
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
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این کتابچه براي افراد مبتدي که تازه با اینستاگرام آشنا شده اند و چیزي از تنظیمات و کار با آن را بلد نیستند ، 
کات و نگردآوري شده است. در این کتابچه تمام سعی بر این است که با زبانی کاربردي و ساده بتوان کلیه 

ود. پس در ادامه با رمیم آنالین همراه باشید.ترفندهاي ریز و درشت اینستاگرام معرفی و آموزش داده ش

آنچه در ادامه می خوانیم :

توضیح مختصر درباره اینستاگرام
 ثبت نام و نحوه ي شروع کار در اینستاگرام
معرفی چهار فاکتور اصلی برنامه
کار با منوي تنظیمات و کاربرد هر گزینه
چگونگی تغییر در اطالعات پروفایل
 نحوه ي ارسال پست در اینستاگرام
 حذف یا ویرایش پست ها
 هشتگ چیست !؟ فواید و کاربرد آن
پیدا کردن موضوعات مورد نظر به کمک هشتگ
تگ چیست !؟ نحوه تگ کردن افراد در عکس
 چگونگی ارسال پیام خصوصی توسطDirect

آگاه شدن از پست هاي یک صفحه به خصوص
 مزاحمبالك کردن کاربران
 استفاده از چند اکانت همزمان
پیدا شدن اکانت شما توسط دوستانتان
 الیک کردن عکس ها و جمع آوري آنها
آموزش کپی کردن متن یک پست یا کامنت آن
 حل مشکلSecurity Codeیا صفحه سفید
حل مشکل فالو نشدن اکانت ها
سخن پایانی
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مختصري درباره شبکه اجتماعی اینستاگرام

بهايبهاراجتماعیشبکهاینبوكفیسکهنیستدلیلبیوداردجهانسراسردرکاربرمیلیون50ازبیشاینستاگراماجتماعیشبکه
کردهاندازيراه2010سالدرراشبکهاین»کریگرمایک«و»سیسترومکوین«کهزمانیاز. استکردهخریداريدالرمیلیاردیک

.پیوندندمیآناعضايبهکاربرانازبیشتريشمارروزههرودیدهخودبهبسیارياقبالامروزبهتا

بهایران،جملهازبسیاريکشورهايدرتاتوانستهوداشتهخودبهکاربرانجذبدرايالعادهفوقرشداخیرهايسالدراینستاگرام
. شودتبدیلاجتماعیيشبکهترینمحبوب

وبرطرفرابسیاريهايکاستیوکممسیراینطیدروبردمیسربه7,19,1ينسخهدراینستاگراممتنایننگارشهنگامدر
اکانتچندازهمزمانياستفادهامکانبهتوانمیتغییراتاینجدیدترینازکهاستکردهاضافهخودبهنیزرابیشتريامکانات

.پردازیممیمربوطههايترفندواپلیکیشناینهايبخشمعرفیبهادامهدر. کرداشاره
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اینستاگرامدرشروعينحوهونامثبت

نهنامثبترايبشمااینستاگرامدر. استاجتماعیهاياپلیکیشندرموجودهايعضویتترینراحتازیکیاینستاگرامدرنامثبت
. دشویاینستاگرامعضوترتمامهرچهسادگیبهتوانیدمیهمموارداینبدونونداریدنیازایمیلبهنهوتلفنشمارهبه

برايوداشتنخواهیدخوداکانتبازگشتبرايشانسیهیچعبوررمزفراموشیصورتدرصورتایندرکهاستبدیهیالبته
باالتصویراباپلیکیشناجراياولیندر. کنیدثبتخوداطالعاتدردرستیبهراشمارهیاایمیلمواردازیکیحداقلبایدامراین

SingUpيگزینهروي. شدخواهیدمواجه) نارنجی( With EMail or Phone Numberبعديعکسبهتاکنیدلمس
.شویدمنتقل

