
 

 اجسام روی چاپ برای نیاز مورد تجهیزات ضا:تقا روی بر چاپ

  تجهیزات مورد نیاز برای چاپ

 اما دارید، مازاد کنید می چاپ آن روی که کاالیی هر یا شرت تی شما. هستید درخواستی چاپی شما در فکر ر اه اندازی مشاغل

 کوچکتر تجهیزات از یا اید کرده اجاره یا گرفته قرض را تجهیزات را انجام دهید؟ اگر در این مرحله چاپ دارید قصد چطور دقیقاً

 یازن تجهیزاتی چه به موفقیت برای. کنید گذاری سرمایه خود تجهیزات در که است رسیده آن زمان اید، کرده استفاده تری ارزان و

 دارید؟

 تجهیزات زیر برای مشاغل چاپی درخواستی توصیه می شود:

o کامپیوتر با کارایی باال 

o نرم افزار طراحی 

o چاپگر 

o سیستم برش 

 در این راهنمای گسترده، ما شما را از طریق هر یک از تجهیزات موجود در لیست باال راهنمایی خواهیم کرد.

 دباشی داشته خود تقاضای اساس بر چاپی اتباید پیشنهاداتی برای تجهیز

 تی ویر طرح چاپ کامپیوتر با کارایی باال اولین شرط اول است. مطمئناً، رایانه ای که انتخاب می کنید به طور مستقیم بر نحوه

 آن هب منتهی چیز همه اما گذارد، نمی تأثیر دیگر موارد و پازل ، کوسن ، بشقاب ، ساعت ،سنگ ، تابلوفرش ،لیوان چاپ ،شرت

 .شود می متصل شما کامپیوتر به مستقیماً

 

 طرح
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 شما رایانه توسط شده اجرا افزارهای نرم در – شما های طرح ایجاد –به عنوان مثال، یکی از مهمترین فرآیندهای کسب و کار شما 

 دست از را زیادی زمان شود، خراب راحتی به اگر کنید، مبارزه خود رایانه با کار شروع برای مجبورید اگر بنابراین،. شود می انجام

 وانید از طریق طرح های چاپی خود برای کسب درآمد صرف کنید.ت می که داد خواهید

یک رایانه سازگار برای طراحان گرافیک می خواهید. رایانه باید دارای یک صفحه نمایش عالوه بر عملکرد رایانه، شما همچنین 

 هب تصمیم حتی طراحان بزرگ، وضوح باال، یک سیستم عامل ساده برای استفاده و فضای زیادی از هارد دیسک باشد. برخی از

 .شوند می ساخته باال ردعملک و کننده خیره گرافیک با اینها زیرا گیرند، می بازی رایانه یک خرید

 

 در اینجا چند کامپیوتر عالی برای شروع کار آورده شده است.

Apple iMac Pro 27 

iMac  .از مدت ها پیش دارای بزرگترین صفحه نمایش و زرق و برق دارترین وضوح در رایانه بوده استiMac Pro 27 ” با صفحه

دارای تنظیمات  Saidاین سنت را ادامه می دهد. صفحه نمایش  Retinaایش اینچی با اندازه سخاوتمندانه و صفحه نم 27نمایش 

نیت است و حدود یک میلیارد رنگ مختلف برای تأمین شما فراهم می کند. مهم نیست که رنگ های شما در  500روشنایی تا 

 نشان داده می شوند. iMacهنگام ایجاد طرح ها ظریف باشد، همه آنها با جزئیات درخشان در 

است، به خصوص وقتی با شیشه های بافت نانو اپل ترکیب شود.  True Toneویژگی دیگری که برای طراحان مفید است، فناوری 

 برای استفاده طبیعی روزمره از رایانه که سردرد را در شما ایجاد نمی کند، احساس تابش خفیف کمتری خواهید داشت.

برای تمام  Intel Core i9هسته ای  10شامل یک پردازنده ” iMac Pro 27، از آنجا که شما به عملکرد نیز اهمیت می دهید

 شما کمی کند شود. Macکارهای سنگین شما است. خیالتان باشد و گرافیک را الیه به الیه بسازید بدون اینکه 
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Microsoft Surface Studio 2 

ینه های خوب برای بررسی است. نسخه جدید که یکی دیگر از گز Surface Studio 2اگر بیشتر اهل مایکروسافت هستید، 

، می توانید SSDاست. با استفاده از حافظه  Intel Core i7-7829HQجانشین سرفیس اصلی است، دارای یک سری پردازنده 

 سریعاً پرونده خود را ذخیره کرده و به آن دسترسی پیدا کنید.

