
 Delete Account ( و موبوگرام) دیلیت اکانت تلگرام 

  

  telegram Accountdeactivate 

از روی گوشی به معنی دیلیت اکانت تلگرام نیست و  حذف کردن موبوگرام یا تلگرام اپ حذف : توجه
 همیشه باقی میمونهاطالعات تلگرام شما در صورتی که دیلیت اکانت تلگرام رو انجام ندید برای 

 میباشد حذف اکانت تلگرام هم دقیقا عین موبوگرام حذف اکانت:  ۲توجه 

اس  دیگه کد از طریق  .کمی تغییر کرده  " حذف اکانت تلگرام " بخش 69مرداد ماه  33از تاریخ  : - 3توجه 
 . یدارسال نمیشه و برای دریافت کد حتما باید به حساب کاربریتون وارد شده باش ام اس

هم تغییر ایجاد شده و بعد از دریافت کد و وارد کردن کد ، در  دیلیت اکانت تلگرام در آخرین مرحله از
از این تاریخ به بعد ، . کلیک کنید   Deactivate account  صفحه جدیدی که باز میشه باید روی گزینه

وارد کردن حتما باید به بزرگ کدهایی که ارسال میشه شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی هست که موقع 
  قبول نمیکنه تلگرام و کوچک بودن حروف دقت کنید وگرنه

صفحه جدیدی براتون باز میشه که در این صفحه باید  Deactivate account  بعد از کلیک روی گزینه
 . کلیک کنید  done روی گزینه

 : در این صفحه تلگرام میگه

حذف میشه و امکان بازیابی وجود ... ید تمام پیام ها ، گروه ها و خودتون رو حذف کن اکانت تلگرام اگه
 . نداره

 در صورتی که. کنید  دیلیت اکانت تلگرام استفاده کنید ، اقدام به تلگرام فقط درصورتی که قصد ندارید از
 . کنید ممکنه تا چند روز قادر به عضویت دوباره و استفاده از تلگرام نباشید حذف خودتون رو اکانت تلگرام

خارج بشید  لیست اسپم تلگرام در صورتی که اکانت شما اسپم شناخته شده و قصد دارید با حذف تلگرام ، از
 اینکار رو نکنید چون هیچ تاثیری نداره

 ر کسی در عرض چند دقیقه و به آسانی میتواند ازبسیار آسان بوده و ه از تلگرام به دلیل اینکه استفاده
 . کند ، کاربران این اپ جذاب ، در ایران روز به روز در حال افزایش است تلگرام استفاده

دیلیت  ) حذف اکانت تلگرام مورد نیاز باشد ، استفاده از تلگرام یکی از مسائلی که ممکن است در مورد
 . هست ( اکانت تلگرام

 . خودتان را حذف کنید اکانت تلگرام دالیل زیادی وجود دارد که شما نیاز داشته باشید تا

بوده واگذار میکنید ، حتما باید حساب  اکانت تلگرام دارای  برای مثال زمانی که شما سیمکارت خودتان را که
 . کنید ( دیلیت اکانت تلگرام ) کاربری تلگرام خودتان را حذف

https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/


 .در صورتی که به هر دلیلی نیاز دارید تا حساب کاربری تلگرام خودتان را حذف کنید ، به روش زیر عمل کنید

، تمام پیام ها و فعالیت های شما در گوشی و کامپیوتر شما برای همیشه  دیلیت اکانت تلگرام با: توجه 
 حذف خواهند شد

 م دوستان و کسانی که با آنها صحبت کرده اید باقی خواهد ماندولی در حساب کاربری تلگرا

نمایش داده  Deleted Account و فقط عکس های پروفایل شما حذف شده و بجای نام شما ، عبارت
 . خواهد شد

 : ( حذف کامل اکانت تلگرام ) آموزش دیلیت اکانت تلگرام

  اینجا کلیک کنید مراجعه کنید و یا my.telegram.org/deactivate به آدرس اینترنتی -۱

  

  

 برای مثال من برای اکانت خودم به این شکل وارد کردم

https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/
https://my.telegram.org/auth?to=deactivate
https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/


  

،  میخواهد اکانت تلگرام را از آن شماره حذف کنید ، شماره موبایلی که Your Phone Number در کادر -۲
 کلیک کنید Next را وارد کنید و روی

از طریق  د ، اس ام اس خواهد شد و همینطوربه شماره ای که وارد کرده بودی از طریق تلگرام رمز عبور شما -3
 ( جدیدا اس ام اس ارسال نمی شه) خودتان هم این رمز عبور را دریافت خواهید کرد  حساب تلگرام

  

  



  

 . کلیک کنید Sign in وارد کرده و روی  password در صفحه بعد ، رمز عبور دریافت شده را در کادر -۴

  

https://baelm.net/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%be%d8%a7%da%a9-delete-telegram/


  

حذف  بعد از کلیک ، کادری برای شما بازخواهد شد که برای.کلیک کنید  Done سپس در صفحه بعد روی-۵
کلیک  Yes, delete my account باید روی کلید قرمز رنگ ( دیلیت اکانت تلگرام) کامل اکانت تلگرام 

 .کنید

  
  

  

 : نکته

 خودتان را با همان شماره  اکانت تلگرام شما در هر زمان دوباره میتوانید دیلیت اکانت تلگرام بعد از
 .قابل بازیابی نیست در تلگرام الیت های قبلی شماگفتگوها و فع  و سیمکارت قبلی فعال کنید ولی