یاقیحقیاطالعاتکردنواردبابخشهردر. موبایليشمارهیاداریدراایمیلبانامثبتقصدکهکنیدمشخصبخشایندر
رمزوربريکانامنام،تعییناستمشاهدهقابلسومعکسدرکهنیزآخريمرحله. شویداینستاگرامعضوتوانیدمیغیرحقیقی

. بودخواهدشماعبور

آیاهکشدخواهدپرسیدهشماازورسدمیاتمامبهاکانتساختعملیاتنباشد،موجودقبلازشماکاربرينامکهصورتیدر
میخودمیلبربناکهخیریاهستیداینستاگرامیهايContactپیشنهادبراياینستاگرامتوسطتلفنهايشمارهبررسیبهمایل

. کنیدSkipیاتاییدراآنتوانید

.بپردازیداینستاگرامتوسطپیشنهاديافرادکردنفالوبهتوانیدمیوشویدمیخوداکانتواردمرحلهاینازبعد
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برنامهاصلیيگزینهپنجمعرفی

گزینه ها رو از سمت چپ به راست بررسی میکنیم 

وکندمیعملفیسبوكHome Pageمانندبخشاین. است) فیدها(برنامهاصلیبخشبهمربوط: (خانه)اوليگزینه
البته. شوندیمگذاشتهنمایشبهبخشایندرانتشارزمانترتیببهایدکردهفالوراهاآنکهاشخاصیتوسطشدهارسالهايپست

رافعلیحالتبانتخاحقفیسبوكمانندامیدواریمکهکندمتحولرابخشایندرهاپستنمایشترتیبکهداردنظردراینستاگرام
.نکندتحمیلکاربرانبهاجباربهراجدیدبنديترتیبوشودقائلکاربرانبراينیز

بین،ذرهيینهگزرويکلیکبا. استمختلفابزاركچندشاملکهاستاینستاگرامجستجويبخش:(جستجو) دوميگزینه
این. شوندمیدادهنمایششمابهاینستاگرامهايحسابازاتفاقیصورتبهویدئوهاییوهاعکسکهشویدمیمنتقلايصفحهبه

آن،اساسبروکندمیآنالیزراشماتوسطشدهفالوافراداینستاگرامکهمعنااینبهگیرد،میصورتشماعالیقاساسبرهاانتخاب
کهداردارقرنیزکوچکیآیکونجستجوکادرکناردر. دهدمینمایشراباشدجالبشمابراياستممکنکههاییپستوهاپیج
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میکهکنیدمیمشاهدهRandomصورتبهرامختلفکاربرانآیدياتفاقی،ویدئوهايوهاعکسجايبهآنازاستفادهبا
.کنیدفالوراهاآنتمایلصورتدرتوانید

وTop, People, Tags. شدخواهیدروبهرومتفاوتبخشچهارباباال،جستجويکادررويبرکلیکبابخشهمیندر
Places .مثالبراي(شدهجستجويکلمهاگرCar (درکلمههمیناگروآن،بهمربوطهايصفحهشود،جستجوهااکانتبخشدر

ایندرکهآمدخواهددرنمایشبهشمابراي،شدهجستجوموضوعبامرتبطهايعکستمامینیزشودجستجوهاهشتگبخش

هشتگها،آیديازترکیبینیزTopبخش. باشدشخصیپروفایلیکحتییامتفاوتعمومیهايپیجازنظرموردعکسحالت
ازفارغرامهممواردتمامیTopتبدرتوانیدمیکنیدمیواردجستجوکادردرراايکلمهکهزمانیواستهامکانوها

کنیدمشاهده... یاهشتگ

که در بخش هاي دیگه کامل درباره آن صحبت میکنیم :گزینه سوم (اشتراك گذاري عکس)

برگهدوشاملاستمشخصنیزباالتصویردرکههمانطوربخشاین. استهااعالنمدیریتبخش: (اعالن )چهارم يگزینه
الیکراشماعکسبفرستد،دوستیدرخواستشمابرايکسیاگرYouبخشدر. استFollowingوYouعنوانباجداگانه

