
 

 
 

 کنید استفاده آنها از باید چرا اینکه و طراحی اصول برای راهنمایی

 

با چه اصولی سعی می کنید زندگی کنید؟ همانطور که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنند با دیگران رفتار کنید؟ از شکست 

 ؟نمی ترسید؟ مثل دونالد ترامپ نیستید

 هدایت به توانند می نیز طراحی اصول ،چطور؟ همانطور که اصول می توانند به هدایت زندگی روزمره کمک کنند طراحی ددر مور

ونه تصمیم چگ و کنید استفاده آنها از باید تیمتان و شما چرا چیست، طراحی لاصو بدانید. کنند کمک طراحی یک هدایت و

 بگیرید که مجموعه ای را دنبال کنید.

 اصول طراحی چیست؟

 از ای مجموعه“ ، کند می توصیف چنین را ی، اصول طراح Principles.design، خالق وب سایت عالی  Brignellبن 

پایه ای است که محصوالت خوب بر اساس آن  اصول طراحی دیگر، عبارت به. ”است خوب محصول هر اساس که مالحظات

 .ساخته می شوند

 ندچ به بیایید. باشند محصول یا شرکت بر متمرکز جهانی، توانند می آنها. دارد وجود مختلف های اندازه و اشکال در طراحی اصول

 .کنیم نگاه یک هر برای مثال

https://www.hamedprint.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7/
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 اصول طراحی جهانی

 کاربردی ابتکاری مورد 10 به توان می مثال عنوان به. کرد استفاده طراحی زمینه هر در توان می را جهانی طراحی اصول

Nielsen  ،5  اصل راهنمایWhitney Hess خوب طراحی لاص 10 از زیر موارد و تجربه طراحان برای Dieter Ram  اشاره

 :کرد

 .است نوآورانه خوب طراحی

 .شود می محصول یک بودن مفید باعث خوب یطراح

 .است شناسی زیبایی خوب طراحی

 .کند می درک قابل را محصول یک خوب طراحی

 .است مانع بدون خوب طراحی

 .است صادقانه خوب طراحی

 .است ماندگار خوب طراحی

 .است کامل کامالً جزئیات آخرین تا خوب طراحی

 .است زیست محیط با سازگار خوب طراحی

 .است کم طراحی امکان حد تا خوب طراحی

https://www.hamedprint.ir/designing/


 

 
 

 

 اصول طراحی شرکت

آنها را عزیز  داخلی طراحی تیم یا خاص شرکت یک که را اصولی آنها. است طراحی اصول نوع ترین متداول شرکت اصول طراحی

 جامع طراحی ، اصول Global Experience Language طراحی می دانند، بیان می کنند. به عنوان مثال می توان به اصول

 :اشاره کرد Airbnb طراحی سیستم از زیر موارد و مایکروسافت

ی یچ ویژگی جداگانه یا پرتوییکپارچه: هر قطعه بخشی از یک کل بزرگتر است و باید در مقیاس به سیستم کمک مثبت کند. ه

 .نباید وجود داشته باشد

در سراسر جهان توسط یک جامعه جهانی گسترده استفاده می شود. محصوالت و زبان بصری ما باید  Airbnbجهانی: از 

 .خوشامدگو و قابل دسترسی باشد

 .ر مورد این تمرکز صحبت کندد واضح و جسورانه باید ما کار. داریم تمرکز عملکرد و طراحی دمور در ما نمادین:

https://www.hamedprint.ir/designing/


 

 
 

 یم درک آسان روشهای به را کاربران با ارتباط برقراری امکان ما به و بخشد می روح ما محصوالت به حرکت از ما استفاده مکالمه:

 .کند

 اصول طراحی محصول

 Google طراحی اصول زیک محصول یا خدمات خاص باشد، مانند موارد زیر ا چاپ یبرا تواند می همچنین طراحی لاصو

Calendar: 

 شاستفاده سریع، جذاب بصری و لذت بخ

)برای برنده شدن(.  Principles.design and Design Principles FTW کنید مشاهده را طراحی برای مثال بیشتر، اصول

 یار متنوعی ذکر کرده اند.را از منابع بس طراحی هر دو تعداد زیادی از انواع مختلف اصول

 چرا باید از اصول طراحی استفاده کرد؟

و مایکروسافت از اصول  Airbnb ، بوک فیس ، گوگل تصادفی نیست که برخی از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان از جمله اپل ،

 .طراحی استفاده کرده اند. در اینجا برخی از مزایای استفاده از آنها ذکر شده است

 دکنن فکر طراحی مورد در تا کند می کمک همه به طراحی اصول

. کند می برجسته یکسان طور به طراحان غیر و طراحان برای را مهم مالحظات و کند می راهنمایی ول طراحیاص

