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ساینیتو اسپیس  ساینیتو اگزمساینیتو لرنینگساینیتو بوک ساینیتو ریسرچ



 

پلتفرم  های  دیگر  همراه  به  بوک  ساینیتو 

اکوسیستم  یک  قالب  در  ساینیتو،  تخصصی 

مبتنی  است  آکادمیک، مجموعه سرویس هایی 

قالب  در  خروجی  با  وب،  استاندارد های  بر 

EPUB3 و در فضای ابری )Cloud( که به شما 

کمک می کند تا کتاب ها و بسته های محتوایی 

آموزشی و پژوهشی تان را به سبکی مدرن تولید 

قرار  کاربرانتان  اختیار  در  سادگی  به  و  نمائید 

دهید.

  SCINITO Book

از جمله صنعت نشر  دنیا،  بزرگ  تمامی صنایع 

جدید،  فن آوری های  ورود  با  کتاب،  چاپ  و 

تغییراتی بزرگ را در ماهیت خود تجربه کرده اند.

کتاب ها  گذشته،  سالیان  طول  در  که  هرچقدر 

و  تحقیق  مطالعه،  اصلی  منبع  چاپی،  منابع  و 

اساتید  و  پژوهشگران  دانشجویان،  پژوهش 

مراکز علمی و دانشگاهی بوده اند، امروزه ورود 

تغییر  را  ذائقه  ها  کتاب،  نشر  دیجیتاِل  صنعت 

داده است. اکنون، اهالی جامعه ی دانشگاهی و 

پژوهشی در تمامی جوامع، در پی به روزرسانِی 

منابع چاپی خود به شکل دیجیتال آن هستند. 

این منابع دیجیتال، فراهم کننده ی امکاناتی در 

صنعت نشر کتاب هستند که تا امروز، در هیچ 

شکل دیگری در دسترس نبوده ا  ند.

ارائه ی  با  شدیم  برآن  که  راستاست  همین  در 

نیازهای  تمامی  بوک،  ساینیتو  جامع  پلتفرم 

دیجیتال  کتاب های  خواندن  و  توزیع  تولید، 

از زمانی  برآورده سازیم.  را  علمی و دانشگاهی 

را  آن  و  بنویسید  کتابی  خودتان  بخواهید  که 

بخواهید  اینکه  تا  برسانید  مخاطب  دست  به 

در  را  خود  کتابخانه ی  چاپی  کتاب های  تمامی 

فرمتی دیجیتال و مدرن در ویترینی جذاب برای 

مخاطب، به دست او برسانید.
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محتوای تعاملی استودیوی نویسندگی 

شما کار خود را با واردکردن کلمات آغاز می کنید و 

به کمک ابزارهای موجود در استودیو مانند صوت 

شما  می بخشید.  جان  کلمات   این  به  تصویر  و 

می توانید کتاب دلخواه تان را به شکلی جذاب به 

وجود آورده و در انتها، خروجی سیستم را در قالب 

EPUB3 داشته باشید. از جذاب ترین ویژگی های 

استودیوی ساینیتو  بوک، نگارش کتاب به صورت 

فردی یا مشارکتی است. 

اصواًل استودیو با این هدف تولید شده است تا 

کاربر بتواند با همکاری سایرین کتابی تولید کند. 

در راستای این هدف، محیطی اجتماعی به وجود 

آورده است تا کاربران بتوانند یادداشت های خود را 

در طول نگارش کتاب به اشتراک بگذارند، از دیگران 

کمک بگیرند و از پروژه های دیگر نیز استفاده کنند.

ساینیتو  قوِت  نقاط  از شاخص ترین  این بخش 

می دهد  اجازه  کاربر  به  که  امکانی  است.   بوک 

برنامه های کاربردِی از پیش آماده شده را به صورت 

برنامه هایی اجرایی در محیط متنی کتاب به  کار 

گیرد. این ویژگی محقق کننده ی رسالت ساینیتو 

بوک در ارائه ی کتاب های چندرسانه ای و تعاملی 

امکان  ایجادِ  به  واسطه ی  که  کتاب هایی  است، 

تعامِل کاربر و اعماِل ورودی از طرف او، موجباِت 

خلِق تجربه ای ویژه و فراتر از خواندِن صرف را، 

برای او فراهم می آورد.

