
 چگونه فایل های گوگل درایو را در اندروید کپی کنیم؟

ما در این مطلب به شما آموزش می دهیم که چگونه فایل های تان را انتخاب و کپی آن ها را در اندروید داشته 

 باشید.

 ثانیه ای: 10خالصه ی 

 .کنید باز را Drive برنامه. 1

 .دارید نگه و بزنید ضربهروی فایل . 2

 .بزنید ضربه کنید کپی خواهید می که هایی فایل همه روی. 3

 .بزنید ضربه پایین در نقطه سه آیکون روی. 4

 .کنید انتخاب را کپی یک ارسال. 5

 .کنید انتخاب را Drive در ذخیره. 6

 .بزنید ضربه SAVEروی . 7



 

 مرحله اول

 های لبه با مثلث مانند رسد می نظر به Drive آیکون. کنید باز خود Android در را Google Drive برنامه

 .کنید پیدا ها برنامه منوی در را آن توانید می شما. است سبز و آبی زرد،

 .شوید خود ایمیل حساب وارد باید اید، نشده وارد خود Android در Drive به خودکار طور به شما اگر



 

 مرحله دوم

 می قرار آن نماد روی بر آبی عالمت یک و کند می انتخاب را فایل کار این دارید نگه و بزنید ضربه فایل یکروی 

 .دهد



 

 مرحله سوم

یل های انتخاب شده با یک تیک آبی نشان داده می هر کدام از فایل ها را که می خواهید انتخاب کنید. همه فا

 شوند. 



 

 مرحله چهارم

 را آپ پاپ منو یک که. دارد قرار شما نمایش صفحه پایین در ابزار نوار در دکمه این بزنید ضربه را نقطه سه نماد

 .کند می باز



 

 مرحله پنجم

به شما اجازه می دهد فایل ند و ک یک پنجره پاپ آپ جدید را باز میارسال یک کپی را انتخاب کنید. این گزینه 

 های انتخاب شده را به اشتراک بگذارید.



 

 ششم مرحله

ذخیره در درایو را انتخاب کنید. این گزینه به شما اجازه می دهد که تمام فایل های انتخاب شده را کپی کنید و 

 یک کپی از هر فایلی که در درایو شماست داشته باشید.



 

 مرحله هفتم

 ایمیل یک که دهد می را امکان این شما به گزینه این در قسمت حساب کاربری، روی آدرس ایمیل ضربه بزنید.

 .کنید ذخیره دیگر حساب درایو یک در را خود شده کپی های فایل خواهید می اگر کنید انتخاب را متفاوت



 

 مرحله هشتم

 های فایل برای را مقصد پوشه دهد می اجازه شما به گزینه ینروی نام پوشه در قسمت پوشه ها ضربه بزنید. ا

 .کنید ذخیره مختلف های پوشه در را آنها خواهید می اگر دهید تغییر خود شده کپی



 

 مرحله نهم

 کلیه .قرار دارد نمایش پنجره راست سمت پایین گوشه در دکمه اینضربه بزنید.  SAVEروی دکمه آبی رنگ 

 .کند می ذخیره خود نظر مورد مقصد پوشه به را ها کپی و کند می کپی را شده انتخاب های فایل

 


