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دایرکت اینستاگرام، آموزش حرفه ای دایرکت

اینستا

امروزه حتما بسیاری از شما با شبکه اجتماعی اینستاگرام و قابلیت

دایرکت اینستاگرام آشنا هستید؛ از این رو دایرکت اینستاگرام را در نگاه
اول برای شما ساده و بدون فعالیت خاصی به نظر می آید. اما هرچه
بیشتر با این بخش اینستاگرام کار کنید، افزون تر با دنیای نهفته آن

آشنا می شوید.

دایرکت اینستاگرام فقط برای ارسال پست و پیام دادن به دیگران

نیست بلکه با بروز رسانی جدید اینستاگرام ترفندهای خاص و
شگفت انگیزی به این پلتفرم افزوده شده است. برای درک و یادگیری

این نکات حتما ادامه مقاله را تا انتها بخوانید.

ترفندهای طالیی دایرکت اینستاگرام
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نحوه ارسال عکس یکبار مصرف در اینستاگرام

شاید برای شما هم اتفاق افتاده که تمایل نداشته باشید تو دایرکت
اینستاگرام برا کسی عکس بفرستن!! چون دلواپس این هستین که

عکس شما رو، توی گوشی ش سیو کنه!!!! 
میخوام یه خبر خوب بت بدم!! که با خیال راحت می تونی در مواقع
ضروری تو دایرکت برا مخاطبات عکس بفرستی !! بدون اینگه نگران

این باشی که عکس تو رو گوشی سیو کنه یا تو دایرکت تون بمونه! تو
این جور مواقع بهتر عکس تایمردار بفرستی!! که هم قابل ذخیره نیس و

هم فقط یکبار باز میشه و رد پاش تو چت تون نمی مونه!!!
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مراجل زیر را دنبال کنید:

برو تو قسمت دایرکت اینستاگرام 

چت کاربر مورد نظرت انتخاب کن! 
تو صفحه ی چت و سمت چپ کادر تایپ متن، روی آیکون دوربین

آبی رنگ کلیک کن!

حاال عکس یا فیلم مورد نظرُت از گالری گوشی ت انتخاب کن یا اینکه
میتونی یه عکس و ویدئوی جدید بگیری! 

بعد اینکه یک عکس یا ویدیو انتخاب کردی! 
بیا پا�ن صفحه!! دکمه ALLOW REPLY رو اینجا می بینی! خب

 VIEW ONCE و KEEP IN CHAT روش تپ کنی! دوتا گزینه

هم برات ظاهر میشن!

اگه KEEP IN CHAT: رو انتخاب کنی!!! عکس ت به صورت عادی

ارسال میشه و همیشه برای کاربر قابل مشاهده هست و می تونه
سیوش کنه!

اگه ALLOW REPLY: ر و انتخاب کنی، کاربری که مسیج ت! دریافت

می کنه می تونه پیام تون رو Reply بزنه!!

اگه VIEW ONCE: رو هم انتخاب کنی !!! عکس یا فیلم ت به صورت

تایمردار ارسال می شه !! ینی دریافت کننده ی پیام عکس بیشتر از یک
بار نمی تونه باز کنه! و تو گالری ش هم نمی تونه ذخیره ش کنه! حاال
بعد اینکه عکس ُت باز کرد ،در تایم ست شده ، به صورت خودکار عکس

تون حذف خواهد شد.

الیک کردن پیام در دایرکت

هر شخصی که در اینستاگرام به شما پیام می دهد و یا پستی را برای
شما تگ می کند، می خواهد به شما پیامی برساند و یا مورد تا�د شما
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قرار بگیرند.

در کنار پیام و یا پست ارسال شده هر شخص قلب کوچکی وجود دارد

که با کلیک کردن عالمت قلب در اینستاگرام تغ�ر پیدا می کند. این
عمل نشان دهنده رضایت و تا�د کردن موضوع است. در حالی که از

الیک کردن منصرف شده باشید با کلیک دوباره بر روی قلب می توانید
آن را پاک کنید.

خدمات دیجی ممبر : خرید الیک اینستاگرام

پیدا کردن شخص خاص در بین پیام ها

اگر قسمت مسیج های شما پر از پیام است، پیدا کردن پیام از شخص
مورد نظرتان زمان بر خواهد بود. برای راحتی پیدا کردن شخص

بخصوص می توانید به قسمت باال پیام مراجعه و نام کاربری را جستجو
کنید.

