
اپ دیلیت اکانت واتس ### مشورت |آموزش تصویری + لینک مستقیم{  {دیلیت اکانت واتساپ

 delete accounte whatsapp  نحوه |با لینک مستقیم 

واتساپ، یکی از محبوب ترین برنامه هایی است که هم اکنون در بازار وجود دارد و افراد زیادی 

عضو آن هستند. این برنامه امنیت باالیی دارد و امکانات مختلفی را در اختیار کاربران خود قرار 

تا واتساپ داده است. اما، برخی از افراد بنا به دالیل مختلفی، ممکن است که نیاز داشته باشند 

خود باید با نحوه و مراحل آن به خوبی  دیلیت اکانت واتساپخود را حذف کنند. آن ها برای 

  delete accounte  آشنا باشند. اگر شما هم جز این افراد هستید و می خواهید با نحوه

whatsapp  و مراحل دیلیت اکانت واتساپ با لینک مستقیم آشنا شوید، در ادامه با ما همراه

 .باشید

 از طریق چه روش هایی می توان اکانت واتساپ را حذف کرد؟

یکی از رایج ترین سواالتی که اغلب شما عزیزان می پرسید، روش هایی است که می توانید از 

طریق آن اکانت واتساپ خود را حذف کنید. در واقع، شما می توانید از طریق روش های مختلف، 

 :روش ها، شامل موارد زیر می باشنداین کار را انجام دهید که این 

 دیلیت اکانت واتساپ با لینک مستقیم از طریق وبسایت

یکی از روش هایی که شما عزیزان می توانید از طریق آن حساب کاربری خودتان را حذف کنید، 

وبسایت است. دیلیت اکانت واتساپ با لینک مستقیم، بسیار ساده است و شما می توانید از طریق 

واستاپ خود را حذف کنید. اما، الزم به ذکر است تا بدانید که سایت های کالهبرداری  گوگل،

بسیاری وجود دارند که شما با کلیک کردن بر روی آن ها ممکن است دچار مشکالتی شوید. در 

واقع، آن ها ممکن است اطالعات گوشی شما را هک کنند و یا مشکالت دیگری را برای شما به 

 .وجود آورند

ه همین دلیل، اگر شما می خواهید این روش را انتخاب کنید، باید به وبسایت اصلی خود واتساپ ب

مراجعه کنید. به عبارتی دیگر می توان گفت که هیچ لینک مستقیمی برای حذف واتساپ وجود 

 در ندارد و فقط می توان از طریق سایت این برنامه و یا اپلیکیشن آن، حساب کاربری را پاک کرد. 



 روش از مستقیم لینک با واتساپ اکانت دیلیت جای به که کنیم می پیشنهاد شما به نهایت،

 .کنید استفاده کرد، خواهیم بیان ادامه در که دیگری

 دیلیت اکانت واتساپ از طریق اپلیکیشن

روش دیگری که شما عزیزان می توانید حساب کاربری خود را در واتساپ حذف کنید، استفاده 

این برنامه است. این روش، بسیار امن تر از دیلیت اکانت واتساپ با لینک مستقیم می از خود 

باشد و شما می توانید به راحتی این کار را انجام دهید. اما، به یاد داشته باشید که روش حذف 

حساب کاربری از طریق اپیلکیشن در گوشی های اندروید و آیفون با یکدیگر متفاوت می باشند. 

در اندروید و آیفون، در ادامه مقاله delete accounte whatsapp  رای آشنایی با نحوهلذا، ب

 .با ما همراه باشید

 نحوه دیلیت اکانت واتساپ با گوشی

همان طور که در بخش پیشین مقاله بیان کردیم، روش های مختلفی برای پاک کردن حساب 

ش ها، تنظیمات خود برنامه است. این کاربری در واتساپ وجود دارد که یکی از بهترین آن رو

کار به مهارت و تخصصی خاصی نیاز ندارد و شما باید مراحلی را انجام دهید. اما، به یاد داشته 

 delete  باشید که مراحل حذف واتساپ در گوشی های مختلف، متفاوت هستند. نحوه

accounte whatsapp به شرح زیر می باشند، در اندروید و آیفون: 

 در گوشی های اندروید delete accounte whatsapp نحوه

اگر تلفن همراه شما عزیزان اندروید است، شما برای حذف کرن واتساپ خود ابتدا باید به وارد 

برنامه واتساپ شوید. سپس، بر روی سه نقطه عمودی کلیک کرده و از منویی که در مقابل شما 

 .را انتخاب کنید« تنظیمات  یا همان Settings » باز شده است، گزینه

حساب » در مرحله بعد، شما عزیزان پس از وارد شدن به بخش تنظیمات واتساپ، باید گزینه 

 حذف حساب من و یا» را انتخاب نمایید. سپس، شما باید گزینه  « Account کاربری یا

delete my account » را انتخاب کنید.  