 .است مفید بسیار تیم یا شرکت یک جدید مبتدیان برای ویژه به طراحی لاصو

 دکن می کمک طرح یک هدایت به طراحی لاصو

به هدایت و هدایت یک طرح در کل مراحل طراحی کمک می کند. در هر مرحله از فرآیند می توان یک طرح را در  طراحی اصول

متن مجموعه اصول مشترک در نظر گرفت و بررسی کرد. اصول همچنین می توانند به تعیین زمان آماده 

 .کنند کمک پیگیری برای موفقیت معیارهای از اطالع و انتشار برای طرح بودن

https://www.hamedprint.ir/
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 اصول طراحی به پیشبرد نوآوری کمک می کند

 کنمم چگونه“ پردازی ایده جلسات هسته تشکیل با مثال عنوان به. باشد نوآوری برای عالی سکوی یک تواند می طراحی لاصو

به تجر“چگونه ممکن است ” یا“با کاربران خود مکالمه بهتری ایجاد کنیم ” کن استمم چگونه“ ، بپرسیم است ممکن ؟”ما است

 ؟استقبال بیشتری ایجاد کنیم

 داصول طراحی کمک می کند تا خوب به نظر برس

 رحط ارزیابی هنگام تواند می بلکه کند، می کمک خوب رسد می نظر به که آنچه از مشترک درک ایجاد به تنها نه طراحی اصول

 چندین با ”است؟ ما طراحی لآیا این یک طراحی خوب در رابطه با اصو“مورد استفاده قرار گیرد. یک تیم می تواند بپرسد،  ها

 ”دارد؟ مطابقت ما طراحی اصول با بیشتر ها طرح این از یک کدام“ ، پرسید توان می طرح

 ؟کند می ایجاد را مناسب طراحی لچه چیزی اصو

د ندارد که مجموعه خوبی از اصول طراحی را ایجاد کند، اما به تجربه من ، این قانون وجود دارد بهترین در حالیکه هیچ قانونی وجو

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/


 

 
 

 :از عبارتند چاپ و طراحی اصول

اصل را دنبال کنید. این اطمینان می دهد که موارد زیادی برای در نظر گرفتن و به خاطر سپردن وجود  5-3تعداد آنها کم است 

 .ندارد

 .کنید دنبال ، اند شده نوشته فهم قابل زبانی به که را مختصری و کوتاه اصول – مختصر

ی می توانید اصول طراحی خود را به عنوان برچسب ها یا عبارات حت شما. اصول باشید داشته یاد به راحتی به – به یادماندنی

 .گیرنده تصور کنید

 انندم کلی بسیار اصول از. ندارد کاربرد زیاد اصل یک عنوان به پس برد، کار به را اصل یک توان نمی واضح طور به اگر – عملی

 .کنید خودداری ”استفاده برای آسان“ یا ”دارید نگه ساده“

 طراحی لگیری درباره مجموعه اصو نحوه تصمیم

 به بخو اصول مجموعه و هستند آنچه از بهتری ایده و هستند مفید العاده فوق طراحی لامیدوارم تاکنون بتوانید ببینید که اصو

 ؟کرد پیدا را اصول از ای مجموعه توان می چگونه اول وهله در اما. رسند می نظر

چ روند مشخصی برای تصمیم گیری در مورد مجموعه ای از اصول طراحی وجود ندارد. تا در مرحله اول ، الزم به ذکر است که هی

حدی از یک شرکت به شرکت دیگر و از یک تیم به تیم دیگر متفاوت خواهد بود. نکته مهم این است که این یک کار مشترک 

قرار گیرد یا مورد استفاده قرار گیرد.  است. مجموعه اصول طراحی که به یک تیم تحمیل می شود بعید است که مورد استقبال

درگیر شدن در یک تیم نه تنها به خرید کمک می کند بلکه تیم را تشویق می کند تا واقعاً در مورد محصول یا خدمات خوب فکر 

 .است طراحی لندتر از خود اصوارزشم همیشه چاپ و طراحی کند. سفر جمعی به مجموعه اصول

 .است زیر شرح به طراحی لیک استراتژی خوب برای تصمیم گیری در مورد مجموعه ای از اصو

 . نوع اصول طراحی را توافق کنید1

، اصول طراحی خاص شرکت یا اصول طراحی کلی اصول این آیا. کنید توافق را شده طراحی در مرحله اول ، شما باید نوع اصول