 بوده ، حتما و حتما باید قبل از واگذاری ، به اکانت تلگرام متصل در هنگام واگذاری سیمکارتی که 
روشی برای حذف اکانت تلگرام بدون دسترسی  را دیلیت کنید چون به هیچ عنوان اکانت تلگرام خود



بدون وارد شدن به  اکانت وجود ندارد و به هیچ عنوان نمیتوانیدو شماره مربوط به آن  به سیمکارت
 . اکانت تلگرام ، حساب تلگرام خودتان را حذف کنید

 شماره و سیم کارت خودتان را واگذار کنید ، خریدار  بدون حذف اکانت تلگرام در صورتی که ،
سترسی خواهد داشت سیمکارت شما ، به تمام گفتگوها و فعالیت ها و عکس ها و دوستان شما د

 و شما هیچ راهی و روشی برای پاک کردن اکانت تلگرام خودتان نخواهید داشت

 : پیامی که از طریق اون رمز براتون ارسال میشه یه چیزی شبیه به این هست

 از این کد برای ورود به وب سایت تلگرام استفاده نمایید
p142559x7yDas 

 استفاده کرد رامحذف اکانت تلگ از این کد میتوان جهت
 این کد استفاده دیگری ندارد و آن را به هیچکس ندهید، از جمله به اشخاصى که مدعى مى شوند که

 مى باشند همکاران شرکت تلگرام

احتماالً کسی شماره تلفن . درصورتى که این درخواست توسط شما صورت نگرفته، این پیام را نادیده بگیرید
 شوخی با شما را داشته است را اشتباه وارد کرده یا قصد

 : برخی از سواالت متداول درباره حذف اکانت تلگرام

 چرا ؟. من شماره خودم را در کادر مربوط وارد میکنم ولی کد برای من ارسال نمیشود  : سوال

 3360. ) موقع وارد کردن شماره موبایل توجه داشته باشید که شماره خود را با کد ایران وارد نمایید  : پاسخ
به این صورت صحیح است  36۱۴۱۱۱۱۱۱۱برای مثال برای شماره ( استفاده نمایید+ میتوانید از  33و یا به جای 

 +606۱۴۱۱۱۱۱۱۱ یا   33606۱۴۱۱۱۱۱۱۱   :

 برای وارد کردن شماره موبایل ، حتما باید از فونت انگلیسی استفاده نمایید همچنین توجه داشته باشید که
. 

 چرا اس ام اس حدف اکانت تلگرام برام ارسال نمیشه ؟ : سوال

در بروز رسانی جدید تلگرام ، ارسال کد توسط اس ام اس کال حذف شده و برای دریافت کد حتما  : پاسخ
 . ه باشیدباید در اکانت تلگرام خود الگین کرد

 چرا ؟. هنگام حذف اکانت تلگرام ارور شما بیش از حد تالش کرده اید دریافت میکنم  : سوال

در صورتی که در یک روز چند بار پشت سرهم به صورت نادرست اقدام به وارد کردن شماره کنید ،  : پاسخ
 . ساعت برای شما مسدود خواهد شد ۲۴امکان حذف اکانت تلگرام برای 

 آیا با دیلیت اکانت تلگرام میتوانم از ریپورت خارج بشم ؟ : سوال



خیر با حذف اکانت تلگرام ، شماره شما همچنان در لیست ریپورت تلگرام باقی خواهد ماند و با فعال  : پاسخ
 . کردن دوباره اکانت ، بازهم قادر به ارسال پیام خصوصی نخواهید بود

 امم نیستم ؟چرا دیگر قادر به حذف اکانت تلگر : سوال

در صورتی که در یک روز بیش از چندین بار اقدام به حذف اکانت خود کنید ، امکان دیلیت اکانت  :  پاسخ
 . برای چند هفته برای شما غیر فعال خواهد شد

من مدیر یک گروه تلگرامی بودم ، بعد از دیلیت اکانت تلگرام آیا دوباره میتوانم مدیریت گروه را  : سوال
 شم ؟داشته با

خیر در صورتی که دیلیت تلگرام را انجام بدهید ، از تمام گروه ها و کانال های تلگرامی خارج شده و  : پاسخ
در صورتی که مدیر یک کانال یا گروه تلگرامی بوده باشید ، به هیچ عنوان امکان دسترسی دوباره به بخش 

 . مدیریت گروه یا کانال را نخواهید داشت

 . طرف تلگرام برای من ارسال میشود را در کادر مربوطه وارد میکنم ولی قبول نمیکندکدی که از  : سوال

همچنین . کد ارسالی شامل حروف کوچک و بزرگ میباشد که حتما باید این حروف دقیق وارد شود  : پاسخ
 .در ابتدا و انتهای کدوارد شده نباید فاصله وجود داشته باشد

 موبوگرام چگونه است ؟روش حدف و دیلیت اکانت  : سوال

تمام اپلیکیشن ها و برنامه هایی که به نحوی از سرور تلگرام استفاده میکنند دقیقا به همین روش  : پاسخ
، تلگرام پالس ، تلگرام ایرانی،تلگرام فارسی ،  3و  ۲موبوگرام  ۱اپلیکیشن هایی مثل موبوگرام . حذف میشوند

 . همین روش حذف شونددقیقا باید به ... زپ زپ ،الگاتگرام و 

 /https://baelm.net : منبع

 


