
 گزارشی از وضعیت برنامه ها و

ایـــــران متولــد  بازی های 

مهر ١٣٩٧



0°;'° o"'°aa9 ,�1H1 <5llbcLoU.>-! 9 llb<5)l..../ 0LJ.lllb�4Sl.w� LT-!�lp. �9'° 4-1 �� 4 01H1 .l.l� <foJIJS

-�Jl.iSu-0 c.A!W 4-1 llbol:i.wl Q"SJu 4-1 J� J� IJ �49'° <5llbcLou)-!

llb<5)4 M-uJ O.!i?Nb 9 llb<5)4 9 llbcLou)-! JS �l.).si; ,olS.lllb�clSl.w� �l.).si; 'l.S�TJ� M-uJ jl LT-!llbJLoT ,JADb �� 

ol:i.wl jib uiSlAO 9 0� <5llbclhiu 9 llb�� .H ')-WI,) (>:!I ;19 mu-0 cl51)1 I) ol:i.wl jib)� 0� � <5llbcLoU)-! JS ;1 

-�4uu-0 <.S.P•t•.?i J� ,�1.>:!1 �49'° <SI� <54Sl.w� <So;� J�

.�lo�TJ� c.A!W 4-1 c0lSI� <5llb� �l§ J� �T olS�l; 9 olJ:!l l999'° <5llb<5)4 9 llbcLou)-! jl l?.>-! O.!i�Gl2> 

<51)-! olJ <5� (¥.»ljj 9 �IJ:!I �49'° <5llbcLou)-! v0i,o v.!0aa!) ;J«t•.!! �� 4-1 <foJIJS tJ.!I u..wl Jl9�l Jl)4@lS 

