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ران مجله نت  
مینا اسمعیل بیگینویسنده:                          

 

نصب تلگرام روی 
 کامپیوتر

شاید بارها براتون پیش اومده که خواستید یک فایل 
رو از کامپیوتر به گوشی و یا برعکس انتقال بدین و با 
خودتون گفتید کاش تلگرام روی ویندوزم نصب بود. و 
یا شاید حتی درگیر کار با سیستم بودین و نمیخواستین 

تون دست به گوشی هر بار برای چک کردن تلگرام
، قصد دارم روش نصب تلگرام روی بشین. در این مقاله

تر، کامپیوتر رو بهتون آموزش بدم و برای راحتی بیش
از عکس و فیلم هم استفاده کردم تا خیلی راحت و 

دردسر بتونین تلگرام رو نصب کنین. در ابتدا، یک بی
معرفی کوتاه از تلگرام رو براتون آوردم و بعدش سریع 

ری این برای یادگی .اپلیکیشنمیریم سراغ نصب 
 .ران همراه باشینآموزش با نت

 

https://netran.net/mag/what-is-topology/
https://netran.net/mag/install-telegram
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 معرفی تلگرام

گذره، تونسته با های اجتماعی که زمان زیادی از معرفیش میترین شبکهی از کاملعنوان یکتلگرام به
خودش جذب کنه. این اپلیکیشن با  های جدیدتر هر روز کاربران رو بیشتر از قبل به سویروزرسانیبه

؛ چرا های عالی و تماما رایگان، همیشه چند قدم از رقبای خودش جلوتر حرکت کردهداشتن سرویس
کنه این فایل از نوع متن، تونید هر نوع فایلی رو انتقال بدید و فرقی نمیبا استفاده از اون میکه 

 .تصویر، ویدیو و یا موزیک باشه

 

 

:مقاالت پیشنهادی  
 مراحل حذف اکانت تلگرام

 آموزش پاک کردن کش تلگرام

 غیر فعال کردن ذخیره خودکار عکس در تلگرام

 

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/
https://netran.net/mag/%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7/
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های دیگه اشاره کنیم، باید بگیم که دارای رسان در مقایسه با اپلیکیشناگر بخوایم به مزایای این پیام
 :های زیرهویژگی
  سرعت بسیار خوب .1
 های رومیزیهای هوشمند، تبلت، و رایانهها، مانند تلفنامکان نصب روی تمامی دستگاه .2
 امکان استفاده از چت مخفی .3
 هایی با سایز بزرگامکان ارسال فایل .4

سری ایراد که ی با داشتن هر تعداد ویژگی خوبی که داره، یهافزار نرمدونیم که هر مون اینو میاما همه
های بعدی تر رو داره که ممکنه تو آپدیتنمیشه گفت، در واقع جای بهتر شدن و داشتن امکانات بیش

 صورت تصویری مثلاری تماس بهاالن امکان برقر Telegram شه گفت کهاضافه بشه. در واقع می
های اجتماعی عین شبکه افزارنرمکه بشه توی این های دیگه رو نداره و یا امکان اینافزارنرمواتساپ و 

 .استوری گذاشت نیست

 آموزش گام به گام نصب تلگرام روی کامپیوتر به همراه تصویر

 قرار دادیم.  سایتابتدا فایل نصب تلگرام رو دانلود کنید که ما برای راحتی شما این فایل رو داخل 
حاال که فایل رو دانلود کردید، باید اونو از حالت زیپ خارج و نصبش کنید. به محض نصب  : ۱مرحله 

 .کلیک کنید ok یکلمهشید که باید روی با این پیغام مواجه می 1ای مشابه تصویر ، با صفحهافزارنرم

 

صورت مستقیم روی تونید اونو بهکه، شما حتی بدون نصب تلگرام هم میخبر خوب این
 .خیلی خوبیهکامپیوترتون اجرا کنید که این ویژگی 
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 .کلیک کنید Next یبینید که باید روی گزینهی بعدی عکس زیر رو میدر مرحله : ۲مرحله 

 
مثل  3رسان رو انتخاب کردید، در تصویر که محل نصب این پیامدر این مرحله هم بعد این : ۳مرحله 
 .کلیک کنید Next یی قبلی روی گزینهمرحله
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 .رو بزنید Next یبازم باید گزینه 4، یعنی تصویر این مرحلهدر  : ۴مرحله 

 
ای کار دیگه بینید که باید بدون انجام هیچرو می Next یدر تصویر زیر هم، آخرین گزینه : ۵مرحله 

 .کلیک کنید تا بتونیم بریم سراغ نصب تلگرام
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تلگرام. فقط کافیه مثل تصویر شیم به مراحل آخر نصب اپلیکیشن خب داریم نزدیک می : ۶مرحله 
 .کلیک کنید Install یزیر روی گزینه

 
 .حاال یکم استراحت کنید تا شبیه تصویر زیر، فرآیند نصب تکمیل شه : ۷مرحله
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درستی پیش اومده باشین، باید بهتون تبریک بگم چون شما از االن اگه تا این مرحله به : ۸مرحله 
کلیک کنید تا  8مانند تصویر  Finish یکامپیوترتون دارید. راستی روی گزینهرسان تلگرام را روی پیام

 .نرم افزار تلگرام اجرا بشه

 
بینید که باید روی ای به شکل زیر رو میرو اجرا کردید، صفحه افزارنرم کهخب بعد از این : ۹مرحله 

 .کلیک کنید Start Messeging یگزینه
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لیست کشویی برای شما قرار داده شده که از داخل این لیست، باید یک  10در تصویر  : ۱۰مرحله 
خواین باهاش تلگرام داشته کشور ایران رو انتخاب کنید و در کادر پایینی هم شماره موبایلی که می

 .کلیک کنید Next باشید رو وارد و در آخر روی

 
شه که باید پیامک برای شما ارسال میتون رو وارد کردید، یک که شماره موبایلبعد از این :۱۱مرحله 

 .کلیک کنید Next یواردش کنید و روی گزینه Your Code مانند تصویر زیر در کادر
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 2نام و در قسمت  1در قسمت  12خواد که مانند تصویر در نهایت، تلگرام از شما می :مرحله پایانی
طور دلخواه آپلود کنید و بعد تون بهپروفایلخانوادگی خودتون رو وارد کنید و یک عکس برای  نام

 .کلیک کنید Sign Up روی

 
 حرف آخر

انجام بدین. امیدوارم که روی کامپیوتر رو با موفقیت  Telegram خب ... شما تونستید نصب
 .خوبی به نیاز شما همراهان عزیز پاسخ بدهران تونسته باشه بهنت

 
 
 
 
 
 

های عزیز! فقط یادتون باشه که برای ورود به تلگرام و استفاده از اون، الزمه که از همون رانینت
 قندشکن )!!!( استفاده کنید


