




آن  در  کــه  ســالی  بــود،  همراهانــش  و  فیدیبــو  بــرای  به یادماندنــی  ســالی   1400 ســال 

ــا و  ــم روزه ــم در تالط ــار ه ــاختیم و کن ــا س ــاِن  کتاب ه ــف جه ــرای کش ــازه ای ب ــیرهای ت مس

ــالی  ــو س ــرای فیدیب ــال 1400 ب ــم. س ــن کردی ــدن را تمری ــر خوان ــدن و بیش ت ــات، خوان اتفاق

ــر از تجربه هایــی نــو بــود کــه همراهــی ِ شــما چــون همیشــه  پرفــراز ونشــیب، پرتــالش و پ

دلگرممــان می کــرد و مصمم تــر می ســاخت بــرای ادامــه دادن. آنچــه در ادامــه می خوانیــد 

گزیــده ای از عملکــرد فیدیبــو در ســال 1400 اســت کــه ســعی کرده ایــم آن را بــه زبــان ِ اعــداد 

و ارقــام بازگــو کنیــم. 



نگاهی به آمار و ارقام

رکوردها 

رویدادها و مسئولیت های اجتماعی

6

28

30

فصلها: سر





آنچه در ادامه می خوانید بخشی از فعالیت های فیدیبو در سال 1400 است که به زبان اعداد روایتش کرده ایم. 

نگاهی به آمار و ارقام
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گزارش ساالنه فیدیبو 1400

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

رتبه پنجمرتبه چهارمرتبه سومرتبه دومرتبه اول

رتبه پنجمرتبه چهارمرتبه سومرتبه دومرتبه اول

۵کتاب متنی و ۵ کتاب صوتی که در مجموع بیشترین فروش را در سال گذشته داشته اند:

پر فروش ترین کتاب های متنی و صوتی در سال ۱۴۰۰

کتابهایصوتی

کتابهایمتنی
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نگاهی به آمار و ارقام

پرفروش ترین  کتاب های منتشر شده در فصل  بهار

کتابهایصوتی

کتابهایمتنی

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

در میان کتاب هایی که به صورت روزانه به فیدیبو اضافه می شوند، تعدادی از آن ها با اقبال زیاد کاربران مواجه می شود. در ادامه با پرفروش ترین کتاب های  1400 که در همان فصل منتشر 
شده اند آشنا می شویم:
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گزارش ساالنه فیدیبو 1400

پرفروش ترین  کتاب های منتشر شده در فصل  تابستان

کتابهایصوتی

کتابهایمتنی
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نگاهی به آمار و ارقام

پرفروش ترین  کتاب های منتشر شده در فصل  پاییز

کتابهایصوتی

کتابهایمتنی
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گزارش ساالنه فیدیبو 1400

پرفروش ترین  کتاب های منتشر شده در فصل  زمستان

کتابهایصوتی

کتابهایمتنی
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نگاهی به آمار و ارقام

توسعه فردی 

ادبیات داستانی و فلسفه وعرفان  

فهرســت متنــوع و قابــل توجــه نویســندگانی کــه در ســال گذشــته بیشــترین مطالعــه را از ســوی کاربــران داشــته اند، نشــان مــی دهــد ســلیقه جامعــه در 

انتخــاب کتــاب تــک بعــدی نیســت و بــر اســاس موضوعــات مختلــف نویســندگان پرطرفــداری وجــود دارنــد. ایــن تحلیــل همچنیــن نشــان می دهــد کتاب هــای 

روانشناســی در کنــار کتاب هــای داســتان و رمــان پرطرفدارتریــن حوزه هــای مطالعاتــی کاربــران را تشــکیل می دهنــد.

دارن هاردی

ژان تولیفئودور داستایفسكی  الیف شافاکحسین  الهی  قمشه ای آلبر کامواروین یالوم محمود دولت آبادیجورج اورول 

رابین شارماآلن دوباتن برایان تریسیراندا برنرولف دوبلی

نویسندگان محبوب
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گزارش ساالنه فیدیبو 1400

در بیــن مترجمــان پرطرفــدار نیــز می تــوان بــه اســامی چــون عــادل فردوســی پور، مهــدی قراچه داغــی، فــرخ بافنــده، ســروش حبیبــی، احســان کرم ویســی، پیمــان 

خاکســار، گیتــی خوشــدل، فرنــاز فــرود، پرویــز شــهدی  و هنگامــه خدابنــده اشــاره کــرد. 