اینچی بسیار بزرگ است، بنابراین حتی از  28صفحه نمایش با  Surface Studio 2موجود در  PixelSenseصفحه نمایش 

iMac Pro  .بزرگتر استSurface  میلیون پیکسل مختلف است، بنابراین شما می توانید همان عمق رنگ غنی را  13.5دارای

 نیز بدست آورید.

نابراین هیچ یک از بهترین ایده به شما امکان می دهد از صفحه لمسی استفاده کنید ب Surface Penبا  Surfaceشماره گیری 

شما نباید هدر رود. میکروفون های موجود در رایانه به شما امکان می دهند از دستیار دیجیتال مایکروسافت  طراحی های

Cortana  برای خودکار سازی برخی از وظایف روزانه خود استفاده کنید. همچنین می توانیدSurface Studio 2  را تغییر دهید

 ا در انواع زوایا تنظیم کنید که برای کار شما راحت تر است.و آن ر

 HP Pavilion Gamingرایانه رومیزی 

 256با  10را کامالً دوست داریم. این سیستم عامل با ویندوز  HP Pavilion Gaming PCما همچنین رایانه رومیزی 

و پردازنده  NVIDIA GeForce GTX 1060گیگابایت رم، پردازنده گرافیکی  SSD  ،8گیگابایت فضای ذخیره سازی 

Intel Core i5-8400 .کار می کند. این پردازنده نسل هشتم کامالً قدرتمند است 

با خرید خود ماوس و صفحه کلید نیز دریافت می کنید بنابراین فقط به یک مانیتور )جداگانه فروخته می شود( نیاز دارید و همه 

درگاه نمایشگر در عقب و انواع درگاه  Base-T  ،3، یک شبکه HP 3-in-1 Media Card Readerچیز آماده است. همچنین 

 در عقب و جلو با این رایانه بازی قدرتمند همراه است. USBهای 
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 نرم افزار طراحی

خود انتخاب کردید، به ابزاری برای وارد کردن طرح های  درخواستی چاپ هنگامی که رایانه ایده آل را برای شروع کار در زمینه

 .است الزام یک طراحی عالی خود به رایانه نیاز دارید. برای این منظور، نرم افزار

 خواهید می شما. هستند اساسی موارد این حالت بهترین در اما است، طراحی های 1اگرچه رایانه شما احتماالً دارای برخی گزینه

 .کنید ویرایش و ایجاد را خود های طرح دهد می امکان شما به و باشید داشته بصری طراحی افزار نرم یک

نرم افزار باید از انواع قالب های فایل پشتیبانی کند تا مهم نیست که بیشتر دوست دارید چگونه کار کنید، می توانید فایل های 

 مورد نیاز خود را در طول روز ذخیره و باز کنید.

ایده آل شما برای طراحی گرافیک باید دارای تمام جلوه ها و ویژگی هایی باشد که می توانید در آن تکان دهید، از ایجاد نرم افزار 

ماسک گرفته تا ایجاد چندین الیه، تنظیم اشباع و وضوح و موارد دیگر. شما همچنین نرم افزاری را می خواهید که به راحتی قابل 

 یجاد و ویرایش طرح های خود به کار خود ادامه دهید.استفاده باشد تا بتوانید در ا

 .بگیرید نظر در تا کنیم بررسی را عالقه مورد طراحی بیایید چند گزینه نرم افزار

 نرم افزار فتوشاپ

است. این نرم افزار به  Adobe Photoshop آن و است تصویر ویرایش و گرافیک طراحی اولین پیشنهاد ما محبوب ترین نام در

لیل استاندارد شده است. فتوشاپ دارای یک رابط کاربری عالی، انواع ویژگی های ویرایش است و جدیدترین نسخه نرم افزار یک د

 نیاز دارد تا کار شما را از رایانه به رایانه لوحی یا تلفن و بالعکس برساند. Adobeفقط به یک شناسه 

 Adobeهمچنین شامل ویژگی هایی مانند انتخاب شی با اتوماسیون از آخرین نسخه فتوشاپ، حداقل از زمان نگارش این مقاله، 

Sensei  است ، بنابراین می توانید قسمت های خاصی از یک گرافیک را انتخاب کنید. الگوهای جدیدی اضافه شده است که می

نیز در  Adobeه فونت های ها به محتوای خود بچرخید. هم Pattern Overlayو  Pattern Fill Layersتوانید با استفاده از 

 دسترس هستند، به شما امکان می دهند متن را به راحتی به گرافیک خود اضافه کنید.

