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نصب اسنپ چت موزش آ
 به صورت گام به گام

 2011در سال « اسنپ چت»ی اجتماعی شبکه
اندازی شد و توانست که در این مدت از محبوبیت راه

خاصی بین کاربران مخصوصا نوجوانان برخوردار شه. 
افزار فیلترهای متنوعی داره که با همچنین، این نرم
های زیبا و تونید عکسها میاستفاده از اون

ن بفرستین یا انگیزی بگیرین و برای دوستاتوهیجان
های اجتماعی مختلف استفاده کنین. اگه برای در شبکه

افزار رو نصب خواین این نرمچت با دوستاتون می
افزار رو بلد نیستین، بریم ی نصب این نرمکنین و نحوه

 رو انجام بدیم. نصب اسنپ چتباهم 

https://netran.net/mag/install-snapchat
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اندازی شد و توانست که در این مدت از محبوبیت راه 2011در سال « اسنپ چت»ی اجتماعی شبکه
افزار فیلترهای متنوعی داره خاصی بین کاربران مخصوصا نوجوانان برخوردار شه. همچنین، این نرم

ن بفرستین انگیزی بگیرین و برای دوستاتوهای زیبا و هیجانتونید عکسها میکه با استفاده از اون
افزار رو خواین این نرمهای اجتماعی مختلف استفاده کنین. اگه برای چت با دوستاتون مییا در شبکه

 رو انجام بدیم. نصب اسنپ چتباهم افزار رو بلد نیستین، بریم ی نصب این نرمنصب کنین و نحوه

 داندروی یا iOS عامل سیستم روی بر چت اسنپ افزارنرم نصب
          هست، از فروشگاه مجازی iOS هایی که سیستم عامل اوناافزار واسه گوشیبرای دانلود این نرم

AppStore هایی که سیستم عامل اندروید دارند از فروشگاه مجازیو برای گوشی Google Play 
 .استفاده کنید

 
 تچ اسنپ نصب جهت کاربری حساب ساخت

افزار اسنپ چت کار کنیم باید یه حساب کاربری داشته باشیم. در این مقاله نیم با نرمبرای اینکه بتو
افزار جالب آموزش ساختن حساب کاربری تو اسنپ چت رو باهم یاد میگیریم تا بتونیم از این نرم

ن شکل افزار رو نصب کردین، اونو باز کنید که یه صفحه مانند ایکه این نرماستفاده کنیم. بعد از این
 .بهتون نشون بده

 .ذارم استفاده کنیدهایی که براتون میتونین از لینکافزار میبرای دانلود نرم

  iOSسیستم عامل

 سیستم عامل اندروید

https://apps.apple.com/app/snapchat/id447188370
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android
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 یساخت حساب کاربر  -1تصویر 
 

شه که باید اسم و ای برامون باز میی دیگهکلیک کنیم صفحه SIGN UP یهنگامی که روی گزینه
 .فامیلی خودمون رو وارد کنیم

 یخانوادگ وارد کردن نام و نام -2تصویر 
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که این مرحله رو رد کردیم، باید تاریخ تولد خودمون رو هم به میالدی وارد کنیم. برای بعد از این
های جالب بگیریم، سن ما باید افزار به دوستانمون پیام بفرستیم یا عکسین نرمکه بتونیم با ااین

 .سال باشه 13تر از بیش

 

 دوارد کردن تاریخ تول -3تصویر 
 

تاریخ تولدمون رو که وارد کردیم، باید یه نام کاربری خوب برای خودمون انتخاب کنیم. اگه نامی که 
تونیم از نهاد میکنه که میوارد کردیم تکراری باشه، خود اسنپ چت یه سری نام کاربری بهمون پیش

مون به این نکته باشه که نام کاربری رو وقتی انتخاب کردیم، بین اونا انتخاب کنیم. فقط باید حواس
تونیم اون رو ویرایش کنیم و اگه خواستیم اونو تغییر بدیم باید یه حساب کاربری جدید باز دیگه نمی

 .ش رو داشتیمالبته اگه حوصله ی مراحل رو از اول دوباره طی کنیم.کرده و همه

)مخصوص گانهچت بچه ر به قسمت اسنپافزاسال باشه، توسط این نرم 13تر از اگر سن شما کم
.دشیکودکان( هدایت می  
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 یانتخاب نام کاربر  -4تصویر 
 

پسورد خوب و مناسب برای ورود به  تر باید یهنام کاربری رو که انتخاب کردیم، برای امنیت بیش
 .کاراکتره و بهتره ترکیبی از حروف و اعداد باشه 8افزار بذاریم. حداقل مقدار پسورد نرم

