عملی 15111 ,,7 1,9 7,1 171 077 217 01,5991 712 151175727

 0 هنر 110 2,1 ,9 ,22 111 217 111 2,15,12 ,71 151975179

 9 ادبیات ,1570 152,0 17, ,1519 791 15199 07, 152195217 ,79 79,5111

 11 تاریخ و جغرافیا 21, 1,7 ,7 2,7 ,17 ,21 107 10,5121 ,91 01,5022

 11 کمك درسی 152,1 ,1522 20 151,7 117 71, 701 ,,2517951 157,1 151115117

 12 و نوجوان کودك 15217 ,79 22, 070 119 92, ,72 1,,,15010 ,15,9 ,91571,

 11 جمع بندي 95101 75729 ,,251 75119 ,2597 5711, 1,,15 959125,72 15191 ,07,511

 درصد تعداد  نام استان

 ,7 1,717 تهران

 7 112 قم

 , 297 خراسان رضوي

 , 271 اصفهان

 2 1,1 آذربایجان شرقی

 2 111 مازندران

 2 117 گیالن

 2 111 البرز

هاسایر استان  711 12 

 111 711,, جمع

 .می خانه کتاب و ادبیات ایران فاقد اعتبار استاستفاده از آمار با ذکر منبع آن )خانه کتاب و ادبیات ایران( بالمانع است و استفاده قانونی از این آمار بدون مهر رس

 



 

 

 

 

 

  پ( ناشران پرکار:

اما  ر کتاب را پشت سر گذاشتهآید که تمام فرایند انتشامیشمار به منزلۀ تولید جدید ناشر به «چاپ اول»هاي از آنجا که کتاب
5 تعداد چاپ اول مبناي رو در جدول ناشران پرکارشود5 از اینهاي قبالً تولید شده است که بازچاپ میکتاب در واقع چاپ مجدد

 اند.قرار گرفته ترتیب و تنظیم

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 0010 ماهشهریورناشر عمومي پركار در  01فهرست  -1

 

 

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 0010 ماهشهریورپركار در  كودک و نوجوانناشر  01فهرست  -2

 

 كل كتابها تاليف ترجمه
چاپ 

 مجدد
 ردیف ناشر چاپ اول

 0 اعالیي 04 1 04 02 6

 2 قدیاني 21 012 022 66 46

 6 آموزشي تاليفي ارشدان 01 1 01 00 5

 0 حوزه مشق 01 1 01 01 1

 5 مدیا 01 1 01 01 1

 6 شركت انتشارات فني ایران 06 1 25 6 01

 1 سيمای شرق 00 1 00 0 06

 4 بوستان كاغذی 02 1 02 02 1

 1 پندار نيک پارسي 01 1 01 1 01

 01 كتاب چ 1 1 1 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه تاليف كل كتابها چاپ مجدد چاپ اول ناشر یفرد

 64 251 211 01 241 آموزشي تاليفي ارشدان 0 

 2 011 210 0 211 حوزه مشق 2

 05 15 001 0 011 گنجور 6

 1 40 40 1 40 چشم انداز قطب 0

 6 12 15 0 10 موجک 5

 06 61 06 1 06 جهاد دانشگاهي واحد مازندران 6

 5 65 01 1 01 اودیسه 1

 5 25 61 1 61 ویراست 4

 0 21 61 0 21 بيد 1

 0 25 26 1 26 دانشياران ایران 01

 .می خانه کتاب و ادبیات ایران فاقد اعتبار استاستفاده از آمار با ذکر منبع آن )خانه کتاب و ادبیات ایران( بالمانع است و استفاده قانونی از این آمار بدون مهر رس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 )به ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول(: 0010 ماهشهریورپركار در  آموزشيآموزشي و كمکناشر  01فهرست  -6

 ردیف ناشر چاپ اول چاپ مجدد كل كتابها تاليف ترجمه

 0 مدرسان برتر 010 1 010 010 1

 2 موسسه مهر پویا مهراس 000 1 000 000 1

 6 نوردانشگاه پيام  61 42 020 000 1

 0 سامان سنجش 01 6 06 06 1

 5 شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 01 011 001 001 1

 6 آموزشي تاليفي ارشدان 1 2 00 00 1

 1 كاردیا 1 1 1 6 6

 4 مولفين طالیي 4 1 4 4 1

 1 چشم انداز قطب 1 1 1 1 1

 01 سمت 1 01 26 21 6

 

 

 1041 ماهریورشهدر ها ترین کتابفهرست پرشمارگان( ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمارگان عنوان ناشر نام کتاب ردیف

111/   آیین دانش   مفتاح الصالحین: منتخب کامله ادعیه و زیارات مفاتیح الجنان با عالمت وقف 1 111 

111/   آیین دانش (مناجات الصالحین )ارتباط با خدا 2 111 

 1/111,   آمه قلم وظایف ما و پدر و مادر از دنیا رفته 1

 1/111,   آیین دانش   ور الصالحین: ارتباط با خدان ,

 1/111,   آیین دانش   القرآن الکریم ,

 111/,1   آیین دانش ترجمه نهج البالغه 7

 11/111   روشناي مهر رحله موفقه یا محسن 7

 111/,2   آمه قلم   وظایف ما و پدر و مادر زنده 0

9 
ع عمومی سازمان ملل متحد در نامه جهانی حقوق کودك: مصوب مجمپیمان
 (1909نوامبر  21) 1170آبان  29تاریخ 

