
 

 شده گم گوشی واتساپ اکانت حذف

گم شدن و یا به سرقت رفتن تلفن همراه، یکی از مشکالتی است که هر یک از افراد ممکن است با آن رو به 

رو شوند. امروزه، این مشکل به شدت افزایش یافته و اغلب افراد به دنبال راهی برای پاک کردن اطالعات و 

و یا دیلیت اکانت  حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده حساب های کاربری خود می گردند. افراد برای

واتس گوشی دزدیده شده خود باید اقداماتی را انجام دهند. اگر شما هم جز این افراد هستید، برای آشنایی با 

اکانت واتساپ دزدیده و یا گم شده  این اقدامات در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه روش های حذف

 .را به طور کامل برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 آیا حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده امکان پذیر است؟

زمانی که تلفن همراه شما گم شده و یا به سرقت می رود، به شدت نگران اطالعات خود هستید. در این زمان، 

ا دیلیت اکانت واتساپ گوشی دزدیده شده امکان پذیر است؟ در پاسخ به این اغلب شما سوال می کنید که آی

سوال باید بیان کنیم که بله، شما می توانید بدون گوشی، اکانت خود را در برنامه های مختلف اعم از واتساپ، 

د را حذف نمایید. شما عزیزان می توانید از طریق چند روش، دیلیت اکانت واتساپ گوشی دزدیده شده خو

 :انجام دهید. این روش ها شامل موارد زیر می باشند

  

 حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده از طریق قفل کردن سیم کارت

حذف اکانت  یکی از رایج ترین و در عین حال راحت ترین روش هایی که شما می توانید از طریق آن فرایند

را انجام دهید، مراجعه به اپراتور تلفن همراه و قفل کردن سیم کارت است. شما  واتساپ گوشی گم شده

می توانید به صورت حضوری به اپراتور تلفن همراه خود مراجعه کنید و یا با آن مرکز تماس بگیرید. سپس، 

 .از آن ها درخواست کنید که سیم کارت شما را قفل نمایند

ل شدن سیم کارت، حساب کاربری شما در واتساپ به طور کامل از تلفن الزم به ذکر است تا بدانید که با قف

همراهتان پاک خواهد شد. پس از قفل شدن سیم کارت، شما می توانید سیم کارت جدیدی با همان شماره 

 قبلی دریافت کنید. اما، اگر بنا به هر دلیلی دیگر نخواستید تا آن شماره را داشته باشید، می توانید برای خرید

  .سیم کارتی جدید، اقدام کنید

  



 دیلیت اکانت واتساپ گوشی دزدیده شده از طریق ایمیل

اگر که نتوانستید به اپراتور مراجعه کنید و یا تماس بگیرید، می توانید از طریق یک روش دیگر نیز دیلیت 

اتساپ ایمیلی بزنید و اکانت واتساپ گوشی دزدیده شده خود را انجام دهید. در این روش، شما باید به خود و

در این ایمیل، شرح حال را توصیف کرده و از واتساپ بخواهید که اکانت شما را حذف نماید. پشتیبانی واتساپ، 

با دیدن ایمیل شما به سرعت حساب شما را برای همیشه پاک خواهد کرد. به یاد داشته باشید که پس از این 

شیوه ای نمی توانید حساب کاربری خود را بازگردانید. در واقع، کار، حتی اگر خودتان هم بخواهید، به هیچ 

 .در این صورت شما باید حساب جدیدی را در واتساپ ایجاد نمایید

  

 حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده از طریق سایت

اگر بنا به هر دلیلی نتوانستید از طریق دو روش ذکر شده حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده خودتان را 

انجام دهید، می توانید از طریق سایت اکانت خود را حذف کنید. برای این کار شما باید از طریق یک گوشی 

اشته باشید که اگر تلفن همراه دیگر به وای فای متصل شده و به سایت اصلی واتساپ مراجعه کنید. به یاد د

مراجعه کنید. اما، اگر گوشی شما آیفون بود باید به  « Find my Device » شما اندروید بود باید به سایت

   .بروید « Find My iPhone » سایت

شما عزیزانی که گوشی اندروید داشتید، برای حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده خود، باید اطالعات گوگل 