ارسال فیلتر به چت

با بروزرسانی جدید اینستاگرام، ویژگی فیلتر به صورت رسمیت شناخته
شد و همگان شروع به استفاده از آن کردند؛ تا جایی که دیگر کسی

سراغ اسنپ چت نمی رود. شما اگر از فیلتر خاصی استفاده می کنید،
می توانید به تنظیمات فیلتر رفته و با گزینه “ارسال”  آن را با دوستان

خود در میان بگذارید.

پیدا کردن عکس های قدیمی در دایرکت

معموال افرادی که حافظه گوشی کمی دارند بعد از ارسال و یا دریافت

عکس، آن را از گالری اصلی خود حذف می کنند.

شاید شما از دوربین خود اینستاگرام عکس می گیرید تا در حافظه

گوشی اتوماتیک وار ذخیره نشود. عکس های قدیمی شما در حافظه
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خود اینستاگرام ذخیره باقی می ماند. این ویژگی نه تنها حجمی برای
حافظه شما ندارد، بلکه در صورت نیاز، امکان استفاده دوباره از عکس را

هم فراهم می کند.

بی صدا کردن چت دایرکت

آیا برای شما هم پیش آمده که کسی به صورت مداوم به شما پیام آزار
دهنده ارسال کند؟

اگر نمی خواهید آن را بالک کنید، راه حل خاموش کردن چت به درد
شما می خورد. با این راه نه تنها دیگر پیام ها را نمی بینید بلکه هرگز
نمی فهمند که شما آن را بالک کرده اید. برای صامت کردن چت به

صفحه اصلی مخاطب رفته و بر گزینه بی صدا کردن پیام ها بزنید.

اعالن های دایرکت را خاموش کنید

اگر می خواهید به طور کامل دریافت اعالن ها را برای گروه ها، افراد
خارج از مخاطب شما و یا همه پیام  دهنده ها متوقف کنید، باید به
تنظیمات رفته و گزینه خاموش کردن اعالن مورد نظر را بزنید. با این کار

شما از افراد مورد نظرتان دیگر پیامی دریافت نخواهید کرد.

بی صدا کردن اعالن های تماس

از امکانات دیگر دایرکت اینستاگرام، گزینه تماس صوتی و ویدئویی
است. اگر شما از تماس های مداوم فردی خسته شده اید، توصیه می کنم

به فکر بی صدا کردن اعالن های تماس باشید. با این روش کاربر مقابل از
مسدود شدن بی خبر خواهد بود و شما تماسی از آن فرد دریافت

نخواهید کرد.

خاموش کردن درخواست پیام
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وقتی در صفحه اکسپلور اینستاگرام می گردید و یا در بین فالوورهای
دیگران هستید، شاید افرادی به فکر گفت و گو ساده با شما باشند. در

این صورت اگر اولین بار است که بخواهند به شما پیام دهند،
درخواست پیام می دهند.

اینستاگرام کار بسیاری از ما را راحت کرده است. در قسمت تنظیمات
گزینه ای برای فعال و یا غیرفعال بودن درخواست پیام وجود دارد. با
تنظیمات این بخش می توانید جلوی درخواست پیام افراد غریبه را به

طور خودکار بگیرید.

گزارش افراد آزار دهنده و فیک

زمانی که شما تشخیص دهید یک پیج خالف قوانین اینستاگرام عمل
می کند، یا پیام توهین آمیزی به شما می زند، و یا با ساخت اکانت های

جعلی و فیک باعث آزار و اذیت شما می شود می توانید از طریق گزارش
به اینستاگرام خبر دهید. با این راه شما میزان فعالیت پیج اینستاگرام

مقابل را محدود می کنید یا این که سبب ریپورت شدن آن می شوید.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور فیک اینستاگرام

تماس تصویری و صوتی با دایرکت اینستاگرام

برنامه های پیشرفته ای همچون تلگرام و واتساپ عالوه بر گزینه
پیام رسانی، دارای تماس صوتی هستند. امروزه برنامه اینستاگرام به

اندازه ای ترقی یافته است که عالوه بر تماس صوتی دارای تماس
تصویری است. برای تماس گرفتن با هرکسی که می خواهید، کافیست

به صفحه چت آن مراجعه کنید و بر روی تماس کلیک نما�د.

