
 بازیابیتکنیک  2برگرداندن اکانت حذف شده واتساپ + 

. پس از انجام این می کننداکانت خود را در واتساپ حذف برخی از افراد، بنا به دالیل مختلفی 

ممکن است که بخواهند تا اطالعات و حساب کاربری خود را در واتساپ ار و با گذشت مدتی، ک

ده واتساپ کمی دشوار است اما، آن ها می توانند از طریق دو بازیابی اکانت حذف شبازگردانند. 

روش، این کار را انجام دهند. اگر شما هم جز این افراد هستید و می خواهید تا با روش های 

ما همراه باشید. ما در ادامه هر برگرداندن اکانت حذف شده واتساپ آشنا شوید، در ادامه مقاله با 

این شیوه ها بدانید را به طور کامل و مفصل برای شما عزیزان بیان  ن چه که باید در رابطه باآ

 خواهیم کرد. 

 روش های برگرداندن اکانت حذف شده واتساپ

همان طور که در ابتدا مقاله بیان کردیم، شما عزیزانی که اکانت خود را حذف کرده اید و هم 

دو نجام دهید. ازیابی کنید، از طریق دو روش می توانید این کار را اکنون می خواهید آن را با

 روش بازیابی اکانت حذف شده واتساپ، به شرح زیر می باشند: 

 خود برنامه  از طریقواتساپ  شده حذف اکانت بازیابی

حساب حذف شده خود را  قاضیان عزیز می توانید از طریق آنیکی از روش هایی که شما مت

واتساپ را دانلود است. در این روش، شما باید  مجدد بازیابی کنید، از طریق خود برنامه واتساپ

کرده و بر روی تلفن همراه خود نصب کنید. پس از نصب، آن را همانند گذشته راه اندازی کرده 

«  sChats and Chat Backup »رحله، گزینه در این مسپس وارد بخش تنظیمات آن شوید. و 

 بر روی باید در این قسمت، شماآخرین نسخه پشتیبان خود را مشاهده کنید. را انتخاب کرده و 

  کلیک کنید.آخرین نسخه پشتیبان، 

 » با کلیک بر روی عبارت پس از آن، اگر در گذشته حساب خود را پشتیبان گیری کرده اید

tAccoun  » .الزم به ذکر به راحتی می توانید اکانت حذف شده واتساپ خود را بازیابی کنید

اده از این برنامه، است تا بدانید که این روش زمانی برای شما کارآمد خواهد بود که در زمان استف

این روش نمی توانید  قبه طور مداوم آن را پشتیبانی کرده باشید. در غیر این صورت، از طری

 حساب خود را بازیابی کنید. 



 برگرداندن اکانت حذف شده واتساپ از طریق سایت 

طور که در بخش پیشین بیان کردیم، اگر شما عزیزان از واتساپ خود پشتیبان گیری همان 

نکرده باشید، باید روش دیگری را برای برگرداندن اکانت حذف شده واتساپ خود انتخاب کنید. 

یکی دیگر از روش هایی که با کمک آن می توانید این کار را انجام دهید، از طریق سایت اصلی 

ما عزیزان برای این کار باید از طریق یکی از مروگر گوگل، وارد سایت اصلی واتساپ است. ش

واتساپ شوید. فراموش نکنید که برای این کار نباید به سایت های دیگری مراجعه کنید. زیرا، 

 در این صورت ممکن است که اطالعات گوشی شما به طور کامل هک شود. 

بازیابی  » کرده و از بین گزینه های موجود ، حتما به سایت اصلی این برنامه مراجعهبراینابن

پس از انتخاب گزینه مربوطه، این سایت از شما را انتخاب کنید.  « اکانت حذف شده واتساپ

اطالعاتی را مبنی بر حساب کاربری شما می خواهد که باید تمامی آن ها را به درستی وارد کنید. 

