
وجود دارد. به طور  بازیابی پیام های حذف شده واتساپ در گوشی اندروید روش های مختلفی برای
مثال اگر شما سابقه چت خود را بک آپ گرفته باشید به راحتی می توانید برای بازیابی پیام های 
حذف شده واتساپ در گوشی اندروید اقدام کنید؛ اما نگران نباشید زیرا بدون گرفتن پشتیبانی از 

صورتی که به دنبال بهترین پیام ها نیز امکان بازگرداندن چت های از دست رفته وجود دارد. در 
پاسخ ها برای سوال چگونه پیام های حذف شده واتساپ را در گوشی اندروید برگردانیم؟ هستید، 

 .در ادامه همراه ما باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم

  

بازیابی پیام های حذف شده واتساپ در گوشی اندروید بدون بک 
 آپ

اتساپ خود را بدون پشتیبان بازیابی کنیم؟ اگر نسخه پشتیبان ندارید، پیام های و چگونه می توانیم 
 Tenorshare مانند WhatsApp هایای بازیابی پیامافزار حرفهراهی وجود ندارد جز اینکه از نرم

UltData اپ )چت، عکس، ضبط صدا، ویدیو، های حذف شده واتسبرای اندروید جهت بازیابی پیام
 .استفاده کنید اسناد، و استیکرها(

🔽Tenorshare UltData for Android را در رایانه خود بارگیری و نصب کنید، سپس تلفن Android 
 .به رایانه متصل نمایید USB خود را از طریق کابل

هنگامی که دستگاه، اندروید شما را شناسایی کرد، روی دکمه "شروع" کلیک کنید تا داده های ��
 .خود پیدا کنید Android ر دستگاهرا د Whatsapp حذف شده

اکنون می توانید مشاهده کنید که پیام های حذف شده واتس اپ از اندروید بازیابی شده اند. ��
فایلی را که می خواهید بازیابی کنید انتخاب کنید و سپس روی دکمه "بازیابی" کلیک کنید تا آنها 

 .بازگردانده شوند

  



 

  

 .��کلیک کنید خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه برای اطالع از نحوه��

  

 Google بازیابی پیام های حذف شده واتساپ در گوشی اندروید از
Drive 

گیری خودکار انجام می شود. در تنظیمات برنامه فعال کرده باشید، پشتیبان گیری چت رااگر پشتیبان
به سرعت و به راحتی با استفاده از همان شماره تلفن  Google Drive اپ را ازتوانید چت واتسمی

 .خود بازیابی کنید WhatsApp مرتبط با حساب Google و حساب

 .حذف نصب کنید را در دستگاه اندروید خود WhatsApp برنامه��

کنید، باید با همان شماره تلفنی واتس اپ را دوباره نصب کنید. وقتی برنامه را دوباره نصب می��
 .اپ شوید و تنظیمات را کامل کنیدکردید وارد واتسکه قباًل استفاده می

 Restore هنگامی که از شما خواسته می شود تاریخچه پیام را از فایل پشتیبان بازیابی کنید. روی��
 .ضربه بزنید و همه چیز از آخرین نسخه پشتیبان بازیابی می شود

https://mashwerat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86/
https://mashwerat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86/


است. به یاد داشته باشید، واتس اپ تنها  Google Drive از WhatsApp این نحوه بازیابی چت ��
 .دو آخرین فایل پشتیبان را در اندروید حفظ می کند

  

 

  

بازیابی پیام های حذف شده واتساپ در گوشی اندروید از پشتیبان 
 گیری محلی

بامداد )به وقت محلی شما(  2:00های محلی را هر روز ساعت گیریطور خودکار پشتیباناپ بهواتس
شما ذخیره  Android خارجی تلفن microSD در حافظه داخلی تلفن یا کارتها را کند و آنایجاد می

 .کندمی

بازیابی کنید، در ادامه همراه ما باشید تا مراحل آن  SD اپ را از کارتهای واتسخواهید پیاماگر می
 .را بررسی کنیم

مه مدیریت فایل را دانلود ابتدا برنامه مدیریت فایل را در دستگاه خود باز کنید. اگر ندارید، یک برنا��
 .و نصب کنید



 بروید. اگر اطالعات شما در کارت sdcard/WhatsApp/Databases در برنامه مدیریت فایل، به��
SD ذخیره نمی شود، ممکن است در حافظه داخلی گوشی شما ذخیره شود. 

 به msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 نام فایل پشتیبان مورد نظر برای بازیابی را از��
msgstore.db.crypt12 یک نسخه پشتیبان قبلی ممکن است در پروتکل قبلی مانند) .تغییر دهید 

crypt9 یا crypt10 باشد. شماره پسوند crypt را تغییر ندهید.) 

  

 �� توجه ��

-msgstore-YYYY در قالب نام فایل  ، یک سری فایل دیگرmsgstore.db.crypt12 عالوه بر فایل
MM-DD.1.db.crypt12 وجود دارد. شما باید آخرین فایل را پیدا کنید و نام آن را به 
msgstore.db.crypt12 تغییر دهید. 

