دارالترجمه رسمی پارسیس
این متن را فاطمه اختصاری در صفحۀ توییتر خود منتشر کرده و شیوۀ گذاشتن کتاب در سایت آمازون را در یک رشته
توییت توضیح داده است .برای گذاشتن کتاب در سایت آمازون:

به این سایت بروید و یک اکانت ایجاد کنید
http://Createspace.com

از قسمت  add new titleیک پروژه تعریف کنید و مراحل را به ترتیب طی کنید .در این قسمتها باید اسم
کتاب ،نویسنده ،مترجم ،زبان کتاب ،مشخصات جلد ،قطع چاپی و… را مشخص کنید.
در قسمت  ISBNمی توانید برای داشتن آن به طور رایگان اقدام کنید .این شماره منحصر به هر کتاب است و باید
آن را حفظ کرد
در قسمت interiorفایل کتاب را بدون جلد آپلود کنید
درقسمت Coverفایل جلد کتاب را آپلود کنید .مشخصات فایل و جلد را میتوانید در همین سایت پیدا کنید.
نکتۀ مهمی که برای چاپ کتابهای فارسی باید رعایت کنید این است که باید فایل کتاب را برعکس کنید .مثالً از
صفحۀ  ۲۰۰به  ۱باشد.
بعد از آپلود کتاب و جلد ،سایت آن را چک میکند و تقریباً بعد از  ۲۴ساعت ایرادات را یادآوری میکند .باید پس
از برطرف کردن آنها،تأیید کنید که کتاب چاپ شود.
در قسمت ، Distributeدر ابتدا باید کانالهایی که میشود کتاب در آنها پخش شود را انتخاب کنید که من
پیشنهاد میکنم همه را انتخاب کنید
قیمت کتابتان را انتخاب کنید
مختصر توضیحی راجع به کتاب بنویسید و از دستهبندی دستۀ مناسب را با توجه به محتوای کتاب انتخاب کنید.
اگر کتابتان فارسی است ،قسمت چاپ کیندل را فراموش کنید .چون زبان فارسی را ساپورت نمیکند.
کتاب پس از تقریباً سه روز کاری در سایتهای مختلف آمازون قرار خواهد گرفت .چون سیستم چاپ آمازون بر
اساس کتابهایی است که از چپ به راست چاپ میشوند ،پشت جلد در سایت قرار میگیرد.
شما باید به قسمت ساپورت سایت ایمیل بزنید و بگویید جلد را برایتان پشت جلد را در سایت قرار بدهند .اگر هر
نوع سؤال و مشکلی داشتید میتوانید در همین قسمت مطرح کنید .معموالً خیلی خوب پاسخگو هستند
برای سفارش کتاب از آمازون منطقۀ خود اقدام کنید تا هزینۀ پست کمتر شود.
شما خودتان میتوانید کتابتان را از همین سایت با تخفیفی که برای نویسنده قائل شده است سفارش بدهید و با
توجه به نوع پست ،هزینه را پرداخت کنید
در همین سایت باید مشخصات حساب و پرداخت تکس را نیز پر کنید تا سایت ،پول فروش کتاب را برایتان
بفرستد.
یادتان نرود که حتماً فایل کتابتان را برعکس کنید ،وگرنه کتاب از چپ به راست چاپ میشود .چون سیستم چاپ
آمازون برای کتابهایی است که از چپ به راست چاپ میشوند .برای این کار هم میتوانید از سایتهایی که در
یک چشم به هم زدن فایل پی.دی.اف را برعکس میکنند استفاده کنید.
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حواستان باشد که اگر کتاب کسی دیگر ،یا حتی کتابی با ترجمۀ شخصی که راضی نباشد را در این سایت قرار
دهید ،نویسنده یا مترجم (صاحب کتاب) میتواند از قانون کپیرایت استفاده کند و از شما شکایت کند
پس اگر هر کسی در تألیف کتاب همکاری داشته در قسمت اول در جای مناسب اضافه کنید.

ساختن اکانت انتشار مستقیم کیندل در آمازون ()KDP
اولین حرکت شما باز کردن اکانت  KDPدر آمازون است .می توانید از این لینک به صورت
رایگان ثبت نام کنید https://kdp.amazon.com/self-publishing/signin .اگر اکانتی از قبل
در آمازون دارید می توانید با همان جزئیات ثبت نام کنید.
زیاد نگران نباشید اگر کتاب شما به فرمت  eBookنبود .در ادامه کار به مرحله تبدیل فرمت
کتاب هم می رسید ،پس نگران نباشید.
وقتی پروسه ثبت نام و ورود تکمیل شد وارد  Bookshelfخود می شوید .در این قسمت تمام
کتاب هایی که برای فروش در آمازون دارید دیده می شوند .در این لحظه این قسمت خالی است
ولی احتماال زیاد به این صورت نمی ماند.