 دانتخاب پسوور -5تصویر 
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صورت ی این مراحل رو که انجام دادیم برای وارد کردن شماره تلفن، اول باید کشور خودمون رو بههمه
 .کنیم تا کد تائید رو برامون بفرستهصحیح انتخاب کنیم. سپس شماره تلفن رو وارد می

 

 نوارد کردن شماره تلف -6تصویر 
 

 ندوستا کردن اضافه
سرچ کرده و مخاطبینی شماره تلفن خودمون رو که وارد کردیم، اسنپ چت از بین لیست مخاطبان ما 

کلیک  Countinue یافزار رو نصب کردند به ما نشون میده. برای پیدا کردن اونا، روی دکمهکه این نرم
 .کنید

.تونیم از ایمیل هم استفاده کنیمبه جای شماره تلفن، می  
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 نپیدا کردن دوستا -7تصویر 
 

کلیک کنید تا اسنپ چت  Go To Setting یده، روی گزینهای که به شما نشون میسپس در صفحه
طور خودکار لیست مخاطبین شما رو برای کسایی افزار بهبه مخاطبین دسترسی داشته باشد. این نرم

 .دهکه اسنپ کد خودشون رو جستجو کردند، نشون می

 ناضافه کردن دوستا -8تصویر 
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خواین برای مخاطبین شون کنید و اگه نمیمخاطبینی رو که دوست دارید در اسنپ چت باشند، اضافه
 .تونین تنظیمات حریم خصوصی رو انجام بدینمشاهده باشین، میخودتون قابل 

 رکامپیوت روی بر چت اسنپ نصب
 زویندو روی چت اسنپ نصب

تونیم بر روی کامپیوتر نصب کنیم اما نصب اون غیرممکن هم نیس. برای اسنپ چت رو در کل نمی
 Andy یا Bluestacks سازهای اندرویدی مانندر اسنپ چت روی ویندوز باید از شبیهافزانصب نرم

تونین اسنپ چت رو دانلود ساز رو بر روی سیستم نصب کردین میاستفاده کنیم، بعده اینکه شبیه
 .ذارمهارو براتون میکنین و بر روی دسکتاپ نصب کنین که من لینک دانلود اون

 

 کم روی چت اسنپ نصب
 Google play برای اینکه بتونین این نرم افزار رو روی مک نصب کنین اول باید یه حساب کاربری تو

 .حساب کاربری ندارین اونو ایجاد کنین Google play داشته باشین. اگه تو

 

 :تون انجام بدینبعدش تنظیمات زیر رو روی سیستم

 Security ای که بهتون نشون میده رویرو باز کنین و تو صفحه Preferences System یصفحه
and privacy  کلیک کنین. تو این صفحه به قسمت General رفته و Allow apps downloaded 

هایی که تونین از لینکساز اندروید و نصب اسنپ چت روی ویندوز میجهت نصب شبیه
.ذارم استفاده کنینمی  

  نصب شبیه ساز اندروید

 نصب اسنپ چت روی ویندوز

 .تونین از لینک زیر استفاده کنینمی Google play برای ساخت حساب کاربری تو
   Google playساخت حساب کاربری تو

 

https://www.andyroid.net/
https://www.andyroid.net/bundledapps/snapchat-app-on-pc
https://play.google.com/store/apps
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from app store and identified developers  ساز اندرویدو رو رو انتخاب کنین تا بتونین شبیه
افزارهایی که برای تونین از تمام نرمساز شما میخودتون نصب کنین. با نصب این شبیه سیستم
 Google ساز بههای اندرویدی ساخته شده استفاده کنین. در آخر بعد از نصب شبیهعامل سیستم

play  برید و اسنپ چت رو نصب کنین. 

 دتنظیمات روی سیستم عامل مک جهت نصب شبیه ساز اندروی -9تصویر 

 کنصب شبیه ساز اندروید روی سیستم عامل م -10تصویر 
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 رآخ حرف
رنامه رو نصب کنید تا بتونید با دوستای لذت برده باشین و این ب چت اسنپ نصب آموزش امیدوارم از

که با فیلترهایی که اسنپ چت داره، عکسای راحتی چت کنید و بهشون پیام بدین. یا اینتون بهنزدیک
شون دارین به اشتراک بذارین. سوالی داشتین، در قشنگ و بانمکی بگیرین و با کسایی که دوست

 .بخش نظرات در خدمتتون هستیم