.m � J� >""I>""' J� ljJ12a;,1 9 Y.� ooi,o tJ.!I �J 



۱- تهـران

تعداد توسعه دهند گانرتبه در کشور

۲- خراسان رضوی

۳- اصفهان

۵,۵۶۳

۱,۶۹۹

۱,۵۶۴

بیشتر از ۲۰۰۰ توسعه دهنده

کمتر از ۱۰۰۰ توسعه دهنده

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ توسعه دهنده

۷۳۰

۶۴۶
۲۷۳
۲۹۵
۲۵۱
۳۷۹

۳۶۸
۲۳۶
۳۲۰

۹۳۷

۱۳- کرمان

۳- اصفهان

۱۱- قــم

۱- تهـران

۶- البرز

۸- مازندران

۱۴- گلستان

۱۱۹۲

۲۷۱

۲۸۳

۲۵- خراسان جنوبی

۱۲- یزد

۲۶- سمنان

۳۱۷۵۴- خراسان شمالی
۲۳۹

۲- خراسان رضوی

۱۴۰

۱۳۲

۲۰,۷۴۸ کـــل تعداد توسعه دهندگان در هر استان

۹- آذربایجان غربی

۱۰- گیالن
۲۰- زنجان

۱۸- کردستان
۲۲- قزوین

۱۵- همدان

۱۶- کرمانشاه

۲۴- مرکزی

۱۷- لرستان

۳۰- ایالم

۵- خوزستان

۴- فارس

۲۱- بوشهر

۱۹- هرمزگان

۲۸- چهارمحال و بختیاری

      ۲۹- کهگیلویه و بویراحمد
                       

۷- آذربایجان شرقی
۲۳- اردبیل

۱۲۰

۴۸۰

۱,۵۶۴

۶۱۶

۵,۵۶۳
۸۸۱
۷۳۸
۳۸۸

۲۷- سیستان و بلوچستان

۲۰۳
۵۵۳

۱۹۲

۱,۶۹۹

۱۱۵

۱۸۹



۱- تهـران

سهم درآمدیرتبه در کشور

۲- خراسان رضوی

۳- اصفهان

٪ ۵۴/۰۶

٪ ۱۴/۶۴

٪ ۷/۷۳

بیشتر از ۵۰ درصد

کمتر از ۵ درصد

۵ تا ۱۰ درصد

۱۰ تا ۵۰ درصد

سهم درآمدی توسعه دهندگان به تفکیک استان

۱/۸۳ ٪۷- آذربایجان غربی

۱/۴۳ ٪۱۲- گیالن
۰/۳۳ ٪۲۰- زنجان

۰/۴۶ ٪۱۵- کردستان
۰/۲۱ ٪۲۴- قزوین

۰/۴۴ ٪۱۷- همدان
۰/۳۲ ٪۲۱- کرمانشاه

۰/۲۲ ٪۲۳- مرکزی
۱/۵۴ ٪۹- لرستان
۰/۱۶ ٪۲۵- ایالم

۱/۶۶ ٪۸- خوزستان

۰/۸ ٪۱۴- کرمان

۷/۷۳ ٪۳- اصفهان

۱/۵۴ ٪۱۰- قــم

۵۴/۰۶ ٪۱- تهـران
۳/۲۲ ٪۴- البرز

۲/۲۳ ٪۶- مازندران
۱/۵۲ ٪۱۱- گلستان

۲/۵۳ ٪۵- فارس

۰/۱۵ ٪۲۷- بوشهر

۰/۴۴ ٪۱۶- هرمزگان

۰/۱۶ ٪۲۶- چهارمحال و بختیاری

۰/۱۴ ٪۲۸- کهگیلویه و بویراحمد

۰/۱۳ ٪۲۹- سیستان  و بلوچستان

۰/۱۳ ٪۳۰- خراسان جنوبی

۱۴/۶۴ ٪۲- خراسان رضوی

۰/۹۵ ٪۱۳- آذربایجان شرقی۰/۰۸ ٪۳۱- خراسان شمالی
۰/۲۵ ٪۲۲- اردبیل

۰/۳۵ ٪۱۸- یزد

۰/۳۴ ٪۱۹- سمنان



۵۱۱,۷۳۲- آذربایجان غربی

۲۱۵,۵۶۸- گیالن

۲۳۱,۳۳۳- زنجان
۱۹۱,۵۹۲- کردستان

۲۱۱,۵۴۷- قزوین
۱۷۱,۹۵۹- همدان

۱۳۳,۵۱۷- کرمانشاه
۲۲۱,۵۳۵- مرکزی
۱۵۲,۳۱۹- لرستان

۲۶- ایالم

۱۰۴,۱۳۵- خوزستان

۸۴,۲۳۹- کرمان

۶۶,۷۲۸- اصفهان

۱۴۲,۹۳۰- قــم

۱۸۱,۶۲۸- سمنان

۱۴۲,۲۹۳- تهـران

۹۴,۲۲۹- البرز

۱۲۳,۶۷۹- مازندران
۴۱۲,۳۹۶- گلستان

۷۵,۹۷۸- فارس
۲۴۱,۲۷۷- بوشهر

۲۵۱,۲۶۹- هرمزگان

۳۱- چهارمحال و بختیاری

۲۸- کهگیلویه و بویراحمد

۲۹- سیستان  و بلوچستان 

۲۷۱,۰۰۷- خراسان جنوبی
۱۶۲,۲۰۵- یزد