  

  

. اگر یک فایل پشتیبان واتساپ با را انتخاب کنید Backups را باز کنید و Google Drive برنامه��
 Delete backup ای ضربه بزنید و رویشماره تلفن خود در آن مشاهده کردید. روی منوی سه نقطه

 .ضربه بزنید

واتس اپ را حذف و دوباره نصب کنید. در طول فرآیند راه اندازی، از شما خواسته می شود که ��
 اید بازیابی کنید. برای بازیابی فایل پشتیبان، رویفایل پشتیبان را که به تازگی ویرایش کرده 

RESTORE ضربه بزنید. 

را از نسخه پشتیبان قدیمی به جای آخرین فایل  WhatsApp به این ترتیب می توانید پیام های
پشتیبان بازیابی کنید. اما شما تمام پیام هایی را که از زمان ایجاد پشتیبان ارسال و دریافت کرده 

 .ت خواهید داداید، از دس

  

 .��کلیک کنید روش دانلود عکس از اینستاگرام برای اطالع��

  

 نحوه بازیابی پیام های واتس اپ از چت های آرشیو شده واتس اپ

https://mashwerat.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://mashwerat.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


چگونه پیام های پاک شده واتساپ اندروید را بازیابی کنیم؟ این احتمال وجود دارد که پیام های 
واتس اپ خود را حذف نکنید اما در عوض آن را بایگانی کنید. هنگامی که یک موضوع را بایگانی 

توانید هر زمان دیگر در تب چت در واتس اپ ظاهر نمی شود. اما هنوز وجود دارد و می می کنید،
 .اپ را بازیابی کنیدکه بخواهید یک موضوع چت بایگانی شده واتس

🔽WhatsApp را باز کنید و به پایین صفحه چت بروید و روی Archived ضربه بزنید. 

در نوار  Unarchive ه بزنید و نگه دارید و روی گزینهروی مواردی که می خواهید بازیابی کنید ضرب��
 .باالیی ضربه بزنید

را  WhatsApp موارد انتخابی به برگه چت شما برمی گردد و اکنون می توانید پیام های گمشده��
 .پیدا کنید

  

 

  

 نحوه بازیابی عکس ها و فیلم های حذف شده از واتس اپ در اندروید

 WhatsAppچگونه ویدیوهای پاک شده از واتس اپ را در اندروید بازیابی کنیم؟ به طور پیش فرض، 
ذخیره می کند.  WhatsApp ید در پوشه رسانههر تصویر، ویدیویی را که ارسال و دریافت می کن



ممکن است یک عکس یا ویدیو را از چت خود حذف کنید اما همچنان در پوشه رسانه شما است. 
 .در زیر نحوه انجام مجدد آورده شده است

برنامه مدیریت فایل را در دستگاه خود باز کنید. اگر برنامه مدیریت فایل ندارید، یک برنامه رایگان ��
 .انلود و نصب کنیدد

 .بروید WhatsApp تصاویر < رسانه < WhatsApp < به حافظه داخلی��

در اینجا می توانید تمام تصاویری را که دریافت کرده اید و در واتس اپ ارسال کرده اید مشاهده ��
 .کنید. آن را مرور کنید و گمشده های خود را پیدا کنید

را  Tenorshare UltData ئوها را بازیابی کنید، می توانیداگر از روش فوق نتوانستید عکس و وید
اپ در اندروید را به طور موثر بازیابی های حذف شده از واتسبرای اندروید امتحان کنید تا عکس

 .کنید

  

 مواردی که منجر به حذف پیام های واتساپ برای همیشه خواهد شد

 .حذف پیام ها به صورت اشتباهی با فشردن دکمه دیلیت در گوشی تلفن همراه��

به طور تصادفی غیرفعال یا قطع  WhatsApp ،USB زمانی که هنگام انتقال یا پشتیبان گیری از��
 .می شود و واتس اپ از کار افتاده است

در تلفن اندرویدی  WhatsApp در مواقعی که رایانه شخصی به ویروس آلوده شده است، مکالمات��
 .شما هنگام اتصال به این رایانه از بین می رود

اگر تلفن اندرویدی شما به طور ناگهانی خاموش شود؛ پس از راه اندازی مجدد، نمی توانید تمام  ��
 .خود را پیدا کنید WhatsApp سابقه چت

 �� توجه��

کردن رام، روت کردن، افتادن روی های دیگری مانند بازگردانی تنظیمات کارخانه، فلش موقعیت
 .اپ در گوشی اندرویدی شما شودتواند باعث از بین رفتن اطالعات واتسزمین، خرابی و غیره نیز می

  

 .این مطلب کلیک کنید pdf برای دانلود

  



 خالصه مطلب

ا ما در این مطلب تالش کردیم به سوال شما مبنی بر اینکه چگونه پیام های حذف شده واتساپ ر
 در گوشی اندروید برگردانیم؟ پاسخ دهیم. اکنون اطالعات خوبی در مورد نحوه بازیابی پیام های

WhatsApp  در اندروید دارید. چه نسخه پشتیبان داشته باشید و چه نداشته باشید، روش های ذکر
یابی را در اندروید باز  WhatsApp شده در این مقاله به شما کمک می کند تا پیام های حذف شده

های برای اندروید بهترین راه برای بازیابی پیام Tenorshare UltDataهای باال، کنید. در میان روش
گیری یا نصب مجدد است. در صورتی که برای بازیابی پیام بدون پشتیبان WhatsApp حذف شده

با ما تماس  های حذف شده واتساپ در گوشی اندروید نیاز به راهنمایی بیشتری داشتید، می توانید
 .بگیرید

 


