
 

 
 

 کار و کسب طرح و فرصت سود، – وانلی مشاغل شروع نحوه

 

 نمشاغل چاپ لیوا

 چیست لیوان چاپ تجارت

ی را ترجیح می دهند اما قهوه در این دنیا حتی یک نفر نیست که صبح یا در هر قسمت از روز قهوه ننوشد. بسیاری از افراد چا

 قول لنق یک یا و دارید زیبا لیوان یک خود صبحانه قهوه لیوان یتوسط هر کس حداقل یک بار در روز نوشیده می شود. وقتی برا

 مکنی می تعجب ما اوقات گاهی. کنید آغاز جدید روز یک با را خود مثبت پاسخ کند می کمک شما به خود، لیوان روی انگیزشی

 هب خرید، هنگام که است دلیل همین به. کند نمی جلب زیاد را ما توجه ساده چیزهای.شود می چاپ هایی لیوان نچگونه چنی که

 باید که است ساده کامالً کار یک قهوه چاپ لیوان مشاغل. باشد زیبا آنها به نگاه که گردیم می قهوه چاپی یها لیوان دنبال

بل از انجام مراحل کار را کامالً یاد بگیرید. بدون داشتن دانش کافی در مورد هنر، ممکن است ق باید شما اما دهید، انجام خودتان

 .نشوید خود نظر مورد های لیوان یرو عکس موفق به چاپ

آموزش می دهد. هنگامی که این  شما به را قهوه لیوان چاپ جزئیات و اصول تمام که دارد وجود آنالین های فیلم از بسیاری 

 و اردد احتیاج قهوه لیوان کمشکل را از دست دادید، می توانید همیشه به کار خودتان تبدیل شوید. هر شخصی در این دنیا به ی

 .بود خواهد سودآور بسیار کار یک دلیل همین به

 دارد؟ شرایطی چه لیوان چاپ و کنیم شروع را لیوان چاپ در اینجا در این مقاله یاد خواهیم گرفت که چگونه کار

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 لیوان چاپ اصول کسب و کار مشاغل

https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9/
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/%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/%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/gallery/
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/


 

 
 

تجارت یک هنر است. وقتی می دانید چگونه این کار را انجام دهید، مطمئناً از آن سود خواهید برد. قبل از هر چیزی، چند قانون 

 استراتژی را خود لیوان مهم در تجارت وجود دارد که باید هنگام شروع یک کار جدید در نظر گرفته شود. هنگامی که شما تجارت

 ا و مواردی که باید به آنها فکر کنید سرمایه گذاری است.ه قلعه کنید، می

های موجود در بازار همیشه ارزان نیستند به همین دلیل شما باید با فروشندگان کامل در تماس باشید. خرید عمده آنها  لیوان

 و کوچکتر های لیوان بسیار ارزانتر از خرید آنها از مغازه های خرده فروشی است. وقتی برای اولین بار آن را امتحان می کنید، با

، شما به نوع یوانل ااین ترتیب اگر تالش نتیجه مطلوبی نداشته باشد، ضرر زیادی نمی کنید. نه تنه به. کنید شروع کوچکتر تصاویر

، نیاز خواهید داشت. هنگامی که در حال راه اندازی مشاغل هستید، به لانتقا کاغذ به معروف است، نیاز مورد چاپ یکاغذی که برا

 کاغذهای فله ای نیز نیاز خواهید داشت.

 

 کاغذ روی را خود طراحی هنری کارهای شما اینکه، مثل. دارید نیاز لیوان چاپگر به خود های چاپ روی لیوان و در آخر، برای

 .کنید منتقل لیوان به را آنها باید لیوان رچاپگ از استفاده با سپس و یافت خواهید انتقال

 یند مشاغل چاپ لیوانفرآ

به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و این مراحل سابلیمیشن و  لیوان روی عکس چاپ یدو روش برا

 در هک است ای ساده روش زیرا داریم تمرکز سابلیمیشن روند بر ما مقاله این در. است دیجیتال سرامیک برگردان عکس فرآیند

  شن به تجهیزات زیر احتیاج دارید:سابلیمی فرآیند از استفاده با لیوان چاپ برای. دارد خوبی نتیجه و شود می ارائه آنجا

o حرارتی پرس دستگاه 

https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%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/heat-press/
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/


 

 
 

o یرنگ چاپگر 

o کاغذ انتقال سابلیمیشن  

o نوار مقاومت در برابر حرارت 

o محل کسب و کار 

 