طیف  جای گذاری  بخش  این  امکانات  از  یکی 

متنوعی از تست ها در مکان های مختلف کتاب 

خوانندگان  نویسنده،  وسیله  بدین  که  است 

را  آن ها  دانش  و  کرده  کتاب  موضوع  درگیر  را 

ارزیابی خواهد کرد. 

ساینیتو  بوک چگونه به شما کمک می کند؟  

ساینیتو  بوک از چهاربخش مهم تشکیل شده 
ابزارهایی کارا و  این بخش ها،  و به  واسطه ی 
الزم را برای نوشتن کتاب دیجیتال تعاملی در 
اختیار شما قرار می دهد. این بخش ها، یاری گر 
کتاب  یک  نوشتن  از مرحله ی  تا  شما هستند 
و  مدرن  کتاب  یک  انتشار  مرحله ی  به  ساده، 
چهار  این  برسید.  دیجیتال  فضای  در  پیچیده 

بخش، عبارتند از:
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کتاب خوان 

فروشگاه

با ساختار منعطف ساینیتو  بوک شما امکان خواندن 

کتاب های دلخواه تان را بر روی دستگاه های مختلف 

و با هر سیستم عاملی خواهید داشت و در هنگام 

سایز  انتخاِب  نظیر  تسهیالتی  به  کتاب  خواندِن 

کلمات، برجسته سازی )Highlight(، حاشیه نویسی 

)Annotation(، تگ گذاری در حاشیه ها، مراجعه به 

لینک های داخل متن، دیدن ویدئوها، گوش دادن 

در  موجود  پادکست های  یا  صوتی  فایل های  به 

متن و کار با ماژول های تعاملی دسترسی خواهید 

داشت. 

 این کتاب ها می توانند به فرمت EPUB3 باشند 

و زبان نوشتاری آن ها، راست به چپ و یا چپ 

به راست باشد. خواندن کتاب  بر روی کتاب خوان 

ساینیتو  بوک، امکان دیده شدن ویژگی های منحصر 

تمامی  با  را  دیجیتال  تعاملی  کتاب های  فرد  به 

کتاب  میانه ی  در  شده  قرارداده  مالتی مدیاهای 

فراهم می کنند و کاربر را به تجربه ای ناب در خواندن

 نسل جدید کتاب های  مدرن رهنمون می سازد.  

این فروشگاِه کتاب، وب سایتی چند زبانه است 

با فرمت نوشتارِی  زبان هایی  از  و به طور کامل 

پشتیبانی  به  راست  چپ  و  به  چپ  راست 

می کند و به کاربران امکان دسترسی به مخزنی 

از  و  را می دهد  کتاب  انواع  از  طبقه بندی  شده 

فروش  و  عرضه  اجازه ی  مولفین  به  دیگر  طرف 

کتاب ها و جزوات آموزشی و به ناشرین اجازه ی 

انتشار کتاب هایی با فرمت دیجیتالی را می دهد 

که در کنار آن ناشرین می توانند با قابلیت های 

خود  کار  و  کسب  انجام  برای  فروشگاه  تجاری 

استفاده کنند.  
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استودیوی نویسندگی

شما  که  است  جایی  بوک،  ساینیتو   استودیوی 

خود  آموزشی  محتوایی  بسته های  می توانید 

درسی،  و  کالسی  جزوات  کتاب،  جمله  از  را 

دفترچه های آزمون ها و حتی دست نوشته هایتان 

را به سبکی مدرن با جدیدترین ابزارها نگارش 

و تولید نمائید. این کتاب ها در فضای استودیو 

و  تعاملی  عناصر  فیلم،  صدا،  همراهی  با  و 

به  تبدیل  دیگر  جذاب  ویژگی های  از  بسیاری 

بر  عالوه  که  مدرن می شوند  و  دیجیتال  کتابی 

با  مخاطبین شان،  برای  بصری  جذابیت های 

از تکنولوژی های جدید صنعت نشر،  بهره گیری 

امکان همکاری گسترده شما و همکاران تان را در 

حوزه آکادمیک فراهم می کنند.