فالوراهاآنکهافراديازمختصرياطالعاتتوانیدمینیزدومتبدر. شدخواهدرسانیاطالعشمابهبگذاردکامنتبرایتانیاکند
کردهفالوراايصفحهچهتازگیبهیاالیکراهاییعکسچهدوستتانکهشویدمتوجهتوانیدمیمثالبراي. کنیدپیداایدکرده
داشتهدوجوشمابرايجدیدياعالنکهصورتیدراینستاگرامکردنبازباکهاستصورتاینبهنیزآنکارکردينحوه.است
. کندرسانیاطالعراموضوعاینشمابهتاشودمیظاهرگزینهاینرويرنگنارنجینقطهیکباشد،

ارسالکهیویدئوهایوهاعکستمامیبخشایندر. استشماشخصیپروفایلقسمتی که: پنجم (پروفایل شخصی)هنگزی
.دارندوجودایدکرده
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گزینههرکارکردوتنظیماتمنويمعرفی

ارکردکازايخالصهکنید،میمشاهدهباالتصویردرکههمانطورکهشدخواهیدمواجهگزینهچندینبابرنامهتنظیماتمنويدر
درنقطهسهيدکمهرويکلیکو) شخصیپروفایل(پنجميگزینهبهرفتنبخش،اینبهدسترسیينحوه. استشدهمشخصهاآن

.استباالییمنوي

ایدکردهالیککهویدئوهایییاهاعکستمامیدارد،اختصاصشدهالیکهايپستبهکهPost You've likedبخشدر
کاربرانباقیحالتایندرکهکندمیفعالشمااکانتبرايراخصوصیحالتنیزPrivate Accبخش. شدخواهدآوريجمع
بهادرقشما،توسطدرخواستقبولازبعدوکنندارسالدوستیدرخواستبایدابتداشمافالوهايلیستوهاپستدیدنبراي

.بودخواهندتانپروفایليمشاهده

بازیابیدرآنزیتمبرعالوهکهرودمیکاربهاینستاگرامبه.. وتوئیترفیسبوك،اکانتکردنمتصلبراينیزLinked Accبخش
Pushبخشبهمراجعهبا. کردسازيهمگامهااکانتبیننیزراشدهارسالهايپستآنازاستفادهباتوانمیرمزعبور،

Notificationمشخصراهارسانیاطالعينحوهتوانیدمیاستشدهمشخص) راستسمت(پایینتصویردرکههمانطورنیز
.کنید
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...)وایمیلکاربردي،نامعکس،(پروفایلاطالعاتتغییر

) چپسمت(باالتصویرهمانند،Edit Prifileيگزینهرويکلیکو) شماشخصیپروفایل(اصلیمنويپنجميگزینهبهورودبا
:قبیلازشمااطالعات

.بپردازیدبودیدمایلکههرکدامویرایشبهتوانیدمیوشوندمیدادهنمایش... وتلفنشمارهایمیل،کاربري،نامنام،

 این نکته رو در نظر داشته باشید که نام و نام خانوادگی و نام کاربري حتما الزم نیست که درست باشد و می توانید از
اسامی مستعار استفاده کنید . در بسیاري از مواقع از لحاظ امنیتی هم نکته مهمی است و باید به آن دقت کرد.
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اینستاگرامدرپستارسالآموزش

یککلباکهداردوجودنیزدوربینآیکونبارنگآبیيدکمهیکبرنامه،اصلیيدکمه5بیندراینستاگرام،اپلیکیشنبهورودبا
.شودمیاجرااینستاگرامدوربینآن،رويبر

بهداماقلحظههماندرتوانیدمیکهمعنااینبهاستشماپروفایلدرجدیدویدئويیاعکسکردنپستبهمربوطبخشاین
. کنیدمنتشرراآننظر،موردهايافکتاعمالازبعدوکنیدبرداريفیلمیاعکاسی

: GALLERYبرايزینهگاین. شدخواهیدمنتقلگوشیگالريبهآن،رويبرکلیکباکهداردوجودنیزايگزینهبخشهمیندر
کامپیوتریقطرازپستارسالامکان. باشیدداشتهراحافظهکارتازویدئویییاعکسگذارياشتراكقصدکهاستمناسبزمانی

