
 

 
 

 چاپ مختلف روشهای

 

 چاپ فروشهای مختل

موجود است و آنها همچنان در حال تکامل هستند. هر نوع برای نیازهای مختلف مناسب است، به این  چاپ انواع روشهای مختلف

 بنابراین .کند برجسته نحو بهترین به را آنها خدمات یا محصوالت که کنند انتخاب را چاپ معنی که مشاغل می توانند یک تکنیک

 دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه و چیست پچا فمختل انواع

 چاپگر دیجیتال

 خراط عنوان به شده شناخته چاپ تکنیک ترین قدیمی. است داشته وجود میالد از بعد 220 سال از قبل از که است چیزی چاپ

 .است چوبی سطح روی بر تصویر حکاکی شامل و شود می شناخته چوبی

کرده است. به جای کنده کاری دستی چوب، می توانید طیف وسیعی از روش های  پیشرفت بسیار چاپ داز آن زمان به بع

 پیشرفته تکنولوژیکی را انتخاب کنید.

 

https://www.hamedprint.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%86%d8%a7%d9%be/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 روشهای مختلف چاپ

 در اینجا هفت مورد از معروف ترین و متداول ترین انواع آنها آورده شده است:

o لیتوگرافی افست 

o فلکسوگرافی 

o اپ دیجیتالچ 

o فرمت بزرگ 

o چاپ صفحه نمایش 

o پرینت سه بعدی 

o LED UV 
o چاپ سابلیمیشن 

 لیتوگرافی افست

 :اغلب برای موارد زیر استفاده می شود

 چوب ، بوم و پارچه رسانه های سطح خشن به عنوان مثال

 



 

 
 

 .روش همه کاره بنابراین می توان از آن برای کتاب، کاغذ، لوازم التحریر و موارد دیگر نیز استفاده کرد

. است انبوه چاپ برای محبوب بسیار روش یک شود، می شناخته نیز لیتو یا افست چاپ عنوان به که افست چاپ سنگی

 .دارند خود در را چاپ از محتوای مورد نیاز برای تصویری کدام هر که است آلومینیوم از معموالً چاپ صفحات شامل

، که می تواند هر نوع کاغذی باشد، )غلطک( بر روی غلطک یا پتو الستیکی منتقل چاپی سپس این صفحات قبل از رفتن به رسانه

این، مواد  بر عالوه. شود می صفحات عمر افزایش باعث این و نیستند تماس در فلزی صفحات با چاپی می شوند. رسانه های

انعطاف پذیر غلطک ها یا پتوهای الستیکی به این معنی است که لیتوگرافی افست می تواند در هر محیطی با سطوح ناهموار 

 .استفاده شود

 استفاده یادز یا کم حجم با چاپی کارهای برای تواند می و است عالی بسیار باال کیفیت با تصاویری تولید در لیتوگرافی افست

 اغذک مانند باشد صاف اینکه از نظر صرف کند، چاپ نیز یک انتخاب همه کاره است زیرا می تواند بر روی هر سطح صاف این. شود

 .بوم مانند خشن یا

 فلکسوگرافی

 :اغلب برای موارد زیر استفاده می شود

 ببسته بندی و برچس

 .هر چیزی با الگوهای پیوسته به عنوان مثال کاغذ دیواری و بسته بندی هدیه

 از چاپ نوع این. شود می استفاده ناهموار سطوح روی چاپ برای معموالً و است لترپرس چاپ مدرن نسخه فلکسوگرافی چاپ

 .شود استفاده باال حجم با کارهای برای تواند می و کند می استفاده سریع کننده خشک مایع نیمه جوهرهای

نه های دوار بر روی یک پرس وب پیچیده شده اند استفاده می شود. این استوا اطراف در که انعطاف قابل فتوپلیمر چاپ از صفحات

 لمنتق یچاپ صفحات جوهر دار دارای تصویر کمی برجسته ای از محتوا هستند و با سرعت زیاد می چرخند تا تصویر را روی رسانه

 .کنند

رعت باالی پرس، مناسب بودن برای مدت طوالنی و قابلیت چاپ بر روی طیف وسیعی از رسانه ها از جمله فلکسوگرافی به دلیل س

 پالستیک، سلفون و فیلم فلزی، یک انتخاب محبوب است.