در نهایت، این کتاب ها، بنا بر انتخاب شما، در فرمت 

در  شدن  خوانده  برای  و  شده  مهیا   EPUB3

کتاب خوان ساینیتو  بوک و یا هر کتاب خوان دیگری 

که این فرمت ها را پشتیبانی کنند، آماده می شوند.

گفتنی است که استودیوی ساینیتو  بوک از هر دو قالب 

Reflowable  و Fixed layout  پشتیبانی می کند. 

استودیو، برای تبدیل کتاب شما از شکلی ساده به 

فرمت دیجیتالی و تعاملی مدرن آن، از ابزارهایی 

استفاده می کند که عبارتند از:  
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  WORD فایل  به صورت  شما  متن  اینجا  در 

چنانچه  می شود.  استودیو  وارد   EPUB یا 

همین  از  نوشتن تان  کار  شروع  می خواهید 

استودیو باشد، کار بسیار راحت تر است. صفحه 

نوشتن تان  آغاز  برای  سفید  برگه ای  استودیو، 

خواهد بود.  

 ورود داده به استودیو

استودیوی ساینیتو بوک، از هردو فرمت نوشتاری 

چپ به راست و راست به چپ استفاده می کند.  

راست چین و  چپ چین 
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لینک ها

فرمول ها 

تصویر و   صوت 

 جای گذاری منابع

 محتوای تعاملی

می توانید فایل های صوتی، تصاویر، فیلم ها و یا یک 

گالری از تصاویر را به کتاب اضافه کنید. 

در بخش Interactive، می توانید عناصر تعاملی 

را به کتاب خود اضافه کنید.  

از  اطالعاتی  یا  و  مطلب  هرگونه  می توانید  شما 

منابع خود و یا اینترنت را مستقیمًا در مکان مورد 

نظر در متن کتاب خود قرار دهید.  

برای ذخیره  ابری  از فضای  استفاده  به واسطه ی 

امکان دسترسی  استودیو همواره  محتوای تان، 

کامل به کتاب های تان را فراهم می کند.

شما می توانید لینک منابعی مانند TED و  سایر 

کتاب خود  محتویات  به  را  فیلم ها  سایت های 

اضافه کنید.

در داخل استودیو، می توانید فرمول ها را به صورت 

راست به چپ و یا چپ به راست در کتاب تان وارد 

کنید.

فضای ابری
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در کنار این ابزارها، استودیو واجد ویژگی های 
منحصر  به  فردی  است که  به  شما و همکاران تان 
کمک می کند تا با همکاری همدیگر کتابی را به  
کتاب،  نوشتن  در  مشارکت  درآورید.  نگارش 
از مهم ترین نوع همکاری ها در جوامع  یکی 
آکادمیک امروزی است که به راحتی با استودیوی 
ساینیتو  بوک در اختیار نویسندگان قرار گرفته 
بوک  ساینیتو  زیر،  امکانات  داشتِن  با  است. 

این امر را محقق کرده است : 

 نقش  نویسندگان در نگارش کتاب

از  نقش های  از  تعدادی  شامل  بوک،  ساینیتو 

پیش تعریف شده برای نویسندگان است. شما 

می توانید این نقش های از پیش تعریف شده را 

ویرایش کرده و نقش های جدیدی اضافه کنید.

بیش از یک نفر می تواند در نگارِش کتاب شما، 

صفحه بندی  گرافیکی،  بخش های  روی  بر  کار 

بخش  باشد.  داشته  مشارکت  موارد،  سایر  یا 

مشارکتی، این امکان را برای شما فراهم می کند 

تا هم به  صورت فردی و هم به  صورت همکاری 

با دیگران، کتاب خود را تولید کنید. این فضا، 

آن  در  که  می آورد  فراهم  را  اجتماعی  محیطی 

افراد می توانند یادداشت هایی را در زمینه تولید 

کتاب به اشتراک بگذارند یا به دنبال پروژه هایی 

برای مشارکت و همکاری باشند.