عادل فردوسی پور

پیمان خاکسار

مهدی قراچه داغی

فرناز فرودگیتی خوشدل

سروش حبیبی

پرویز شهدی 

احسان کرم ویسی مهدی سحابی

مترجمان محبوب
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نگاهی به آمار و ارقام

بســــیاری دوران تــــازه را، دوران پادکســــت بــــه عنــــوان یــــک رســــانه موثــــر مــــی شناســــند. تعــداد زیــادی از پادکســت ها در فیدیبــو منتشــر می شــوند 

ــا  ــه ب ــود. در ادام ــال ب ــت س ــن پادکس ــی« محبوب تری ــل ب ــز »چن ــال 1401 نی ــه در س ــه اینک ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــرار می گیرن ــران ق ــه کارب ــورد توج ــه م ک

پرشــنوده ترین پادکســتهای ســال 1400 فیدیبــو آشــنا می شــویم:

چنل بی 

استرینگ کست

بی پالس 

مونیاز  

رواق

احسانو

فردوسی خوانی

دارما 

هلی تاک 

آلبوم 

پرشنونده ترین پادکست ها
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گزارش ساالنه فیدیبو 1400
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نگاهی به آمار و ارقام

ثــار در ایــن حــوزه نشــان می دهــد کــه بــا ارائــه محتــوای مناســب ، معرفــی بهتــر و در دســترس بــودن  فــروش ماهانــه نســخه های الکترونیــک برخــی آ

مجــالت، می تــوان بــرای فــروش آن هــا نیــز در پلتفــرم هــای فــروش در قالــب الکترونیــک، راهکارهــای تــازه  و موثــری داشــت. 

اندیشه پویا شماره ۷۳

بخارا  شماره ۱۴۰

فیلم امروز شماره ۱۱

اندیشه پویا شماره  ۷۷  

فیلم امروز شماره ۱۰

آشپزی مثبت جدید شماره ۶۲

فیلم امروز شماره ۹

بخارا شماره ۱۴۲

اندیشه پویا شماره  ۷۴

سالنامه فیلم امروز 

پرفروش ترین شماره مجالت
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گزارش ساالنه فیدیبو 1400

ــان در  ــتانی و رم ــات داس ــوزه ادبی ــای ح ــس از آن کتاب ه ــد و پ ــرار گرفتن ــدار ق ــته بندی های پرطرف ــدر دس ــی در ص ــردی و روانشناس ــعه ف ــای توس ــال 1400  کتاب ه در س

ســکوی دوم ایســتادند، در ادامــه نیــز کتاب هــای حــوزه فلســفه و تاریــخ، آموزشــی و دانشــگاهی و کــودک دیگــر جایگاه هــا را از آن خــود کردنــد امــا پایین تریــن رتبــه بــه 

مجــالت و روزنامه هــا تعلــق گرفــت کــه نشــان می دهــد هنــوز نتوانســته اند در قالــب الکترونیــک مخاطبــان خــود را اقنــاع کننــد.  

دسته بندی های پرطرفدار 

1234

توسعه فردی

روانشناسی

ادبیات داستانی

رمان 

مجالت

روزنامه ها

 فلسفه و تاریخ

آموزشی و دانشگاهی

کودک 
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نگاهی به آمار و ارقام

این ۵ کتاب متنی و صوتی توانسته اند بیش ترین بحث کاربران را به خود اختصاص داده و بیش ترین نظرات درباره آن ها نوشته شود:

کاربران درباره چه کتاب هایی بیشتر صحبت کرده اند؟

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

���ب �����ِ�

��دن ������ان:��� ��ب ز���� 
��دل ��دو�� ��ر

������ه: �و�� دو���
������ن: ��دل ��دو�� ��ر

���اد ����� و ��� ����ز

کتابهایصوتی

کتابهایمتنی
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نگاهی به آمار و ارقام

 کاربران فیدیبو عمده زمان خود را در اپلیکیشن صرف خواندن کتاب، شنیدن کتاب صوتی و یا شنیدن پادکست می کنند.

میانگین زمانی هر یک از این فعالیت ها به شرح زیر است:

فیدیبویی ها به طور میانگین در سال 1400  چقدر  مطالعه کرده اند؟

میانگین گوش دادن کتاب صوتی 

برای هر فرد در طول سال

میانگین گوش دادن 

پادکست برای هر فرد در طول سال

میانگین استفاده از اپلیکیشن

برای هر فرد در طول سال

میانگین خواندن کتاب 

برای هر فرد در طول سال

75بار252دقیقه363دقیقه598دقیقه
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ــنیدن  ــه و ش ــه مطالع ــر ب ــنبه را بیش ت ــا دوش ــنبه ت ــای ش ــد!  و روزه ــه دارن ــه مطالع ــری ب ــه  کمت ــو عالق ــران فیدیب ــا کارب ــنبه ها و جمعه ه ــور، پنج ش ــالف تص برخ

کتاب هــا اختصــاص داده انــد. 

