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در حال حاضر اینستاگرام یکی از  قوی ترین شبکه های اجتماعی در
سراسر جهان محسوب می شود که کاربران از طریق آن تصاویر و

فیلم های خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.

حتی این امکان برای افراد مختلف فراهم شده است که توسط تبلیغات

در آن به فروش اجناس و محصوالت خود بپردازند و از این روش به
درآمد برسند. برای استفاده از این اپلیکیشن در قدم اول الزم است که
آن را نصب کنید. در این مقاله قصد داریم، نصب اینستاگرام بدون نیاز

به ایمیل را مورد بررسی قرار دهیم. لطفًا همراه ما باشید.
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ساخت اکانت در اینستاگرام بدون شماره موبایل و

ایمیل

حتی اگر تمایل نداشته باشید که شماره موبایل خود را وارد کنید،
می توانید اکانت را به راحتی بسازید. به منظور نصب اینستاگرام بدون

نیاز به ایمیل و شماره تلفن باید مطابق مراحل زیر عمل نما�د:

در ابتدای کار وارد اپلیکیشن اینستاگرام شوید.

گزینه sign up را مطابق شکل زیر پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

در مرحله بعد از شما خواسته می شود که ایمیل خود را وارد کنید.
می توانید از یک ایمیل فرضی استفاده نما�د. دقت داشته باشید که

این ایمیل را دقیقًا مطابق یک ایمیل واقعی بنویسید. در شکل زیر
نمونه یک ایمیل صحیح نشان داده شده است.

اکنون روی گزینه Next بزنید، تا وارد صفحه بعدی شوید.

در گام بعدی باید یک نام کاربری و پسورد را انتخاب کنید. در این
مرحله باید کامال دقت کنید و برای جلوگیری از فراموشی نام کاربری و

رمز خود را در جایی یادداشت نما�د. فراموش کردن این موارد به این
معنی است که دیگر نمی توانید اکانت اینستاگرام خود را بازیابی کنید.

پس از نوشتن نام کاربری و پسورد روی گزینه Next  بزنید.

اکنون موفق شدید که اکانت اینستاگرام خود را بدون وارد کردن شماره
موبایل و ایمیل به راحتی بسازید.

ساخت اکانت اینستاگرام بدون نیاز به ایمیل از طریق مرورگر کامپیوتر

روش بسیار ساده ای که برای نصب اینستاگرام بدون نیاز به ایمیل وجود
دارد، به کار بردن نسخه تحت وب است.   این راه کار به دلیل سادگی

آن مورد استقبال بسیاری از کاربران قرار گرفته است.
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برای این کار کافیست که وارد سایت اینستاگرام شوید و اطالعاتی را که
در شکل زیر نشان داده شده است به دقت وارد کرده و در نهایت روی

گزینه sign up کلیک نما�د.

توجه کنید که این اطالعات فرضی هستند و نیازی ندارید که ایمیل

واقعی خود را وارد کنید. تنها سعی کنید که ایمیل نوشته شده شبیه یک
آدرس ایمیل حقیقی باشد.

اکنون اکانت اینستاگرام شما به همین سادگی ساخته شد و به کمک

آن می توانید وارد این پلتفرم محبوب شده و فعالیت های خود را انجام
دهید.

مراحل نصب اینستاگرام بدون ایمیل

گام اول

قبل از هر کاری الزم است که اپلیکیشن اینستاگرام را از یک منبع معتبر

دانلود کنید. چنانچه تلفن هوشمند شما دارای سیستم عامل اندروید
است، استفاده از گوگل پلی بهترین گزینه می باشد. اگر سیستم عامل

موبایل iOS باشد، بهتر است که از طریق اپ استور اقدام به دانلود این
اپلیکیشن نما�د.

گام دوم

پس از این که مراحل دانلود تکمیل شد، باید برنامه اینستاگرام را باز
کرده و وارد قسمت تنظیمات یا settings  شوید. سپس روی گزینه

sign بزنید و در نهایت از قسمت پا�ن صفحه روی add account
up کلیک نما�د.