.داردوجودنیز
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هاپستویرایشیاحذف

آنویرایشبه،Editيگزینهانتخابوعکسهرزیردرنقطهسهيگزینهرويبرکلیکباپستارسالازبعدتوانیدمیشما
گزینه هاي دیگه هم به این شکل است :.کنیدلمسDeleteيگزینهرويبخش،همیندرتااستکافینیزحذفبراي. بپردازید

Share: اشتراك گذاري عکس یا ویدئو با دوستان

Copy Share URL :کپی آدرس عکس یا ویدئو براي اشتراك گذاري

Download:دانلود عکس یا ویدئو اشتراکی

Share URL:دوستانباویدئویاعکسلینک گذارياشتراك
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آنکاربردوفوایدمعرفیچیست؟هشتگ

هاپستها،سایتدرکهطورهمان. استCategoryیابنديطبقهبرد،کاربههشتگتعریفبرايتوانمیکهمثالیترینساده
وکنندصمشخراخودموضوعها،هشتگکمکبهتوانندمینیزاینستاگرامهايپست...) وافزارنرمبازي،(دارندخاصیبنديدسته

. شوندپیداآسانیبهجستجوهادر

یکبهارهاآنتوانمیکلمات،ابتدايدرکاراکترایندادنقرارباکهمعنااینبهشود،میانجام#کاراکترکمکباموضوعاین
. کنیدمیمنتشرراتاسفراريکمپانیبهمتعلقکهرنگقرمزماشینیکازعکسیشمامثالبراي. کردتبدیلپستبرايبنديدسته

).#Red #Car #Ferrari(: کنیداستفادههاهشتگاینازتوانیدمیپستمتندر

ستجويجبخشدردیگرکاربراناگرحال. ایدکردهمشخصخودعکسبرايمتفاوتبنديدستهسهشماکلمه،سهاینکمکبه
تگفتوانمیدرواقع. آمدخواهدنتایجبلندبااليلیستدرنیزشماعکسکنندواردراFerrariیاCar،Redيکملهها،هشتگ

:داردوجودادعااینبرايدلیلسهچرا؟. استباالتربسیارهااکانتجستجويبخشبهنسبتروشاینارزشکه

بهصرفاکهیافتخواهیدراهاییصفحهتنهاکاربري،هايحساببخشدرCATمانندايکلمهجستجويباشماآنکهاولدلیل
ودوجدیگرعکسهامیلیوناستممکنکهحالیدر. اندکردهاستفادهخودکاربرينامدرcatيکلمهازنوعیبهوپرداختههاگربه
خارجماشدسترسازنیزهاعکساینهاهشتگکمکبه. باشنددادهقرارخودشخصیيصفحهدردیگرکاربرانکهباشدداشته

.بودنخواهند
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. هستیموعموضاینازاستفادهشاهدزندهتلوزیونیهايبرنامهاکثردرکهطوريبهاستهاهشتگبااليعملسرعتنیزدومدلیل
برايستجوجموتوریک. کردجستجواینستاگرامکاربرانتمامبیندرراموضوعییاکلمهسرعتبهتوانمیها،هشتگکمکبه

بهشوند،بتثجستجوموتوردرتاکشدمیطولمدتیکهگوگلخالفبرآننتایجکهتفاوتاینباکنیدتصوررااینستاگرام
.شدخواهددادهنمایشنظر،موردهشتگباپستیارسالازبعدثانیهچندتنهاوآنیصورت

وزومیتاسیعکيمسابقهاگرمثالبراي. استمختلفهايکمپینبرگزاريبرايهاهشتگازاستفادهقابلیتنیزسومدلیل
توانمی،)#selfie4myket(خاصواختصاصیهشتگیککمکبهکهدانیدمیحتماباشیدداشتهخاطربهرامایکت