محبوب ترین ساعات برای مطالعه، ساعات ۲۳ تا ۱ بامداد است. شنبه تا دوشنبه بیشترین  ساعت مطالعه در هفته می باشد.

کاربران چه روزهایی بیشتر کتاب خوانده اند؟
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ده استان ایران که به ترتیب بیش ترین خرید از فیدیبو را در سال ۱400 داشته اند:

مشتریان فیدیبو بیشتر از کدام استان ها هستند؟

 مردم این استان ها در مجموع 80% کاربران فیدیبو را تشکیل داده اند و سهم ۲0% دیگر شامل باقی استان ها می شود.
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گزارش ساالنه فیدیبو 1400

کاربران فیدیبو چند ساله اند؟

در این نمودار پراکندگی سنی کاربران فیدیبو مشخص شده است. همانطور که  می بینید، ۶۲٪ از کاربران 
فیدیبو  ۲۵ تا 44 ساله هستند.

کمتر از ۱۲ ۱۳-۱7 ۱8-۲4 ۲۵-۳4 ۳۵-44 4۵-۵4 ۵۵-۶4 ۶۵ به باالتر
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رکورددارها

رکوردها

هدیه گیرنده ترین هدیه دهنده ترینبزرگترین کتابخانه

   170
بزرگترین کتابخانه فیدیبو در سال ۱400 
متعلق به کاربری ست که ، 7۱۵8 کتاب 

در خود جای داده است. 

دست و دلباز ترین کاربر فیدیبویی ۱70 
کتاب به دوستان خود از طریق فیدیبو 

هدیه داده است. 

لقب خوش اقبال ترین فیدیبویی به کاربری 
تعلق می گیرد که ۱۲79 کتاب در سال ۱400 

از دوستانش هدیه گرفته است.

ب7158 
تا

ک

ب
تا

ب1279   ک
تا

ک
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رکوردها

رکوردمطالعه در یک روزفیدیبویی ترین روز

   344,437

8 آبان۱400 فیدیبویی ترین روِز سال 
شد! چون کاربران  ۳444۳7 بار به 
اپلیکیشن فیدیبو مراجعه کردند. 

رکورد بیشترین زمان مطالعه یک 
کاربر در یک روز، معادل 9 ساعت و 

۱8 دقیقه است.

قه558   
قی

د
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فیدی پــالس ســرویس اشــتراکی فیدیبــو اســت کــه بیــش از ۲۵ هزارعنــوان کتــاب صوتــی و متنــی را در خــود جــای داده اســت. کاربــران بــا خریــد طرح هــای 

ــند. ــته باش ــی داش ــالس دسترس ــود در فیدی پ ــای موج ــام کتاب ه ــه تم ــاب، ب ــر کت ــرای ه ــت ب ــه پرداخ ــاز ب ــدون نی ــرح ب ــان ط ــدت زم ــد در م ــالس می توانن فیدی پ

فیدی پــالس در قالــب طرح هــای یکماهــه، ســه ماهه، شــش ماهه و یکســاله قابــل اســتفاده اســت و هــر کاربــر می توانــد قبــل از پایــان یــک طــرح، طــرح جدیــدی 

ــت.  ــران داش ــه کارب ــد مطالع ــزایی در رش ــر بس ــت و تاثی ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــیار م ــالس بس ــال ۱400 فیدی پ ــد.  در س ــود رزور کن ــری خ ــاب کارب را در حس

میزان مطالعه کاربران فیدی پالس در سال 1400

میانگین گوش دادن کتاب 

صوتی برای هر فرد در طول سال

میانگین استفاده از اپلیکیشن  

برای هر فرد در طول سال

میانگین خواندن کتاب 

 برای هر فرد در طول سال

208بار1433دقیقه1892دقیقه
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فیدیبوک اولین دستگاه کتابخوان فارسی است که در سال ۱۳97 توسط  فیدیبو به بازار معرفی شد. طی سالهای گذشته فیدیبوک تبدیل به یکی از 

محبوب ترین محصوالت فیدیبو شده و کاربران زیادی برای کتاب خواندن از آن استفاده می کنند از مهم ترین ویژگی های مطالعه با فیدیبوک می توان به تشابه 

زیاد صفحات به صفحات چاپی، امکان مطالعه در شب یا نورمستقیم خورشید، نگهداری شارژ طوالنی مدت دستگاه، لمسی بودن صفحه، امکان اتصال به 

اینترنت، مطالعه فایل های PDF، MOBI، EPUB، TXT اشاره کرد. 

