
تٌاتطایي هی تیٌین کِ زیکطٌطی ّا ٍ زایطُ الوؼاضفْا ٍ ًیع            

ًطط هی ضَز. ایي      CDکتاتْای ضفطًس ضٍی یک یا زٍ          

ضکل اظ هٌاتغ تِ آساًی قاتل حول هی تاضس زض حالی کِ              

ًسرِ چاپی یک زایطُ الوؼاضف هثال زایطُ الوؼاضف تطیتاًیکا          

چٌس قفسِ ضا اضغال هی کٌس. ذصَصیت زیگط هٌاتغ                

الکتطًٍیکی سَْلت ًطط ٍ ًیع ّعیٌِ ّای کن اًتطاض اًْا             

هی تاضس. اهطٍظُ ّط کسی هی تَاًس زض ذاًِ یا هحل کاض               

ذَز تا استفازُ اظ یک کوپیَتط تِ ًطط کتاب الکتطًٍیکی             

  تپطزاظز.

تاضید کتاب ًطاى هی زّس کِ تطط ّویطِ زض فکط    

استفازُ اظ اتعاضّا ٍ ٍسایل جسیس تطای ثثت ٍ              

ًگْساضی هؼلَهات ٍ زاًص ذَز تَزُ است. زض            

قطى تیستن تِ زلیل افعایص هؼلَهات ٍ اًتطاضات،         

تطط تِ فکط استفازُ اظ ضساًِ ای افتاز کِ زض حجن           

کن ، هؼلَهات ظیازی ضا شذیطُ کٌس. کتاتْای             

ٍ یا ضٍی    CD   ٍDVDالکتطًٍیکی اهطٍظُ تط ضٍی     

صفحات ایٌتطًت ًطط هی ضَز. ایي کتاتْا ضا هی           

تَاى تَسیلِ کوپیَتط هطالؼِ کطز. ّوچٌیي            

کتاتْای الکتطًٍیکی تط ذالف کتة چاپی اظ هتي،        

اًیویطي ٍ صَت تطکیل ضسُ است. تعضگتطیي          

ذصَصیت کتاب الکتطًٍیکی حجن ظیاز آى تطای        

ّعاض صفحِ    022شذیطُ هؼلَهات است. هثال        

text     ُزض اًساظA4          ضا هی تَاى زض یکCD 

 شذیطُ کطز. 
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کتاب اظ ًظط فیعیکی ٍ ظاّطی تِ زٍ زستتتِ     

 تقسین هی ضَز:

 کتاب چاپی 

 کتاب غیط چاپی 

 Printed) کتاب چاپی 

Book: ) 

اذتطاع صٌؼت چتاج زض      

تَسط  گَتٌثطگ آلواًی تحَل تعضگتی زض     51قطى 

تاضید فطٌّگ تطط هحسَب هی ضَز. اظ ایي تتاضیتد    

سال ًقص استاستی زض      122تِ تؼس کتاب تِ هست 

اًتقال زاًص ٍ هؼلَهات ٍ فطٌّگ زاضتتتِ استت.        

هٌاتغ چاپی زض کتاتراًِ ّا ػثاضتٌس اظ: کتاب، چپتط،  

گعاضضْا ٍ ضاپَضّا، تَلتي ّا یتا ذتثتطًتاهتِ ّتا،             

استٌسضزّا ٍ هجَظ ّای ثثت اذتطاػات، هٌَگطافْا ٍ 

 ضسالِ ّای زاًطگاّی، ضٍظًاهِ ّا ٍ هجالت. 

 ( :Non- printed Bookکتاب غیر چاپی )

کتة ذطی، هٌاتغ سوؼی ٍ تصطی ٍ حتی هتٌتاتتغ    

الکتطًٍیکی جع هٌاتغ غیط چاپی ّستٌتس. ظیتطا تتا         

 هاضیي چاج ضٍی کاغص چاج ًوی ضًَس. 

 ( :Manuscriptکتة ذطی )

تِ کتاتْایی کِ تطط تا زست ذَز ًتَضتتتِ استت        

کتاب ذطی گفتِ هی ضَز. تطط تطای ثثت هؼلَهات  

ذَز تط ضٍی جلس حیَاًات ٍ یا تط ضٍی کاغص ٍ تتا      

 کوک قلن ٍ جَّط هی ًَضتِ است ٍ تسیي تطتیة

( هی   Uniqueتِ تَلیس یک ًسرِ هٌحصط تِ فطز )            

پطزاذتِ است. ػیسَیاى تط ضٍی پَست حیَاًات اًجیل ضا          

هی ًَضتٌس ٍ سپس آًطا تَسیلِ چَب، فلعّای ًقطُ ٍ طال           

جلس هی کطزًس. هسلواًاى ًیع ًسرِ ّای ظیازی اظ قطآى ٍ        

کتاتْای هقسس ٍ کتة ػلوی ذَز ضا تط ضٍی پَست                

حیَاًات ٍ یا کاغص ّای هطغَب ًَضتِ هی کطزًس. سپس           

ًقاضاى ٍ تصَیطگطاى هتثحط تِ ضساهی حَاضی آى تِ              

ٍسیلِ ًقَش اسالهی هی پطزاذتٌس. حَاضی طال ًیع تسیاض  

هطسَم تَزُ است. جلس کتة ذطی هؼوَال اظ چَتْای             

هقاٍم ٍ سٌگیي ٍ ًیع چطهْای هطغَب ٍ یا فلعات ساذتِ            

 هی ضسُ است. 