 » را داشته باشید تا بتوانید وارد اکانت گوگل خود شوید. پس از وارد شدن به اکانت خود، باید سایتخود 

Find my Device »  را جستجو کرده و لیست دستگاه های موجود خود را بررسی کنید. با بررسی این

 .گزینه، شما می توانید به واتساپ دسترسی پیدا کرده و به راحتی آن را پاک کنید

ما، اگر تلفن همراه شما عزیزان آیفون بوده برای دیلیت اکانت واتساپ گوشی دزدیده شده خود باید وارد ا

را جستجو کنید. پس از یافتن آن، باید  « Find My iPhone » مرورگر رایانه شوید و سپس صفحه رسمی

لیست دستگاه هایتان  ، دسترسی پیدا کنید. پس از دسترسی به بخش ذکر شده، از «  iCloud » به حساب

   .می توانید حساب کاربری خود را در واتساپ به راحتی، حذف کنید

  

 دیلیت اکانت واتساپ گوشی دزدیده شده به صورت موقت

شما عزیزان ممکن است به جای روش های ذکر شده، به گوشی فروشی ها بروید و یا از دوستان و آشناهای 

ن است آن ها از طریق روش های دیگر اکانت شما را حذف نمایند. در خود یاری بگیرید. در این صورت، ممک

ابتدا، بسیار خوشحال می شوید زیرا توانسته اید تا بدون دردسر اکانت خود را حذف کنید. اما، این روش ها 



ممکن است باعث شوند تا حساب شما به صورت موقت پاک شود و پس از مدتی دوباره فعال شود. در این 

ردی که تلفن همراه شما را دزدیده است، به راحتی می تواند به حساب شما دسترسی پیدا کند. لذا، هنگام، ف

زمانی که گوشی شما دزدیده شده و یا گم شده است، بهتر است تا از طریق روش های ذکر شده، برای دیلیت 

 .کردن دائمی آن اقدام کنید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیداپ بدون برنامهخواندن پیام های حذف شده واتس برای آشنایی با نحوه

  

  

 نکات مهمی که برای دیلیت اکانت واتساپ گوشی دزدیده شده باید بدانید

هم اکنون که با روش های حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده آشنا شدید، بهتر است بدانید که اگر با روش 

مدت کوتاهی غیر فعال شود، ممکن است در آینده  های باال حساب شما به طور کامل پاک نشود و فقط به

دچار مشکل شوید. لذا، بهتر است نکاتی را دانسته و به خوبی رعایت کنید تا اکانت شما به طور کامل حذف 

 :شود. برخی از مهم ترین این نکات، به شرح زیر می باشند

 شی دزدیده شده خود را انجام شما عزیزان اگر می خواهید که از طریق ایمیل دیلیت اکانت واتساپ گو

دهید، حتما در درخواست خود ذکر کنید که حساب شما برای همیشه پاک شود. در غیر این صورت، 

 .حساب شما به صورت موقت پاک خواهد شد

  اگر از طریق سایت های ذکر شده می خواهید حساب خود را در واتساپ حذف کنید، فراموش نکنید

 .را انتخاب کنید«  حذف برای همیشه» که گزینه 

  برای قفل کردن سیم کارت خود حتما باید به اپراتور مربوطه مراجعه کنید و به دوست و آشنا اکتفا

 .نکنید. زیرا، آن ها به سیم کارت شما به طور کامل دسترسی ندارند

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 خالصه مطلب
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آشنا کنیم. به  حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده ما عزیزان را با نحوهما در این مقاله سعی داشتیم تا ش

یاد داشته باشید که عالوه بر روش های ذکر شده، شیوه دیگری برای دیلیت اکانت واتساپ گوشی دزدیده 

شده، وجود ندارد. لذا، از طریق روش هایی که دیگران از جمله: دوستان، آشنایان، گوشی فروش ها و .... بیان 

می کنند، برای حذف اکانت خود اقدام نکنید. زیرا، این روش ها مطمئن نیستند و ممکن است که حساب شما 

را به طور موقت حذف نمایند. اگر نتوانستید از طریق روش هایی که بیان کردیم فرایند حذف اکانت واتساپ 

 .اری بگیریدگوشی گم شده خود را انجام دهید، می توانید از همکاران ما در مشورت، ی

  

 