گام سوم

در این مرحله برای ساخت اکانت از شما خواسته می شود که از ایمیل یا
شماره تلفن همراه خود استفاده کنید. از آنجا که قصد دارید، برای
phone نصب اینستاگرام بدون نیاز به ایمیل اقدام نما�د، گزینه
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number را برگزینید و سپس شماره موبایل خود را به طور دقیق وارد
کنید. پس از نوشتن شماره تلفن یک کد تا�د برایتان ارسال می شود

که با وارد کردن آن وارد گام بعدی می شوید.

 

گام چهارم

در اینجا الزم است که یک نام کاربری برای خود انتخاب کنید. این
username باید تکراری نباشد، در غیر این صورت توسط اپلیکیشن

پذیرفته نمی شود. پس از آن رمز ورود یا password  خود را برگزینید.

پسورد باید مجموعه ای از حروف، اعداد و کاراکترها را در بر بگیرد. پس

از این که کادرهای مربوطه را پر کردید، روی گزینه sign in کلیک کنید،
تا یک اکانت اینستاگرام جدید برای شما ساخته شود.

چرا نیاز با اکانت اینستاگرام دارید؟

اینستاگرام امروزه به یک ابزار بازاریابی بسیار قدرتمند تبدیل شده
است. بنابراین اگر در این فضا حضور فعال نداشته باشید، ممکن است

به تجارت خود ضربه بزرگی وارد کنید.

امروزه چیزی در حدود ۸۰۰ میلیون کاربر فعال در این شبکه اجتماعی
وجود دارد. با این حجم باالی کاربرها بستر بسیار مناسبی برای فروش

محصوالت و خدمات به وجود آمده است. از این رو داشتن یک اکانت
اینستاگرام ضروری به نظر می رسد. 

چنانچه کسب و کار خود را از طریق اینستاگرام گسترش دهید،
می توانید منبع درآمد مناسبی ایجاد کنید. در این اپلیکیشن امکاناتی در

اختیار کاربران قرار داده شده است

که به کمک آن قادرند، عالوه بر انتشار تصاویر مربوط به محصوالت
خود، لینک هایی را که شامل قیمت و توصیف ویژگی های محصول
است، نیز اضافه کنند. این قابلیت باعث می شود که کاربران اینستاگرام
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به طور مستقیم بتوانند به فروشگاه آنالین شما وارد شوند. قطعًا این
روش تاثیر مثبتی در افزایش فروش خواهد داشت.

یکی دیگر از مزایای دارا بودن اکانت در اینستاگرام این است که از
طریق استوری های الیو، شرکت یا فروشگاه خود را در معرض دید

مخاطبان قرار می دهید و از این طریق موجب اعتمادسازی می شوید. در
این حالت مشتریان می توانند با  کسب و کارتان تعامل بیشتری داشته

باشند و کامالً به برند شما اعتماد کنند.

در این بین تعدادی از کاربران دوست ندارند که ایمیل و یا شماره تلفن
خود را برای ساخت اکانت اینستاگرام به کار ببرند. در ادامه بحث

روش های را به شما خواهیم آموخت که به کمک آن می توانید اقدام به
نصب اینستاگرام بدون نیاز به ایمیل نما�د اگر موفق به ساختن اکانت
اینستاگرام نشدید پیشنهاد میکنم از اکانت های اماده دیجی ممبر

استفاده کنید خرید پیج اینستاگرام از سایت دیجی ممبر بهترین
پیشنهاد شماست .

نتیجه گیری

برای ثبت نام در اینستاگرام نیز مانند سایر شبکه های اجتماعی نیاز
دارید که از یک ایمیل معتبر و یا شماره تلفن همراه  خود استفاده کنید.

اما همان طور که مشاهده کردید، در این مقاله از دیجی ممبر روش هایی
ذکر شد که به کمک آن نصب اینستاگرام بدون نیاز به ایمیل و حتی
شماره تلفن هم امکان پذیر است. امیدواریم که این مطالب مورد توجه

شما قرار گرفته باشد.
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