.کردآوريجمععمومیمکانیدرراخاصیهايمحوریتباهاعکسازايمجموعه

هشتگکمکبهنظرموردموضوعاتکردنپیدا

قصدکنیدصورتمثالبراي. کنیداستفادهنیزنظرتانموردموضوعاتکردنپیدابرايموضوعاینازتوانمیقبلی،موردبهتوجهبا
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. کنیدواردراCatيکلمهجستجو،بخشدرورفتههاهشتگبخشبهاستکافی. داریدراهاگربهازعکسچنديمشاهده
باوهستندهاگربهبارابطهدرهمگیکهاستشدهپیداآنبراينتیجهمیلیون58کنیدمیمشاهدهنیزباالتصویردرکههمانطور

کهستاهنگامینیزروشایندیگرمزیت. آمدخواهنددرنمایشبههمکناردرکوچکتصاویرصورتبهنتایجآن،رويکلیک
بخشبهتااستکافیهنگامایندر. نداریداودقیقIDازاطالعیاماهستید) کریمیعلیمثالبراي(شخصیپیجدنبالبهشما

حسابهاعکسازیکیدراحتماالآمده،دستبهينتیجههزارانبیندر. کنیدجستجوراalikarimiيکلمهورفتههاهشتگ
.کنیدپیداراوياصلیپیجتوانیدمیطریقاینازکهشدهتگنظرتانموردشخصاصلی

هامتنوعکسدرافرادکردنتگومنشنينحوهچیست؟تگ

ظاهرنآرويمانندبرچسبنامچنداینستاگرام،درشدهارسالهايعکسازبعضیرويکلیکباکهایدکردهمشاهدهحتما:تگ
. شودمی
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یعنیمل،عاین. رودمیکاربهعکسدرموجود(!) اشیايیا) شدذکرترپیشکهکریمیعلیمانند(افرادپروفایلدرجبرايامراین
.شودمینامیدهافرادکردنتگعکس،درشییاشخصیکاکانتثبت

ینپایبخشدرباال،تصویرمانندپستارسالهنگامتااستکافیخودتانهايعکسدرافرادکردنتگوکاراینبراي
آنبهرانظرموردفردنامعکس،ازدلخواهمکانهریاشخصصورترويکلیکباوزدهراTag Peopleيگزینهتوضیحات،

. بچسبانید

.شدخواهددرجنظرموردعکسرويشده،واردکاربريحسابسادگیهمینبه

براي. استmyzoomitاینستاگرامدرماکاربريناممثالبراي. داردراهااکانتبهدهندهلینکحکمنوعیبه@عالمت:منشن
صورتبهوبدهیدقرارکاربرينامابتدايدررا@عالمتتااستکافیتنهاکنید،هدایتماپیجبهراشخصیآنکه

myzoomit@رويلیککباکهشودمیرنگآبیلینکیبهتبدیلعبارتاینارسال،ازبعد. کنیدکامنتیاپستواردراآن
.شدخواهیدمنتقلزومیتيصفحهبهمستقیماآن

راصیشخکامنت،یاپستیکدرشمااگرکهمعنااینبه. داشتخواهدنیزرااکانتصاحببرايرسانیاطالعحکمموضوعاین
شماوسطتشدهارسالکامنتیاپستبهوکردخواهددریافتپیغامیشدنآنالینمحضبهشخصآنکنید،منشنعالمتاینبا

. شدخواهدمنتقل

جوابزارااوبتوانیدامکان،اینباوباشیدداشتهرافرديکامنتبهدادنجوابقصدکهداشتخواهدکاربردزمانیموضوعاین
فکرکهخاصپستیکبهخوددوستانهدایتبرايتوانمیویژگیاینازآنکهضمن. کنیدآگاهخودتانتوسطشدهارسال

.کنیداستفادهنیزاستجالباوبرايکنیدمی
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Directتوسطخصوصیپیامارسالآموزش

