
 

 لیوان چاپ آموزش نحوه گام به گام دستورالعمل

 

 و حصحی سابلیمیشن کاغذ از استفاده با. کنید طراحی را خود لیوان ددالیل زیادی وجود دارد که شما می خواهی

را که دوست دارید تقریباً با هر چیزی  مسافرتی لیوان ای بطری آب ،لیوان ، می توانید هرلیوان رفشا دستگاه

ی بررس لیوان روی عکس چاپ کنید. دستورالعمل گام به گام ما را در مورد آموزش طراحی که فکرش را بکنید

 کنید؟

 ماگ .کنید چاپ لیوان …و سالگرد ازدواج برای هدیه یا ولنتاین خصوصاً درم لیوان زبرای استفاده ا

 آنها .کند تبدیل مشاغل صاحب یک به را آنها تواند می تمایل صورت در. است کسی هر دوست بهترین حرارتی

 عکس با نلیوا مادربزرگتان و پدربزرگ برای توانید می یا. کنند درست لیوان شرکت خود تبلیغ برای توانند می

 ات بی پایان است.امکان. کنید چاپ دلخواه

 

 آیا به یک پرس گرم افقی یا عمودی برای چاپ لیوان نیاز دارید؟

https://www.hamedprint.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-2/
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/
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%A7%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%A7%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%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/
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/


 

با فشار گرمای عمودی، موردی که می خواهید گرافیک را روی آن اعمال کنید فقط کاغذ پایین می آید، بنابراین 

، می قیفشار حرارتی اف باالتر استفاده کنید، دیگر نمی توانید. با استفاده از یک را گرافیک اگر می خواستید

 گرافیک دادن قرار برای نظر مورد سطح که شرطی به. دهید قرار فشار حرارتی از جایی هر در را عکس توانید

 .شود داده فشار آن روی

 لندترب که چیزهایی یا کنید می کار سفارشی های لیوان چاپ به طور عمده به این فکر کنید که آیا فقط با

 .نیز هستند

شتن فشار لیوان افقی یا عمودی در نظر بگیرید. دا در بالقوه عامل یک عنوان به را هزینه دممکن است بخواهی

 حداقل در ابتدا تا زمانی که بتوانید آن را ارتقا دهید.

 آیا کاغذ سابلیمیشن صحیح برای چاپ لیوان دارید؟

ان لیو ،تبلیغاتی لیوان می توانید گرافیک های زیادی را که از قبل ساخته شده اند و آماده قرار گرفتن در

خالی  کاغذ سابلیمیشن توانید می همچنین شما حال، این با. آورید بدست هستند، بطری آب یا مسافرتی

 حیحص سابلیمیشن کاغذ از که شرطی به. )کنید روی آن چاپ خود در خانه چاپگر از خریداری کرده و با استفاده

 اییشرکته برای این. کنید ایجاد دارید دوست که را طرحی ره و(. کنید استفاده صحیح چاپگر جوهر افشان با

 .است مناسب بسیار کارفرمایان برای حتی یا و خودشان گرافیک طراحان از خواهند می که

برای ساختن طرح های عالی  PhotoShopاین زمان مناسب برای یادگیری نحوه استفاده از برنامه ای مانند 

 .کنید چاپ را خود عکس ،ندارید آشنایی برنامه این با قبل از اگر که. است آب بطری و لیوان برای

ده می کنید. بعضی استفا صحیح جوهر از باشید، داشته صحیحی چاپگر اطمینان حاصل کنید که حتی اگر

ک یا مار چاپگر سازنده با. دارند چاپ عکس از استفاده و عادی چاپ جوهر متفاوتی برای استفاده با چاپگرها از

 مقاله سابلیمیشن مشورت کنید تا ببینید از کدام یک استفاده می کنید.

 چه مدت و چه اندازه باید فشار دهید؟

و برای هر دستگاهی متفاوت است. بنابراین مهم است که دستورالعمل  این سوال بسیار مهمی است که باید بپرسید

های همراه با دستگاه خود را با دقت مطالعه کنید. در صورت لزوم برای خود یک برگه راهنما درست کنید تا 

شده  هبتوانید به سرعت به یاد بیاورید که برای هر نوع آیتم چند ثانیه و چقدر فشار دهید. چه چیزی از آن ساخت

 و چه نوع گرافیک.

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/


 

 برخی از دستورالعمل ها در حال حاضر یک صفحه راهنما برای شما ساخته اند. گمش نکنید

 نبنابرای. هستند نظیر بی گرمایش در کدام هر حرارتی لیوان دقیقاً مانند مایکروویوها و اجاق گازها، پرسهای

 ص شما ممکن است مدتی طول بکشد.خا دستگاه شدن خنک و گرافیک اعمال شدن، گرم نحوه شناختن

 مالحظات دیگر:

 اول وهله در. نیستند ایمن حرارت نظر از کنید استفاده گرافیک مطمئن باشید محصولی که می خواهید از آن

باشند ممکن است ترک  سرامیکی ای شیشه ای اگر صورت، این غیر در. شود می استفاده گرم مایعات برای

 .شوند ذوب باشند پالستیک ای فلز ربخورند یا خرد شوند. یا اگ

هر دستگاه باید دارای کنترل دما باشد. شما باید این کار را دنبال کنید تا بعد از هر بار استفاده دستگاه خنک 

 ه بعدی به دمای کم برگردد.شود. این در حین کار با فشار دادن داغ می شود و الزم است قبل از رفتن به برنام

 با یک اینفوگرافیک نگاهی به کل مراحل می اندازیم.

 نتیجه گیری:

. دداری اطالعات ها روی لیوان بر خود های طرح ایجاد نحوه و پرسهای گرمایی لیوان بنابراین اکنون که در مورد

محصول وجود دارد که ممکن  چند اینجا در خوب، کرد؟ شروع را ساخت کار و کرد پرس گرم توان می چگونه

 است بخواهید در نظر بگیرید:

 دستگاه پرس حراتی چاپ لیوان

 کرده همقابل دهید فشار پرس کردن گرم برای خواهید می که ماگ حرارتی این دستگاه می تواند تقریباً با هر نوع

 .کند می تبدیل بازار در موجود حرارتی یفشارها کاربردترین پر از یکی به را آن و

 :دستگاه چاپ فنجان

این دستگاه دارای نظرات بسیار خوبی است و برای شخصی که تازه می خواهد کار خود را شروع کند، قیمت بسیار 

 خوبی است.

 کاغذ انتقال حرارت سابلیمیشن:



 

بطری های  ،لیوان های مسافرتی ها، لیوان ز، آن طرح ها را روی برخی اکاغذ سابلیمیشن با استفاده از آن

 !کنید دریافت … و آب

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش تابلو روی عکس چاپ . کریستال

 ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،

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

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را خود

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

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/%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/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/how-to-make-mugs/
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/how-to-make-mugs/


 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

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/
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/


 

 

 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/%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/
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/


 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت تاریخچه 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 یوان...ل PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه 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%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/%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/


 

 

 هیدد 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/%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/
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