
 

 
 

 کنیم درست عکس لیوان چگونه

 

دادن به عزیزی است.  هدیه های قدیمی یا ایجاد یادگاری برای لیوان سفارشی راهی ساده برای به روزرسانی عکس لیوان

که دوست دارید، می توانید هر تصویری را  عکس خانوادگی باشد، یک جمله خنده دار یا فقط یک عکس کخواه ی

از  راضافه می کند. بهت لیوان رمورد نظر خود اضافه کنید. این پروژه تضمین شده است که یک پایان تازه به ه لیوان هب

 همه این است که فوق العاده ساده است و به هیچ وجه زمان نمی برد.

اگرچه صنایع دستی واقعاً مورد عالقه شما نیستند، خدماتی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها به همین راحتی برای 

 شما ساخته شود!

 روش چاپ لیوان عکس سفارشی در خانه

 .است که دوست دارید شخصی سازی کنید لیوانی ن، یافتلیوان روی عکس چاپ خام را تهیه نمایید. اولین قدم شما در لیوان

ر نظر را د لیوان لکه دوست دارید استفاده کنید. با این حال، ممکن است بخواهید رنگ، بافت و شک لیوانی رمی توانید از ه

 بگیرید.

هایی با رنگ ثابت که با رنگ  لیوان .های صاف با شکل منظم بهترین عملکرد را دارند لیوان ،به طور کلی

 واهند کرد.شما مطابقت دارند نیز بهتر عمل خ عکس های

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


 

 
 

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 .هایی با سطح ناهموار یا خشن ممکن است به سختی بتوان تصویر را به آن متصل کرد لیوان

 .هایی با اشکال غیرمعمول می توانند تصویر را تار کنند لیوان

که می خواهید سفارشی سازی کنید، می توانید یکی  حرارتی لیوان برای استفاده پیدا کنید. پس از انتخاعکسی ب

کنید انتخاب کنید  پچا را که می خواهید عکسی رهای مورد عالقه خود را برای استفاده انتخاب کنید. می توانید ه عکس از

 خود اعمال کنید. روی لیوان و

  با انتخاب تصویری که فکر می کنید مناسب باشد، لذت ببرید.

 کنید. چاپ یباشد تا بتوانید به راحت دیجیتال بشما باید در قال عکس به احتمال زیاد

 

، باید روی لیوان خود و استفاده از آن بر چاپ عکس را بررسی کنید. قبل از عکس هشود. انداز چاپ شما باید عکس

 نتخاب کرده اید متناسب است.که ا لیوانی در ناحیه تصویر را بررسی کنید. می خواهید مطمئن شوید که چاپ تصویر هانداز

شما متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده  لیوان هر تصویری که خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، ممکن است باعث شود

 بود، به نظر برسد.

 اندازه گیری ابعاد لیوان

 .می تواند مفید باشد روی لیوان ه، اندازه گیری فضای تصویر برنامه ریزی شدچاپ قبل از

شده را به شما می  تصویر چاپ را به شما ارائه می دهند. این احتماالً ابعاد” چاپ پیش نمایش“، اکثر چاپگرها چاپ زاقبل 

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/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio44Wru8zyAhUFgRoKHTZVCakQFnoECAkQAw&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/


 

 
 

 .گوید

 خیلی بزرگ یا کوچک است، باید اندازه تصویر را تغییر دهید. تصویر اگر

باید چاپگر خود را با کاغذ انتقال دارید،  چاپ هکنید. اکنون که تصویری آماد چاپ لرا با استفاده از کاغذ انتقا عکس

 بارگذاری کنید.