  مشارکت در نوشتن کتاب
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 رصِد تغییرات

 مجوزهای کتاب
می دهد  امکان  شما  به  بوک  ساینیتو  استودیوی 

تا با دیگران در استودیو ارتباط برقرار کنید. ببینید 

با  کارتان  مورد  در  و  کار است  در حال  چه کسی 

آن ها صحبت کنید. کارهای تان را ارسال کنید و به 

سواالت پاسخ دهید. یادداشت اضافه کنید و به 

دیگران بگویید که چه چیزی در ذهن دارید.

 

شما می توانید در استودیوی ساینیتو بوک تغییرات 

خط به خط در نگارش متن کتاب را دنبال کنید. 

این مسئله زمانی مهم است که نسخه های ترجمه 

و  باشند  نگارش  حال  در  نیز  کتاب  همان  شده 

بیش از یک نفر در نگارش کتاب مشارکت داشته 

باشد. این ویژگی در استودیو، کمک بزرگی است 

در  مختلف  افراد  توسط  شده  انجام  تغییرات  تا 

متن کتاب شناسایی شود.

از معروف ترین مجوزهای چاپ کتاب  تعدادی 

در  همگی   ‘All rights reserved’ جمله  از 

ساینیتو بوک موجود هستند.

 فضای اجتماعی

 نویسندگی پرسرعت

عالوه بر کارایی ساینیتو بوک در تولید کتاب به 

روش های معمول، از ساینیتو بوک برای نگارش 

استفاده  هم   book sprint در  محتوا  سریع 

همکارِی  رویداد  یک   book sprint می شود. 

فشرده است که معموال در طی آن، شش تا ده 

نفر می توانند در سه تا پنج روز، روی نوشتن یک 

کتاب متمرکز شوند. این همکاران، می توانند با 

طریق  از  و  کنند  کار  و  باشند  اتاق  یک  در  هم 

باشند. در هر صورت، آن ها  در تماس  اینترنت 

به طور همزمان در تولید کتاب همکاری می کنند.
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شما به عنوان یک نویسنده، ناشر، استاد دانشگاه 

و یا هر نوع خالق محتوا، به قالب های مختلفی 

فایل های  سوال،  دوره ی،  ارائه ی  فایل های  از 

ویدیویی و یا صوتی نیاز پیدا خواهید کرد. جایی 

کتاب تان  تبدیل  برای  امکانات  این  تمامی  که 

فضای  است،  شده  گردآوری  تعاملی  کتابی  به 

محتوای تعاملی ساینیتو  بوک است.  

این محتوای تعاملی، تعداد فراوانی از ماژول ها 

و برنامه های کاربردی را ارائه می دهد که شما 

می توانید به آن ها به عنوان الگوهایی برای ایجاد 

محتوا در هر نقطه ای از کتاب خود نگاه کنید.  

برای شروع کافی است که وارد فضای استودیوی 

ساینیتو  بوک شوید و قالب دلخواه تان را انتخاب 

به  را  نظرتان  مورد  ماژول های  سپس  و  کرده 

آسانی به آن اضافه کنید!  از آنجایی که معتقدیم 

که نویسندگان، بهترین گزینه برای انتخاب ابزار 

مناسب برای کتاب های خود هستند.

که  را می دهد  امکان  این  به شما  ساینیتو  بوک 

چنانچه ماژولی را برای کتاب خود در نظر داشته 

به  و  بسازید  اینتراکتیو  فضای  در  را  آن  باشید، 

مجموعه ماژول های قبلی در کتاب تان اضافه کنید. 

محتویات  می توانید  شما  که  است  ذکر  به  الزم 

iframe تعاملی ساینیتو  بوک را به صورت کدهای

یا فایل های html5 در کتاب خود قرار دهید.

برقراری  به  نیاز    iframe کدهای  که  چند  هر 

کتاب  شدن  خوانده  زمان  در  اینترنت  اتصال 

دارند، فایل های html5  در حالت آفالین هم در 

دسترس شما هستند. 

 

 

 

محتوای تعاملی
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ماژول هایی که در بخش تعاملی 

ساینیتو  بوک وجود دارند: 

ماژوِل سواالت چند گزینه ای 

سواالت چندگزینه ای می توانند یک ابزار ارزیابِی 

موثر باشند که درخالل آن، کاربر می تواند نتیجه 

این سواالت  کند.  دریافت  را  آزمون خود  سریع 

می توانند یک یا چند گزینه صحیح داشته باشند. 