دالر  20.99قبل از انجام فتوشاپ می توانید یک نسخه آزمایشی رایگان از آن بارگیری کنید. هزینه فتوشاپ به تنهایی ماهیانه 

(. اگر می خواهید هر برنامه خالقانه طراحی دریافت می کنید )برنامه نقاشی ورا به صورت رایگان  Adobe Frescoاست و شما 

 دالر است. 52.99شامل شود، این مبلغ ماهیانه  Adobe  ،Photoshopای از 

Adobe InDesign 
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است. این طراح صفحه و طرح پیش  InDesignو درخواستی شما،  چاپی برای کارهای Adobeیکی دیگر از محصوالت مفید 

 .کند می تر آسان را شما چاپی کاالهای سایر و تی شرت ینی روشن کردنب

است. ایده  SVGفونت های متغیر برای تنوع حتی بیشتر فونت و پشتیبانی از پرونده  Adobe InDesignویژگی های جدید در 

 ند.به ویژه با فتوشاپ زیبا بازی می ک InDesignآل برای ایجاد گرافیک به سبک کتاب و بروشور، 

استفاده کنید اما در نرم افزار  InDesignهمان برنامه های قیمت گذاری که در باال ذکر شد اعمال می شوند. اگر می خواهید از 

 تازه کار هستید، می توانید از فیلم های آموزشی در یوتیوب استفاده کنید.

 CorelDRAWمجموعه گرافیکی 

ای از گزینه های عالی دیگر نرم افزار را نیز امتحان کنید. یکی از این موارد  ، می توانید مجموعهAdobeدر خارج از محصوالت 

CorelDRAW Graphics Suite است برداری تصاویر ، طرح بندی ها وعکس است که مخصوص تایپوگرافی، ویرایش. 

 TrueType  ،7000و  OpenType+ فونت 1000الگو،  150پیشرفت،  20شامل بیش از  Graphics Suiteآخرین نسخه 

بیت مپ، بردار و پر از چشمه است. شما همچنین انواع برنامه ها را برای استفاده خود دریافت می  600فایل کلیپ آرت و بیش از 

 کنید. اینها هستند:

AfterShot 3 HDR  برای ویرایش فایلRAW 

CAPTURE برای صفحه نمایش با کیفیت باالتر 

CorelDRAW.app یبردار تصاویر و وب بر تنیمب گرافیک طراحی برای 

PowerTRACابزاری از بیت مپ به وکتور با اتوماسیون هوش مصنوعی ، 

Corel PHOTO-PAINT 2020 لپیکس به پیکسل قالب در طراحی برای 

CorelDRAW Graphics Suite  دالر در دسترس است. قبل از خرید می توانید نسخه آزمایشی رایگان آن را  499با قیمت

 کنید.بارگیری 

 GIMP GNUتولید کننده 

که در مورد  Adobeیا محصوالت  CorelDRAW Graphics Suiteاگر بودجه شما کمی کم است و توانایی پرداخت هزینه 

را امتحان کنید. این نرم افزار رایگان منبع باز تصویری با  GIMP GNU Generatorآن بحث کردیم نیست، همیشه می توانید 

 مخفف شده است. GIMPشناخته می شود که به اختصار  GNU Image Manipulation Programنام 

GIMP  ،برای سیستم عامل های ویندوز، مک و لینوکس کار می کند. حتی اگر برای بارگیری و استفاده از آن هزینه نمی کنید

GIMP د با ویژگی هایی مانند از ویژگی های مورد نیاز یک نرم افزار طراحی گرافیک صرف نظر نمی کند. شما می توانی



 

vignetting  اعوجاج بشکه، حالت اصالحی، اعوجاج چشم انداز، مخلوط کانال، روتوش دیجیتال و موارد دیگر، طرح های خود را ،

 ایجاد، ویرایش و تقویت کنید.