ازبایداینکارايبر. باشیدتماسدرخصوصیصورتبهخوددوستانبادیگراجتماعیهايشبکهمانندتوانیدمینیزاینستاگرامدر
. کنیدگفتگونفرهدوصورتبهخوددوستانباویدئو،وعکسارسالیامتنیصورتبهبتوانیدتاکنیداستفادهمسیجدایرکت

مربوطآیکوندبایباال،رنگآبیمنويدروبرنامهاصلیيصفحهدرکهاستصورتاینبهمسیحدایرکتاینباکسبهدسترسی
هاآنپیجبهکافیستنیزافرادبهدایرکتپیامارسالبراي. شویدارسالودریافتصندوقواردتاکنیدلمسرامسیجدایرکتبه

.کنیدانتخابراSend Messageصفحه،بااليدرنقطهسهلمسباورفته
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مزاحمکاربرانکردنبالكوبخصوصپیجیکهايپستازشدنآگاه

Turnابزارتوسطتوانیدمیاینستاگرامدر Notification ONازنوتیفیکیشنصورتبهوکردهمشخصرابخصوصیافراد
راجعهمباتنهاوگیردنمیصورتجدیدهايپستبرايخاصیرسانیاطالعهیچعاديحالتدر. شویدخبرباهاآنجدیدهايپست

لیستاینهبراهستندمهمشمابرايکهافراديتوانیدمیاما،امکاناینبا. بودخواهیدهاپستتماميمشاهدهبهقادرفیدها،بخشبه
کافیامراینبراي. کنیدمشاهدهراآنسرعتبهبتوانیدشد،منتشرافراداینازجدیديپستکهروزاززمانیهردرتاکنیدوارد
.کنیدککلیشدهمشخصيگزینهروينقطه،سهيگزینهلمسازبعدباال،تصویرمانندوکنیدمراجعهافرادپروفایلبهاست

شماآزارباعثاستممکنمختلف،هايطریقبهکهاستمزاحمیافرادداراينیزاینستاگرامدیگر،اجتماعیهايشبکهتماممانند
.کنیدانتخابراBlockيدکمهباال،منويهماندرورفتهاشخاصاینپروفایلبهتااستکافیافراداینکردنبالكبراي. شوند
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همزمانطوربهاکانتچندازاستفاده

کانتاچندازهمزمانياستفادهامکاناستشدهاضافهاینستاگرامبهکهجدیديویژگیترینمحبوبتشایدوجدیدترین
ویژگیپردردسرترینلفظتوانیدمیبردیمکاربهآنبرايراویژگیترینمحبوبلقبکههمانطورالبته. استاینستاگرام
اینستاگرامکاربرانباقابلیتاینتکلیفهنوزطوالنی،نسبتازمانیمدتگذشتازبعدکهچراببریمکاربهآنبراينیزرااینستاگرام

.نیستندویژگیاینازاستفادهبهقادرهنوزلحظهاینبهتاکاربرانازنیمیونیستمشخص

خواهیدمشاهدهAdd Accountعنوانتحتايگزینهاینستاگرامتنظیماتمنويانتهايدرباشد،فعالشمابرايویژگیایناگر
سخهننصببهنیازبدونوکنیداضافهاینستاگرامبه) اکانت5سقفتا(راخوددیگرهاياکانتآن،ازاستفادهباتوانیدمیکهکرد
.کنیدسوئیچخودهاياکانتبینجداگانه،هاي
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دوستانتوسطشمااکانتشدنپیدا

شماتلفندرموجودهايشمارهبررسیبهاینستاگرام،Find Contactsيگزینهرويکلیکبااینستاگرامتنظیماتمنويدر
یصورتدرتنهاامراینالبته. شدخواهدمعرفیشمابهباشد،عضواجتماعیيشبکهایندرکهراهاآنازکدامهروپردازدمی

.باشندکردهثبتراخودموبایلشمارهشان،کاربرياطالعاتبخشدرافرادکهاستممکن

تااستکافیتنهانشود،دادهنمایشدوستانتانبرايهاContactدستیجستجويدرشماکاربريحسابمایلیدکهصورتیدر
.نکنیدثبتاکانتدرخودازايشماره
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هاآنآوريجمعوهاعکسکردنالیک