ماژوِل ارائه ی دوره ی آموزشی، متشکل از تعدادی 

ارائه  که  مطالبی  البه الی  در  که  است  اسالید 

می دهند، مولتی مدیا، چکیده ها، ویدئوهای تعاملی 

و سواالت چندگزینه ای را هم در خود جای داده اند.

استفاده ی معمول از این ماژول، به  صورت استفاده 

از چند اسالید برای معرفی یک موضوع و سپس 

غنی کردِن آن ها با چند اسالید بیشتر است که طی 

آن، دانِش کاربر مورد آزمایش قرار می گیرد.

این ماژول می تواند به  عنوان ابزاری برای استفاده 

در کالس استفاده شود. همچنین می توان از این 

ماژول به  عنوان یک بازی استفاده کرد که در حین 

انجاِم آن، کاربر می تواند با کلیدهای جهت یابی در 

باالی اسالیدها، بازی را پیش ببرد و سپس، نتایج 

را مشاهده کند.

ماژوِل ارائه ی دوره

تصاویر  توضیحات،  افزودِن  با  می توانید  شما 

اضافه، جداول، ُپرکردِن جاهای خالی و سواالت 

شکِل  به  را  آن  خود،  ویدئوی  به  چندگزینه ای 

تعاملی درآورید. چکیده های تعاملی نیز می توانند 

ماژول،  این  در  شوند.  افزوده  ویدیو  انتهای  به 

سواالت آزمون انعطاف پذیرند، به این معنی که 

شما می توانید براساس ورودی که کاربر وارد سیستم 

می کند، به قسمت دیگری از ویدیو بروید. 

 

اجازه  به طراحاِن محتوا  کلمات،  ماژول کشیدِن 

می دهد تا عباراتی متنی را با جای خالی در میان 

آن ها، ایجاد کنند. کاربر، کلمه ی جا افتاده از متن 

را با موس، به جای درست خود می کشد تا یک 

عبارت کامل و درست شکل بگیرد. این ماژول به 

کاربر کمک می کند تا سنجشی داشته باشد از این 

که متن خوانده شده را به یاد داشته و آن را 

به  درستی درک کرده باشد.

 ماژوِل ویدئوی تعاملی

ماژوِل کشیدِن کلمات

 ماژوِل پرکردِن جاهای خالی

زبان  یادگیری  در  کاربردی  ماژولی  ماژول،  این 

برای  می توان  را  ماژول  این  برآن،  عالوه  است. 

یا  واقعیات  بازتولید  در  کاربران  توانایی  آزمودن 

ایجاد استنتاج های ریاضی مورد استفاده قرار داد.

در ماژوِل پرکردِن جاهای خالی، کاربران جاهای 

واردکردن  از  بعد  پر می کنند و  را  خالی در متن 

تمامی کلمات جا افتاده، سیستم راهکاری را به 

آن ها ارائه می دهد.
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ماژوِل نشانه گذاری کلمات

 ماژوِل نقاط داغ تصویر

ماژوِل کشیدن و رهاکردن

ماژوِل آزمون و مجموعه سواالت

محتوا  طراحاِن  به  کلمات،  نشانه گذاری  ماژول 

اجازه می دهد تا عبارات متنی را با مجموعه ای از 

کلمات خلق کنند. کاربر، کلمات صحیح را براساس 

آنچه از او خواسته شده، هایالیت می کند و امتیاز 

دریافت می کند.

 

ماژول نقاط داِغ تصویر، امکان ایجاد تصویری با 

نقاط تعاملی را فراهم می آورد. زمانی که کاربر، بر 

روی نقاط داغ کلیک می کند، یک زبانه با سربرگ 

متن، تصویر یا ویدئو ظاهر می شود. با استفاده 

از ویرایشگِر تعاملِی ساینیتو  بوک، شما می توانید 

تصویر  به  می خواهید،  که  داغ  نقاط  تعداد  هر 

خود اضافه کنید. 

رشته ای  که  می دهد  اجازه  کاربر  به  ماژول  این 

سواالت  قبیل  از  مختلف،  سواالت  انواع  از 

چندگزینه ای، سواالت کشیدن و رهاکردن و نیز، 

را در یک مجموعه سوال  پرکردِن جاهای خالی 

داشته باشد.  

