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چگونه از جدید ترین پست ها در اینستاگرام

خبر دار شویم؟
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همان طور که همه می دانید این روز ها شبکه اجتماعی اینستاگرام
محبوب ترین شبکه اجتماعی به شمار می آید. البته نه تنها در کشور
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ایران، بلکه در دیگر کشور های جهان هم از آن استفاده زیادی می کنند
و طرفداران زیادی دارد.

شاید همه تصور کنند که اینستاگرام تنها در میان جوانان و افراد کم سن
و سال طرفدار دارد اما خوب است بدانید که خیر چنین نیست و حدود

32 درصد از کاربران اینستاگرام، بزرگساالن هستند.

افرادی که از اینستاگرام به تازگی استفاده می کنند و می خواهند خود را
باال بکشند بهتر است با برخی ترفند های اینستاگرامی آشنا شوند.

ممکن است برخی از کاربران با هدف تبلیغاتی و یا برخی هم برای
فروش محصوالت از اینستاگرام استفاده کنند به هر حال، همه جهت

پیشرفت در این مجموعه باید با برخی اصول و قوانین آشنا باشند.

به این دلیل سایت دیجی ممبر انواع مقاله های آموزشی را در اختیار
شما عزیزان قرار داده است تا بتوانید با این ترفند ها آشنا گردید. یکی

از مواردی که همواره برای کاربران سوال است این است که چگونه از
جدید ترین پست ها با خبر شویم؟ برای مطلع شدن از این کار می
توانید مقاله زیر را مطالعه کنید. چرا که به صورت کامل در بخش زیر

توضیح می دهیم.

چگونه از جدید ترین پست ها با خبر شویم؟

از مهم ترین ترفند های استفاده اصولی از اینستاگرام این است که از
زمان گذاشتن پست های جدید در اینستاگرام خبر دار شویم. قطعا

بسیاری از فالوور هایی که در اینستاگرام دارید برایتان ارزشمند هستند
و دوست دارید که اولین لحظه از پست های جدید آن ها خبر دار

شوید.

یا مثال این که برخی از صفحات اینستاگرامی ممکن است در روزی
مشخص، بخواهد مسابقه ای برگزار کند که جوایز نفیس و ویژه ای

برای این مسابقه در نظر گرفته است.
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شاید بخواهید شما هم در این مسابقه شرکت کنید و از جوایز آنها بهره
مند گردید. به این منظور باید از ترفندی استفاده کنید تا درست در

لحظه بارگذاری پست بتوانید به آن سر بزنید. اما سوال اصلی اینجاست
که چگونه می توان از جدید ترین پست مطلع شد؟

همه می دانید که اینستاگرام قابلیت های زیادی را در اختیار کاربران
خود قرار داده است و تقریبا می توان گفت که قابلیتی وجود ندارد که
اینستاگرام نداشته باشد. علت محبوبیت این شبکه اجتماعی هم این

امر است.

بنابراین اینستاگرام یک قابلیت دیگری را به این منظور در اختیار

کاربران قرار داده است تا از آن استفاده کنند. پس هر پیجی را که
بخواهید پست هایش را در همان لحظه منتشر شدن ببینید، خود
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اینستاگرام به شما اطالع می دهد و می توانید به راحتی پست مورد
نظر را مشاهده کنید.

اما برای انجام دادن این کار چه باید بکنیم؟ شما باید برای هر یک پیج
turn on ها که می خواهید گزینه ارسال نوتیفیکیشن و یا همان گزینه

post notification

را فعال کنید.

برای انجام دادن این کار و پیدا کردن این گزینه مراحل زیر را دنبال

کنید.

در ابتدا وارد صفحه مورد نظر شوید و روی عالمت 3 نقطه که در گوشه

سمت راست قرار دارد کلیک کنید.

 را انتخاب کنید.turn on post notification در منویی که باز شد
گزینه

اما شاید زمانی بخواهید که این گزینه را غیر فعال کنید و دیگر نیازتان
نیست. در این صورت هم تنها کافی است که این مراحل گفته شده را

طی کنید و آن گزینه گفته شده را غیر فعال کنید.
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اما نکته مهمی که اینجا قابل توجه است این است که شاید برای روشن
کردن این گزینه، مراحل باال را طی کنید اما اعالن برایتان ارسال نگردد و

زمان منتظر شدن پست ها نتوانید خبر دارد شوید.

در این صورت ایراد کار اینجاست که نوتیفیکیشن های برنامه

اینستاگرام در گوشی شما روشن نشده است. برای این منظور در ابتدا
باید نوتیفیکیشن های اینستاگرام را در تنظیمات گوشی فعال کنید.
برای فعال کردن نوتیفیکیشن های اپلیکیشن اینستاگرام در تنظیمات

گوشی کافی است که مراحل زیر را طی کنید:

فعال کردن نوتیفیکیشن برنامه اینستاگرام در گوشی های آیفون طبق

مراحل زیر می باشد:

آیپد: در ابتدا باید به بخش ستینگ گوشی بروید و سپس روی گزینه
نوتیفیکیشن کلیک کنید. سپس انواع برنامه های نصب شده روی

گوشی خود مشاهده می کنید و از میان این برنامه ها گزینه اینستاگرام
را انتخاب کنید.

 کلیک کنید.allow اکنون زمان آن رسیده است که روی قسمت

اکنون می توانید تمامی پست هایی که خودتان انتخاب کرده اید را در
زمان منتظر شدن به راحتی مشاهده کنید.

اما فعال کردن نوتیفیکیشن اینستاگرام در گوشی های اندروید چگونه
می باشد؟

می توان گفت که تقریبا روش فعال کردن نوتیفیکیشن اینستاگرام در

گوشی های آیفون با گوشی های اندروید یکسان می باشد.

در این نوع گوشی ها نیز در ابتدا به بخش تنظیمات گوشی خود بروید.

سپس گزینه آپ را انتخاب کنید. در این قسمت باز هم برنامه های
نصب شده روی گوشی را می توانید مشاهده کنید. اما با دیگر برنامه
ها کاری نداشته باشید. تنها کافی است اینستاگرام را انتخاب کنید و

گزینه ارسال نوتیفیکیشن را فعال کنید.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

مقاله آموزشی باال از طرف سایت دیجی ممبر برایتان ارائه شده است،
امیدواریم با مطالعه کردن مطالب نوشته شده بتوانید با برخی اصول و

قوانین اینستاگرام آشنا شوید.

چون اینستاگرام قابلیت های زیادی دارد به این دلیل هم سایت دیجی

ممبر سعی بر این دارد که شما را با تمامی آن ها آشنا کند تا بتوانید از
تمامی این امکانات استفاده کنید. اگر بخواهید خرید فالوور ایرانی و
واقعی و یا الیک و کامنت، ممبر تلگرام و.. خریداری کنید نیروهای فعال

در سایت دیجی ممبر همواره در خدمت شما عزیزان می باشند.

منبع مقاله

سواالت پرتکرار درمورد چگونه از جدید ترین پست ها در

اینستاگرام خبر دار شویم؟

برای خواندن این مقاله به صوت افالین pdf را دانلود کنید.

چگونه باید از جدید ترین پست ها در اینستاگرام خبر دار شویم؟ +

چگونه از جدید ترین پست ها در اینستاگرام خبر دار شویم؟ +
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