۳۱۳,۳۷۳- خراسان رضوی

۳۰- خراسان شمالی
۱۱۴,۱۰۴- آذربایجان شرقی

۲۰۱,۵۷۴- اردبیل

۴۷۶

۶۹۷

۷۰۳

۱,۰۶۱

۷۶۵

۱- تهـران

تعداد برنامه هارتبه در کشور

۲- گیالن

۳- خراسان رضوی

۴۲,۲۹۳

۱۵,۵۶۸

۱۳,۳۷۳

۱۵۷,۸۴۹ کـــل تعداد کل برنامه های تولید شده در هر استان

بیشتر از ۲۰هزار

۱۰ تا ۲۰ هزار

۵ تا ۱۰ هزار

کمتر از ۵ هزار



۴- آذربایجان غربی

۷- گیالن

۲۲- زنجان

۲۳- کردستان
۳- قزوین

۲۹- همدان
۲۵- کرمانشاه

۱۴- مرکزی

۱۰- لرستان
۱- ایالم

۲۶- خوزستان

۳۰- کرمان

۱۲- اصفهان

۲۰- قــم

۱۶- سمنان

۵- تهـران

۹- البرز

۱۵- مازندران

۳۱- گلستان

۱۷- فارس

۱۳- بوشهر

۸- هرمزگان

۱۸- چهارمحال و بختیاری

۲۱- کهگیلویه و بویراحمد

۱۱- سیستان  و بلوچستان 

۲۴- خراسان جنوبی

۱۹- یزد

۶- خراسان رضوی

۲۸- خراسان شمالی
۲۷- آذربایجان شرقی

۲- اردبیل

بیشتر از ۴۰ درصد

۳۰ تا ۴۰ درصد

۲۰ تا ۳۰ درصد

۱۰ تا ۲۰ درصد

۱- ایالم

۲- اردبیل

۳- قزوین

سهم بازی هارتبه در کشور

٪ ۴۶/۴۷

٪ ۴۴/۹۹

٪ ۳۵/۲۱

٪ ۲۰/۸۹ کـــل کمتر از ۱۰ درصدسهم بازی ها از کل برنامه های تولید شده در هر استان

٪ ۴۶/۴۷
٪ ۵/۶۰

٪ ۶/۶۳

٪ ۶/۰۲

٪ ۱۴/۱۷

٪ ۸/۹۱

٪ ۲۱/۹۸

٪ ۹/۶۷

٪ ۴۴/۹۹
٪ ۵/۰۰
٪ ۲۳/۹۵

٪ ۶/۴۵

٪ ۶/۳۰

٪ ۳۳/۰۵

٪ ۳۵/۲۱
٪ ۴/۶۲

٪ ۳۱/۲۸
٪ ۱۴/۷۳

٪ ۴/۹۱
٪ ۱/۳۲
٪ ۸/۶۰

٪ ۲۴/۷۶
٪ ۶/۷۰

٪ ۱۰/۲۰
٪ ۷/۳۵
٪ ۶/۱۳

٪ ۷/۹۹

٪ ۱۱/۹۳

٪ ۴/۱۹٪ ۷/۹۹

٪ ۷/۴۱



 برنامه های خوش نام و نشان متولد ایران

 شفاداک

قـونقا
آذربایجان شرقی

البـرز

جدل بر رویآذربایجان غـربی

سرعت ۱٫۸

چهارمحال و بختیاری

تقویم فارسی و
اذان گو - گاهنامه 

قـزوین

قــم

 کلماتیک

ِمستر بلیط

اصفـهان

تقویم اذان گو َچنُدم

پرسون پرسون

یـزد

سـمـنان

خراسان جنوبی

تقویم فارسی

 بازی فندق

فارس

کردسـتان

خراسان رضوی

آخرین خبر

 تقویم اذان گو بادصبا

 قرآن صوتی حبل المتین

 ادابازی | پانتومیم

جدولستان

سیستان و بلوچستان۴۱۱۴۸

کـرمان کابوس دشمن

 خواستگاری

 والیبال حرفه ای

مانـکن

تفسیر نمونه

 مـدا

 نهج البالغه

خوزستان

گـلستان

گــیـالن

 جـدوالنه

 دهکده ی شادی

ارگ ۲۰۱۹

 پین طبهمدان

خوانندگی حرفه ای بوشـهـر
با میکروفون

بانوبتکرمانشاه

تقویم ۹۷ (کم حجم)

  عکس نوشته ساز



تهـران

برنامه های خوش نام و نشان استان تهران

دیوار

اسنپ 

 جعبه ابزار

 آمیرزا

 تلوبیون 

 آپارات

روبـیکا

ایرانسل من

آپ



در صورت تمایل روی این لینک کلیک کنید
و نظرتان را در مورد گزارش با ما به اشتراک بگذارید.

https://survey.porsline.ir/s/7ZTbh27



