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  :سخن سايه انتشاراتفرآيندهاي توليدي و خدماتي 
  بدين شرح است:يك اثر در اين انتشارات توليد فرايند به طور كلي، 

آن  ةكتاب بوسيلة مؤلف يا مترجم آماده شد دست نويس يـا تايـپ شـد   متن بعد از اينكه 
  شود.   مي جهت چاپ به ناشر سپرده
  عي است كه قرار است كتاب در آن چاپ شود.  اولين مرحله تعيين قط

 براي اين است.مورد توافق (رحلي، وزيري، رقعي) مرحلة دوم صفحه بندي كتاب در قطع 
  شود.   آرا ارسال مي كار فايل يا متن دست نويس به همراه برگه سفارش انتشارات براي صفحه

است. ابتـدا مـتن توسـط يـك نمونـه خـوان       دست نمونه خوان مرحلة سوم سپردن كتاب به 
د. در واقـع  گـرد  مي تايپي كنترل يها گردد و از نظر رسم الخط انتشارات و غلط مي بازخواني

  شود. مي انيمتن بدون توجه به معني جمالت آن، كلمه به كلمه بازخو
يي كه توسط نمونه خوان گرفته شده است، توسـط  ها مرحلة چهارم بايد اصالحات و غلط

  اپراتور در فايل اصلي اعمال شود.
فرستادن كتاب نزد ويراستار است كه بتواند جمله به جمله كتـاب را از نظـر    مرحلة پنجم

شـود و كمتـر انتشـاراتي     نمي ادبي كنترل كند. متأسفانه در كشور ما به اين امر توجه چنداني
اهميت بدهد. اگـر دقـت كـرده باشـين      ها وله ويراستاري و نمونه خواني كتابقاست كه به م

ي اماليـي و ويرايشـي اسـت. علـت     ها بسياري از كتب دانشگاهي و درسي ما سرشار از غلط
نمونـه  شـود كـه كـار     مي گردد كه معموالً از خود مؤلف خواسته عمده آن به اين مسئله برمي

خواني را به عهده بگيرد. از آنجايي كه مؤلف با متن آشنايي كامل را دارد، بيشتر جمـالت را  
  كند. مي خواند و بدون توجه كافي به نوشته از روي آن عبور مي ذهن خود رد

گيرد تا اصالحاتي كه ويراسـتار اعمـال    مي مرحلة ششم مجدداً متن در اختيار اپراتور قرار
  لي اعمال گردد.كرده در متن اص

مرحلة هفتم مقابله است. مقابله يعني يك نفر ديگر، غيـر از اپراتـور اصـالح كننـده، مـتن      
اصالح شده را با متن ويراستاري شده مطابقت دهد، تا از اعمـال همـه اصـالحات ويراسـتار     

  مطمئن شود.
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زخواني مجدد مرحلة هشتم ارسال متن به مؤلف يا مترجم است. در اين مرحله مترجم بعد از با
  كند. مي كند و در واقع كار ويراستار را تأييد مي متن ويراسته شده، آن را از نظر فني بازبيني

گيـرد   مي مرحلة نهم باز متني كه از طرف مؤلف آمده است در اختيار اپراتور كامپيوتر قرار
  تا اصالحات را در متن اصلي اعمال نمايد.
، يك دست و عاري از هرگونـه غلـط نگارشـي و    (حال متن كتاب آماده چاپ شده و متن

  ادبي است.)
براي اخذ فهرست نويسي بـه  و فرستادن متن اختصاص دادن يك شابك به آن، مرحلة دهم 

  است.كتابخانه ملي (واحد فيپا) 
بـه همـراه فـرم     ،يك نسـخه پرينـت شـده از كتـاب    مجوز چاپاخذ براي  مرحلة يازدهم

حاوي فايل كتـاب بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد      CD اطالعات كتاب (فرم پيش از چاپ) و
  گردد. مي اسالمي ارسال

بـه همـراه   مرحلة دوازدهم سفارش طرح جلد به گرافيست است. براي اين كار متن كتاب 
هي شود تا با نيم نگاهي به آن از موضوع و محتواي كتاب آگـا  مي به طراح دادهبرگه سفارش 

