
 :چاپ کتاب در یک نگاه

   

  آماده کردن فایل.1

 .تحویل فایل نهایی به انتشارات و) راه دور- حضوري(و عقد قرارداد ارسال و بررسی اثر.2 

 )مجوز ارشاد- فیپا-شابک(انجام مراحل اداري توسط انتشارات.3

    صدور مجوز چاپ توسط وزارت ارشاد.4 

 آماده شدن طرح جلد.5

است ولی در صورت تمایل می توانید خودتان طرح جلد را  زدن طرح جلد به عهده انتشارات

 .آماده و تحویل انتشارات نمایید

  .چاپ کتاب توسط انتشارات و تحویل به نویسنده.6

مدت . مراحل اداري کامالً توسط ناشر انجام می شود و نویسنده دخالتی در این پروسه ندارد

ماه  6روز تا  10روز کاري است و مدت زمان صدور مجوز ارشاد بین  7زمان صدور فیپا معموالً 

 4تا  2ماه، داستان و رمان  3تا  2هاي شعر  روز، کتاب10هاي علمی معموالً  کتاب. می باشد

ماه طول می کشد تا مجوز ارشاد صادر شود  4ه تا ما1هاي حوزه علوم انسانی بین  ماه و کتاب

  .البته این زمان ها تقریبی است و در شرایط مختلف متفاوت می باشد

هاي  براي کتاب، ی صفحه آرایی شده مدت زمان چاپ کتاب بعد از آماده شدن فایل نهای

) هاي حوزه علوم انسانی رمان و کتاب- شعر(ها روز کاري و براي سایر کتاب 45تا30علمی 

  .مدت زمان صدور مجوز از اختیار ناشر خارج می باشد .ماه می یاشد 6تا3

  

که (شود آرایی شده براي گرفتن شابک راهی خانه کتاب می صفحه کتاب پس از آماده شدن،

البته ناشران این شابک را به تعداد از خانه کتاب دریافت 

 رقمی 13 شماره ي  (ISBN)شابک ).کرده و در اختیار دارند

شناسه بین المللی یک کتاب است که توسط خانه کتاب ارائه 

پس از اختصاص شابک، کتاب به کتابخانه ملی براي . شودمی

فیپا در واقع همان شناسنامه کتاب در کتاب ( گرفتن فیپا

شود که پس از دریافت فیپا که اطالعات کامل کتاب در آن فرستاده می )خانه ملی می باشد

وزارت ارشاد براي دریافت مجوز چاپ  بهفایل نهایی کتاب به صورت پی دي اف  دهجمع ش

  .شود تا مجوز چاپ براي کتاب صادر شودفرستاده می

بعد از اتمام تمام مراحل کتاب آماده چاپ است و توسط ناشر براي لیتوگرافی، چاپ و  

  .شودصحافی فرستاده می

الم وصول تحویل ها براي مرحله اع از کتاب )1000 تیراژ براي( جلد 6بعد از چاپ کتاب تعداد  

     .ارشاد شده و مراحل چاپ تکمیل می شودوزارت 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    :سایزهاي کتاب

) متر یسانت23.5در17( و وزیري ) متر سانتی 21در14.5( ها بیشتر در دو اندازه رقعی کتاب

خشتی و رحلی و سلطانی نیز وجود  البته اندازه هاي دیگري نظیر جیبی و .شوند چاپ می

        .گیرند دارند که کمتر مورد استفاده قرار می

  :به شرح زیر است قطع ها پرکاربرد ترین

  

  .هاي ادبی و عمومی استفاده می شود که بیشتر براي کتاب) 22در15(رقعیقطع  

هاي دانشگاهی و تخصصی استفاده  که بیشتر براي کتاب) 25در17.5(سایز وزیري قطع  

  .می شود

 .هاي کمک درسی استفاده می شود که بیشتر براي کتاب) 29در21(رحلیقطع  

  سانتیمتر 5/16در11قطع جیبی با ابعاد  

  

 20×13همه جا، قطع وزیري است که ابعاد آن از ترین قطع براي کتاب، در  در حال حاضر، رایج

  . متر متغیر است سانتی 26×20تا 

هاي  و براي کتاب 21× 29 هاي هنري و نفیس از قطع رحلی معموال در چاپ کتاب

  .شود ده میکودکان از قطع خشتی استفا

  

هاي  باید توجه داشت ابعاد ذکر شده براي هر قطع تقریبی است و در برخی منابع اندازه

  .متفاوتی ارائه شده است

  

  

  

  

  

   روش هاي چاپ کتاب

     

هاي مختلفی براي چاپ کتاب روش. شودوارد مراحل چاپ میکتاب پس از صدور مجوز چاپ 

  .وجود دارد

  :چاپ دیجیتال

) لیتوگرافی(این روش مناسب چاپ با تیراژ پایین است و در آن نیازي به فیلم و زینک  

این روش مناسب و کیفیت آن نیز براي کتاب قابل  جلد باشد 200چاپ زیر   چنانچه . نیست

  .داشته باشید این روش براي چاپ با تیراژ باالتر مقرون به صرفه نیستتوجه . قبول است

به دلیل اینکه چاپ دیجیتال انجام  )جلد 200زیر ( دقت کنید که در چاپ کتاب با تیراژ پایین

و  .شود و چاپ دیجیتال هزینه باالیی دارد فروش کتاب در این روش صرفه اقتصادي ندارد می

ی از قیمت پشت است هزینه انجام شده بر روي هر جلد حتدر تیراژهاي خیلی پایین ممکن 

به همین دلیل چاپ با این روش براي افرادي که انگیزه شان از چاپ  .جلد هم بیشتر شود

کتاب دلیل دیگري غیر از فروش است و یا اساتیدي که نیاز به تعداد محدود کتابشان براي 

  .تامین نیاز دانشجویان خود دارند مناسب است

  :ریسوگراف 

چاپ با  .دستگاه ریسوگراف، دستگاهی شبیه دستگاه کپی در مقیاس بزرگتر است 

  .شود ولی داراي کیفیت بسیار پایینی استتر تمام می دستگاه ریسوگراف ارزان

  :چاپ اُفست  

چاپ اُفست داراي کیفیت مطلوبی است و داراي . بهترین روش چاپ کتاب، چاپ اُفست است 

بسیار ) عدد به باال 500(کیفیت نسبتا بهتري از چاپ دیجیتال است و براي تیراژهاي باال 

   .مقرون به صرفه است
  

  دانشگاه علوم پزشکی استان  سمنان
  کوثر پژوھشی درمانیمرکز آموزشی 

  معاونت آموزشی و پژوھشی
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