 21/111   رو به رو

 21/111   آیین دانش   کلیات مفاتیح الجنان: با ترجمه فارسی و عالمت وقف 11

 .می خانه کتاب و ادبیات ایران فاقد اعتبار استاستفاده از آمار با ذکر منبع آن )خانه کتاب و ادبیات ایران( بالمانع است و استفاده قانونی از این آمار بدون مهر رس

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 :2ناشران (ث

 ناشر منتشر شده است. 1.813سوي  از 1041سال  ماهشهریورهاي كتاب 

 این تعداد ناشر به دو گروه زیر تعلق دارند:

o :)1.841          تعداد ناشران حقوقی )داراي پروانه نشر 

o 17                    :  (موردي) حقیقی تعداد ناشران 
 

 1044 ماهشهریوربا  1041 ماهشهریورای : آمار مقایسهبخش دوم
 

 1044 ماهشهریورنسبت به  1041 ماهشهریورهای مقایسه آماری تعداد کتابالف( 

دوره زمانی مشاابه در ساال   در عنوان  9.197که در مقایسه با  کتاب منتشر شده است عنوان 9.101 تعداد 1,115 ماهشهریور در
در جاداول   ايصورت مقایسهبه 1,11و  1,11  ماهشهریوردر هاي اصلی شاخص. است داشته کاهشدرصد  1به میزان 5 1,11

     ده شده است.نمایش دا زیر

 1044سال  زمان مشابه در نسبت به 1041 ماهشهریور هایکتاب تعداد آمار و درصد تغییر

 درصد تغيير 0010سال  0011سال  موضوع 

 11 11 38 كلیات

 8 141 735 و روانشناسی فلسفه

 1 388 577 دین

 10 12187 137 علوم اجتماعی

 01 150 111 زبان

 83 108 140 تعلوم طبیعی و ریاضیا

 7 12118 12471 علوم عملی

 18 883 813 هنر

 7 12537 12540 ادبیات

 8 081 043 تاریخ و جغرافیا

 81- 12878 12341 درسی و آموزرشیكمك

 7- 12815 12831 و نوجوان كودك

 1- 12438 12111 جمع بندي

 

 ,1 علوم اجتماعی و رده درصد 10 علوم طبیعی و ریاضیاتوعات سپس موض 5درصد 7,به میزان  زبانهاي در رده افزایشبیشترین     
 درصد بوده است.

 

                                                 
توان ناشري دانست كه از . ناشر حقوقی را می«ناشران حقیقی»و  «ناشران حقوقی»توان به دو گروه تقسیم كرد2 ناشران را از نظر صنفی و قانونی می. 8

صورت موردي  نشر ندارند و به نهایی كه پرواهنعبارتند از سازما «ناشر موردي»؛ ناشر حقیقی یا كندنشر اخذ می روانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پ

 كنند.و محدود اقدام به انتشار كتاب می

 

 .می خانه کتاب و ادبیات ایران فاقد اعتبار استاستفاده از آمار با ذکر منبع آن )خانه کتاب و ادبیات ایران( بالمانع است و استفاده قانونی از این آمار بدون مهر رس

 



 

 

 

 

 

 

  1041و  1044 ماهشهریوردر  هاسایر استانتهران و  استان در ای نشر کتابآمار مقایسهب( 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 :1044 ماهشهریورمقایسه با  و 1041 ماهشهریورنشر  آمارپ( 

 عنوان   1.438       :1041 ماهشهریورهاي تعداد كتاب 

 عنوان   1.111                                                                     :1044 ماهشهریورهاي تعداد كتاب 

  درصد        -1                               : 1044نسبت به  1041 ماهشهریورهاي كتاب كاهشدرصد 

 عنوان    1.815                                     :1041 ماهشهریوران هاي كودك و نوجوتعداد كتاب 

 عنوان    1.831        :1044 ماهشهریورهاي كودك و نوجوان تعداد كتاب 

  درصد        -7           :1044نسبت به  1041 ماهشهریورهاي كودك و نوجوان در كتاب كاهشدرصد 

 عنوان  1.878                                                 :1041ماه شهریور آموزشی هاي كمكتعداد كتاب 

 عنوان 1.341                                        :1044ماه شهریورهاي كمك آموزشی تعداد كتاب 

  درصد    -81               :1044نسبت به  1041 ماهشهریورآموزشی در  هاي كمككتاب كاهشدرصد 

 

1041 ماهشهریور درصد  1044  ماهشهریور شاخص یردرصد تغی درصد   

 -,1 77 7,119 70   ,7,22 تهراناستان 

 1, 11 ,2,97 22    1,972 هاسایر استان

1041 ماهشهریور  1044  ماهشهریور شاخص یردرصد تغی   

 ,  1,191  1,1,7 میانگین شمارگان

 10 ,11,,07 102,,71 میانگین قیمت

 .می خانه کتاب و ادبیات ایران فاقد اعتبار استاستفاده از آمار با ذکر منبع آن )خانه کتاب و ادبیات ایران( بالمانع است و استفاده قانونی از این آمار بدون مهر رس

 