زیادی وجود  به عنوان یک نویسنده، تنظیمات 

دارند که شما می توانید با استفاده از آن ها، شکل 

برای  درآورید.  دلخواه تان  شکل  به  را  سواالت 

با  را  سواالت  مجموعه  است  ممکن  شما  مثال، 

تصاویر پس زمینه طراحی کرده و گزینه ی درصد 

قبولی را برای کاربر تعریف کنید.  

سواالِت این ماژول به کاربر اجاره می دهد تا دو یا 

چند مولفه را به هم ربط داده و ارتباطات منطقی 

را به شیوه ای بصری ایجاد کند. ایجاِد این نوع 

متن  هم  و  تصاویر  از  استفاده  با  هم  سواالت، 

امکان پذیر است.
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 ماژوِل نقاط داغ تصویر

 ماژوِل سواالت درست/غلط

ماژوِل فلش کارت ها

سواالِت درست/غلط نمونه ای ساده و سرراست 

به صورت  می توانند  هم  که  هستند  سواالتی  از 

نظیر  َاشکاِل دیگری،  به  و هم  کنند  کار  مستقل 

فایل های ارائه مطلب وارد شوند.

 سواالت زمانی پیچیده تر می شوند که ویدئو یا 

تصویر هم اضافه شود.  

 

به عنوان  می تواند  حافظه،  کارت های  ماژول 

یا  عبارات  کلمات،  حفظ  به  کمک  برای  تمرینی 

کارت،  جلوی  قسمت  در  شود.  استفاده  جمالت 

یک اشاره به یک کلمه یا عبارت وجود دارد. با 

را  متناظر  عبارت  یا  کلمه  کاربر  کارت،  چرخاندِن 

می یابد.  

زبان،  یادگیری  در  می توانند  حافظه  کارت های 

شرِح مشکالت ریاضی و یا کمک به کاربران برای 

تاریخی،  وقایع  مانند  حقایقی  آوردن  خاطر  به 

فرمول ها و نام ها استفاده شوند. 
این ماژول، با ارائه ی  خالصه ای از موضوع مورد 

بحث، به کاربر کمک می کند تا اطالعات کلیدِی 

یک متن، ویدئو و یا پرزنتیشن را به یاد داشته 

پایان  به  را  ماژول  این  کاربر  که  زمانی  باشد. 

در  کلیدی  عبارات  از  کامل  لیست  یک  برساند، 

ارتباط با موضوع نشان داده می شود.

مجموعه سواالت تک گزینه ای به طراحان محتوا 

پاسخ  یک  با  سوالی  مجموعه  تا  می دهد  اجازه 

صحیح برای هر سوال ایجاد کنند. کاربر، بالفاصله 

پس از ارسال هر پاسخ، نتیجه را دریافت می کند. 
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کتاب خوان ساینیتو  بوک برای تمام کسانی ساخته 

شده است که می خواهند یک راهکار کتاب خوانِی 

انواع  همه  روی  که  باشند  داشته  منظوره  چند  

دستگاه ها و برنامه ها کار کند.

این فضا جایی است که در آن شما می توانید در 

الکترونیکی  با هر وسیله ی  و  مکانی  و  زمان  هر 

به کتاب های خود دسترسی داشته باشید. کافی 

و  کنید  دانلود  فروشگاه  از  را  کتاب ها  تنها  است 

سپس بخوانید. بخش کتاب خوان ساینیتو بوک، 

یک سیستم مبتنی بر استاندارد EPUB3 است که 

شامل بسیاری از ویژگی ها نظیِر حاشیه نویسی و 

نشانه گذاری است. ویژگی هایی نظیر نوع و اندازه 

قلم ها، حالت شبانه روز در صفحه نمایش و همه 

و همه، به تجربه ی بهتِر خواندن کمک می کنند و 

همگی در این فضا در دسترس هستند. 

بر روی  اپلیکشین کتاب خوان هم  این،  بر  عالوه 

اندروید و iOS در دسترس است و هم به  عنوان 

یک اپلیکشین تحت وب امکان استفاده دارد و 

از این رو راه حلی مناسب برای هر زمان و مکان 

کتاب خوان  جالب  ویژگی های  دیگر  از  می باشد. 