میزان مطالعه کاربران فیدیبوک در سال 1400 چقدر است؟

میزان مطالعه کاربران فیدیبوک 

مطالعه متنی

هر فرد در طول سال

میانگین استفاده از فیدیبوک

هر فرد در طول سال 

217بار2385دقیقه



رویدادهای فیدیبو
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مهم تریــن  از  بی گمــان  دولت آبــادی  محمــود 

نام هــای تاریــخ ادبیــات داســتانی ایــران اســت. 

ــار را  ــن افتخ ــال 1400، ای ــتان س ــو در تابس فیدیب

داشــت تــا بــرای نخســتین بار امــکان دسترســی 

بــه  و  الکترونیــک  کتاب هــای  تمامــی  بــه 

زودی     صوتــی اســتاد دولــت آبــادی را بــرای 

مخاطبانــش مهیــا ســازد و همزمــان بــا ســالروز 

حضــور  بــا  را  گرامی داشــتی  مراســم  او،  تولــد 

ــان،  ــا کیانی ــون رض ــینمایی  همچ ــای س چهره ه

از  جمعــی  و  نشــر  مدیــران  حکمــت،  منیــژه 

نویســندگان و شــاعران برگــزار کنــد.

رویداد
 آقای نویسنده
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هــای  داســتان  و  داســتانی  ادبیــات  ظرفیــت 

بــه  اســت.  زیــاد  بســیار  ایرانــی  فولکلوریــک 

همیــن علــت در ســال گذشــته 25 کتــاب صوتی 

براســاس داســتان ها و افســانه های عامیانــه 

و شــفاهی ایــران تولیــد و منتشــر شــد. ایــن 

داســتان ها امــا شــگفتی دیگــری هــم داشــت 

ــاه  ــرام ش ــتاد به ــدای اس ــنیدن ص ــم ش و آن ه

محمدلــو یــا همــان آقــای حکایتــی بــود کــه 

ــی  ــا همراه ــه ه ــن برنام ــد ای ــو را در تولی فیدیب

کــرد. ایــن داســتان ها هم اکنــون در فیدیبــو و 

ــت.  ــترس اس ــل دس ــگان قاب ــورت رای ــه ص ب

گرامافون 
25 کتاب صوتی رایگان
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فیدیبــو بــا تکیــه بر حجــم بــاالی مخاطبــان خود 

برنامــه ای  اجتماعــی،  شــبکه های  فضــای  در 

را تولیــد کــرد کــه بــه صــورت تخصصــی و بــه 

بررســی  بــه مباحثــه و  شــیوه گفتگــو محــور 

مســائل نشــر بــا اهالــی ادبیــات می پرداخــت. 

بــر  صدیــق  امیرحســین  را  برنامــه  ایــن  اجــرای 

عهــده داشــت و در طــی آن بــا تعــداد زیــادی از 

نویســندگان و فعــاالن حــوزه نشــر گفت وگــو 

ــوان  ــه می ت ــن برنام ــان ای ــه میهمان ــرد از جمل ک

بــه؛ احمــد پــوری، شــرمین نــادری، علــی شــمس، 

امیرحســین  مقانلــو،  شــیوا  جنیــدی،  فالمــک 

احمــد  نــادری،  شــرمین  حســین زادگان، 

ابوالفتحــی و نیمــا رئیســی اشــاره کــرد.

 فیدی گپ 
برنامه گفتگو  محور
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فیدیبــو در راســتای فعالیت هــای مســئولیت 

اجتماعــی خــود، در ســال 1400 رویــداد مهــم 

دیگــری را برگــزار کــرد و آن برگــزاری جشــن میــالد 

ــگر  ــاعر و پژوهش ــرودی، ش ــمس لنگ ــتاد ش اس

معاصــر بــود. در ایــن جشــن عــالوه بر بســیاری از 

شــاعران و مدیــران نشــر، اســتاد دولــت آبــادی و 

برخــی دیگــر از هنرمنــدان نیــز حضــور داشــتند.

جشن تولد
شمس لنگرودی 
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