
 

 
 

 دهیم انجام خانه در ای حرفه صورت به را شرت تی نمایش صفحه روی چاپ چگونه

 

 تتیشر چاپ آنالین سفارش

 یگالر

با  است. صفحه چاپ خود استفاده کنید، شرت تی روی عکس چاپ ساده ترین و سریع ترین راهی که می توانید برای ایجاد

هایی  طرح ،کنید طراحی یا هر ماده دیگری که می خواهید روی آن شرت تی می توانید روی Screen Printingاستفاده از 

 با کیفیت حرفه ای ایجاد کنید.

اگرچه ممکن است برخی تصور کنند که این روش پیچیده و فهم آن دشوار است، اما اگر به درستی راهنمایی شوید خواهید 

 صفحه یک چاپ است فرآیند تی شرت فهمید که این روش آسان ترین و پیچیده ترین روش انتقال طرح شما به روی یک

 .استفاده استتکنیک استفاده از مش برای انتقال جوهر به بستر مورد 

در  حرفه ای شرت تی چاپ در این مقاله، ما می خواهیم شما را در فرآیندی راهنمایی کنیم که می توانید برای دریافت بهترین

 د.خانه خود دنبال کنی

 مراحل دنبال کردن:

https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88/
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/gallery/
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://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D8%AA_%DA%86%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87
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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

برای این کار  Screen Frameخود را انجام دهید ساخت یک  چاپ صفحه اولین کاری که باید انجام دهید وقتی می خواهید

 هاست. اینکه چطور می توانید از پس آن برآیید این است ک

می خواهید یا می توانید مانند قاب  فریم های چوبی کشسان بوم را از فروشگاه های راحتی بخرید اگر کاالهای ارزان قیمت

 های آلومینیومی گران تر و ماندگارتر شوید.

 خرید مش:

، کاغذ یا کارهای هنری شما شرت تی ههنگام خرید مش، اطمینان حاصل کنید که کیفیت مطلوبی را دارید که جوهر را ب

 منتقل می کند.

 

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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

دن خود مش استفاده می شود و تعداد نخ های هر مربع را در اینچ روشن از شمارش مش برای تشخیص شل بودن یا سفت بو

 .می کند

با مش به قاب بپیوندید. اگر می خواهید خیلی تنگ باشند تا از پاره شدن جلوگیری شود، اطمینان حاصل کنید که صفحه 

دار برای محکم نگه داشتن آنها را محکم از روی قاب بکشید و سپس از منگنه برقی یا میخ های قاب  مش بسیار تنگ است.

 .استفاده کنید

 .دومین مرحله ای که باید پس از ساخت تابلوی خود دنبال کنید، تهیه کارهای هنری است

سفارشی خود را تهیه کنید که از طریق جوهر منتقل می شود. برای دستیابی به این هدف، به کمک موارد زیر  طرح دشما بای

 نیاز دارید.

o یک مداد 

o غذ محکم و ضخیمیک کا 

o مقوا سبک 

o تابلو پوستر 

o چاقوی دقیق 

روی صفحه مطالعه کنید تا بتوانید محدودیت های خود را بهبود ببخشید. برای  چاپ شما باید ماهیت پیچیده طرح ها را برای

 بهترین خروجی این مراحل را دنبال کنید.



 

 
 

 

 .کرده اید چاپ ،اطمینان حاصل کنید که فقط یک رنگتیشرت چاپ هنگام

 .سیاه استفاده کنید لباس یمانند سفید رو چاپ شما باید از تصاویر متضاد برای

را انجام دهید. وقتی رنگ جوهر قبلی خشک شد، یکی پس از دیگری رنگ  چاپ پیچیده است، باید بارها طراحی هنگامی که

 .کنید چاپ را

از قبل ساخته شده خود را روی صفحه پوستر قرار دهید زیرا این امر به راست شدن طرح کمک می کند. اطمینان  طرح

 شما ساده نگه داشته شده است. طرح ، چاپ حاصل کنید که برای نتیجه بهتر

 شابلون

سپس می توانید آثار هنری آماده شده را توسط بهترین برش کاغذ به صورت شابلون که در جوهر فرو می رود برش دهید. 