 

 کاغذ حرارتی

خود بچسبانید.  روی لیوان است که به شما امکان می دهد تصویر را به صورت دائمی چاپی کاغذ انتقال کاغذ مخصوص 

  شما با کاغذ انتقال و نه کاغذ معمولی پر شده باشد. چاپگر مطمئن شوید که چاپ قبل از

 .کاغذ انتقال را می توان به راحتی از طیق اینترنت خریداری کرد

 .بررسی کنید چاپ انتقال در انبار دارند. در بخش صنایع دستی یا کاغذ فروشگاه های زنجیره ای بزرگ احتماالً کاغذ

انتقال از قبل با مهر و موم خارجی پوشش داده شده  چاپ کاغذ را با پوشش اکریلیک شفاف اسپری کنید. برخی از کاغذهای

. بر روی تصویر قرار دهید یک پوشش اکریلیک شفاف چاپ اند. با این حال، اگر کاغذ انتقال شما نیست، الزم است پس از

  شما را ایمن می کند. لیوان کمک می کند و ماشین ظرفشویی تصویر این به ماندگاری

 شما می توانید پوشش اکریلیک واضحی را در اکثر فروشگاه های سخت افزار یا لوازم خانگی پیدا کنید.

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/


 

 
 

 .فروشگاه های زنجیره ای بزرگ احتماالً پوشش اکریلیک دارند

 .وید که تمام تصویری را که استفاده می کنید کامالً پوشانده ایدمطمئن ش

قبل از ادامه دادن، اجازه دهید مدت زمان زیادی از پوشش خشک شود. مدت زمان خشک شدن پوشش اکریلیک شما بسته به 

 شد.ا طول می کنوع استفاده شما متفاوت خواهد بود. بعضی فقط چند دقیقه طول می کشد، در حالی که بعضی دیگر ساعته

 برش تصویر

تصویر را برش دهید و آن را در آب خیس کنید. پس از خشک شدن پوشش، می توانید تصویر را برش دهید، بقیه ورق 

به اندازه و شکل دلخواه شما رسید ، باید آن را برای چند دقیقه در آب خیس کنید. با این  تصویر کاغذ را برش دهید. وقتی

  آماده می شود. لیوان یبرا تصویر رکا

 

 .یک کاسه کوچک را با آب پر کنید

 .را که می خواهید استفاده کنید پس از قطع آنها درون آب قرار دهید تصاویری

 .مطمئن شوید تصاویر کامالً غوطه ور شده اند

 .بمالید، باید حدود یک دقیقه خیس بخورد روی لیوان عکس سفارشی قبل از اینکه تصاویر را

روی  هرا اعمال کنید و بگذارید خشک شود. هنگامی که تصویر شما در آب خیس خورد، آماده استفاد تصویر

 بچسبانید. می توانید قبل از خشک روی لیوان ا، پشتی کاغذ را بردارید و آن ررا از آب بیرون بیاورید تصویر .است لیوان

 .، برخی از تنظیمات را در موقعیت آن انجام دهید، بنابراین ابتدا نگران کامل بودن آن نباشیدتصویر شدن

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/


 

 
 

 .هنگامی که تصویر را در جایی که می خواهید داشته باشید، فرصت دهید تا خشک شود

 .کاغذ انتقال که استفاده کرده اید، خشک شدن بعضی از تصاویر بیش از سایر موارد طول می کشدبسته به نوع 

 شما باید خشک شود. لیوان تخود را بخوانید تا بدانید دقیقاً چه مد کاغذ انتقال دستورالعمل های موجود بر روی

amedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

 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 انواع ساخت

  متون تخصصی مهترج و تایپ و… و بروشور

را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خود را برای … و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

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/
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/%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/


 

 
 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
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/how-to-make-mugs/
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/


 

 
 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

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%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/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%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/


 

 
 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنیم د

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF ن های قهوه دانلودلیوا ساخت تاریخچه

 

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%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/%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%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/


 

 
 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

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

 

 تیشرت شنمای صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFای قهوه دانلود تکامل لیوان ه

 

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%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/%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%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/


 

 
 

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

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

 

 تبلیغاتی بازاریابی

 تکنیک محبوب... PDF 5بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان دانلود 

 

 لیوان چاپ های تکنیک

 لیوان و فنجان... PDFتکنیک های چاپ لیوان دانلود 

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%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/%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%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/


 

 
 

 

 سفارشی لیوان چاپ

 بسیار پیش آمده که... PDFچاپ لیوان سفارشی دانلود 

 

 دستی بصورت لیوان چاپ

 ورت دستی بسیار پیش آمده...چاپ لیوان بص PDFدانلود 

 

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/%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%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%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/

