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آموزش حذف و دیلیت اکانت اینستاگرام

(دائم و موقت)

دیر یا زود همه ی ما به موقعیت  هایی برخواهیم خورد که مجبور می

 شویم، پیج اینستاگرام خود را به صورت دائمی یا موقت حذف کنیم.
به همین خاطر الزم است که با چگونگی دیلیت اکانت اینستاگرام
آشنایی کافی پیدا کنیم. حذف یا دیلیت (Deleteِ) اکانت اینستاگرام

به 2 صورت اتفاق می افتد و شما می توانید اکانت اینستاگرام خود را
به صورت موقت یا به صورت دائم حذف کنید. با ما همراه باشید تا

چگونگی حذف موقت و کامل اکانت اینستاگرام را یاد بگیریم.
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فرق دیلیت اکانت اینستاگرام به صورت دائم و

موقت

پیش از این که آموزش را شروع کنیم، الزم است بگو�م که چه تفاوتی
بین حذف موقت و دائم یک پیج وجود دارد.

حذف موقت اکانت اینستاگرام : در این روش، پیج شما برای مدت

موقتی از دسترس افراد دیگر خارج می شود. شما هر زمان که بخواهید
می توانید پیج اینستاگرام خود را بدون هیچ گونه تغ�ری در اختیار

داشته باشید.

حذف دائم اکانت اینستاگرام : در این روش پیج شما به صورت دائم از
بین خواهد رفت و دیگر هیچ کسی نمی تواند به آن دسترسی داشته

باشد. البته بعد از انجام دیلیت اکانت اینستاگرام مهلتی حدود 1 ماه به
شما می دهد و در این زمان می توانید اطالعاتی که داشتید را به صورت

کامل بازگردانید اما بعد از این 1 ماه کل اطالعات از بین خواهد رفت.
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خدمات دیجی ممبر : خرید پیج اینستاگرام

آموزش حذف موقت اکانت اینستاگرام

حذف موقت حساب فقط با استفاده از سایت
اینستاگرام ممکن است.

وارد سایت Instagram.com شوید. نام کاربری و رمز عبور خود را در

قسمت های مشخص شده وارد کرده و سپس دکمه ی Log in را بزنید.

از بخشی که در شکل زیر مشخص کرده  ایم، وارد بخش پروفایل خود
شوید.

روی گزینه ی profile  کلیک کنید.
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دکمه  ی Edit profile را بزنید تا وارد بخش دیگری شوید.

temporarily در این بخش و در پا�ن صفحه به دنبال دکمه ی

disable my account باشید و روی آن کلیک کنید.

حاال در این بخش ابتدا از طریق لیستی که به شما ارائه شده است،
دلیل خود برای حذف کردن موقت پیج را انتخاب کرده و در باکس

بعدی، نام کاربری خود را بزنید.



ممکن است از دسترس خارج شدن پیج شما چند ساعتی طول بکشد.

خدمات دیجی ممبر : آموزش حذف و پاکسازی فالوور
فیک از پیج اینستاگرام

آموزش حذف دائمی پیج اینستاگرام

www.instagram.com ابتدا مانند روش موقت، از طریق وبسایت

 وارد پیج خود شوید.

حاال یک تب دیگر باز کرده و لینک زیر را کپی کرده و وارد آن شوید.

ww.instagram.com/accounts/remove/request/permanent

در این صفحه باید دلیل حذف دائم اکانت خود را مشخص کنید.
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در بخش مشخص شده رمز عبور خود را وارد کنید و سپس دکمه ی

Delete را بزنید. توجه داشته باشید که روز دکمه ای که با رنگ سبز
مشخص کرده ایم، نام کاربری پیج شما نوشته خواهد شد.

با زدن این دکمه پیج شما به صورت کامل حذف خواهد شد. البته

اینستاگرام به شما یک مهلت 30 روزه میدهد تا در صورت تغ�ر نظر،
بتوانید پیج خود را به صورت کامل برگردانید.

سواالت پرتکرار درمورد آموزش حذف و دیلیت اکانت

اینستاگرام (دائم و موقت)