همگام سازی  جدول  از  استفاده  ساینیتو 

با  می توانید  شما  آن  طریق  از  که  محتواست، 

از  جایی  هر  به  مطالب،  فهرست  روی  بر  کلیک 

در  که  ببینید  یا  و  باشید  داشته  کتاب دسترسی 

کجای کتاب هستید. 

اگر  که  می کند  کمک  شما  به  همگام سازی  این 

از وسایل  خواندن کتاب را به هر دلیل، در یکی 

الکترونیکی رها کرده باشید، در دستگاهی دیگر، 

فصل  آخرین  و  بگیرید  سر  از  را  خود  مطالعه 

این  باشد.  دسترس تان  در  مجددا  شده  مطالعه 

امر برای ویدئوها و فایل های صوتی هم صادق 

است و شما می توانید، در هر زمان، از نقطه ای که 

دیدن ویدئو و یا گوش دادن به فایل صوتی را رها 

کردید، ادامه دهید.  

از دیگر ویژگی های بسیار جالب کتاب خوان ساینیتو 

داشتن سرویس حاشیه نویسی است.

برای  فضایی  ایجاد  منظوِر  به  سرویس،  این 

حاشیه نویسی در کتاب و برجسته سازی مطلبی 

ویژگی  یک  این  است.  شده  طراحی  آن  در 

در  که  است  بوک  ساینیتو  کتاب خوان  در  مهم 

کردن،  هایالیت  امکان  شما  به  مطالعه،  حین 

افزودن عالمت، نکته و یا برچسب به مطلبی که 

می خوانید را هم می دهد. تمامی این امکانات، 

با همه ی ابزارهای الکترونیکی شما همگام سازی 

دسترسی  آنها  به  جا  همه  در  شما  تا  شده اند 

داشته باشید.  

جالب است بدانید که کتاب خوان ساینیتو بوک امکان 

ذخیره  و ارائه ی آمار استفاده ی کاربران از کتاب های 

موجود در سیستم را به شکل دقیق فراهم آورده است. 

این امر به سیاست گذاران و ناشران کمک می کند 

تا بازار را بهتر بشناسند و برنامه ای درست و پر معنا 

برای آن داشته باشند. از همین  روست که ناشرین 

کتاب های دانشگاهی، سازمان هایی که مراکز نشر 

کتاب درسی دارند، و یا حتی استادانی که فعالیت های 

آکادمیک دارند، می توانند از کتاب خوان ساینیتو 

بوک برای ارائه کتاب هایی غنی به کاربران شان 

استفاده کنند.

  

 

کتاب خوان ساینیتو  بوک 

13



یکی دیگر از امکاناتی که این فروشگاه در اختیار 

ناشرین قرار می دهد، این است که ناشرین قادر 

فروشگاه  اصلی  صفحه  از  قسمت هایی  هستند 

 ساینیتو بوک را برای برند خود طراحی کنند.  

همچنین ناشرین می توانند تگ ها و پوشه هایی 

پیش  از  طبقه بندی های  سری  یک  براساس  را 

تعیین شده، به کتاب های خود اختصاص دهند 

و مدیر فروشگاه هم قادر است این طبقه بندِی 

تگ ها و پوشه ها را تغییر دهد.  

یک ساینیتو   بوک  فروشگاه  که  است  گفتنی 

وب سایت چند زبانه است که عالوه بر زبان های 

فرمت  که  زبان هایی  تمامی  از  المللی،  بین  

نوشتاری راست به چپ دارند نیز حمایت می کند.  

الزم به ذکر است که فروشگاه ساینیتو از تمامی 

تسهیل  برای  الکترونیکی  بازرگانی  قابلیت های 

پشتیبانی  ناشرین،  از  نیابت  به  کتاب،  فروش 

می کند و عالوه بر کتاب های پولی، این پلتفرم، 

از ارائه ی کتاب های رایگان نیز حمایت می کند. 

ساینیتو استور )فروشگاه ساینیتو بوک

مولفین  مختص  است  فضایی  استور،  ساینیتو 

قرار  خوانندگان شان  و  آن ها  بین  که  ناشرین،  و 

  EPUB3 کتاب های  می توانند  ناشرین  می گیرد. 