کتاب خود را به  Bookshelfاضافه کنید
در چند قدم ساده کتاب شما آماده فروش در آمازون می شود – به همین سادگی است.
در باال سمت چپ اکانت  ،KDPتب  Add New Titleرا می بینید .این تب را کلیک کنید تا وارد
صفحه ای شوید که تمام اطالعات کتاب را وراد کنید.
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تمام قسمت های این صفحه کامال مشخص است ،ولی اگر گیج شدید می توانید از قابلیت های
داخل پیج برای کمک گرفتن استفاده کنید .باید مطمئن شوید که تمام قسمت هایی را که می
توانید پر کرده و هر اطالعاتی که نیاز است وارد کنید.
در اولین قسمت که  Enter Your Book Detailsنام دارد گزینه وارد کردن ISBN
) (International Standard Book Numberدیده می شود .ولی این قسمت اجباری نیست.
برای این که کتاب خود را در آمازون به فروش برسانید نیازی به داشتن  ISBNندارید .اگر
اطالعات این قسمت را ندارید آن را خالی بگذارید.
اگر خودتان کتاب خود را منتشر می کنید ،اسم خود را در این قسمت وارد کنید.
 Categoryمورد نظر که مربوط به کتابتان است انتخاب کنید و از کلمات کلیدی برای کمک به
خریداران برای پیدا کردن کتاب خود استفاده کنید .هر چه کلمات کلیدی خاص تر و مربوط تری
استفاده کنید ،مسلما نتیجه بهتری خواهید گرفت.
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سپس نیاز دارید که تصویر جلد کتاب خود را آپلود کنید .این تصویر در صفحه فروش آمازون
دیده می شود ،پس بهتر است زمان بگذارید و بر روی آن کار کنید .اگر فکر می کنید که مهارت
این کار را ندارید ،کسی را استخدام کنید که این کار را برای شما انجام دهند .افراد زیادی در
سایت معروف  Fiverrوجود دارند که این کار را با  ۵دالر برای شما انجام می دهند .در این سایت
ابتدا کارهای قبلی طراحان را ببینید سپس انتخاب کنید.
مهم است که تصویری که آپلود می کنید در فرمت  JPEGیا  TIFFباشد و طول آن حد اکثر ۱۰۰۰
پیکسل باشد(نسبت طول به عرض هم  ۱به  ۱.۶می باشد)
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کتاب خود را آپلود کنید
این قسمتِ هیجان انگیز کار است ،از میزان سرعت آن متعجب خواهید شد.
برای این که ترجمه کتاب شما بر روی آمازون باشد باید فرمت کیندل داشته باشد.
می توانید قبل از آپلود کردن فرمت آن را به کیندل تغییر دهید و یا فایل  PDFو یا  Wordرا
وارد کرده تا آمازون آن را برای شما تبدیل کند .این به انتخاب شما بستگی دارد.
آمازون فایلی که شما آپلود کرده اید را به فرمتی که برای کیندل قابل اجرا باشد تبدیل می کند.
گزینه ای برای دیدن فایل تبدیل شده وجود دارد و پیشنهاد می کنیم که این کار را انجام دهید،
مخصوصا وقتی که عکس یا گرافیکی در کتاب خود استفاده کرده اید .پروسه تبدیل فرمت گاهی
عکس ها را کج و با پیچش نشان می دهد ،برای همین قبل از این که وارد مرحله بعد شوید
توصیه اکید این است که کتاب را چک کنید .این کتاب شماست برای همین باید از ظاهر آن
راضی باشید.

قیمت کتاب و گزینه های  Royaltyرا تایید کنید
آمازون درخواست می کند که بین دو گزینه  Royaltyکه  ۳۵یا  ۷۰درصد یکی را انتخاب کنید.
این درصدی است که به شما تعلق می گیرد و آمازون مابقی را نگه می دارد.
برای گزینه  ۷۰درصد ،کتاب شما باید بین  ۲.۹۹تا  ۹.۹۹دالر قیمت گذاری شده باشد .اگر کتاب
پایین تر و یا باالتر از این قیمت گذاری شده باشد ،باید گزینه  ۳۵درصد را انتخاب کنید .در این
قسمت باید کمی با اعداد بازی کنید چون گاهی نیاز است مثال کتاب را با قیمت  ۹.۹۹بفروشید و
نه  ۱۴.۹۹چون با قیمت کمتر در نهایت پول بیشتری نصیب شما می شود.
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منتظر بمانید تا کتاب شما منتشر شود
وقتی که تمام جزئیات کتاب را وارد کرده و ذخیره کردید ،آمازون کتاب را قبل از قبول برای
فروش در سایت بررسی می کند .این پروسه بین  ۲۴تا  ۴۸ساعت طول می کشد ،پس صبور
باشید .پس از این که کتاب شما آماده فروش شد آمازون از طریق ایمیل به شما خبر می دهد و
لینک مستقیم محل فروش کتاب را برای شما می فرستد.

تنها کاری که شما باید بکنید این است که لینک را به اشتراک گذاشته و منتظر فروش کتاب
باشید.

