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 چگونه در اینستاگرام چندین اکانت بسازیم؟

آیا می دانستید یکی از مهم ترین خدماتی که اینستاگرام برای
کاربرانش در نظر گرفته امکان ساختن چندین اکانت از طریق یک

گوشی است. اگر می خواهید در اینستاگرام چند صفحه کسب و کار راه
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بیندازید و این کارها به هم مربوط نیستند شما می توانید از طریق
اینستاگرام چند اکانت باز کنید

و هر کسب و کار را از طریق یک اکانت مدیریت کنید و یا اگر شما هم
جزو افرادی هستید که می خواهند زندگی شخصی و زندگی کاری خود

در اینستاگرام را از هم جدا کنند باید بدانید اینستاگرام این امکان را
برای اشخاصی مثل شما قرار داده است.

اگر یک پیج کسب و کار در اینستاگرام دارید و مطالب مربوط به کار و

تبلیغات کاری را هر روز در این پیج پست می کنید و یک پیج شخصی
هم میخواهید که در آن درباره زندگی روزمره خود پست هایی را با

دوستانتان به اشتراک بگذارید و از فضای کاری کامال به دور باشید،
امروز با سایت دیجی ممبر همراه شوید، ما روش انجام این کار را به

شما آموزش می دهیم.

اگر ایجاد یک پیج اینستاگرام کار ساده ای نیست و میخواهید یک
پیج اینستاگرام با مخاطبان بیشتری داشته باشید میتوانید با خرید
پیج اینستاگرام با فالوور باال از سایت دیجی مبر پیج اینستاگرام خود ا

راه اندازی کنید
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چگونه از چند اکانت اینستاگرام روی یک گوشی

استفاده کنیم؟

اینستاگرام یه شبکه محبوب و پرطرفدار می باشد و خیلی از کاربران با
اهداف مختلفی مثل فروش محصول ، تبلیغات یا آموزش و غیره ازش
استفاده می کنند. برا همین شاید تمایل داشته باشند  از دو تا اکانت

اینستاگرامی، روی یک گوشی استفاده کنند که یکی از اون اکانت ها برا
موارد کاری و یکی هم پروفایل شخصی. 

درا دامه می خواهیم ببینیم چه طوری از دو یا چند اکانت اینستاگرامی
روی یه گوشی استفاده کنیم؟

ابتدا اینستاگرام خود را باز کنید. 

وارد صفحه پروفایل خود شوید 
روی آیکون منو کلیک کنین و از لیست باز شده گزینه settings رو

انتخاب کنید 
add or switch حاال تا پا�ن صفحه اسکرول کنید و گزینه

accounts رو انتخاب کنید 

در ادامه روی گزینه Add Account کلیک کنید 
روی صفحه جدید یوزرنیم و پسورد اکانت  خود را که قبال ساخته ای،

وارد کرده و دکمه الگین رو بزنید. 

حاال شما می توانید از دو تا اکانت روی گوشی خود استفاده کنید 
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برا سوئیچ کردن بین اکانت ها کافی است روی عکس پروفایل تان
اشاره کنرده و یکی از اکانت ها رو انتخاب ش کنید

شما می توانید روی یک گوشی همزمان از 5 اکانت اینستاگرام استفاده
کنید

نحوه ایجاد حساب کاربری دوم در اینستاگرام

برای این کار شما هم می توانید چند اکانت جدا از هم بسازید و هم می
توانید چند اکانت ساخته شده را به هم متصل کنید و از حساب های

متصل به هم استفاده کنید. برای ایجاد حساب کاربری دوم شما می
توانید از طریق حساب کاربری که هم اکنون روی گوشی خود دارید

استفاده کنید مراحل آن را باهم انجام می دهیم:

Ø     ابتدا اینستاگرام خود را باز کنید.

Ø      وارد صفحه پروفایل خود شوید و از قسمت پا�ن صفحه به

قسمت تنظیمات Setting) ( وارد شوید.

Ø      گزینه های مختلفی را در این صفحه مشاهده خواهید کرد از

میان آنها اضافه کردن اکانت ) Add Account ( را انتخاب کنید.