  .كند سپس طراح با توجه به متن كتاب، براي روي جلد آن شروع به تصويرسازي مي يابد.
 يك نسخه براي ويرايش ارسـال  مجدداًدر صورت تأييد و آمدن مجوز كتاب، زدهم سي مرحلة

شود: يكي اينكه ممكن است بعد از  مي علت كار مجدداً براي ويرايش فرستاده سهگردد. به  مي
ه مؤلف انجام داده نياز به بازخواني مجدد يك ويراستار باشد (گاهي بازخواني و اصالحاتي ك

 شـود  مي شود چنان دچار تغيير و تحول مي اوقات متني كه بعد از ويرايش براي مؤلف ارسال
در متن اوليه به خاطر اينكه تغييـر   اينكهكه گويي دو مرتبه از اول بازنويسي شده است). دوم 

شـود،   مـي  و..) زياد است و اصطالحاً متن زياد به هـم ريختـه   اه و تحول (تغيير افعال، صفت
 كند. اين امر باعث ميويراستار را دچار اشتباه و سردرگ ها ممكن است برخي از اين جابجايي

شود كه ويراستار براي بار دوم، با متني سروكار داشته باشد كه هم اصالحات و جابجـايي   مي
 اي از موارد براي اخذ مجـوز قبـل از   در پارهسوم اينكه،  كمتري نياز دارد و هم تميزتر است.

بـراي دريافـت   د كه كن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اصالحاتي را به ناشر ابالغ ميچاپ، 
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مجوز بايد اين اصالحات اعمال شود. اعمال اين اصالحات كه گاهاً شامل حـذف بخشـي از   
  شود. ب و نياز به ويرايش مجدد مي، باعث از هم گسيختگي مطالاستمطالب كتاب 

  شود. مي دست اپراتور كامپيوتر داده دهم، كار مجدداً براي اعمال اصالحات بهچهار مرحلة
 بـراي مولـف ارسـال   كتاب به همراه طرح جلد نهـايي شـده   نسخه نهايي ، مرحلة پانزدهم

  شود. آخرين بازبيني انجامد تا وش مي
 رويت مـديريت توليـد يـا نـاظر چـاپ انتشـارات      طرح و متن كتاب به  ،مرحلة شانزدهم

  از آن تهيه شود. pdfاعمال شود و يك فايل ي نهايي ها رسد تا ريزه كاري مي
 بـه همـراه برگـه سـفارش آن بـه     متن و فايل طرح جلد  pdfارسال فايل  ،مرحلة هفدهم
  ليتوگرافي است.

ن است. در صورت داشتن دريافت اوزاليد از ليتوگرافي، كنترل و بازبيني آ ،مرحلة هجدهم
  شود. مي ايراد و اشكال روي فايل اصلي رفع

  ارسال جواب اوزاليد به ليتوگرافي است. ،مرحلة نوزدهم
بـه همـراه برگـه     هـا  به چاپخانه است. در اين مرحله زينـك  ها ارسال زينك ،بيستم مرحلة

  شود. مي سفارشي كه از طرف انتشارات تهيه شده است به چاپخانه فرستاده
، محاسبة ميزان كاغذ مصرفي براي توليـد جلـد و مـتن كتـاب، خريـد و      بيست و يكممرحلة 

  ارسال آن به چاپخانه است.
مراجعه به چاپخانه و كنترل كيفي كار به هنگام چاپ است تا از نظـر  بيست و دوم مرحلة 

  .ر رنگ اصلي است كنترل شودهاچداراي يي كه ها كيفيت و نوع رنگ به كار رفته در كار
  فرستادن جلد چاپ شده به سلفون كشي است.   سوممرحلة بيست و 
برگ سـفارش   هبه همراكتاب جلد ي چاپ شدة متن و ها ال فرمانتق رمهاچمرحلة بيست و 

  .باشد مي تهيه شده از طرف ناظر چاپ به صحافي
ام فرم اعالم وصول بـه وزارت  به همراه فرمي به نرا كتاب دو نسخه از  ،بيست و پنجممرحلة 

  گردد. مي د و چاپ كتاب اعالمكن مي فرهنگ و ارشاد اسالمي ارسال


