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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

ران مجله نت  
  زادهمهستا حسین نویسنده:

 

آموزش نصب واتس اپ 
بر روی ویندوز در کمتر از 

 دقیقه + ویدیو 5
 

های پرکاربرد، راحت و رسانواتس اپ یکی از پیام
پسند دنیاست که طرفدارهای زیادی طور مردمهمین

داره. خب باید بگم این محبوبیت بخاطر تنظیمات 
اختیار  امکاناتی هست که در طورساده و همین

ا ده. من در این مقاله میخوام به شمکاربرهاش قرار می
ش بدم؛ پس رو آموز روی ویندوز اپ بر نصب واتس

 .با من همراه باشید

 

https://netran.net/mag/what-is-topology/
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رسان ساده، داشتن تنظیمات خیلی راحت، امکان برقراری تماس صوتی و تصویری از امکانات این پیام
نظر من، ست. اما بهنما( و خیلی چیزایه دیگهبا کیفیت بسیار باال، امکان ارسال فایل، لوکیشن )مکان

 .ن ویژگی این اپ، فیلتر نبودن اونتریمهم

ذاشت، خاطر امنیتی که این اپ در اختیارشون میاپ به ی کاربرای واتسچند وقت پیش، همه تا
خیلی خوشحال و راضی بودن اما خب با این اخبار جدید که از طرف شرکت اصلی منتشر شد و اعالم 

ون تی استفاده از اطالعات شخصیی جدید این اپلیکیشن باید اجازهبرای استفاده از نسخه»کرد که 
، کاربرا در مورد «طور اینستاگرامه( بدینرسان و همینرو به فیس بوک )که شرکت مادر این پیام

دیگه  هایرسانران به سمت پیاماستفاده از این برنامه مردد شدند. این خبر، باعث کوچ خیلی از کارب
و مردم هنوزم ازش  رسان طرفدارای خودش رو دارهاما باید بگم با این اوضاع، بازهم این پیام شد.

 .کناستفاده می

تری به رو برای اون دسته از دوستانی که میل بیش اپ بر روی ویندوز نصب واتسویدیوی آموزشی 
 .قرار دادم. انتخاب با شما عزیزانهدر وبسایت  یادگیری از طریق ویدیو دارند،

 

 

 

 

 

 مراحل نصب واتس اپ روی ویندوز

جا خیلی سایت اصلی خود واتس اپ مراجعه کنید و از اونکنم به برای نصب این اپ، پیشنهاد می
 .راحت این اپ رو دانلود کنید

 :برای راحتی شما، من لینک سایت واتس اپ رو همین جا واستون قرار دادم

  
  

مطابق تصویر )  Free Download یبر روی کلمه ام رسان رو با کلیکی تحت وب این پیخب نسخه
بیشتر  103MB که حجم فایل دانلود این برنامه حدود تون راحت باشهخیال .ید( دانلود کن1شماره 
 .نیست

 برای ورود به وبسایت واتس اپ کلیک کنید.

 :پیشنهادیمقاالت 

 اپحذف اکانت واتسمراحل 

 حذف اکانت تلگرام+ ویدیومراحل 

 اک کردن کش تلگرامپموزش آ

 

https://whatsapp.com/
https://whatsapp.com/
https://netran.net/mag/delete-account-whatsapp/
https://netran.net/mag/delete-telegram-account/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%b4-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
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 اپدانلود نرم افزار واتس

شه، حاال زیر برای شما باز میی که برنامه رو دانلود کردید، روی اون کلیک کنید. پنجرهبعد از این
 .(2رو انتخاب کنید )تصویر شماره  RUN یدکمه

 
 برنامهنصب کردن  -2صویر ت

ی نصب شدن این دهندهشه که نشانشکل زیر برای شما لود )یا باز( میی بهابعد از این کار، صفحه
 .(3اپ روی سیستم شماست )مطابق تصویر 
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 pc  روی whatsapp نصب - 3صویر ت

شه. با دیدن این صفحه، وارد ی زیر برای شما باز میخب ... کمی صبر کنید. در این مرحله، صفحه
با رنگ قرمز  4که در تصویر شماره  QR کدی واتس اپ گوشی موبایلتون بشید. در اینجا باید نسخه

  .بدینانجام  6و  5مشخص شده رو اسکن کنید. برای اسکن کردن این کد، مراحل رو طبق تصاویر 

 
 QR کد - 4تصویر 

 /Whats app web یبینید، باید از منوی تنظیمات وارد گزینهطور که در تصویر زیر میهمون
Desktop  ( ی واتسمنوی نسخه - 5تصویر بشید)اپ تلفن همراه. 
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 اهاپ تلفن همری واتسمنوی نسخه - 5تصویر 

 
 / WhatsApp web وارد شدن شما به قسمت رو اسکن کنید؛ که با QR در آخرین مرحله باید کد

Desktop  شه تا اسکن رو انجام بده )مثل تصویر شماره صورت خودکار، دوربین گوشی فعال میبه
تون ی سیستمروی صفحه QR (. شما فقط باید دوربین گوشی خودتون رو جوری تنطیم کنید که کد6

 .اسکن بشه

 
 QR  اسکن کردن کد - 6تصویر 
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 حرف آخر

طور ویدیو با کمک تصاویر و همین pc روی Whatsapp ین مقاله سعی کردم تمام مراحل نصبدر ا
صورت دقیق و مرحله به مرحله توضیح بدم. امیدوارم مفید بوده باشه. اگر در نصب رو برای شما به

جا کامنت بذارید. من یا همکارام در اندازی این برنامه دچار مشکل شدین، برای ما همینو راه
 .گو خواهیم بودترین زمان ممکن پاسخسریع

 