پس از این که اطالعات را در بخش های مربوطه وارد کردید، باید شماره تلفن همراه خود را نیز 

نتظر باشید تا یک پیامک به شما ارسال شود. از طریق این پیامک یک کد نویسید و مدر کادر ب

در نهایت، می توانید واتساپ خود به شما داده شده است که باید آن کد را در سایت بنویسید. 

 را باز کرده و پس از تایید ورود، حساب کاربری خود را به راحتی بازیابی کنید. 

 در واتساپهای پاک شده  پیامبازیابی 

هم اکنون که با روش های بازگرداندن اکانت حذف شده واتساپ آشنا شده اید، ممکن است پس 

التی رو به رو شوید. یکی از رایج ترین این مشکالت، پاک شدن همه مشکود با از بازیابی اکانت خ

اصال نگران نباشید. زیرا، می توانید  شما افتاد،اگر این اتفاق برای و یا تعدادی از پیام ها می باشد. 

ساپ خود را برای این کار شما عزیزان باید واتتمامی پیام های خود را به طور کامل، برگردانید. 

حذف کنید و مجدد آن را نصب کرده و آن را باز کنید. پس از باز کردن این برنامه، شما باید 

 در کادر، وارد کنید. شماره تلفن همراهتان را مشخصات خواسته شده اعم از 

خواست بازیابی پیام در توانیدمی  از طریق آنپس از آن، کادری در مقابل شما باز می شود که 

پیام می خواهید که   Google Driveدر این کادر، شما از در واقع، کنید. های خود را صادر 

ایمیلی به شما ارسال می کند که شما با  Google Driveهای پاک شده شما را برگرداند. 

 مشاهده کنید.  ،تایید کردن آن، می توانید فورا تمامی پیام های حذف شده خود در واتساپ



 نکات مهم برگرداندن اکانت حذف شده واتساپ

شما عزیزانی که می خواهید اکانت خود را در واتساپ پاک کنید، برای اینکه در آینده زمانی که 

خواهید آن را بازیابی کنید با مشکلی رو به رو نشوید، باید نکاتی را دانسته و رعایت نمایید. می 

 برخی از مهم ترین نکات برگرداندن اکانت حذف شده واتساپ، شامل موارد زیر می باشند: 

  خود این امکان را برای کاربران از طریق پشیتبان گیری، واتساپ، برنامه ای است که

فراموش  لذا،تا بتوانند پیام ها و یا اکانت پاک شده خود را بازیابی کنند.  فراهم کرده است

ن حذف حساب کاربریتان در واتساپ، حتما باید از این برنامه پشتیبانکنید که پیش از 

بازیابی اکانت حذف شده می توانید ین کار به راحتی و بدون دردسر، با اگیری کنید. 

 واتساپ خود را انجام دهید. 

  روز از پاک کردن این برنامه گذشته باشد، بازیابی  30اگر الزم به ذکر است تا بدانید که

روز، برای این کار اقدام  30از گذشت  پیش بنابراین،حساب شما امکان پذیر نمی باشد. 

 کنید.

 روز حساب خود را بازگردانید،  30بنا به هر دلیلی نتوانستید تا  به یاد داشته باشید که اگر

 باید یک حساب کاربری جدی ایجاد کنید. 

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با نحوه برگرداندن اکانت 

د که حتما از طریق روش های ذکر شده فرایند حذف شده واتساپ، آشنا کنیم. به یاد داشته باشی

را انجام دهید تا دچار هیچ مشکلی نشوید. اما، اگر نتوانستید  واتساپ شده حذف اکانت بازیابی

ا در مشورت یاری بگیرید. از طریق این روش ها حساب خود را برگردانید، می توانید از همکاران م

ه شما را بازیابی خواهند ل شما را رفع کرده و سریعا حساب و یا پیام های پاک شدکشآن ها م

 کرد. 

 کلیک کنید.  برای دانلود پی دی اف مقاله،

 

 


