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اطالعات کلی
بر اساس اطالعات تابستان ۹۹
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تعداد پادکست فاریس
+۳۰۰۰

پادکست در دو ماه اخیر حداقل دو اپیزود منتشر 
کرده اند

۱۲۰۰

تعداد شنیده شدن روزانه پادکست فاریس 
این عدد تخمیین از کل impression روزانه پادکست از پلتفرم های 

پخش پادکست می باشد

+۳۰۰۰۰۰

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰

تعداد پادکست های که در پنج سال اخیر کار خود را آغاز کرده اند

۱۷۰۰

۶۳۱
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محبوبترین موضوعات
بر اساس تعداد پادکست تولید شده و مقدار شنیده شدن موضوعات
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محبوب ترین موضوعات در بین شنوندگان پادکست فاریسپرتکرارترین موضوعات در بین پادکست های پرشنونده فاریس

تعداد پادکستدسته بندی موضوعی

%16هنر 

%14جامعه و فرهنگ

%13آموزش و توسعه فردی

%7تاریخ

%6علم

%6کسب و کار

%6موسیقی

%32سایر

درصد شنیده شدندسته بندی موضوعی

%20آموزش و توسعه فردی

%15جامعه و فرهنگ

%13تاریخ

%12هنر

%8موسیقی

%8جنایات واقعی

%6سالمیت و تناسب اندام

%18سایر

موضوعات پادکست ها: 
هنر ، جامعه و فرهنگ، آموزش و توسعه فردی، تاریخ، علم، موسیقی، کسب و کار، سالمیت و تناسب اندام، داستان، تلویزیون و فیلم، کودکان و نوجوانان و 

خانواده، دین و معنویت، سرگرمی، کمدی، اخبار، ورزش، فن آوری، حکومت و قانون، جرم و جنایت واقعی 
https://www.buzzsprout.com/blog/apple-podcast-categories :جزئیات دسته بندی های موضوعی
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آشنایی با پادکست
بر اساس تحقیق میدانی انجام شده تابستان ۹۹ در تهران
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با پادکست آشنا هستند
۳۶٪

در ماه اخیر حداقل یک اپیزود 
پادکست گوش داده اند

۱۸٪

از شنوندگان پادکست فاریس در دو 
سال اخیر با پادکست آشنا شده اند

۷۴٪

اولین بار چطور با پادکست آشنا شدید؟

سایر
18%

شبکه های اجتماعی
39%

معرفی دوستان
43%
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بعد از شنیدن پادکست آن را با 
دوستان خود به اشتراک گذاشته اند

۵۰٪



چطور پادکست گوش می کنید؟
بر اساس تحقیق میدانی انجام شده تابستان ۹۹ در تهران
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 بیشتر در چه مواقعی به پادکست گوش می دهید؟

سایر
18%

ورزش و پیاده روی
10%

حمل و نقل
24%

خانه
48%

از موبایل استفاده می کنند
۸۰٪

از چه پلتفرمی برای گوش دادن به پادکست استفاده می کنید؟

به صورت آنالین استریم می کنند
۶۰٪
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مشخصات شنوندگان پادکست فارسی
بر اساس تحقیق انجام شده از کاربران ناملیک - تابستان ۹۹
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بازه سین مخاطبان پادکست

8%11%28%36%14%3%

۱۸ سال ۲۵ سال ۳۲ سال ۴۰ سال ۵۰ سال

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس و دکترا
36%

لیسانس
45%

دیپلم و فوق دیپلم
15%

زیر دیپلم
4%

درآمد ماهانه

اعالم نکرده اند
9%

بیشتر از ۱۰ میلیون تومان
14%

بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان
30%

کمتر از ۵ میلیون تومان
32%

درآمد ثابت ندارم
14%

در ماه گذشته خرید اینترنیت 
داشته اند

۹۸٪
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تبلیغات در پادکست فارسی
بر اساس تحقیق انجام شده از کاربران ناملیک - تابستان ۹۹
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در پادکست هایی که گوش می دهند 
تبلیغات و اسپانسرشیپ انجام می شود

۷۴٪
بعد از شنیدن تبلیغ در خصوص برند تحقیق 

یا اقدام به خرید کرده اند

۵۲٪
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نحوه انجام مطالعات
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آمار و اطالعات ارائه شده در این گزارش از سه منبع زیر گرفته شده است: 

تحقیفات میدانی انجام شده در تهران 

زمان: شهریور ۱۳۹۹ 
تعداد نمونه: ۷۰۰ نفر 

مناطق: انقالب، تهرانپارس، هفت حوض، 
تجریش، ونک، صادقیه، هفت تیر، بازار، بوستان 

والیت، پارک پلیس، پارک نهج البالغه، پارک 
طالقانی 

پرسشنامه از مخاطبان پادکست فاریس 

زمان: شهریور ۱۳۹۹ 
تعداد نمونه: ۴۰۰ نفر 

کانال های پخش: ایمیل، تلگرام، واتس آپ 

برریس پلتفرم های ارائه دهنده و پخش پادکست 

زمان: شهریور ۱۳۹۹



ناملیک - پادکست بشنوید!
معرفی
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ناملیک یک پلتفرم میزبانی و پخش 
پادکست فاریس ست که فعالیت خود را از 

ابتدای سال 1394 شروع کرده است. 
ناملیک در حال حاضر عالوه بر وبسایت، 

سرویس خود را بر روی اپلیکیشن اندروید 
ارائه نموده و به زودی اپلیکیشن iOS خود را 

در اختیار کاربران قرار خواهد داد. ناملیک 
هم اکنون به صورت رایگان برای 

پادکسترها سرویس فید ارائه می کند و به 
زودی امکانات متعددی در اختیار 

شنونده های پادکست فاریس و پادکسترها 
قرار خواهد داد.  

معرفی
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برخی از پادکست های پرمخاطب فارسی
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