محدود کردن فعالیت

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/buy-fake-follower/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


گاهی اوقات ممکن است افرادی وجود داشته باشند که برای شما ایجاد
مزاحمت کنند یا با درج پیام های زشت و بی ربط برای شما آزرده دهنده

باشند.

در این مواقع میتوانید آن شخص را بالک یا محدود کنید. اگر از گزینه

بالک کردن استفاده کنید، از آن بعد مخاطب مورد نظر شما شخص قادر
به مشاهده پست ها ، ارسال پیام به دایرکت و صفحه اینستاگرام شما
دیگر به آن شخص نمایش داده نخواهد شد. اما با محدود کردن

شخص می تواند پست های شما را ببیند ، برای دایرکت شما پیام ارسال
کند ، برای پست های شما کامنت بنویسد و … . اما برای انجام هر عمل

نیاز به تا�د شما خواهد داشت.

حذف پیام در دایرکت

حتما برای شما زمانی پیش آمده که از ارسال عکس و یا پیام برای کسی
پشیمان شده اید. دیگر نگران این موضوع نباشید. در حالتی که در
اینستاگرام به دوست و کراش خود پیامی ارسال کرده باشید می توانید

با گزینه لغو ارسال پیام اقدام به حذف پیام خصوصی در اینستاگرام
کنید.

نه تنها پیام ها بلکه عکس، فیلم و تگ ارسالی شما قابل حذف است.

بعد از حذف پیام ها به مخاطب شما اعالنی در این خصوص ارسال
نمی شود، پس در صورت نیاز با این روش شروع به ویرایش پیام در

دایرکت اینستاگرام کنید.

بررسی زمان ارسال پیام در دایرکت

شاید برای شما هم پیش آمده که بخواهید ساعت و تاریخ پیام
اینستاگرام را چک کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به

قسمت سمت راست چت چشم بیاندازید.

آخرین وضعیت فعال را مخفی کنید
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یکی از ترفندای جذاب اینستاگرام، چک کردن وضعیت فعال مخاطبین
است. با این گزینه شما می توانید از زمان های آنالین دوستانتان بیشتر

استفاده کنید. اما اگر شما نمیخواهید وضعیت شما برای کسی نمایان
شود، با مراجعه به قسمت تنظیمات آخرین وضعیت فعالتان را مخفی

کنید.

تصاویر را ذخیره کنید

وقتی مخاطب خاص شما در دایرکت اینستاگرام برای شما عکس
می فرستد، به راحتی می توانید آن عکس را ذخیره کنید. برای انجام این
کار، با کلیک بر تصویر از نماد Save  برای ذخیره عکس استفاده کنید.

بعد از ذخیره عکس می توانید در گالری خود آن را مشاهده کنید.
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تصاویر و ویدئوهای خود را مخفی کنید

احتماال برای شما هم پیش آمده که به دوستان و آشنایان به صورت
ناخواسته عکس و ویدئو از خود بفرستید. اما دیگر نگران نباشید!

شما با ارسال محتوا تایمردار می توانید به مخاطبین خود فرصت
ذخیره ی آن ها را ندهید؛ پس دیگر دلواپس این موضوع نباشید. پس

از مشاهده محتوا در تایم مورد نظر شما، به صورت خودکار حذف
خواهد شد.

معرفی پروفایل

یکی از اصلی ترین راه های افزایش فالوور در اینستاگرام، معرفی
پروفایل و محصول خود است. برای این کار شما یک عکس از

محصوالت خود را انتخاب کنید و در قسمت توضیحات به معرفی خود
بپردازید. یکی از بهترین تکنیک ها استفاده از لینک نمایه خود در ادامه

توضیحات است.

ارسال پروفایل دیگران

بیا�د تصور کنیم که شما یک پیج اینستاگرامی جذاب پیدا کرده اید و

دوست دارید این پیج را به دوستان خود معرفی کنید. برای این کار
کافیست به پیج مورد نظر وارد شوید و با کلیک بر گزینه  ” اشتراک

گذاری این نمایه ”  به صورت خودکار پیج را با عکس و توضیحات به
دوستان خود ارسال کنید.

چت گروهی

قابلیت تشکیل گروه همانند تلگرام و واتساپ در اینستاگرام هم وجود
دارد. بنابراین شما می توانید در اینستاگرام هم به تشکیل گروه و

گفتگوهای گروهی بپردازید. برای ایجاد گروه می توانید به تنظیمات
اینستاگرام مراجعه کنید.
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