
واتساپ به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین شبکه های اجتماعی در سرتاسر دنیا شناخته میشود و ساالنه میلیون 

ها نفر از مردمان جهان در این شبکه اجتماعی و ارتباطی مشغول به فعالیت های همچون خرید و فروش، چت کردن، تماس 

به عنوان یکی از مهم ترین کاربردهای اپلیکیشن واتس اپ  در گوشی جدید بازیابی پیام های واتساپ .تصویری و.. میباشند

از فیلترینگ تلگرام سیل عظیمی از افرادی که در تلگرام اکانت داشتند به واتس آپ روی   محسوب میشود. در ایران پس

ه ایم بازیابی پیام های واتساپ آوردند و در این اپلیکیشن به کار های روزمره خود رسیدگی میکردند. در این مقاله تالش کرد

موبایل نو   برای شما قرار دهیم؛ زیرا یکی از دغدغه های مهم افرادی که (ios تکنیک اندروید و 2در گوشی جدید ) 

 .میخرند انتقال اطالعات و پیام هایشان از موبایل قبلی به موبایل جدید است

 بازیابی پیام های واتساپ در گوشی جدید

واتساپ همیشه به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه نوآوری قابلیت های جدید در نرم افزار های اجتماعی شناخته میشود و 

هرروزه مدیران این شبکه در تالش هستند با ایجاد قابلیت های جدید برای کاربران خود از رقیبان خود پیشی بگیرند. این 

ا بازیابی برای کاربران خود توانسته اطالعاتی مانند: پیام ها، عکس ها، ویدیو ها و... و ی  backup اپلیکیشن با ایجاد قابلیت

معموال نحوه انتقال اطالعات برای موبایل های   برای کاربران خود حفظ کند و یا به موبایل جدید اشخاص انتقال دهد.

 .اطالعات کافی را برای شما قرار داده ایممتفاوت است که ما در این مقاله به طور مختصر توضیحات و  ios اندروید و

  

 نحوه انتقال چت واتساپ به گوشی آیفون

به صورت کلی چندین روش متفاوت برای انتقال یا بازگرداندن چت ها در انواع موبایل ها وجود دارد اما بارز ترین و 

 معموال از ios ه در موبایل هاییا ورژن پشتیبان است ک backup استفاده از ios معروف ترین روش در موبایل های

iCloud  استفاده میشود. در این قسمت از مقاله به صورت تصویری نحوه و آموزش انتقال چت ها و اطالعات را برای شما

 .قرار داده ایم

 .موباید خود شوید و بر روی اکانت اپل خود خود کلیک کنید setting در ابتدای کار وارد  ☑

 .را انتخاب کنید iCloud گزینه و آیکون  ☑

هستند را ببینید. روی آیکون واتس اپ  icload در منوی جدید شما میتوانید اپلیکیشن هایی که از تحت دیتابیس  ☑

 .کنید active کلیک کنید و گزینه واتس اپ خود را روشن یا



 

 .کلیک کنید setting در گوشه صفحه موبایل خود بر روی  وارد برنامه واتس اپ شوید و  ☑

 .لمس کنیدChat Backup  را انتخاب کنید و بر روی chat در منوی باز شده گزینه  ☑

شما را به ، واتس اپ شما شروع به تهیه ورژن پشتیبان میکند و اطالعات Backup Now بعد از انتخاب گزینه  ☑

 .دانلود میکند Backup صورت



 

 .شوید و برنامه واتس اپ خود را دانلود کنید  App Store با موبایل جدید خود وارد Backup پس از اتمام نسخه  ☑

 .بزنید و وارد اپلیکیشن شویدروی آیکون واتس اپ ضربه   ☑

 iCloud بعد از وارد کردن شماره موبایل خود و تایید آن، از شما سوال میپرسد که آیا میخواهید از ورژن پشتیبان  ☑

 استفاده کنید؟

 .ضربه بزنید Restore روی گزینه  ☑

  

 .، کلیک کنیدذف شده واتساپ بدون برنامهخواندن پیام های ح برای اطالع از نحوه

  

 نحوه انتقال چت واتساپ به گوشی اندروید

اندروید از دو روش میتوان نسخه و ورژن پشتیبان چت های خود را در واتس اپ  بازیابی پیام های واتساپ در گوشی جدید

ی تهیه نسخه و ورژن پشتیبان از چت دو روش از متداول ترین راه ها برا Local Backup و  Google Drive .تهیه کرد

میتوانید تمام چت ها و اطالعات خود را در موبایل جدیدتان داشته باشید ولی قبل از آن با انجام  Google Drive ها است. با

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/


 نامیده Local Backup عملیات هایی که در ادامه برای شما توضیح میدهیم قابلیت انتقال فعال خواهد شد. در حالت دوم که

را فعال کنید تا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به  Automatic Backup واتس اپ باید setting میشود با رفتن به