نت واتساپ است؛ لذا، باید با دقت آن را انجام دهید. در این مرحله، اصلی ترین بخش دیلیت اکا

این بخش، شما عزیزان باید کشور خود را انتخاب کرده و در بخش بعدی، شماره تلفن همراه تان 



و  delete my account » را به درستی وارد کنید. پس از آن باید بر روی عبارت قرمز رنگ

  کلیک کنید« یا حذف حساب کاربری من 

در این بخش، از شما دو سوال پرسیده می شود که باید به آن ها جواب دهید. شما باید به هر   

 بر روی گزینه حذف حساب کاربری من یا همان دوی این سواالت پاسخ دهید و در نهایت

delete my account   ،کلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه، حساب کاربری واتساپ شما

 می شود. به طور کامل حذف 

 دیلیت اکانت واتساپ در گوشی های آیفون

اگر گوشی شما عزیزان آیفون است، شما برای دیلیت اکانت واتساپ خود باید مراحل دیگری را  

یا تنظیمات را  Settings شما ابتدا باید از بخش پایین برنامه واتساپ خود گزینه طی نمایید. 

 انتخاب کنید.

حذف حساب کاربری یا » در مرحله بعدی، پس از وارد شدن به بخش تنظیمات، باید گزینه 

delete my account  » .را انتخاب نمایید 

کشور ایران را انتخاب کرده و سپس، شماره تلفن همراه خود را در مرحله سوم، شما عزیزان باید 

حذف حساب » به درستی وارد کنید. پس از وارد کردن شماره تلفن همراه خود، گزینه قرمز رنگ 

را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه، دیلیت اکانت واتساپ «  delete my accountکاربری یا 

 شما به راحتی انجام خواهد شد. 

 با حذف اکانت واتساپ، چه اتفاقی می افتد؟

 delete accounte  نحوههم اکنون که به طور کامل با روش های دیلیت اکانت واتساپ و 

whatsapp  در آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که با حذف کردن آن چه اتفاقی می افتد؟

واتساپ پیامدهایی را به همراه پاسخ به این سوال باید به شما عزیزان بیان کنیم که حذف کردن 

 دارد که برخی از مهم ترین آن ها، شامل موارد زیر می بانشد: 

  .پس از دیلیت اکانت واتساپ، نام و شماره شما از فهرست دوستانتان حذف خواهد شد 

  پس از حذف کردن اکانت واتساپ، دیگر نمی توانید آن را برگردانید و باید مجدد وارد

 اکانت جدیدی شوید. 



  .پس از دیلیت اکانت واتساپ خود تاریخچه چت شما به طور کامل پاک می شود 

  .تمامی پیام ها و گروه های که داشتید برای همیشه حذف می شوند 

  روز در حافظه های واتساپ وجود داشته باشد و  ۹۰احتمال دارد کپی اطالعات پس از

 .می توانید با بخش های پشتیبانی واتساپ مکاتبه کنید

 نکات مهم مرتبط با حذف اکانت واتساپ

شما عزیزانی که تصمیم دارید تا اکانت واتساپ خود را دیلیت کنید، باید برخی از نکات را دانسته 

ات سبب می شوند تا شما اطالعات کاملی در رابطه با نکو آن ها را رعایت کنید. دانستن این 

 دیلیت اکانت واتساپ داشته باشید. برخی از مهم ترین این نکات، شامل موارد زیر می باشند: 

  شما عزیزان در هنگام وارد کردن شماره تلفن همراه خود باید دقت کنید که کد کشور

در این صورت، دیگر نیازی نیست + نشان داده می شود. 98است که این کد با  0098ما 

را پیش از شماره خود وارد کنید. به طور مثال: شما باید به جای وارد  0که شما عدد 

 را وارد کنید.  936باید  0936کردن عدد 

  نکته دیگری که شما عزیزان باید بدانید، دسترسی به شماره تلفن همراهتان است. در

 د،که می خواهید حساب کاربری آن را حذف کنیواقع، شما عزیزان باید به شماره ای 

به همین دلیل، اگر به شماره خود دسترسی نداشته باشید، نمی دسترسی داشته باشید. 

 را طی نمایید.  delete accounte whatsappتوانید فرایند 

 روشی وجود دارد  ساب خود را به طور دائم پاک کنید،اگر شما عزیزان نمی خواهید که ح

که از طریق آن می توانید به صورت موقت اکانت واتساپ را حذف کنید. برای آشنایی با 

 در ارتباط باشید.  مشورتاین روش می توانید با همکاران ما در 

 خالصه مطلب

 delete  نحوهما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با 

accounte whatsapp  دیلیت اکانت آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که بهتر است تا به جای

، روش های ذکر شده را امتحان نمایید. اگر در هر یک از روش های واتساپ با لینک مستقیم

دیلیت اکانت واتساپ با مشکالتی رو به رو شدید، می توانید از همکاران ما در مشورت یاری 

 ا را رفع کرده و به شما در انجام این کار، کمک خواهند کرد. بگیرید. آن ها مشکالت شم

 


