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ران مجله نت  
 

مراحل نصب اسنپ چت 
 به صورت گام به گام

اندازی راه 2011در سال « اسنپ چت»ی اجتماعی شبکه
ی کوتاه محبوبیت خاصی بین شد و تونست در مدت

چنین، این کاربران مخصوصا نوجوانان پیدا کنه. هم
ها افزار فیلترهای متنوعی داره که با استفاده از اوننرم
انگیزی بگیرین و برای های زیبا و هیجانتونید عکسمی

های اجتماعی مختلف از دوستاتون بفرستین، یا در شبکه
افزار رو نصب خواین این نرمها استفاده کنین. اگه میاون

رو بلد نیستین، تا انتهای  ی نصب اسنپ چتنحوه کنین و
 .با ما همراه باشید مراحل نصب اسنپ چت مقاله با

netran.net/mag/install-snapchat/
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اندازی شد و تونست در مدتی کوتاه محبوبیت راه 2011در سال « اسنپ چت»ی اجتماعی شبکه
افزار فیلترهای متنوعی داره که با چنین، این نرمخاصی بین کاربران مخصوصا نوجوانان پیدا کنه. هم

انگیزی بگیرین و برای دوستاتون بفرستین، یا های زیبا و هیجانتونید عکسها میاستفاده از اون
 افزار رو نصب کنین وخواین این نرمها استفاده کنین. اگه میهای اجتماعی مختلف از اوندر شبکه

با ما همراه  مراحل نصب اسنپ چت رو بلد نیستین، تا انتهای مقاله با ی نصب اسنپ چتنحوه
 .باشید

 چگونه اسنپ چت را نصب کنیم ؟

   هست، از فروشگاه مجازی iOS هاهایی که سیستم عامل اونافزار واسه گوشیبرای دانلود این نرم
AppStore عامل اندروید دارن از فروشگاه مجازیهایی که سیستمو برای گوشی Google Play 

 .استفاده کنید

  iOSسیستم عامل

 سیستم عامل اندروید

 ل نصب اسنپ چتمراح

 .در ادامه مراحل نصب اسنپ چت رو قدم به قدم با ما پیش ببرین

 ساخت حساب کاربری

شیم. در این مقاله افزار اسنپ چت کار کنیم باید یه حساب کاربری داشته بابرای اینکه بتونیم با نرم
افزار جالب گیریم تا بتونیم از این نرمآموزش ساختن حساب کاربری تو اسنپ چت رو باهم یاد می

 .استفاده کنیم

سمت  1افزار رو نصب کردین، اجراش کنید. یک صفحه به شکل زیر )تصویر بعد از اینکه این نرم
ای براتون باز ی دیگهکلیک کنید صفحه SIGN UP یچپ( نمایش داده میشه. زمانی که روی گزینه

افزار تغییردهنده آی پی یا وی پی ان برای اینکه زمان عضویت با مشکل مواجه نشید، از نرم
 .استفاده کنید. عالوه بر این کیبورد خودتون رو هم روی زبان انگلیسی تنظیم کنید

https://apps.apple.com/app/snapchat/id447188370
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android


 مراحل نصب اسنپ چت به صورت گام به گام
 

 

3 

 

رو انتخاب  Sign up & accept یمیشه. اسم و فامیلی خودتون رو وارد کنید و در نهایت گزینه
 .کنید

 1تصویر 

رو انتخاب  Continue یدر قسمت بعدی باید تاریخ تولدتون رو به میالدی وارد کنید و بعد گزینه
 .کنید

تاریخ تولدتون رو که وارد کردید، باید یه نام کاربری خوب برای خودتون انتخاب کنید. اگه نامی که 
تونید از کنه که میوارد کردید تکراری باشه، خود اسنپ چت یه سری نام کاربری بهتون پیشنهاد می

 .بین اونا انتخاب کنید

 

گانه )مخصوص چت بچه افزار به قسمت اسنپسال باشه، توسط این نرم 13اگر سن شما کمتر از 
 .ودکان( هدایت میشیدک

تونید اون رو شه که نام کاربری رو وقتی انتخاب کردید، دیگه نمیباید حواستون به این نکته با
ی مراحل ویرایش کنید و اگه خواستید اونو تغییر بدید باید حساب کاربری جدید باز کرده و همه

 .رو از اول دوباره طی کنید
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 2تصویر 

تر باید یه پسورد خوب و مناسب برای ورود به نام کاربری رو که انتخاب کردید، برای امنیت بیش
 .روف و اعداد باشهکاراکتره و بهتره ترکیبی از ح 8افزار بذارید. حداقل مقدار پسورد نرم

صورت بعد از تموم شدن انتخاب رمز، برای وارد کردن شماره تلفن، اول باید کشور خودتون رو به
رو بزنید تا کد تائید برای  Continue یصحیح انتخاب کنید. سپس شماره تلفن رو وارد کنید و گزینه