صورت خودکار ورژن پشتیبان از چت ها و فایل های شما فراهم کند. برای این که بتوانیم اطالعات خود را منتقل کنیم باید 

 .استفاده کنیم Google از یک شماره مشترک تلفن و یک اکانت مشترک

 .را اجرا کنید Whatsapp در ابتدا برنامه  ☑

 .در قسمت سمت راست باال صفحه نمایش بر روی سه نقطه کلیک کنید  ☑

 .ضربه بزنید setting بر روی تنظیمات  ☑

 .را لمس کنید Chat Backup ضربه بزنید و روی chat بر روی گزینه  ☑

 .ب کاربری گوگل خود را انتخاب یا وارد نماییدروی اکانت ضربه بزنید و حسا  ☑

 ��کلیک کنید Includes Video در صورت تمایل برای تهیه نسخه پشتیبان از ویدیو ها بر روی��

 .کلیک کنید Backup در انتهای ماجرا بر روی  ☑

  

  



 

  

  

 .با اتمام انجام عملیات باال نوبت به موبایل جدید و فراهم سازی واتس اپ میرسیم. طبق عملیات زیر جلو میرویم ��

 .دانلود کنید Google Play اپلیکیشن واتس اپ را  ☑

 .ز اجرای واتس اپ شماره تلفن خود را وارد کنیدبعد ا  ☑

 .ضربه بزنید Restore بر روی Google Drive برای بازگشت چت ها و سوابق خود در واتس اپ از طریق  ☑

 .را لمس کنید واالن چت های قدیمی در دسترس شما هستند Next در مرحله نهایی گزینه  ☑

گرفته میشود. افراد باید با کپی کردن اطالعات  Backup هفتگی و ماهانه در روش دوم که به صورت خودکار و روزانه ،

 .از فایل های شخصی موبایل خود و انتقال به موبایل جدید، فرد تمام اطالعات قدیمی خود را دارا میشود

  

  نحوه انتقال واتس اپ به کامپیوتر



 .ا برقرار کنیدخود موبایل، ارتباط بین موبایل و کامپیوتر ر usb توسط کابل  ☑

 .رو انتخاب کنید Whatsapp وارد فولدر موبایل خود شوید و فایل  ☑

 .کنید Paste اطالعات و فایل های واتس اپ را از فولدر اندروید کپی کنید و در درایو و فولدر مورد نظر خود  ☑

  

 .، کلیک کنیددیلیت اکانت واتساپ برای اطالع از نحوه

  

 بازیابی چت واتساپ در نصب مجدد

است که باید فعال باشد و در   Backup نصب مجدد قابلیت مهم ترین نکته برای برگرداندن چت های سابق واتس اپ بعد از

فعال  Backup طول مقاله در مورد نحوه فعال سازی و کاربرد آن قابلیت توضیحاتی قرار داده ایم. اگر نسخه پشتیبان یا

بق باز باشد و به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه ورژن پشتیبان را تهیه کرده است و به صورت اتوماتیک چت های سا

فعال نباشد و یا آخرین سری به صورت کامل تکمیل نباشد و واتس اپ خود را پاک کرده  Backup گردانده میشود. اگر

 .گرفته است موجود میباشد Backup  باشیم؛ آخرین ورژنی که خود اپلیکیشن

 

  ر پیرامون بازیابی پیام های واتساپ در گوشی جدیداخبا

https://mashwerat.com/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%be/


 اپ ویژگی جدیدش را رسما اعالم کرد | زاکربرگ: تقاضاها برای آن باال بود واتس ��

و بالعکس  iOSامروز، شما این امکان را خواهید داشت که کل تاریخچه چت خود را از اندروید به »این شرکت اعالم کرد: 

 «های دلخواه خود بروید. ین آزادی را دارید که به دستگاهمنتقل کنید. اکنون شما ا

 اپ برای تمامی کاربران قابلیت جدید واتس ��

های منتشر شده، به تمامی کاربران  های مختلفی را آزمایش کرده و حاال طبق گزارش های گذشته قابلیت طی ماه اپ واتس

 .ایجاد کنند عضو 512 عضو، گروه هایی با 252 دهد تا به جای ساخت گروه با محدودیت اجازه می

  

 خالصه مطلب

ت برنامه واتساپ می باشد که به کمک آن می توانید چت های خود یکی از امکانا بازیابی پیام های واتساپ در گوشی جدید

تکنیک انتقال پیام های اکانت واتساپ به موبایل جدید را به طور کامل  2را در گوشی جدید انتقال بدهید.ما در این مقاله 

ن و یا اندروید داشتید در توضیح دادیم.در صورتی که پس از مطالعه سواالتی پیرامون حوه انتقال چت واتساپ به گوشی آیفو

 .زیر همین مقاله با ما مطرح نمایید.کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخ گو شما عزیزان می باشند

  

 