هنگام برش دادن شابلون، مطمئن شوید که فقط حلقه های سفید را برش دهید در حالی که حلقه های قرمز باید با شابلون 

 .پوشانده شوند

ک کاغذ محکم برش دهید، می توانید از یک کاغذ شفاف جایگزین استفاده کنید، اگرچه خود را با ی طرح اگر نمی توانید

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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

های پیچیده کمی دشوار است. اطمینان حاصل کنید که فقط از جوهر سیاه برای کاغذ شفاف استفاده شده  طرح هنگام برش

 منتقل کند. شرت تی بهرا  طرح است. از جوهر سیاه به عنوان محاصره نور استفاده می شود تا جوهر بتواند

 چاپ مناسب

 .های خود به طور حرفه ای در خانه باید موارد زیر را آماده کنید چاپ روی تی شرت قبل از شروع مراحل

 یک امولسیون تصویری با

o حساس کننده آن 

o صفحه با آن قاب 

o یک جفت دستکش دستی 

o التکس 

o  وات 250یک المپ 

o یک اتاق تاریک در خانه شما 

 دمی شون چاپ ه روی صفحهو غیر تیشرت مواردی که مانند

 رصفحه جوه چاپ

 تکه های کاغذ مقوایی

 وقتی همه این موارد آماده شد، مراحل زیر را دنبال کنید:

 صفحه را با امولسیون خسته کنید.

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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

شما باید امولسیون را با حساس کننده مربوطه ترکیب کنید. پس از مخلوط کردن، صفحه نمایش خود را در یک کیسه یکبار 

 سیون را روی آن پخش کنید.مصرف قرار دهید و با استفاده از اسکاج امول

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/


 

 
 

 شود، آن را چاپ نوقتی امولسیون را روی صفحه پخش می کنید ، مطمئن شوید که بیش از تصویری که قرار است روی آ

پوشش می دهد. حتی می توانید برای اطمینان از اینکه صفحه به درستی پوشانده شده تا هلو تیره باشد، این کار را ادامه 

 اتاق تاریک خود نگه دارید تا کامال خشک شود.دهید. سپس آن را در 

 صفحه را باز کنید تا تصویر روی آن دیده شود.

بدون اینکه تصویر را در معرض نور قرار دهید، صفحه قاب گرفته شده را به سمت پایین و روی یک سطح سیاه قرار 

دهید. همچنین، تصویر را با استفاده از امولسیون بر روی صفحه قرار دهید. شفافیت را با یک تکه شیشه یا نوار چسب 

 .بچسبانید

 تر از صفحه قرار دهید و اتاق تاریک را ترک کنید.فوت باال 2وات را با تصویر خود  250چراغ 

برای تأثیر بیشتر نور، می توانید از یک چراغ میز استفاده کنید که نور آن را پایین می آورد. مطمئن شوید که در اتاق 

 .تاریک چراغ دیگری روشن نشده باشد

باال ببرید. اگر یک خط آبی کمرنگ از محل تحت دقیقه فاصله، به اتاق تاریک برگردید و شفافیت را به آرامی  15بعد از 

 .با موفقیت انجام می شود چاپ تأثیر قرار گرفتن تصویر روی صفحه مشاهده کنید، می دانید که

 دمرحله بعدی شلنگ زدن یا شستشو است صفحه با آب سر

ید تا مان شفافیت باشد و بگذارحتی اگر تصویر روی صفحه شروع به پوسته پوسته شدن کرد، با تمیز کردن ادامه دهید تا ه

 خشک شود.



 

 
 

 

 آماده سازی

 .را روی یک سطح صاف و با یک تکه کاغذ مقوایی داخل آن قرار دهید چاپ مورد نظر برای شرت تی

 .نشان داده شود تشر تی روی طرح در موقعیتی قرار دهید که می خواهید تی شرت سپس صفحه طراحی شده را بر روی

 .کمی جوهر را به صورت افقی روی صفحه بمالید و آن را با استفاده از ناخن روی صفحه خود صاف کنید

تعداد دکمه های نگه داشتن جوجه را از باال به پایین و از راست به چپ حرکت دهید تا جایی که جوهر به تی شرت منتقل 

 .می شود

 .انجام می شود چاپ بیرون بیاورید و تیشرت اغذ مقوایی را از رویصفحه خود را بلند کرده و با دقت ک

 .درجه قرار دهید 400ثانیه در کوره ای با دمای  30را به مدت  تی شرت برای نتیجه قوی تر ، می توانید

ویر تص چاپ هقبل از خشک شدن جوهر از صفحه، آن را بشویید تا بتوانید دوباره از آن استفاده کنید. در صورت تمایل ب

 .متفاوت، می توانید برای تمیز کردن تصویر از یک دستمال مرطوب استفاده کنید

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/%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/%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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 ده مرحله این فیلم را تماشا کنیبای یادگیری مرحله ب

 های با کیفیت و عالی خواهید داشت. تیشرت چاپ اگر روش فوق را دنبال کنید، قطعاً درست در خانه خود

medprintha :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 ترجمه و تایپ و… و بروشور

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

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

  

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

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

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFن های قهوه دانلود لیوا 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 نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 هوهق های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

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 کار و کسب

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

 

 تبلیغاتی بازاریابی

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

 

 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

 چاپ لیوان بصورت دستی بسیار پیش آمده... 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/

