حذف اکانت تلگرام

آموزش حدف اکانت
تلگرام (به صورت
تصویری)

حقیقت

اینه

که

شبکههای

اجتماعی

بخش

جداییناپذیره زندگی ما شده .همهی ما در بیشتر
شبکههای اجتماعی عضویم .ممکنه بعد از مدتی ،به
دالیلی ،بخوایم اکانتمونو حذف کنیم .حذف اکانت هم
کاره سختی نیست .خیلی راحت ،توی هر شبکه

اجتماعی ،با طی چند مرحله اکانت شما حذف میشه.
توی این مطلب ،حذف اکانت تلگرام رو قصد داریم
بررسی کنیم .با غیرفعال کردن حساب تلگرام ،تمام

لیستهای مخاطب ،پیامها ،گروهها ،کانالهای شما
به

طور

کامل

حذف

میشه.

غیرفعال

کردن

قابلبازگشت نیست .اگر بعدا برای تلگرام ثبتنام
کنید ،هیچ یک از پیامها ،کانالها و لیستهای تماس

از حساب قدیمی شما بازیابی نمیشه.

مجله نت ران
نویسنده :فرزانه قیاسی

لینک مقاله در وبسایت
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حقیقت اینه که شبکههای اجتماعی بخش جداییناپذیره زندگی ما شده .همهی ما در بیشتر شبکههای

اجتماعی عضویم .ممکنه بعد از مدتی ،به دالیلی ،بخوایم اکانتمونو حذف کنیم .حذف اکانت هم کاره

سختی نیست .خیلی راحت ،توی هر شبکه اجتماعی ،با طی چند مرحله اکانت شما حذف میشه.

توی این مطلب ،حذف اکانت تلگرام رو قصد داریم بررسی کنیم .با غیرفعال کردن حساب تلگرام ،
تمام لیستهای مخاطب ،پیامها ،گروهها ،کانالهای شما به طور کامل حذف میشه .غیرفعال کردن

قابلبازگشت نیست .اگر بعدا برای تلگرام ثبتنام کنید ،هیچ یک از پیامها ،کانالها و لیستهای
تماس از حساب قدیمی شما بازیابی نمیشه.

یادتون باشه ،وقتی تصمیم قطعی به حذف اکانت گرفتید ،اقدام کنید .چونکه بعد از حذف اکانت ،به
هیچ وجه ،اطالعات اکانت شما قابل بازیابی نیست.

بریم سراغ حذف اکانت تلگرام

 .1برای حذف اکانت تلگرام ،نمیتونید از اپلیکیشن این کار رو انجام بدید .باید به مرورگرتون
برید و وارد آدرس  https://my.telegram.org/authبشید .بعد از اینکه وارد این آدرس

شدید ،صفحهی زیر رو میبینید:

تصویر  -1صفحه ورود به اکانت تلگرام برای حذف تلگرام

شمارهتون رو توی این کادر وارد کنید .بعد از وارد کردن شماره ،به اپلیکیشن تلگرام مراجعه کنید ،و

کدی که براتون ارسال شده رو توی صفحه زیر وارد کنید.
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تصویر -2وارد کردن کد ارسالی به اپلیکیشن شما
یادتون باشه که این کد فقط به اکانت شما در اپلیکیشن تلگرام ارسال میشه .یعنی این کد به شما
پیامک نمی شه .برای دریافت این کد حتما باید به اکانتتون توی اپلیکیشن تلگرام دسترسی داشته
باشید.

بعد از وارد کردن کد ،وارد صفحهی زیر میشید ،که توی این صفحه باید گزینه  Delete Accountرو
انتخاب کنید.

تصویر  -3در این مرحله باید  delete accountرو انتخاب کنید.
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با انتخاب  Delete accountصفحهی زیر رو میبینید .توی این صفحه ،باید توضیح بدید که چرا

قصد دارید که اکانت تلگرام خودتون رو حذف کنید.

توی این صفحه ،همچنین به شما گفته میشه گزینهی دیگهای مثل تغییر شماره هم دار ید .یا اینکه
به شما توضیح داده میشه اگر به دلیل اعمال محدودیت ها بر اکانت شما قصد دیلیت اکانت رو
دارید ،بدونید که با حذف اکانت و ایجاد دوباره اکانت ،این محدودیتها برای شما برداشته نمیشه.

تصویر  -4مرحله چهارم توضیح دلیل حذف اکانت
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توی کادر باال دلیل اینکه قصد حذف اکانت خودتون رو دارید ،بنویسید .بعد از نوشتن ،روی دکمه
Doneکلیک کنید .تصویر  5رو میبینید.

تصویر  -6تایید حذف اکانت

در تصویر  ،5به شما توضیح داده میشه که تنها در صورتیکه دیگه نیاز به اکانت تلگرامتون ندارید،
اونو حذف کنید .همچنین ،تاکید میشه که اگر اکانتتون رو حذف کنید ،نمیتونید مجدد به اون وارد
بشید .با کلیک روی دکمهی  delete my accountاکانت شما حذف میشه.
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تصویر  -7حذف با موفقیت اکانت

حذف اکانت تلگرام شما ،انجام شد .به همین راحتی.

حرف آخر
در این مقاله ،مراحل قدم به قدم حذف اکانت تلگرام رو با هم بررسی کردیم .باز هم تایید میکنیم که
تنها در صورتیکه قصدتون جدیه ،این کارو انجام بدید .چون که بعد از حذف اکانت ،قابلیت بازیابی
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اطالعات اکانت وجود نداره .البته راه دیگهای هم هست که میتونید مشخص کنید اگر مدتی وارد
حساب کاربریتون نشدید ،خود اکانت شما به طور خودکار از بین بره.
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