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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
فرزانه قياسينویسنده:   

 

نحوه حذف اكانت آموزش 
واتس آپ 

(Whatsapp) 

ی سراغ یک شبکهتر ما بهبا فیلتر شدن تلگرام، بیش
های اجتماعی، یکی از این شبکه .اجتماعی دیگه رفتیم

 اپ هستش. خیلی از ماها، به دالیلی شایدواتس
مون رو حذف کنیم. در این مقاله، بخواییم اکانت

رو قدم به قدم براتون  حذف اکانت واتساپ مراحل
 قتی رویوتوضیح دادم. بریم سراغ اصل مطلب. 

Delete My Account کلیک کنید، حساب 
WhatsApp  شما دیگر فعال نخواهد بود. کل تاریخچه

هایی که عضو ه گروهاز هم .هشهای شما پاک میپیام
 .شیدهستید، حذف می

 

https://netran.net/mag/delete-account-whatsapp/
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های یکی از این شبکه .دیگه رفتیماجتماعی  یسراغ یک شبکهتر ما بهبیشبا فیلتر شدن تلگرام، 
مون رو حذف کنیم. در این بخواییم اکانت اپ هستش. خیلی از ماها، به دالیلی شایداجتماعی، واتس

قتی ورو قدم به قدم براتون توضیح دادم. بریم سراغ اصل مطلب.  حذف اکانت واتساپ مقاله، مراحل
شما دیگر فعال نخواهد بود. کل تاریخچه  WhatsApp کلیک کنید، حساب Delete My Account روی
 .دشیهایی که عضو هستید، حذف میروهه گاز هم .هشهای شما پاک میپیام

 :افتهاپ خود رو حذف کنید، چه اتفاقی می زمانی که اکانت واتس

 شیدتون حذف میاز لیست مخاطبین دوستان. 
 شیدها حذف میاز تمام گروه. 
 شهآپ شما که در گوگل درایو ذخیره شده، حذف میبک. 
 شههای شما حذف میکل پیام. 
 شهتون بازیابی نمیهای فعلیاگر مجدد اکانتی رو روی این شماره فعال کنید، پیام. 

 

 

 پمراحل حذف اکانت واتسا

ارد شدید، از اون سه نقطه باالی تون بشید. زمانی که واپاول باید وارد اپلیکیشن واتس .1
 .صفحه، وارد تنظیمات بشید

https://netran.net/mag/delete-account-whatsapp/%20
https://netran.net/mag/delete-account-whatsapp/%20
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 پاپلیکیشن واتسا -1تصویر 
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 .رو لمس کنید Account تبینید. در این صفحه، قسممی 2ی تنظیمات رو در تصویر صفحه .2

 

 
 پاصفحه تنظیمات واتس -2تصویر 

 .رو لمس کنید Delete my account  ی، گزینه3توی صفحه تصویر  .3
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  ديليت اكانت واتساپ -3تصویر 

خودتونو وارد کنید.در آخر، بر  صفحه زیر، بخش نهایی کاره. توی این بخش، باید شماره تلفن .4
 .کلیک کنید DELETE MY ACCOUNT روی

تون رو تغییر تون، شماره فعلیجای حذف اکانت واتساپتونید بهمی Change Number از بخش
 .بدین
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 پصفحه حذف اکانت واتسا -5تصویر 

  

 .تون انجام شد. به همین راحتیاپحذف اکانت واتس

  

 رحرف آخ
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های شما پیام یتون همهاپاپ رو قدم به قدم براتون گفتم. با حذف اکانت واتسحذف واتس مراحل
، مجددا یک تونید با اون شمارهمی شید. یادتون باشه کهها هم حذف میشه و از همه گروهحذف می

 .هاتون رو بازیابی کنیدو گروه هاتونید پیاماکانت ایجاد کنید، اما نمی


