
 

 
 

 تیشرت روی چاپ نحوه

 

 تیشرت روی عکس چاپ نحوه

کنید. اگرچه در ابتدا ممکن  طراحی خود را تی شرت دفرایندی درگیر است که به شما امکان می ده شرت تی روی طرح چاپ

بهترین انتخاب برای  چاپ انتقال .آسانتر می شود  سخت احساس شود، اما بعد از انجام تمرینات روشهای چاپ تیشرت است

 های پیراهن دبه لوازم تخصصی بیشتری نیاز دارد اما به شما امکان می ده چاپ صفحه یک پروژه یک بار مصرف است.

اتو  سریع یکبار مصرف است که قابل توجه تر از چاپ یگزینه دیگری برا Inkodyeکنید.  چاپ رزیادی را از یک تصوی

 است. روی چاپ
 تتیشر چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 .روش چاپ روی کاغذ انتقال1

 اغذک رنگ می توانید از کاغذ انتقال استفاده کنید که یکی از روش های محبوب است. سابیمیشن تچاپ تیشر برای نجوه 

مکانی که می توانید لوازم التحریر یا کاغذ چاپگر بخرید، پیدا کنید. دو نوع  را می توانید در هر تحرار لانتقا مخصوص

 های سفید یا پاستلی، و دیگری مناسب برای تمام رنگ های تیره. یراهنپ یکاغذ انتقال وجود دارد ، یکی مناسب برا
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بر روی یک سطح ، در این  تصویر و سپس استفاده از گرما برای تزریق تصویر چاپ رنگ به معنای سابلیمیشن چاپ

 .های خود است شرت تی مورد

زه است(. قبل از خرید اندا A4معمولی شما هستند )بسته به کشور شما اندازه نامه یا  چاپگر اکثر کاغذهای انتقال اندازه کاغذ

 .غیرمعمول، مطمئن شوید که چاپگر از پس آن برمی آید

  های روشن یا سفید استفاده می شود. پیراهن نور برای کاغذ انتقال از

 .که تیره تر باشد از کاغذ انتقال تیره استفاده می شود پیراهنی ربرای ه

 برای شما انجام می دهد!شما بیشتر کارها را  چاپگر جوهر افشان نسبتاً آسان است. چاپ شنکته: این رو

 برای طراحی تی شرت خود یک تصویر با کیفیت باال انتخاب کنید -2

 می توانید از هر تصویری که در رایانه شما ذخیره شده استفاده کنید.

در رایانه خود ذخیره کنید.  jpegرا به صورت فیزیکی دارید، آن را اسکن کرده و به عنوان یک فایل  تصویر اگر فقط

 .بگیرید و آن را به رایانه خود منتقل کنید عکس وباً ، یکمتنا

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
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های اصلی  عکس اها ی طرح خود بفروشید، فقط از شرت تی چاپ نها را از طریق تجارت آنالی پیراهن اگر می خواهید

 خود استفاده کنید.

 آینه تصویر پیراهن های رنگ روشن -3

به  چاپ یشما ایجاد می کند. در پنجره گزینه ها روی پیراهن یبرای کاغذ رنگ روشن، یک تصویر آینه ا کاغذ انتقال

دیگر باز کنید.  صویرت شیا یک برنامه ویرای MS Paintخود را در  تصویر ابگردید، ی” آینه“یا ” معکوس“دنبال تنظیم 

 شما خوانایی نخواهند داشت. طراحی یاگر از این مرحله صرف نظر کنید، تمام متن ها

 

را معکوس نکنید. این نوع کاغذ انتقال تصویر را دقیقاً  تصویر داستفاده می کنی پیراهن های تیره اگر از کاغذ انتقال برای

 .همانطور که به نظر می رسد منتقل می کند

کنید. این باید به عنوان  چاپ اگر مطمئن نیستید که تنظیم معکوس کار کرده است، یک قطعه تست را روی کاغذ معمولی

 تصویر آینه ای از ظاهری که می خواهید بیرون بیاید.

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/


 

 
 

 طرح خود را بر روی کاغذ چاپ کنید 4مرحله 

، پیش نمایش را بررسی کنید تا متناسب بودن تصویر بر روی کاغذ شما تأیید شود. اگر خیلی بزرگ است ، چاپ قبل از

“fit to scale ”انتخاب کنید، یا آن را در یک برنامه ویرایش تصویر مقیاس بندی کنید چاپ را در گزینه های. 