،  PCX  ،BMP  ،PPM  ،TGA  ،MNG، از جمله  GIMPشما همچنین می توانید از تمام قالب های فایل پرکاربرد خود با 

PSD  ،CEL  ،PIX  ،GIF  ،XPM  ،JPG  ،XWD  وTIFF .پشتیبانی کنید 

 

 چاپگر

شما فقط برخی از طرح ها را با استفاده از یکی از برنامه های گرافیکی که در باال پیشنهاد کردیم، ایجاد کرده اید. اکنون آماده 

 .بروید واقعی چاپ یعنی خود سفارشی چاپ هستید که به بزرگترین و مهمترین مرحله

 ندمان کاغذی موارد اینکه مگر کند، می قطع شما چاپی چاپگر جوهر افشانی که در خانه یا دفتر دارید احتماالً آن را برای نیازهای

، به لیوان چاپ مانند جامد اقالم همچنین و ها لباس سایر و تیشرت چاپ برای. کنید چاپ را نامه دعوت و ویزیت کارت

 چاپگرهای جداگانه ای نیاز خواهید داشت.

 از .بود خواهد چاپ کنید، تقاضا بازار در را خود چاپی تا کنون، منطقه ای که در آن بیشترین هزینه را صرف می کنید تا تجارت

 .است بیشتر وسطمت از نیز ها هزینه نیستند، شما متوسط چاپگرهای اینها که آنجا

 .کرد خواهیم شروع لیوان ، و در آخر یک چاپگرچاپگرهای لباس ما با یک چاپگر سابلیمیشن، سپس برخی از

 Stratojet Piranhaچاپگر سابلیمیشن رنگ 

 با را چاپی ایاست. این چاپگر تصویری شش فوت می تواند کااله Stratojet Piranha سابلیمیشن چاپ پیشنهاد ما در صورت

1200 dpi کارآیی از حتی را چاپ . کیت میله کشش و جمع کننده جوهرچاپ تولید کند، از عالئم گرفته تا تزئینات منزل و 

 نیست که بسیار زیبا تر است. ذکر به نیازی البته کند، می برخوردار نیز بیشتری
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_leuu0KrxAhUvD2MBHSnoDT0QFjASegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FSublimation_(Phasen%25C3%25BCbergang)&usg=AOvVaw276Lb3ihZti41ken5yC3pT
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/


 

 می ریافتد را کیفیت با های چاپ ی شود، بنابراین شما هر بار فقطبا افزونگی نازل، هر نازلی که به بهترین وجه کار نکند جبران م

 می را روز کل چاپ امکان شما به و کند جویی صرفه شما وقت در تا شود تمیز خود تمایل صورت در تواند می چاپ هد. کنید

 دهد.

 خواهید تا این مورد را ادامه دهید.دالر بسیار گران است ، بنابراین ممکن است ب 40،875با قیمت  Stratojet Piranhaمسلماً 

 Epson SureColor F2100 DTGچاپگر 

در میان آنها، جدید هستند  ، حالت سبک پوشاکچاپ . حالت هایلباس چاپ است، یک چاپگر برای Epson SureColorبعدی 

دارند. گرفتن سریع بار به جای حلقه های حلقه ای زمان بار شما را افزایش می دهد  Epsonو دو برابر سرعت چاپگرهای مشابه 

 د را برای روز برآورده کنید مشکلی ندارد.خو چاپ بنابراین می توانید سهمیه

می توانید طرح های خود را بسازید و آنها را به درستی به چاپگر  Epson Garment Creatorبا استفاده از نرم افزار 

SureColor  ارسال کنید. این وسیله دیگری برای تعجیل در کارها و کارآیی بیشتر گردش کار شماست. این چاپگر فقط از

 استفاده می کند. Epson UltraChrome DGجوهرهای 

 Geo-Knight DK3پرس لیوان دیجیتال 

را امتحان کنید. این امکان را  Knight-Geo پرس این ، شرت تی تا باشید داشته لیوان روی عکس چاپ دهید اگر ترجیح می

 اینچ 5 ارتفاع تا توانید می. کنید چاپ به پایین، از جمله به دسته برای طرح های پیچیده، لیوان به شما می دهد که از باالی یک

 .بگیرید فاصله چاین نیم تا دستگیره از بیشتر یا

 همه روی بر تواند می …و مات ای شیشه لیوان ، جادویی یا حرارتی لیوان چاپ ،نگیر داخل و دسته های لیوان از

 هر توانید می که دارد وجود لیوان یک برای مقاوم فوالد از شده ساخته چارچوب و قالب گیره یک پرس داخل در. کند چاپ آنها

 بیشتر یوانل ید. گیره قالب ریخته شده را تنظیم کنید تا فشار آن برای کنترل انتقال خونکن استفاده آن دوام از نگرانی بدون روز

 .است عالی ویژگی این نباشد، صاف کامال شما ماگ اگر. شود تر سبک یا

 سیستم برش

. امروزه کنید پوشی چشم برش سیستم از توانید نمی پس شود، برجسته شما درخواستی چاپی اگر واقعاً می خواهید تجارت

 یم چاپ را آنها سپس و کنند می آسان دیگری زمان هر از بیش را شما کاغذی های طرح سایز اندازه برش و چاپ دستگاه های

 .شوند تراز شما خواسته مطابق تا کنند

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-%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/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b1%d9%86%da%af%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/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%aa/


 

 ما چند سیستم برش داریم که می توانید استفاده کنید.