 

https://www.hamedprint.ir/designing/


 

 
 

 چاپ دیجیتال

 :اغلب برای موارد زیر استفاده می شود

 ر، بروشور ، پوستربن چاپ

. دهد می پوشش را لیزر و افشان جوهر چاپ هجمل از ها تکنیک از مختلفی انواع که است مدرن روش یک چاپ دیجیتال

 .شوند می ارسال چاپگر به PDF، تصاویر مستقیماً با استفاده از فایل های دیجیتالی مانند لدیجیتا چاپ در

 و توق در تواند می و برد می بین از شود، می استفاده چاپ سنگی مانند چاپ دیگر انواع در که چاپ این امر نیازی به یک صفحه

 ید(.کن چاپ را بیشتری تعداد اینکه مگر) کند جویی صرفه شما هزینه

 برای همچنین. کنند چاپ تقاضا صورت در تا دهد می اجازه مشاغل به و آورد می فراهم را سریع چرخش امکان چاپ دیجیتال

 .داد انجام چاپ یک اندازه به توان می را ها درخواست – است عالی بسیار کوچک مشاغل

 با های چاپ ن به صرفه را ایجاد کند که همچنانمقرو روشی تواند می کنید، انتخاب مناسب کار برای را دیجیتال چاپ اگر

 .کند تولید بزرگتر مقیاس های گزینه سایر به شبیه را باال کیفیت

 

 فرمت بزرگ

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 :اغلب برای موارد زیر استفاده می شود

 لوینی بنرهای ، پوسترها ، بیلبوردها تابلوهای بزرگ مانند

 یکاغذ دیواری و نقاشی های دیوار

 هگرافیک طبق

 تلمین

برای رسانه های  چاپ روش این. دارد وجود رول چاپ عرض حداکثر تولید برای بزرگ چاپ همانطور که از نامش پیداست،

، دیجیتال پچا دتبلیغاتی سنتی و مشاغلی که به دنبال تأثیر بسزایی در مشتریان خود هستند، در مقایسه با روش های دیگر مانن

 .زمینه بسیار وسیع تری را برای کار به شما هدیه می دهد

که به طور تدریجی برای تولید یک ورق  کند می استفاده چاپی های رول از جداگانه، های برگه روی چاپ جای به بزرگ چاپ

 بزرگ تغذیه می شوند.

 نبهتری بزرگ روکش ساختمان ، بیلبوردها ، بنرها و نقاشی های دیواری ، چاپ با فرمت مانند بزرگ چاپی برای رسانه های

که  رای تولید اقالم مسطحب را بزرگ های رسانه مشاغل اکثر. نیستند بزرگ ماده یک تولید به قادر چاپ روشهای سایر. است گزینه

 می توانند به دیوار آویزان شوند انتخاب می کنند، اما همچنین می توانند تا شوند یا به گونه ای ساخته شوند که آزادانه بایستند.

 نمایش صفحه چاپ

 اغلب برای موارد زیر استفاده می شود:

o لباس روی گرافیک و چاپ لوگو 

o بنرهای پارچه ای 

o پوسترها 

 به مش. شود می استفاده دیگر مواد به تصویر انتقال برای مش یا خوب مواد از آن در که است چاپ روش یک فحهچاپ روی ص

 تصویر دقت با شود موفق تا شود می داده فشار آن به جوهر و کند می ایجاد ای صفحه که است شده کشیده ای گونه

 فلز و کاغذ برای تواند می شود، می استفاده ها پارچه ایرس و لباس روی گرافیک چاپ برای که صفحه روی چاپ کنید چاپ را

 .شود استفاده نیز

 .شود استفاده عمده صورت به تکراری موارد چاپ برای است بهتر بنابراین است، نیاز مورد زیادی تنظیمات صفحه روی چاپ با

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWyNaXmbbzAhXPwJ4KHYmcBEEQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF&usg=AOvVaw1gH-KG1BxiUvXnDlNtXW3Y


 

 
 

از تصویر مشابه نیاز دارید، این روش  زیادی مقدار به اگر اما. نیست صرفه به مقرون بسیار کم تعداد با سفارشات برای