تِ ػٌَاى هثال زض ّطات ظهاى تیوَضیاى صٌؼت کتاتت ٍ            

استٌساخ ٍ ًیع تعییي  کتاب ٍ صحافی تسیاض ضٍاج زاضتِ            

است. تْعاز ًقاش ٍ ضاگطزاى اٍ زض زضتاض تیوَضیاى ػالی            

 تطیي ًوًَِ صٌؼت کتاتت زض آى زٍضاى است. 

اهطٍظُ کتة ذطی تِ ػٌَاى آثاض تسیاض اضظضوٌسی کِ             

تیاًگط ساتقِ تاضیری، فطٌّگی ٍ توسى ّط جاهؼِ است زض          

هَظین ّا ًگْساضی هی ضَز. تؼضی اظ کتاتراًِ ّا ٍ ًیع              

آضضیف ّای تعضگ ّن کِ زاضای اهکاًات ًگْساضی ًسد ٍ          

کتاتْای ذطی ّستٌس، اقسام تِ جوغ آٍضی، ذطیس،               

ًگْساضی ٍ تطهین ًسرِ      

 ّای ذطی هی کٌٌس. 

زض ایي هطاکع فؼالیتْایی      

هاًٌس ضٌاسایی ًسرِ       

ّای ذطی یا ًسرِ          

ضٌاسی ٍ کتاتطٌاسی، هیکطٍب کطی ٍ قطًطیي، حفاظت         

ٍ ًگْساضی آًْا زض ضطایط ذاظ اًجام هی ضَز. ّوچٌیي          

اظ ًسرِ ذطی هاکطٍفیص یا هاکطٍفلن تْیِ هی کٌٌس تا            

هطاجؼیي ٍ هحققیي  تتَاًٌس اظ اًْا استفازُ ًوَزُ ٍ تِ              

اصل ًسرِ ذطی صسهِ ٍ آسیة ٍاضز ًطَز. اهطٍظُ               

کتاتراًِ ّا هَظین ّا ٍ اضضیف ّا ًسد ذطی ضا اسکي               

کطزُ ٍ ًسرِ الکتطًٍیکی آى ضا  اظ ططیق اًتطًت ٍ یا زض               

کتاتراًِ زض اذتیاض هطاجؼیي قطاض هی زٌّس. ایي کاض تاػث          

هی ضَز کِ ًسرِ اصلی اظ آسیة ّایی هثل پاضگی، ذط            

 ذَضزگی،  پَپٌک  ّا، هیکطٍتْا ٍ سطقت حفاظت ضَز. 

کتاتساضاى تایس هتَجِ تاضٌس کِ ًسد ذطی سطهایِ ّای           

فطٌّگی،  ػلوی ٍ فکطی جاهؼِ هی تاضٌس ٍ زض حفاظت ٍ            

 ًگْساضی آى کَضص کٌٌس.

 (  Video Materials –Audioهٌاتغ سوؼی ٍ تصطی) 

تسیاضی اظ کتاتْا تصَضت کست، فلن، هاکطٍفیص ٍ               

هاکطٍفلن ٍ سالیس هی تاضٌس. کست ّای آهَظضی، کست          

ّایی کِ تطای ًاتیٌایاى تْیِ هی ضَز، هاکطٍفیص ٍ               

هاکطٍفلن، سی زی  ٍ زی ٍی زی  ضاهل ایي طثقِ هی               

تاضس. ایي هٌاتغ ًیاظ تِ ساهاى آالت ٍ تجْیعات ذاصی             

هثل ٍیسیَ، تلَیعیَى، کوپیَتط، هاضیي هاکطٍفیص ٍ             

هاکطٍفلن ذَاى زاضًس. کتاتراًِ ّایی کِ ایي ًَع هٌاتغ ضا           

ًگْساضی ٍ تْیِ هی کٌٌس تایس توام اهکاًات ٍ تجْیعات            

آى ضا ًیع زض اذتیاض هطاجؼیي قطاض زٌّس. ایي هٌاتغ هؼوَال           

زض کتاتراًِ ّای ترصصی هاًٌس کتاتراًِ پاضلواى،               

کتاتراًِ ضازیَ ٍ تلَیعیَى ٍ کتاتراًِ ّای کَزکاى ٍ               

ًاتیٌایاى ظیاز تط است. ّط چٌس کتاتراًِ ّای پٌَّتَى ّا           

ّای ػلوی هی     CD    ٍDVDًیع زاضای هٌاتؼی تِ ضکل       

 تاضس. 

 کتاب از نظر فیسیکی

 

 