  ن نیاز دارید.مناسب مانند چاپگر جوهر افشا چاپگر با کاغذ انتقال، به چاپ مهنگا

یا  طرح ،کنید. ممکن است یک طرف دارای آرم  چاپ اگر دو طرف کاغذ انتقال شما متفاوت است، روی سمت خالی

 باشد حرارتی ینشانگرها

 .بروید” حالت افقی“اگر تصویر گسترده است، به 

نشان داده می شود.  پیراهن یتصویر را برش دهید. هر کاغذی که در اطراف تصویر بگذارید به عنوان یک فیلم نازک رو

 .برای ایجاد یک تصویر تمیز، تصویر را برش دهید

 برای به دست آوردن برش دقیق، از خط کش و چاقوی اگزاکتو استفاده کنید.

 .یک سطح سخت و صاف را با یک بالش نخی بپوشانید6

یک بالش نخی قرار دهید و فضای  یک میز را پاک کنید، سپس در صورت لزوم آن را تمیز و خشک کنید. روی این سطح

 .خود بپوشانید چاپ دکافی را برای قرار دادن قسمت تی شرت مور

 بیشتر صفحات اتو به دلیل وجود میله های فلزی یا گریتینگ روی سطح، مناسب نیستند.



 

 
 

 

از سطحی استفاده کنید که در برابر گرما مقاومت کند. سعی نکنید روی یک میز کار روی لمینت اتو بزنید. تخته برش نیز 

 تواند کار کند.می 

 .اتوی خود را تنظیم کنید تا بتوانید از آن به عنوان پرس گرم استفاده کنید7

دستورالعمل های همراه با کاغذ انتقال خود را بررسی کنید تا بدانید کدام تنظیمات برای محصول شما بهتر است. اگر هیچ 

م را انتخاب کنید یا بخار را خاموش کنید. تما” خشک“کنید.  یا تنظیم دمای باال را انتخاب” پنبه“توصیه ای ذکر نشده است ، 

 آب را از اتو خالی کنید. چند دقیقه به اتو وقت بدهید تا گرم شود.

 .وات نیرو استفاده کنید 1200برای بهترین نتیجه، از اتو با حداقل 

اف شود. چین و چروک در تصویر منتقل شده را اتو کنید. پیراهن را روی بالش بگذارید. آن را اتو کنید تا کامالً ص پیراهن

 .نشان داده می شود

 را بشویید و خشک کنید. تی شرت در صورت لزوم ابتدا

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/


 

 
 

 .کاغذ را روی پیراهن قرار دهید9

های روشن استفاده می کنید، تصویر را به سمت پایین قرار دهید. اگر از کاغذ انتقال برای  پیراهن یاگر از کاغذ انتقال برا

تی  های تیره استفاده می کنید، تصویر را به صورت روبرو قرار دهید. وسط تصویر را با وسط خط گردنپیراهن 

 خود قرار دهید. شرت

 

 د.شما، یک تصویر آینه ای نباش پیراهن به سمت پایین باعث انتقال تصویر می شود تا هنگام انتقال به تصویر قرار دادن

 .تصویر را روی پیراهن اتو کنید10

فشار  نفشار دهید و با فشار دادن کل فشار به سمت پایین فشار دهید. اتو به عنوا روی لباس اتو را محکم

  مل می کندع انتقال تصویر به تیشرت برای حرارتی

 .بزنید اتو ثانیه تا چند دقیقه 30مطابق دستورالعمل همراه کاغذ مخصوص انتقال از 

ها انجام می دهید، به اطراف حرکت ندهید. شما می خواهید  لباس سعی کنید اتوها را به همان اندازه که هنگام اتو کردن

 .متصل است پیراهن کنید که ورق اتو شده به گرما را به تمام سطح تصویر تأمین کنید، اما باید اطمینان حاصل

 هستند که در صورت گرم بودن منطقه، رنگ را تغییر می دهند. حرارتی بعضی از انواع کاغذهای انتقال دارای نشانگرهای

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/


 

 
 

 اجازه دهید منطقه خنک شود و سپس کاغذ را جدا کنید. بگذارید حداقل چند دقیقه خنک شود، تا کاغذ به دمای اتاق برسد.

 !خود را ایجاد کرده اید سفارشی شرت تی شما فقط

 کاغذ را جدا کنید تا تصویر خود را در زیر نشان دهید.

 Inkodye.نحوه چاپ تیشرت با روش 2

 خود را روی یک سطح صاف بگذارید و اتو کنید پیراهن ت با این روش نیز بسیار اسان می باشد،نحوه چاپ تیشر-1

خود را اتو کنید تا چین و چروک هایی که می توانند انتقال جوهر را بهم  نپیراه برای به دست آوردن بهترین نتیجه، باید

 .بریزند، صاف شود

Inkodye دارد، بنابراین مطمئن شوید که اتوی خود را روی پنبه تنظیم کنیدهای نخی بهترین عملکرد را  پیراهن اب. 

