
 

 نوع عمده خدمات چاپ 5

بسیار زیاد باشد، به خصوص اگر در مورد انواع مختلف  چاپ تازه کار هستید، ممکن است تنوع چاپ اگر در صنعت

های کم حجم بهتر  چاپ نداشته باشید. آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند. برخی از آنها برایاطالعاتی  چاپ خدمات

عالی برای شما می  چاپ های کوتاه مناسب تر باشند. انتخاب خدمات چاپ هستند در حالی که برخی دیگر ممکن است برای

که در دسترس شما  چاپی نوع اصلی خدمات 8ده باشد، بنابراین در اینجا یک راهنمای سریع در مورد تواند سخت و گیج کنن

 هستند، آورده شده است.

 چاپ دیجیتال

 چاپ سریع آن روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند. در چاپ به دلیل خروجی های باکیفیت و فرآیند چاپ این روش

ی نیست، بنابراین در مصرف انرژ ستاف چاپ نیازی به تهیه پالک نیست. همچنین نیازی به انجام مراحل نصب مانند دیجیتال

و نیروی انسانی نیز صرفه جویی می شود. عالوه بر این، در این روش مواد شیمیایی و ضایعات کاغذ کمتری وجود دارد، 

 زیرا جوهر و تونر جذب کاغذ نمی شود و فقط در سطح باقی می ماند.

اینها جوهرافشان و زیروگرافی هستند. پرینترهای  حاکم است. چاپ دیجیتال دو فناوری اصلی وجود دارد که بر صنعت

روگرافی زی چاپگرهای های کوتاه برای کتاب ها استفاده می شوند، در حالی که چاپ جوهرافشان بیشتر در پوسترها، تابلوها و

بهتری  انتخابهای کوتاه کتاب و سایر اسناد استفاده می شود. چاپ دیجیتال  چاپ در بروشورها، پست مستقیم، چاپ لیزری یا

 است. چاپ افست های کوتاه است زیرا بسیار ارزان تر از چاپ برای

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/what-is-digital-printing-and-how-does-it-work/
https://www.hamedprint.ir/what-is-digital-printing-and-how-does-it-work/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 

 چاپ آفست

های با حجم باال  چاپ نامیده می شود، این روش یک انتخاب عالی برای چاپ لیتوگرافی افست این روش همچنین به عنوان

می باشد. از صفحاتی استفاده می کند که از طریق آب و  چاپ بین کلیه خدمات در چاپ دارای بهترین کیفیت افست چاپ است.

سپس جوهر عبور می کنند. اتفاقی که می افتد این است که جوهر به فضاهایی که متن و تصویر وجود دارد می چسبد. از 

ن است که اشتباهات را سوی دیگر، آب به فضاهای خالی یا قسمت های غیر تصویری صفحات می چسبد. یکی از معایب ای

 نمی توان به راحتی تغییر داد، زمانی که چیدمان از قبل روی صفحه قرار داده شده است.

دو نوع اصلی پرس افست پرس ورق و وب می باشد. تفاوت اصلی این دو در این است که در ورق تغذیه، کاغذ قبل 

چاپ  برش داده می شود. چاپ به صورت رول است و پس ازبرش داده می شود، در حالی که در وب پرس، ابتدا کاغذ  چاپ از

 بروشور، پوستر، روزنامه، مجالت و غیره استفاده می شود. –روی کاغذ  چاپ تقریباً در هر نوع افست

 فلکسوگرافی

آیا تا به حال فکر کرده اید که کیسه های پالستیکی و مواد غذایی چگونه برچسب گذاری می 

بر  اپچ است که مسئولیت آن را بر عهده دارد. به دلیل تطبیق پذیری و توانایی آن برای چاپی خدمات فلکسوگرافی شوند؟

 تبدیل شده است. چاپ روی پایه های مختلف، به سرعت در حال رشد در فرآیندهای

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH7YrKnLf4AhUU_RoKHVQOABoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE_%25D9%2581%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B3%25D9%2588&usg=AOvVaw3PJn88in0eTnLWH4b9BXxy
https://www.hamedprint.ir/


 

ن چسبانده شوند. همچنین از آ چاپ فاده می شود که می توانند به سیلندردر روش چاپ از صفحات برجسته قابل انعطافی است

را  فلکسوگرافی شناخته می شود. 15اصلی در قرن  چاپ به عنوان نسخه به روز شده لترپرس یاد می شود که به عنوان فرآیند

، مجالت، کاغذ روزنامه و غیره بسته بندی مواد غذایی، کیسه های پالستیکی، بسته بندی هدیه، دیوارپوش چاپ می توان در

 استفاده کرد.

 چاپ صفحه نمایش

د شامل ه شده است. این فرآینشناخت چاپ یا غربالگری ابریشم به عنوان پرکاربردترین در بین انواع تکثیر صفحه روی چاپ

مسدود شده است که دسترسی به جوهر را غیرممکن  شابلون انتقال جوهر به یک پایه است، به جز مناطقی که توسط یک

 کند.می

ی ه کرد. این رایج ترین روشرا می توان بر روی مواد مختلف مانند کاغذ، پالستیک، فلز، پارچه و شیشه استفاد چاپ صفحه

 و بیلبورد استفاده می شود. لباس ،لیوان اقالم روی چاپ است که برای

 

  

 چاپ گراور

های  کاتالوگ مواد با کیفیت و حجم باال مانند مجالت، چاپ نیز یک انتخاب عالی برای گراور چاپ ،چاپ افست درست مانند

 با کیفیت باال از تماس مستقیم بین کاغذ و صفحه مسی اچ چاپ و سایر نشریات بلند مدت است. این تکنیک بروشورها پستی،

 شده استفاده می کند و می تواند بسیار گران باشد.

د. بسته بندی کن عکس استفاده می چاپ گراور مجله نشنال جئوگرافیک یکی از نمونه های نشریه با کیفیتی است که از فرآیند

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.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZi7fknLf4AhUTKhoKHem5DkwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2586&usg=AOvVaw30lpOb-GMUgD-y4pWzmgk6
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.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiovNL4m7f4AhX5SPEDHRn1AaoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B4_(%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE)&usg=AOvVaw1rpBCq4oKJgPnWF6vvvwWR
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
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/


 

شده و کفپوش وینیل نیز می توانند با استفاده از این  چاپ هدیه، کاغذ دیواری، لمینت های پالستیکی، اثاثه یا لوازم داخلی

 ایجاد شوند. چاپ فرآیند

ار الم آثهای کوچکتر استفاده می شود. نمونه هایی از این اق چاپ همچنین دارای فرآیند تغذیه ورق است که برای چاپ گراور

 ، کتاب های عکاسی، تمبرهای پستی با تعداد باال و برخی از قطعات تبلیغاتی هستند.چاپی هنری و

را دارید، اکنون می توانید گزینه های خود را مشخص کرده و انتخاب های  چاپ نوع عمده خدمات 5اکنون که اطالعات اولیه 

نقاط قوت و ضعف خود را  چاپ قرار دهید. هر یک از این خدمات خود را محدود کنید. همیشه کیفیت هزینه را در اولویت

 دارند، بنابراین هنگام تصمیم گیری نهایی خود، آن را در نظر داشته باشید.

 

 ارائه دهنده خدمات آنالین:  حامد چاپ

 چاپ . فرش تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت تی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب
 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

ا برای ر را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خود… 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/plate/
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 

 

 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/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/


 

 

 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 رکا 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/