Ø      سپس وقتی صفحه جدیدی باز شد، درست مثل صفحه ای که
وقتی برای بار اول می خواستید در اینستاگرام ثبت نام کنید باز شده

بود، دوباره اطالعات خود را وارد و اصطالحا الگین انجام می دهید.

Ø      حاال شما صاحب پیج دوم خودتان هم هستید.

Ø       برای ایجاد صفحات بیشتر( تا 5 حساب کاربری را می توانید
Set up multi شوید و گزینه Setting اضافه کنید) وارد قسمت
account login  را کلیک کنید و حساب های کاربری بعدی را اضافه

کنید.



 

نحوه دسترسی به اکانت های ساخته شده در

اینستاگرام

برای اینکه به حساب هایی که ساختید وارد شوید ابتدا به صفحه اصلی
حسابتان وارد شوید و سپس روی یوزرنیم کلیک کنید در این صورت

تمام حساب های کاربری که ساختید نمایش داده خواهند شد.

آیا امکان حذف یکی از اکانت های ساخته شده

وجود دارد؟

بله، شما میتوانید هر کدام از اکانت های ساخته شده را حذف هم

بکنید. برای حذف هر یک از اکانت هایی که ساخته اید می توانید وارد
Multi account login صفحه اصلی و تنظیمات شوید از این قسمت

را انتخاب کنید.



بعد از آن مشاهده خواهید کرد که تمام اکانت هایی که قبال ساخته اید
به شما نشان داده می شود و از همین قسمت شما می توانید آن ها را

حذف کنید، به این شکل که روی اکانت کلیک و سپس روی صفحه باز
شده Remove  را می زنید.

تا اینجا شما اکانت را از لیست تان حذف کرده اید ولی برای حذف
کامل آن از اپ یک مرحله دیگر به نام Log out  را نیز باید انجام دهید
برای انجام این کار باید وارد خود اکانتی که می خواهید آن را حذف

کنید بشوید و از آنجا تنظیمات را انتخاب کنید و از میان گزینه های
نمایش داده شده Log out  را انتخاب کنید. حاال دیگر پیج شما به

طور کامل حذف شده است.

جا به جا شدن بین صفحات

یکی از موضوعاتی که حواستان باید به آن باشد این است که

محتوایتان را جابجا پست کنید؛ برای مثال وقتی به یک صفحه می
روید و پستی را در صفحه می گذارند و از آن خارج می شود دفعه بعد

که اینستاگرامتان را باز می کنید دوباره به همان صفحه وارد خواهید
شد و باید حواستان باشد تا محتوای یک صفحه دیگر را به این صفحه

ارسال نکنید.

آیا باز کردن اکانت جدید با یک ایمیل مشترک

انجام میگیرد؟

نکته دیگری که باید بدانید این است که نمی توانید با یک ایمیل

حساب های مختلف در اینستاگرام داشته باشید و اینستاگرام به ازای 
هر اکانتی یک ایمیل از شما می خواهد.

البته اگر از شماره تلفن برای الگین کردن استفاده می کنید دیگر این

محدودیت را نخواهید داشت و در این صورت است که شما می توانید



با تغ�ر یوزر نیم و پسورد و البته یک شماره تلفن مشترک الگین خود را
انجام دهید.

 

جمع بندی

در این مقاله با هم آموختیم که اینستاگرام این امکان را برای کاربران
خود فراهم کرده است تا بدون هیچ مشکلی از پنج اکانت جدا از هم در

یک گوشی استفاده کنند.

این اکانت های ساخته شده درست مثل اکانت اصلی شما هستند و
همان امکانات را دارند و حتی می توانید آن ها را حذف هم بکنید.

آموختیم چگونه می توانیم بین اکانت های مختلف جابجا شویم و
چگونه محتوای هر پیج را ارسال کنیم.

اگر احساس نیاز می کنید که چند حساب کاربری می خواهید برای

مدیریت کار و پیج شخصی حاال که اینستاگرام این امکان را برای شما
فراهم کرده می توانید از آن استفاده کنید. 
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