بهنظروردمتصویرهرعکس،رويکلیکدوبارباتنها. داردوجودهاپستکردنالیکامکانفیسبوك،مانندنیزاینستاگرامدر
هايعکسکردنآنالیکبراي(شودمیقرمزنیزآنزیرقلبآیکونوشودمیاضافهشماتوسطشدهالیکهايعکسلیست
).بازگرددعاديحالتبهدوبارهتاکنیدکلیکشدهقرمزقلبرويتااستکافینیزشدهالیک

نايمعبهپست،یکبهشمايعالقهیاحمایتدادننشانبرعالوهاینستاگرامدرهاعکسکردنالیکفیسبوك،برخالف
وشودمیاضافهاکاننتانتنظیماتبخشدرPosts You've Likedلیستبهتصاویراین. بودخواهدنیزهاآنآوريجمع

.کنیدآوريجمعبخشایندرراشدهالیکوعالقهموردهايعکسازکاملآرشیويتوانیدمی

کند،نآحذفبهاقدامعکس،صاحبشخصاگروهستنداصلیعکسبهمیانبریکتنهابخش،ایندرحاضرهايعکسالبته
.شدخواهدحذفنیزشمالیستازنظرموردعکس
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ویدئوهاوهاعکسدانلودينحوه

یاجانبی،ابزارهايازبایدناچاربهموضوعاینبرايونداردوجودهاعکسدانلودامکاناینستاگرامدرفرضپیشطوربه
.کنیدادهاستفاینستاگرامشدهمودينسخهازتوانیدمینیزنیستروتشماگوشیاگر. کرداستفادهشدهمودهاياینستاگرام

کامنتیاپستیکمتنکردنکپیآموزش

. شویممیاجهموهاکامنتیاهاعکسزیردرزیباییبسیارهايمتنباگاهیاینستاگرام،تصویريهايجنبهتمامکناردرشکبدون
يشدهموديهنسخازاستفادهبهمجبورکنید،استفاده... یاوایبرماننددیگرهاياپلیکیشندرزیباهايمتناینازتامایلیداگر

توانیدمیOGinstagramدر. نداردوجودهاپستیاکامنتمتنکپیامکانرسمی،ينسخهدرکهچرابودخواهیداینستاگرام
. کنیدکپیجانبیابزارهايبدونرانظرموردمتنراحتیبه

بابخشایندر.شویدمنتقلهاکامنتيصفحهبهتاکنیدکلیکعکسهرزیردرکامنت،آیکونرويتااستکافیکاراینبراي
باوخوردمیچشمبهآندرCopyيگزینهکهشودمیبازجداگانهايپنجرهپست،اصلیمتنحتییاکامنتهررويکلیک
.شدخواهدکپینظرموردمتنآن،رويبرکلیک

کنید این برنامه یا برنامه هاي مشابه که به حساب اصلی شما در اینستاگرام وصل می شوند را از سایت هاي معتبر دانلود یسعنکته :
ویروس ها با سرقت مشخصات کاربران باعث از کار افتادن یا از بین رفتن نمایید ، زیرا دیده شده که بعضا برنامه هاي مخرب یا 

حساب کاربران می شوند.
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سفیدصفحهیاSecurity Codeمشکلحل

ازبعدکهشددخواهیروبهروسفیدييصفحهباعکس،یکزیردرگذاشتنکامنتیافردیککردنفالوباگاهیاینستاگرامدر
فعالسازيوموبایل،شمارهکردنوارددرخواستشماازودهدمینمایششمابهراSecurity Codeپیغامثانیهچندگذشت

دکدریافتوخودتلفنيشمارهکردنواردجزبهايچارهونداردبازگشتامکانوجههیچبهموضوعاین. داشتخواهدرااکانت
جوعرمشکلاینحلبرايزومیتراهنمايبهتوانیدمیآنحلوموضوعاینبابیشترآشناییبراي. داشتنخواهیدسازيفعال
.کنید