خود را مستقیما در فروشگاه ساینیتو منتشر کرده 

و آن ها را برای استفاده ی کاربران به ویژه بخش 

آکادمیک در دسترس قرار دهند. 

کاربران ساینیتو استور قادر خواهند بود کتا ب های 

فروشگاه را که بر اساس موضوعات و زیر موضوعات 

تخصصی دانشگاهی دسته بندی شده اند، براساس 

موضوع و یا ناشر مورد عالقه شان جستجو کرده 

امکان  با  نظر،  مورد  کتاب های  یافتن  از  پس  و 

دریافت کتاب نمونه، به مطالعه ی بیشتر پرداخته 

اقدام به  انتخاب شان  از  با اطمینان  و در نهایت 

خرید و تهیه آن کتاب نمایند.

در  فروشگاه  این  که  به فردی  منحصر  امکانات  از 

در  که  است  این   می دهد  قرار  ناشرین  اختیار 

برنِد  تحت  می توانند  ساینیتو  فروشگاه  فضای 

بسازند  را  خود  کتاب  آنالین  فروشگاه  خود،  ناِم 

و کتاب هایی را که منتشر کرده اند و یا کتاب های 

ناشرین دیگری که با آن ها همکاری می کنند را به  

نمایش گذاشته و بفروشند.

 

(
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ساینیتو  بوک برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 

غالبا در تهیه ی کتاب های دانشگاهی، گروهی از 

افراد شامل محققان و اساتید دانشگاهی به عنوان 

و  ویراستارها  نظیر  افرادی  و  همکار  و  مشاور 

تایپیست ها با یکدیگر همکاری می کنند. ساینیتو 

 بوک با توجه به ویژگی جالبی که در ذخیره سازی 

یادداشت گذاری،  فایل ها،  اشتراک گذاری  به  و 

سرعت  ضمن  دارد،  افراد  بین  گفتگو  و  تعامل 

بخشی به تولید و ارائه ی محتوای کتاب، سوابق 

فعالیت هر فرد و تاریخچه پیشرفت کار را حفظ 

تولید  فرآیند  مدیریت  به  زاویه  این  از  و  کرده 

کتاب کمک شایانی می کند. 

  

همچنین، با ارائه ی یک ابزار برای ذخیره، خواندن 

و همکاری در زمینه ی منابع دانشگاهی، ساینیتو  

بهتر  تجربه ی  تا  می کند  کمک  محققان  به  بوک 

داشته  خود  محتوای  سازماندهِی  در  بیشتری  و 

باشند.   

اطالعات، می تواند  امن  اشتراک گذارِی  به  امکان 

افزایش  را  دانشگاهی  فضای  در  تعامالت  سطح 

اطالعات،  ذخیره  ی  برای  فضایی  وجود  و  دهد 

و    Word اشکاِل  به  محتوا  کردن  وارد  قابلیِت 

آن  به  پژوهش گران  که  منبعی  هر  از  را   EPUB

دسترسی دارند، فراهم می آورد و می تواند اشکال 

تا  پژوهشی  سازمان های  مخازن  نظیر  مختلفی 

منابعی برای ناشرین را در برگیرد.

مخاطبین
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برخی از موسسات و سازمان ها در بخش دولتی 

قابلیت های  از  می توانند  نیز  خصوصی  یا  و 

ساینیتو  بوک استفاده نمایند. 

معموال این موسسات به جز منابعی به صورت 

چون  زیادی  مستندات  نشریه،  یا  و  کتاب 

دفترچه های راهنما، دستورالعمل های کاری و یا 

در بستر  که  و منتشر می کنند  تهیه  را  گزارشات 

امکان پذیر  آن  انجام  راحتی  به  بوک  ساینیتو  

است.  

ساینیتو  بوک برای سازمان های دولتی و شرکت ها 

فعالیت  درحال  که  نیز  دیگری  موسسه ی  هر 

راهنما،  دفترچه های  اسناد،  چاِپ  زمینه های  در 

گزارشات و غیره باشد هم می تواند به طور کامل از 

پلتفرم ساینیتو  بوک استفاده کند. 
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