
 

 چیست؟ چاپ مختلف انواع

 

 انواع مختلف چاپ چیست؟

ه، ، چاپ صفحلدیجیتا چاپ چاپ دیجیتال، چاپ روی صفحه، چاپ لیتو بسیاری از مردم با اصطالحاتی مانند – فرآیند چاپ

چاپ لیزری و غیره آشنا هستند. اما آیا ما واقعاً معنی آنها را می دانیم؟ ما ممکن است از پرینترهای لیزری در دفتر یا خانه 

ه ای استفاده حرف پچا استفاده کنیم، اما برای بازاریابی مانند بروشور، کتابچه، لوازم التحریر یا بروشور باید از یک شرکت

 کنیم.

 حرفه ای می شود، سه نوع اصلی وجود دارد: چاپ وقتی صحبت از فرآیندهای

o چاپ افست لیتو 
o چاپ دیجیتال 
o چاپ صفحه نمایش 

 پس انواع مختلف چاپ و تفاوت آنها چیست ؟ در زیر نگاهی به هر سه می اندازیم.

 فرآیند چاپ افست چیست؟

، تصویر )اثر هنری شما( به صفحات فلزی و سپس از صفحات به یک پتوی الستیکی منتقل می شود. لیتو یا افست چاپ با

ه می شود زیرا جوهر ابتدا از بشقاب به نامید افست دسپس پتوهای جوهردار تصویر را روی کاغذ منتقل می کنند. این فرآین

  پتو منتقل می شود نه اینکه مستقیماً روی کاغذ برود.

https://www.hamedprint.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%86%d8%a7%d9%be-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/business-card/


 

 

های مورد نیاز برای تنظیم، صفحات و جوهر قبل از چاپ واقعی، افست برای مقادیر کمتر مقرون به لیل زمان و هزینهبه د

 شود که حجم بسیار زیادی مورد نیاز باشد.صرفه نیست و معموالً فقط زمانی استفاده می

 فرآیند چاپ دیجیتال چیست؟

قیماً ، آثار هنری شما مستچاپ دیجیتال دری استفاده می کنند و با فرآیندپرس های دیجیتال به جای جوهرهای سنتی از تونر پو

ابت کنند. تمام رنگی رق پچا اولیه نمی توانستند با کیفیت تولید شده توسط چاپ دیجیتال یمی رسد. دستگاه ها چاپ به pdfاز 

شده است که تشخیص آن از لیتو  چاپ دیجیتالی با این حال، پیشرفت های تکنولوژیکی عظیم در چند دهه اخیر منجر به

( 900یا  9برای مقادیر کمتر )خواه  لیتادیج چاپ غیرممکن است. از آنجایی که هزینه راه اندازی یا حداقل مقدار وجود ندارد،

 و زمانی که به بازاریابی سفارشی یا شخصی نیاز دارید، عالی است.

 فرآیند چاپ روی صفحه چیست؟

ره و غی تابلو ،شیشه ،چوب ،چاپ پارچه همانطور که ما می دانیم از اوایل قرن بیستم وجود داشته است و برای اسکرین چاپ

 ادن جوهر از طریق سوراخ های مش روی مواد انتهایی است.شامل فشار د چاپ داستفاده می شود. فرآین

 چاپ با حجم باال چیست؟

شده  چاپ های بزرگ با مقادیر ده ها یا حتی صدها هزار اشاره دارد. با دریافت این مقادیر، قیمت هر نسخه چاپ هحجم باال ب

 کاهش می یابد.

 به روشی آسان چاپ عالی دریافت کنید

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwuZ_pmtf1AhWLXsAKHbJkCygQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE_%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2584%25DA%25A9_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586&usg=AOvVaw2bHvmeF4HXCbohKRe0Jgwn


 

یک  –راه اندازی کردیم  www.hamedprint.ir انیم که کار شما نیست. به همین دلیل است که راکار ماست اما می د چاپ

حرفه ای به طور خاص برای مشتریان تجاری. ما می دانیم که زمان، مهلت ها و بودجه شما از اهمیت باالیی  چاپ سرویس

مورد نیاز خود را سفارش دهید تا در زمان و مکان مورد نیاز شما تحویل داده  چاپ د به راحتیبرخوردار است. می توانی

 با کیفیت عالی با قیمت های چاپ حرفه ای ما دوست داریم با شما کار کنیم، بنابراین اگر می خواهید چاپ شود. با کیفیت

 شما را ادامه می دهیم تا بتوانید با کسب و کار خود ادامه دهید. چاپ . ما کار www.hamedprint.ir تجاری عالی را ببینید

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت 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 هترجم و تایپ و …و بروشور

 ارسال 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

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
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/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/


 
 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 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/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/
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 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

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/
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/


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

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  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/%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/


 

 

 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/%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/%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/