 Roland TrueVIS SG2چاپگر / برش با فرمت بزرگ 

اشتباه کنید.  TrueVISنامی کامالً شناخته شده است، بنابراین نمی توانید با چاپگر / برش با قالب بزرگ  Rolandنام 

خود رولند، بدون صرف هزینه زیاد برای جوهر چاپگر، به طرز شگفت انگیزی رنگ های زیبایی دریافت  TR2 جوهر روی چاپ با

های خرج اتوماتیک، به شما امکان می دهند آنچه را که بر روی حرف  غلتک جمله از برش،/  چاپ می کنید. ویژگی های دستگاه

 می برید، سفارشی کنید.

بلند می شوند. سپس، غلتک های  TrueVISرح زیر است: غلتک های وسط با برش روش کار غلتک های خرج کردن به ش

نگه می دارند. دیگر ویژگی های عالی این  را شما چاپی خرچنگ بیرونی همانطور که از چاپگر و برش عبور می کند ، روی کاالی

که هرگز  FlexFire چاپ ن هد هاید و همچنیگیره های شیار دار است که در دستگاه باقی می مانن Rolandچاپگر / برش 

 .کنید می چاپ کارایی رنگ را از دست نمی دهند، حتی اگر سریع

Brother CM350E ScanNCut 2 

است. این اسکنر / چاپگر / دستگاه برش مخصوص ورق های استنسیل، برچسب  Brother ScanNCut 2گزینه پیشنهادی دیگر 

ه تجارت چاپ صفحه شما ممکن است ارائه دهد. اسکنر به شما امکان می دهد تا های سفارشی و تزیینات دیواری وینیل است ک

 ارسال کنید. ScanNCutنقطه در اینچ برای  330گرافیک خود را تا 

، از جمله فونت های حروف و طرح  Brotherطرح  630اگر برای ایجاد یک طرح به کمک نیاز دارید، می توانید از بین بیش از 

می  ScanNCutمیلی متر باشد،  2مورد( را انتخاب کنید. هنگام برش، حتی اگر ضخامت گرافیک شما  100ز های لحاف )بیش ا

 تواند از عهده آن برآید. با این کار می توانید روی کف، پارچه، وینیل و کاغذ چاپ کنید.

MICRO-MAKE  و حکاکی لیزری رومیزیBeamo 30W 

خود را  JPGیا  DXF  ،SVG  ،PNGز در نظر بگیرید. پرونده های را نی MICRO-MAKE Beamoقطعاً می خواهید 

میلی متر حک کنید. طبق گفته سازنده، این عرض کمتر از موی انسان است! در  0.05بارگذاری کنید و سپس با فاصله الیه تا 

 مورد دقت صحبت کنید

ان، الستیک، پارچه، چرم، بامبو، چوب یا مقوا برش یا انواع مواد را از جمله فوالد ضد زنگ، فلز آند، سنگ، شیشه، اکریلیک، سیم

 دالر گران است ، اما کامالً عالی است. 1،999با قیمت تقریبی  Beamoحک کنید. 



 
 نتیجه

ایجاد یک تجارت موفق بر روی تقاضا به معنای داشتن تجهیزات مناسب است. از یک رایانه عالی گرفته تا نرم 

 از بعضی چاپ/  برش دستگاه حتی و باشد داشته را ها لباس یا لیوان چاپ تواند می هک چاپگری ، گرافیک طراحی افزار

صوالت پیشنهادی ما، همه چیزهایی را که برای شروع الزم دارید در اختیار دارید. موفق باشید با ، با تمام محPOD چاپگرهای

 !خود درخواستی چاپ کسب و کار

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد فنی دفتر

 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

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

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده

  

 

 

 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-%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.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

 تهیه لیوان عکس مواد و روش... طرز 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/
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/


 
 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFیشن دانلود نکته و ترفند سابلیم 30

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

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/%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... PDF دانلود قهوه های لیوان 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/


 

 

 قهوه 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...

 

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%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/
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