 .شما ارسال بشه

 .استفاده کنیدتونید از ایمیل هم به جای شماره تلفن، می
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 3تصویر 

 اضافه کردن دوستان

شماره تلفن خودتون رو که وارد کردید، اسنپ چت لیستی از بین مخاطبان سرچ کرده و مخاطبینی 
 ntinueCo یها، روی دکمهردن اونافزار رو نصب کردند به شما نشون میده. برای پیدا ککه این نرم

رو در  Add کلیک کنید. در ادامه هر مخاطبی رو که میخواین به لیست دوستاتون اضافه کنید، گزینه
 .رو بزنید Continue کنار اسمش انتخاب کنید و در نهایت هم
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 یوترکامپ ینصب اسنپ چت رو یراهنما

افزار رو روی در ادامه برای دو سیستم عامل ویندوز و مک، بهتون راهکاری آموزش میدیم تا این نرم
 .کامپیترتون هم داشته باشید

 طریقه نصب اسنپ چت روی ویندوز

ما نصب اون غیرممکن هم نیست. برای تونیم روی کامپیوتر نصب کنیم ااسنپ چت رو در کل نمی
 Andy یا Bluestacks سازهای اندرویدی مانندافزار اسنپ چت روی ویندوز باید از شبیهنصب نرم

تونین اسنپ چت رو دانلود ساز رو روی سیستم نصب کردین، میکه شبیهاستفاده کنیم. بعد از این
 .کنین و روی دسکتاپ نصب کنین

  (MAC OS) آموزش راه اندازی اسنپ چت روی مک

 گوگل پلی افزار رو روی مک نصب کنین اول باید یه حساب کاربری دربرای اینکه بتونین این نرم
 .حساب کاربری ندارین، اون رو ایجاد کنین Google play اگه تو داشته باشین.

 :بعد تنظیمات زیر رو روی سیستمتون انجام بدین

   Security ای که بهتون نشون میده رویرو باز کنین و تو صفحه Preferences System یصفحه
and privacy  کلیک کنین. 

 .ت حریم خصوصی رو فعال کنیدمشاهده باشین، تنظیمااطبین قابل خواین برای مخاگه نمی

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

    نصب شبیه ساز اندروید
 نصب اسنپ چت روی ویندوز

 

https://netran.net/mag/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F/
https://netran.net/mag/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F/
https://www.andyroid.net/
https://www.andyroid.net/bundledapps/snapchat-app-on-pc
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 5تصویر 

   Allow apps downloaded from app store and رفته و General در این صفحه به قسمت
identified developers  ساز اندروید رو در سیستم خودتون نصب رو انتخاب کنین تا بتونین شبیه
های عامل افزارهایی که برای سیستمتونین از تمام نرمساز شما میکنین. با نصب این شبیه

برید و اسنپ  Google play ساز بهاندرویدی ساخته شده استفاده کنین. در آخر بعد از نصب شبیه
 .چت رو نصب کنین
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 حل مشکالت نصب اسنپ چت

پردازیم. معموال کاربرهای بعد از آموزش نصب اسنپ چت، به بررسی راه حل مشکالت نصب می
در ادامه چند راهکار برای این مشکالت بهتون یاد  .کل مواجه میشنایرانی زمان نصب خیلی با مش

 .میدیم

 برای نصب وی پی ان روشن کنید. 
 یسی کنیدعامل گوشی رو انگلزبان سیستم. 
 قبل از نصب وارد حساب کاربری گوگل خودتون بشید. 
 یک بار اسنپ چت رو حذف کنید و دوباره از گوگل پلی دانلود و نصب کنید. 
 ها برید و برای گوگل پلی و اسنپ چت به قسمت تنظیمات گوشی و مدیریت اپلیکیشن

مراحل نصب رو انجام  رو انتخاب کنید و دوباره با وی پی ان روشن Clear Cache یگزینه
 .بدید

 های قدیمی اسنپ چت رو دانلود و نصب کنیدنسخه. 

 حرف آخر

راحتی چت کنید و با فیلترهایی که تون بهحاال دیگه اسنپ چت رو نصب کنید، با دوستای نزدیک
 یدوستانتون به اشتراک بذارین. امیدواریم مقالههای قشنگ و بانمکی بگیرین و با داره، عکس

براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید در بخش نظرات با ما  آموزش مراحل نصب اسنپ چت
 .در میون بذارید تا بهتون کمک کنیم

 :مرتبطهای مقاله

 ، ویرایش عکس و فیلم در موبایل )Inshot( آموزش برنامه اینشات
 و استفاده از آن + ویدیو )skype (آموزش نصب اسکایپ

 یک اکانت گوگل بسازیم؟ )آموزش ساخت گوگل اکانت( چگونه
 آموزش ساخت اکانت لینکدین و معرفی لینکدین

 

https://netran.net/mag/inshot-program-training/
https://netran.net/mag/skype-installation-tutorial/
https://netran.net/mag/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9%d8%af/