 ( تراکت طراحی ، ویزیت کارت طراحی ، بنر طراحی)طراحی خاص محصول هستند؟ 

 کنید آوری جمع مثال عنوان به را طراحی . برای تأمین الهام، اصول2

https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
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https://www.hamedprint.ir/business-card/
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موجود را جمع آوری کنید. برخی از مکانهای خوب برای یافتن این موارد  طراحی برای الهام بخشیدن، نمونه هایی از اصول

Principles.design and Design Principles FTW .برای پیروزی( است( 

 . یک کارگاه آموزشی طراحی اولیه تشکیل دهید3

 کی برای ، نکنید دعوت نطراحا یک کارگاه آموزشی اصول طراحی را با بیشترین امکان تیم و ذینفعان راه اندازی کنید. فقط از

 .بگیرید هدف نماینده گروه



 

 
 

 

 اصول احتمالی طراحی را جمع بندی، مقایسه و موافقت کنید -4

کنید، دلیل مهم بودن آنها را مشخص کنید و سپس گروه را به دو جفت تقسیم کنید. از هر جفت  معرفی را اصول طراحی

برتر خود را ارائه دهند. سپس از زوجین بخواهید  طراحی اصل 3بخواهید با استفاده از مثالهایی که برای شما ایجاد کرده است ، 

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/


 

 
 

این ترکیب گروه ها و اصول هرس را تکرار  3که با گروه دیگری بپیوندند ، اصول آنها را مقایسه کرده و بهترین ها را انتخاب کنید. 

 اصل مشخص شود. 10یا حدود  10کنید تا 

 اصل برتر رأی دهید 5-3به  -5

اصل برتر خود رأی دهند. این آرا باید به  5-3وان یک فعالیت پیگیری ، از همه بخواهید که به در پایان کارگاه ، یا به عن

 .ترین محبوب لزوماً نه ، خواهید می را طراحی اصول بهترین شما. کنند تعیین را آنها نباید اما دهند اطالع نهایی طراحی اصول

 . از اصول طراحی خود استفاده کنید6

 :موعه ای از اصول طراحی ، استفاده واقعی از آنها مهم است. برخی از راه های انجام این کار عبارتند ازبا توافق بر روی مج

 .نوشتن یک پست وبالگ که توضیح می دهد اصول طراحی شما چیست و چرا انتخاب شده است

 .چیست توافق مورد طراحی ساخت یک پوستر برای یادآوری همه اینکه اصول

 .هنگام استفاده از مبتدیان جدیدرعایت اصول طراحی 

 .مراجعه به اصول طراحی خود در جلسات بررسی طرح

 .پردازی ایده جلسات در فکر مبتدیان عنوان به طراحی استفاده از اصول

 .خود موفقیت معیارهای از اطالع برای اصول طراحی استفاده از

 کارگاه اصول طراحی

 تاس طراحی ری در مورد برخی اصولکارگاه یک روش عالی برای تولید و تصمیم گی

 هنتیج

 لیوان روی عکس چاپ اصول طراحی یک روش عالی برای ایجاد درک مشترک از ظاهر خوب یک محصول و خدمات چاپ مانند

به همه کمک کنند تا در مورد طراحی فکر کنند. می تواند به  توانند می آنها. است …و تابلوفرش چاپ ، تیشرت چاپ ، حرارتی

 ادهاستف با چرا. کند فراهم نوآوری برای پرش تخته یک تواند می و بماند باقی مناسب طراحی ریک تیم کمک کند تا در مسی

شرکت های فناوری و تعداد بیشماری از  Google  ،Facebook  ،Airbnb به ، خود بعدی طراحی پروژه برای طراحی اصول از

 دیگر ملحق نشوید.

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/
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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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amedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 تابلو چاپ . تالکریس 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

 ما 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 ارسال

  

 

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 
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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... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFتاریخچه ساخت لیوان های قهوه دانلود  

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/


 

 
 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFرنگ چیست؟ دانلود لیوان جادویی تغییر دهنده 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت 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/%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 ارهاییک 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/
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/


 

 
 

 

 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/%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

 ش آمده که...بسیار پی 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/


 

 
 

 

 کنم؟ انتخاب را قهوه لیوان چگونه

 2021, 3جوالی 

 «لیوان و ماگ»در 

 

 برتر یکیسرام های لیوان روی عکس چاپ کیفیت بهترین

 2021, 13ژوئن 

 «لیوان و ماگ»در 
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 چاپ روشهای و سفارشی قهوه لیوانهای برای شما راهنمای

 

file:///C:/C:/Ø±Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Û�-Ø´Ù�Ø§-Ø¨Ø±Ø§Û�-Ù�Û�Ù�Ø§Ù�Ù�Ø§Û�-Ù�Ù�Ù�Ù�-Ø³Ù�Ø§Ø±Ø´Û�/