آن را  چاپ درا اتو کنید تا زمانی که همه چین و چروک ها را از بین ببرید، به ویژه در ناحیه و اطراف آن که قص پیراهن

 .دارید

 از روش اتو خشک و بدون بخار 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/
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 یک تکه هسته فوم یا مقوا را در پیراهن خود قرار دهید -2

 .د قرار دهید و دوباره ناحیه را صاف کنیدخو پیراهن مقوا را داخل

خونریزی کند. به عالوه ، وقتی  پیراهن مقوا خوب کار می کند زیرا صاف است و اجازه نمی دهد جوهر به طرف دیگر

 کارتان تمام شد، می توانید آن را دور بریزید.

 یک قاب ایجاد کنید که می خواهید تصویر را در آن قرار دهید -3

ید از یک تکه مقوا یا قاب پالستیکی که درست کرده اید استفاده کنید و یا به راحتی از نوار نقاش آبی برای نوار شما می توان

 زدن منطقه استفاده کنید.

منطقه داخل قاب شما جایی است که می توانید روی جوهر نقاشی کنید. این قاب تضمین می کند که هیچ جوهر از منطقه 

 .خارج نمی شود

اهید اطراف عکس خود جای مرکب اضافی نداشته باشد، از کادر کمی کوچکتر از تصویر خود استفاده کنید. یک اگر می خو

 .قاب کوچکتر اطمینان حاصل می کند که جوهر از عکس شما خارج نمی شود

رده اید، استفاده کاطمینان حاصل کنید که تصویر را به نوار ضبط نکنید. گیر خواهد کرد اگر برای استفاده از نوار از نوار 

 ناخن خود را در امتداد لبه های چسب زده قرار دهید.

4- Inkodye خود را در یک کاسه بریزید 

قبل از ریختن جوهر حتما بطری را خوب تکان دهید. اطمینان حاصل کنید که کاسه شما جاذب نیست، نمی خواهید رنگ به 

 .داخل آن نفوذ کند

 .تهویه شده انجام دهید که در معرض نور طبیعی زیادی نیست سعی کنید این کار را در یک اتاق

 را بپوشاند.” 11X11میلی لیتر( می تواند یک مربع پنبه ای  40قاشق غذاخوری ) 2.5حدود 

5 -Inkodye را روی پیراهن خود بمالید 

ره ای س خود را بگیرید تا قطبرس یا غلتک خود را با رنگ بپوشانید. از لبه های کاسه خود استفاده کنید تا رنگ اضافی بر

 .و لکه ای ایجاد نکند

به طور مساوی رنگ را روی قسمت مورد نظر خود روی پیراهن خود بمالید و هنگام استفاده از آن از یک دست ثابت 



 

 
 

خود را خیس نکنید، در غیر این صورت ممکن است رنگ زیر لبه های قاب شما خونریزی  تیشرت استفاده کنید. همچنین ،

 .کند

Inkodye ر توجه کنیدنسبتاً بی رنگ است بنابراین به مقدار مصرفی خود بسیا. 

 پس از پوشاندن ناحیه مورد نظر، یک حوله کاغذی را بگیرید و آن قسمت را پاک کنید تا رنگ اضافی آن خیس بخورد.

 قاب را بردارید تا منطقه نقاشی شده را ببینید -6

 .پس از پوشاندن منطقه، دیگر نیازی به قاب خود ندارید

را روشن نگه دارید و فکر می کنید ممکن است مقداری از رنگ خون از بین اگر از نوار استفاده می کنید می توانید قاب 

 رفته باشد.

 نگاتیو خود را روی قسمت مرکب پیراهن قرار دهید -7

 می توانید منفی خود را روی پیراهن خود فشار دهید تا به ناحیه رنگ شده بچسبد.

 .ا با ماده رنگی تماس خوبی برقرار کندمنطقه را با دست صاف کنید. شما می خواهید منفی شما در همه ج

 .از سنجاق های مستقیم در لبه های نگاتیو خود استفاده کنید تا ثابت بماند

 روش دیگر، شما می توانید یک تکه استات را باالی نگاتیو خود قرار دهید.

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

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

 کند.

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

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

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

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

 منفی را حذف کنید-9

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/


 

 
 

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

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

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

 .شما را زیبا و تازه نشان می دهد چاپ وشما پاک می شود  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 :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... 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/

