
مصداق فضایى چرخه فرهنگى مطبوعات به تفکیک عناصر چرخه

تبلیغات مصرفعرضهتوزیعتولیدآفرینشآموزشپژوهش

مراکز آموزش عالي 	•
ودانشگاه ها

مراکز علمي وپژوهشي	•
خانه و محل کار	•
کتاب خانه هاي عمومي 	•

و تخصصي و اختصاصي 
و شخصي

مراکز آموزش آزاد 	•
روزنامه نگاري، خبرنگاري 

و نویسندگي
مراکز آموزش عالي هنر 	•

و علوم انساني

خانه و کارگاه	•
دفاتر مطبوعات،	•
دفتر خبرگزاری	•

مؤسسه مطبوعاتي	•
آرشیوها،	•
دفاتر نشریه	•
مؤسسه لیتوگرافي	•
مؤسسه انتشاراتي	•
چاپخانه و صحافي	•
آرشیو الکترونیک و 	•

)NAL( سایت داخلي

شبکه رایانه اي	•
دفتر نمایندگی 	•
مؤسسه پخش	•
انبار	•

کتاب فروشي، کتاب خانه، 	•
نمایشگاه

فضاهاي نیمه عمومي و 	•
نیمه خصوصي

دکه روزنامه فروشي، 	•
وب سایت، پاتوق و 

قرائت خانه

کتاب خانه، قرائت خانه، 	•
خانه و محل کار

فضاهاي نیمه عمومي و 	•
نیمه خصوصي

دفاتر تشکل ها صنفي ـ 	•
حرفه اي

مؤسسات و دفاتر 	•
تبلیغاتي

موزه هاي تخصصي 	•
مطبوعات

کلیه مصادیق چرخه فرهنگى مطبوعات

مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

پژوهش گرپژوهش
پژوهشمنتقد

مراکز آموزش عالي و دانشگاه ها
مراکز علمي و پژوهشي

خانه و محل کار
کتاب خانه هاي عمومي و تخصصي و 

اختصاصي و شخصي

استاد و شاگردآموزش
آموزش

کسب دانش و علم
مراکز آموزش آزاد روزنامه نگاري، خبرنگاري 

و نویسندگي
 مراکز آموزش عالي هنر و علوم انساني

آفرینش

مدیرمسئول، سردبیر
هیئت تحریریه

نویسنده، منتقد، طراح و گرافیست، 
کاریکاتوریست، عکاس
روزنامه نگار و خبرنگار

نگارش
اطالع رساني

خانه و کارگاه
دفاتر مطبوعات
دفاتر خبرگزاري



مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

تولید

مدیر داخلي
سردبیر، ویراستار، مصحح، 

نسخه خوان، اپراتورها و خدمات 
پشتیباني و مدیر فني

چاپ و نشر

مؤسسه مطبوعاتي
دفتر نشریه

مؤسسه لیتوگرافي
مؤسسه انتشاراتي
چاپخانه و صحافي

آرشیوها
)LAN( آرشیو الکترونیک و سایت داخلي

مدیر توزیع، انباردار، عاملین پخش،توزیع
نگهداري، بسته بندي و پخشنمایندگي ها، خدمات پشتیبان

شبکه رایانه اي
دفتر نمایندگي
مؤسسه پخش

انبار

عرضه

فروشنده
 کتاب دار
دکه دار

غرفه دار نمایشگاه کتاب

فروش و امانت

کتاب فروشي، کتاب خانه، نمایشگاه
فضاهاي نیمه عمومي و نیمه خصوصي

دکه روزنامه فروشي، وب سایت، پاتوق و 
قرائت خانه 

خواننده روزنامهمصرف
کتاب خانه، قرائت خانه، خانه و محل کارمطالعه و خواندن، گردآوري کتاب دار

فضاهاي نیمه عمومي و نیمه خصوصي

تبلیغات 

مدیر، برنامه ریز
طراح آگهي، پوستر و بروشور

 سفارش دهنده و سفارش گیرنده
خدمات پشتیباني

جذب و درج آگهي
اطالع رساني و برپایي 

رویدادهاي فرهنگي: برگزاري 
نمایشگاه و جشنواره، افتتاحیه، 

کارگاه و سمینار

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ حرفه اي
مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي

موزه هاي تخصصي مطبوعات



با توجه به جداول فوق مهمترین فضاهاى چرخه فرهنگى مطبوعات عبارتند از:

کتاب خانه  تخصصی      موزه  تخصصی ●
کتاب فروشی      نمایشگاه کتاب ●
مؤسسه لیتوگرافی      مؤسسه انتشاراتی ●
چاپخانه و صحافی       مؤسسه مطبوعاتی ●
دفاتر نشریات       دفاتر خبرگزاری ●


