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KOWSAR

گرافیک و صفحه آرایی مقاالت ()Design & Layout
متایز در نگاه اول

معرفی

متامی فایلهای تولید شده در این واحد ،جهت کنرتل نهایی و آماده سازی پیش از چاپ به رسدبیر ارسال شده و نظرات دریافت شده توسط پرسنل
چاپ بررسی ،و پس از رفع ایرادات احتاملی به پروسه چاپ افست یا دیجیتال وارد می گردند .کنرتل و نظارت دقیق بر متامی مراحل چاپ تا بسته
بندی و تحویل تولیدات چاپی و تأیید رضایت سفارش دهنده توسط مسوول مربوطه ،هدف اصلی ما میباشد .تیم مجرب و حرفه ای واحد طراحی و
چاپ انتشارات کوثر از ارکان اصلی در ارایه محصوالت برصی فاخر در کوثر میباشند.

وظایف

اهم وظایف این گروه عبارتند از:
• طراحی و صفحه آرایی مجالت تخصصی
مقاالت قبول شده ( )Acceptedتوسط هیأت تحریریه و مدیر تولید به واحد طراحی ارسال گردیده و هر مقاله با توجه به فرم ثابت با نرم افزارهای
صفحه آرایی ،طراحی و اجرا میشود .طراحی و بازنویسی مجدد منودارها و اشکال تخصصی مقاالت قدم اساسی در افزایش احتامل منایه سازی مجله و
نرش مجالت با کیفیت میباشد .الزم به ذکر است که شیوه چینش مقاالت ،طراحی جلد ،تصاویر ،صفحات ،تیرتها و  ...بر اساس استانداردهای ارایه شده
در  AMA Manual of Styleبوده و تیم طراحی کوثر نیز هامنند متامی واحدهای دیگر این مجموعه از این استانداردها با جدیت تبعیت می کند.
•طراحی و صفحه آرایی کتب تخصصی
به موازات طراحی و صفحه آرایی مجالت تخصصی علوم توسط تیم طراحی کوثر ،صفحه آرایی و طراحی سایر کتب علمی-پژوهشی ،فرهنگی و
آموزشی نیز در این مجموعه با دقت و خالقیت به انجام میرسد .تصویرسازی سفارشی جزو نکات برجـسته تیم گرافیک کوثر میباشد .بدیهی است
با توجه به تخصص پرسنل واحد طراحی ،ایده پردازی و اجرای سایر بسته های انتشاراتی و تبلیغاتی همچون بروشـور ،کاتالوگ ،پوسرت و سایر اقالم
فرهنگـی نیز توسـط این تیم انـجـام مـیشـــود.
•چاپ ،تکثیر و توزیع
از دیگر مسئولیتهای واحد طراحی و چاپ کوثر ،نظارت ،کنتـرل و تحـویل متـامی موارد فـوق در روند پیش از چـاپ و چـاپ می باشد .ارسال داخلی
و یا بین املللی به مشرتکینی که توسـط سیستـم آنالین ثبـت نـام منـوده انـد ،در اســـرع وقــت و با کمک شبـکه تخصصی توزیع ،انجام خــواهد شد.
این نوع چاپ در دو نوع دیجیتال و یا افست با تیراژ  100الی  1000شامره با کیفیت صفحات داخلی از ورق گالسه  90گرمی دو رنگ با تعدادی فرم
متام رنگی و برای جلد گالسه  120گرمی چهار رنگ انجام میشود.
سیستم توزیع نیز میتواند بر اساس توافق بعمل آمده ،بالفاصله پس از چاپ ،مجله را به دست خوانندگان در داخل و خارج از کشور برساند .با کمک
افراد مجرب و بهره گیری از یک سیستم اشرتاک کامالً آنالین که در آن امکان اشرتاک پولی برای مشرتکان داخلی و خارجی وجود دارد ،این رشکت
آمادگی توزیع داخلی و بین املللی مجله در کوتاه ترین زمان ممکن را داراست .یکی از مزایای این روش ،توزیع به موقع مجله به مراکز منایه ساز بین
املللی مانند  ISIو  PubMedاست.
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