هااکانتنشدنفالومشکلحل

ایدشدهیلیپروفاواردشمامثالبراي. استمختلفهاياکانتشدنفالوعدمدارد،وجوداینستاگرامدرکهمشکالتیازدیگریکی
بهموفقیتبافالوعملیاتویابدمیتغییرFollowingورنگسبزحالتبهگزینهاین. کنیدمیکلیکFollowيگزینهرويو

.شدباداشتهتواندمیمتفاوتدلیلسهموضوعاین. گرددمیبازقبلحالتبهچیزهمهثانیه،یکعرضدرامارسدمیپایان

وجودابحالتایندر. ایدشدهبالكاشخاصآنتوسطشمازیاداحتمالبهافتد،میهااکانتازبرخیبرايتنهااتفاقایناگر. 1
.بودنخواهیدپیجدرپستیهیچشاهداست،صفرازبیشترنظرموردپیحهايپستتعدادآنکه
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ایندر. ستااینستاگرامتوسطشماموقتیشدنبالكشود،اینستاگرامدرهااکانتنشدنفالوباعثتواندمیکهدیگريدلیل. 2
راکردنفالویتوانایساعتچندمدتبهشمااکانتکنید،فالوهمسرپشتراپیجزیاديتعداداگرکهداردوجودقانونیاپلیکیشن

نهاتنیزآنحلبرايوافتادخواهدشمابراياتفاقاینکنید،فالودقیقه5ازکمتردرراپیج100اگرمثالبراي. دادخواهددستاز
.شودرفعخودکارصورتبهمشکلاینتاکنیدصبرساعتچنداستکافی

مشکلازنشانکه(شویدنمیروبهروسفیديصفحهباهمچنینوافتد،میکنیدمیفالوکهکاربرانیتمامبراياتفاقایناگر. 3
Security Codeعدادتاساسبرتواندمیکاربرهراینستاگرامدر. استرسیدهمجازفالويتعدادسقفبهشمااکانت،)است

این. بودخواهیدنفر600کردنفالوبهقادرتنهاشماباشد،نکردهفالوراشماکسهیچاگرمثالبراي. باشدداشتهفالوئینگفالوورها،
الی10(خودهايفالوئرافزایشبهاقدامبودید،مشکلیچنینشاهداگربنابراین. بودخواهدمتغیرشماهايفالوئرتعداداساسبررقم
.کنیدفالورانظرموردهايپیجسپسوکرده) نفر12
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سخن پایانی :

به مدیریت جناب آقاي  صابر رمیم در راستاي فرهنگ سازي و باال بردن سطح دانش مردم خوب فارسی "	رمیم آنالین "وب سایت 
زبان ، به خصوص کشور عزیزمان ایران ، سعی در انتشار یکسري آموزش هاي رایگان در قالب کلیپ ، عکس و کتاب هاي 

شکر خدا تا به این لحظه موفق عمل نموده است.دیجیتالی دارد که 

آموزش هاي آنالین وب سایت رمیم آنالین است کتاب هاي دیجیتال از مجموعه 	"INSTAGRAMھمھ چیز درباره "	کتاب 
که به زودي به این مجموعه کتاب هاي دیگر نیز افزوده میشود. شما می توانید با مراجعه به وب سایت و یا عضویت در خبرنامه رمیم 

آنالین ، از آخرین آموزش ها و کتاب هاي رایگان و محصوالت دیگر با خبر شوید. 

فاده هاي نادرست از شبکه هاي اجتماعی و آثار مخرب ناشی از سواستفاده از آن ، شدیدا متذکر می شویم که با توجه به استتذکر :
با استفاده بهینه از شبکه اجتماعی اینستاگرام در راستاي کسب و کار یا استفاده هاي شخصی ، فرهنگ درست به کاربردن آن را در 

جامعه نهادینه نمایید.

می توانید مراجعه کنید به :براي ارتباط با ما 

@info_website

www.ramimonline.ir

info@ramimonline.ir
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