 محل کسب و کار مشاغل چاپ لیوان

مجوزها و مجوزهای قانونی است. اگر در حال راه اندازی فروشگاه خود هستید، الزم است از مقامات محلی و ایالتی برای جنبه دیگر 

افتتاح فروشگاه خود پیگیری کنید. مکان نیز مهم خواهد بود. تحقیق در مورد رقابت در منطقه ای که می خواهید فروشگاه خود را 

باید چیزی بهتر از آنچه دیگران ارائه می دهند را در اختیار مشتریان خود قرار دهید تا مشتریان راه اندازی کنید انجام دهید. شما 

با هر بار شستشو محو نشود. نامی به کسب و کار  چاپ تا است مهم نیز خوب کیفیت با چاپ بیشتر و بیشتری پیدا کنند. جوهر

 خود اختصاص دهید که به شما در جذب مشتری کمک کند. خارج از جعبه ساختن آن باعث جذب بیشتر مشتری می شود.

 بازار

 مهم بسیار روز در یا کسی تولد روز در چه جشن، فصل در چه. کنند می درست العاده فوق هدیه مورد یک نیز ها لیوان

ول ق نقل یک با یا عزیزانتان تصاویر با لیوان چاپ .بخشند می شما هدیه به تری شخصی جلوه شخصی های لیوان ،نتاینول

عاشقانه بیانگر چیزی بیش از آنچه قادر به گفتن خواهید بود. همچنین می توانید محصوالت خود را به صورت آنالین بفروشید، که 

 بستر بزرگی در دنیای امروز است.

 نتیجه

https://www.hamedprint.ir/5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM-Z_5ltjyAhWEA2MBHdk8Ct4QFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE&usg=AOvVaw3nxQBjzPlNAGmjWUw8Hi8H
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/


 

 
 

 ری می کند.هدف قرار دادن نوع مناسب بازار برای همه مشاغل مهم است. دانستن اصول نحوه عملکرد هر بازار نیز کمک بسیا

  

 چاپ خود را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید -8

 .ندک منتقل را تصویر و شود خشک تا بخورد آفتاب تا بگذارید و بیاورید بیرون به نگاتیو با را خود پیراهن داکنون می خواهی

 .دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید 15-10خود را به مدت  چاپ

 .بعد از ظهر باشد 3:00صبح تا  11:00بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که خورشید شدیدترین حوالی ساعت 

 .دهید نشان را خود چاپ اگر ابری باشد، ممکن است مجبور شوید مدت طوالنی تری

 چند دقیقه، تاریک شدن تصویر را مشاهده خواهید کرد.بعد از حدود پنج یا 

 منفی را حذف کنید-9

 .بهتر است نگاتیو را در فضایی که خیلی روشن نیست حذف کنید

 .کند می کمک چاپ حذف نگاتیو در نور مالیم به سالم نگه داشتن

 .می توانید آن را با دست نیز بشویید اما بشویید، لباسشویی ماشین در را خود پیراهن است بهتر. بشویید را خود پیراهن

 .دهد می نشان تازه و زیبا را شما چاپ و شود می پاک شما پیراهن اضافی از روی Inkodyeبا شستشو، هر نوع 

 .برای داشتن بهترین نتیجه از آب گرم تا گرم استفاده کنید

 .ممکن است بخواهید آن را دو بار بشویید تا تمام باقی مانده از بین برود

 ، آماده پوشیدن است!پیراهن بعد از تمیز بودن

amedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت تی روی چاپ . لیوان چاپ

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

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

https://www.hamedprint.ir/
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/


 

 
 

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

  

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/


 

 
 

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/


 

 
 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFم دانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنی

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/


 

 
 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFن های قهوه دانلود لیوا ساخت تاریخچه

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

 هوهق های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

 

 تبلیغاتی بازاریابی

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 تکنیک محبوب... PDF 5انلود بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان د

 

 لیوان چاپ های تکنیک

 لیوان و فنجان... PDFتکنیک های چاپ لیوان دانلود 

 

 سفارشی لیوان چاپ

 بسیار پیش آمده که... PDFچاپ لیوان سفارشی دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/


 

 
 

 

 دستی بصورت لیوان چاپ

 چاپ لیوان بصورت دستی بسیار پیش آمده... PDFدانلود 

 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/