 .است صرفه به مقرون بسیار پچا برای

 پرینت سه بعدی

 اغلب برای موارد زیر استفاده می شود:

o تبلیغات 

o موارد جدید 

o نمایش موارد 

 یمجسمه های اسباب باز

 بر تأثیرگذاری برای عالی راهی تواند می که کنیم، چاپ سه بعدی به ما اجازه می دهد تا اشیاء سه بعدی را چاپ ،1980از دهه 

 یا بعدی سه های مدل از دیجیتال مدل های داده از استفاده با مختلف های اندازه و اشکال با نظر مورد اشیاء. باشد شما مخاطبان

( ایجاد می شوند. سپس مخلوط های افزودنی ترکیب می شوند تا این شی AMFودنی )افز تولید فایل یک مانند الکترونیکی منابع

 .سه بعدی تولید شود

 اینکه از بعد. هستند چاپ های سه بعدی همچنان پیچیده تر شده اند. امروزه حتی اقالمی با قطعات متحرک داخلی قابلچاپگر

های کوچک با استفاده از یک ماده پالستیکی مخصوص روی کار شد، الیه  CAD مانند کامپیوتری برنامه یک روی جزئیات

 .شوند می چاپ هم

 UV LEDچاپ 

 .است یافته رواج مشاغل بین در سریع برگشت زمان و باال بسیار کیفیت با چاپ لروشی است که به دلی

 فرایند. کند می استفاده پچا ( برای خشک کردن جوهر هنگامUV) بنفش ماوراء نورهای از که است دیجیتال چاپ این یک نوع

 ای لحظه زیرا کند، می متمایز چاپ نیز معروف است، منحصر به فرد است و آن را از سایر روشهای UV پخت به که کردن، خشک

 .کند می جلوگیری مواد در جوهر رفتن فرو از و است

شدن جوهر باشید، این باعث صرفه جویی در وقت می شود و رنگ ها بسیار واضح تر و نتایج؟ دیگر مجبور نیستید منتظر خشک 

 .شفاف تر به نظر می رسند

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 سیاریب برخالف و کند می استفاده کمتری قدرت از چاپ سنتی سازگار با محیط زیست است زیرا نسبت به ماشینهای UVچراغ 

 .شود نمی محدود چاپ خاص ( یا کارهایچاپ مواد) موجودی نوع به دیگر، روشهای از

 آل ایده پوستر و جزوه ، گکاتالو همه کاره بودن آن به این معنی است که برای طیف گسترده ای از پروژه ها از جمله بروشور ،

قابلیت خشک کردن فوری جوهر و تولید رنگ های روشن، می تواند یک محصول معمولی را به یک محصول لوکس  دلیل به. است

 و با کیفیت باال تبدیل کند که توجه را به خود جلب می کند.

 چاپ سابلیمیشن

 چاپ ،چاپ روی لیوان ،تتیشر روی چاپ هجمل از مختلف اشیاء روی چاپ رایج های روش از یکی چاپ سابلیمیشن

 زیادی بسیار طرفداران تصویر شفافیت و درخشندگی دلیل به نلیوا روی چاپ کیفیت. باشد می …و سنگ ، شتابلوفر

 ابزار بهترین جزو تیشرت و نلیوا چاپ ابل ارائه می باشند.ق ها مدل انواع در و باال کیفیت با بسیار لیوان های چاپی .دارد

 .اند شده شناخته امروز دنیای در تبلیغاتی

 .به دلیل تبدیل مواد از حالت جامد به گاز می باشد Sublimation به چاپ م گذاری این نوععلت نا

 .هستند خاص هدایای مناسب بسیار که باشد می نفیس های گسن و چاپ تابلوفرش یکی از سریع ترین روشهای

 

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

 

 

 نلیوا چاپ

 شتابلوفر چاپ

 تتیشر چاپ

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

 

 

 لکریستا قاب چاپ

 یجادوی یا حرارتی یوانل چاپ

 ببشقا چاپ

  

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
https://www.hamedprint.ir/plate/


 

 
 

hamedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر اعانو ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

رسال ود را برای ما اخ آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/

