
 صحافی سررسید

 گالری تصاویر صحافی سررسید

 سال پیش است 500ار مشابه فرآیندهای صحافی کتاب با دست هنوز هم بسی

 .مانند تمام هنرها، روح زمان خود را نشان می دهد صحافی یکی از هنرهای زیبا است.

هنرمندان اصفهانی در به اوج رساندن آن ابتکار و   یکی از هنرهائی که در عصر صفویه بسیار محبوب شد ،هنری که

 .خالقیت بی نظیری نشان دادند صحافی و جلدسازی بود

 محمد صحاف اصفهانی یکی از معروف ترین هنرمندان در این زمینه می باشدملک 

  .با دست صورت میگرفت صحافی تا ابتدای قرن بیستم و پیدایش صحافی ماشینی،

 .گرفتهای مخصوص صحافی، مراحل صحافی توسط ماشین انجام میاما بعد از آن با پیدایش ماشین

 البته امروزه بسیاری هنوز با کمک دست صحافی میکنند و دلیل مهم آن استحکام بیشتر در صحافی دستی است

 اما مشخص است که زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد

صحافی یک روند فیزیکی مونتاژ است که طبق قوانین خاصی برگه های سررسید و یا کتاب و ... را با هم به یک بخش 

 .ندمتصل میک

 . و یا از طریق چسب یا منگنه یکی میشوند  سپس لبه های آن با به هم دوختن با نخ

  .و پالستیکی سیمی تر نیز هستند که عمر طوالنی ندارند مانند صحافی ارزان  روش های جایگزین

 صحافی سررسید

، که انتخاب درستش میتواند بر جذابیت آن  سررسید مناسب و صحافی خوب مانند لباسی است که بر تن ورق های یک جلد

 بسیار بیفزایید

و سررسید ها و یا کتاب  نفیس یکی از بادوام ترین انتخاب ها برای صحافی ، صحافی ته دوخت است که برای کتاب های

 های که قطر بیشتری دارند مورد استفاده قرار میگیرد

پانچ شده و سپس حلقه های سیمی و یا   صحافی فنری نیز مدل متفاوت اما با عمر کوتاه تری است که برگه هادر آن

 پالستیکی از آن عبور داده میشوند

رگه ها مزیت این مدل است که در سررسید کمتر مورد استفاده قرار صحافی کالسوری : توانایی اضافه کردن و کم کردن ب

 میگیرد

سررسید است با انتخاب درست محصولی را سفارش  تولید باید بدانیم که صحافی یک کار، یکی از قسمت های مهم در روند

 دهید که در تبلیغات شما ماثر باشد
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 مراحل صحافی به طور کلی

 الف : ترکیب بندی

 تا کردن 
 لت گذاشتن 
 مرتب کردن 
 دوختن 
 ب : شکل بندی : 
 کوبیدن 
 چسب زدن 
 لب بریدن ، گرد سازی 
 پشت کوبی ، استر بندی 
 ج : جلد بندی : 
 جلد سازی 
 چاپ جلد 
 جلد گذاری 
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