
 آموزش ساخت مهر

اگَ ضوا ُن هثل هي در جستجْی ساختي یک هِز تزای خْدتْى ُستیذ ّ اس آهْسش ُایی کَ اّل ضوا رّ تَ اسن رایگاى 

 ... ّ تؼذش هیثیٌی کَ تایذ کلی پْل دستگاٍ ساخت هِز رّ تذیذ. ّارد هیکٌٌذ خستَ ضذیذ 

هثل خْد هي ، هذت سیادی تْد دًثال یک آهْسش تزای ساخت هِز تْی خًَْ هیگطتن ّ ػالقَ ای تَ خزیذ دستگاٍ ساخت 

تْی سایت ُای سیادی جستجْ کزدم ّلی ًتیجَ آخز جش خزج پْل . هِز تْی خًَْ ، اًّن تزای یک ػذد هِز رّ ًذاضتن 

چْى کارم جذی ًثْد ، تا خْدم هیگفتن ارسضص رّ ًذارٍ کَ . سیاد تزای خزیذ دستگاٍ یا هِز آهادٍ آدم رّ پطیوْى هیکزد 

 . تذم تیزّى درست کٌن

 خْب داال چی کار کٌن ؟

پس اگَ هثل هي اس ساخت هِز تا سیة سهیٌی یا خزج پْل سیاد خستَ ضذیذ ، تْی ایي آهْسش یاد هیذم کَ چطْر تا کوتزیي 

ایي هِز تیطتز تَ درد استفادٍ . تتًْیذ تزای خْدتْى تْی خًَْ یک هِز الثتَ هؼوْلی تِیَ کٌیذ  (دذّد ُشار تْهي)ُشیٌَ 

 ! هیخْرٍ ّ فزض کٌین تزای یک ضزکت هٌاسة ًیست... ُای ضخصی ، هثال سیز ًْضتَ ُا ّ 

 

 : لْاسم هْرد ًیاس

 ( د1ًَّیا دتی )یک تستَ پاک کي 

 یک ػذد چاقْی کْچک

 (اختیاری)یک ػذد تیغ هْکت تزی 

 (یا رّاى ًْیس)خْدکار 



 هذاد

 یک تکَ کاغذ

 استاهپ

---------------- 

اگَ رّی کاغذ تکطیذ طزح تویش تزی تَ . تزای ضزّع اّل تایذ طزح هْرد ًظزتْى رّ رّی کاغذ یا رّی خْدپاکي تکطیذ 

  . دست هیاد

پس اّل پاک کي رّ رّی کاغذ تشاریذ ّ دّرش یک خط ًاسک تکطیذ ، تا اًذاسٍ هذیط طزادی ضوا رّی کاغذ هطخص 

  . تطَ

 

سپس طزح رّ تا خْدکار یا رّاى ًْیس تَ صْرت کاهال پزرًگ تْی هذل هطخص ضذٍ تکطیذ ، تزای کطیذى خْدکار رّ 

سیاد فطار تذیذ تا تؼذ کاهل رّی پاک کي دک تطَ ، تؼذ کاغذ رّ ، اًّجایی کَ طزدتْى رّ کطیذیذ ، رّی پاک کي قزار 

 . تا ػکس تِتز هتْجَ هیطیذ چی هیگن. تذیذ ّ تا فطار سیاد طزح رّی کاغذ رّ تز رّی پاک کي هٌتقل کٌیذ 



 

- 1: ایٌجا دّ راٍ داریذ . پس تا داال تیطتز کار رّ اًجام دادیذ ، فقط هیوًَْ ایي کَ طزدتْى رّ اس رّی پاک کي در تیاریذ 

خْد طزح رّ اس تْی پاک کي جذا - 2. دّر طزح رّ خالی کٌیذ تا قسوت هْرد ًظزتْى تاقی توًَْ ّ اس سطخ تاالتز تیاد 

 . کٌیذ ، کَ ایٌطْری ّقتی هِز هیشًیذ طزدتْى تَ صْرت سفیذ در سهیٌَ رًگ استاهپتْى ًطْى دادٍ هیطَ

 



هتْجَ ضذیذ چی کار کٌیذ ؟ اگَ اس راٍ اّل تزیذ هِزتْى هثل پاک کي تاالیی هیطَ ّ اگَ اس راٍ دّم استفادٍ کٌیذ ، هِزتْى 

 (در ُز دّ ػکس تاال ّ پاییي هطخصَ ). هثل پاک کي پاییٌی درهیاد 

 

 هٌثغ فارسی

 هٌثغ اًگلیسی

------------------------------------- 

 All rights reserved - ًْى ّ پٌیز

رادت ّ - اگَ اس ایي هطلة خْضتْى اّهذ هیتًْیذ هطتزک خثزًاهَ ًْى ّ پٌیز تطیذ ، تا آخزیي هطالة رّ خیلی سزیغ 

 :رایگاى تْی ایویلتْى دریافت کٌیذ 
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