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با توجه به محبوب شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام، امروزه فعالیت در
برنامه برای تبلیغات به اوج خود رسیده است. تبلیغاتی که در
اینستاگرام انجام می گیرد ممکن است در زمینه توسعه یک برند باشد.
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به راحتی می توان گفت که با به میان آمدن اینستاگرام کسب و کار
های زیادی توسعه یافته اند و تمامی این موارد اهمیت و ارزش

اینستاگرام را در میان کاربران باالتر برده است.

با توجه به رشد فعالیت ها در اینستاگرام، تولید محتوا نیز به شیوه های

گوناگون از طرف پیج انجام ها گرفته می گردد. محتوا هایی که تولید و
در اینستاگرام اشتراک گذاری میشوند ممکن است با اهداف مختلفی

باشند.

برخی افراد با هدف ثبت لحظات با دوستان و آشنایان از اینستاگرام
استفاده می کنند ولی برخی از اکانت ها همان طور که گفتیم در زمینه

کسب و کار فعالیت دارند. با وجود این همه مزیت که برنامه اینستاگرام
دارد شاید شما از کاربران آن نباشید. اما خب به هر حال ممکن است

گاهی برایتان پیش بیاید که محبور باشید وارد این شبکه شوید.

چرا که گاها برای مشاهده برخی محتوا ها و یا لینک های ارسالی
مجبور به وارد شدن به اینستاگرام هستید. در این صورت به ناچار
اکانتی را باز می کنید. تا چند سال پیش استفاده کردن از نسخه وب

شبکه های اجتماعی اینستاگرام برای افرادی که عضو آن بودند
محدودیت هایی داشت.

اما امروزه در حال حاضر، اینستاگرام برای استفاده کردن از نسخه وب،
محدودیت های بیشتری دارد.

این اتفاق ممکن است برای افراد زیادی که عضو اینستاگرام نیستند

پیش بیاید، به این علت می خواهیم از طریق این مقاله بدانیم که آیا
می توان بدون وارد شدن به اکانت خود، در اینستاگرام جست و جو

کرد؟ پس با ما همراه باشید.
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جست و جو در اینستاگرام، بدون وارد شدن به

اکانت خود

برای این کار، وب سایت های مختلفی وجود دارند که می توانند به شما

کمک کنند تا از طریق آن ها بدون وارد شدن به اکانت خود در
اینستاگرام، کار های خود را انجام دهید.

برای این که بتوانید به اینستاگرام وارد شوید در حالی که آن را نصب
نکرده اید، می توانید از طریق سایت اینستاگرام، نام کاربری درست و
دقیق را در صفحه بنویسید. حال می توانید بخش فید آن کاربر را

مشاهده کنید. اما اگر بخواهید پست های موجود را به صورت بزرگتر
مشاهده کنید، باید روی آنها کلیک کنید. دقت کنید با استفاده کردن از

این روش هیچ کاری همانند الیک، کامنت، و یا مشاهده کردن کامنت
ها را نمی توانید انجام دهید.

قادر هستید دیگر اکانت ها را از قسمت جست و جوی سایت

اینستاگرام که در بخش باالی صفحه قرار دارد پیدا کرده و آنها را
مشاهده کنید.
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حتی اگر پیجی که به دنبال آن هستید مشاهده کنید بسیار معروف
باشد می توانید در گوگل آن را سرچ کنید. اما اگر دنبال پیجی باشید که

معروف نیست و با جست و جو در گوگل نمی توانید پیدا کنید می
توانید وارد پیج دیگری گردید و سپس از بخش جست و جو آن را پیدا

کنید.

روش دیگری هم در این زمینه وجود دارد که می توانید نام کاربری طرف
مقابل را به همراه واژه اینستاگرام در گوگل جست و جو کنید و آن را

مشاهده کنید.

محدودیت سرچ یک پیج در اینستاگرام بدون الگین شدن

در اکانت
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همانطور که گفتیم هر کسی می تواند به راحتی بدون ساختن پروفایل
در اینستاگرام، پیج های مورد نیاز خود را جستجو و محتواهای آن ها

را ببیند. اما دراین حالت کاربر فقط یک مهمان نظاره گر می باشد و
عمالً هیچ تعاملی با پیج نمی تواند داشته باشد. اگر بخواهد برای

پست کامنت بگذارد و یا آن را الیک کند، خطای الگین شدن در اکانت
اینستاگرام بر روی صفحه مانتیور ظاهر می شود. همچنین گزینه
دیراکت نیز برای کاربر غیر فعال است و نمی تواند پیامی را برای پیج

ارسال کند.

استفاده کردن از سایت اینستاگرام بدون داشتن حساب در

inflact.com آن با استفاده از

یکی دیگر از روش های استفاده و. سرچ کردن در اینستاگرام بدون
عضویت  می باشد.inflact.com در آن

در کادر مشخص شده، نام کاربری صفحه را وارد کنید و روی دکمه آبی

که کنار آن وجود دارد بزنید. در این مرحله باید منتظر بمانید که پیج باز
گردد. برای مشاهده کردن پست ها هم می توانید روی آن ها کلیک

کنید تا بزرگ تر دیده شوند. با استفاده کردن از این روش می توانید
کپشن ها را نیز مطالعه نما�د. این یکی از بزرگترین مزیت های این



روش می باشد. به این دلیل اغلب کاربران از این روش برای جست و
جو و مشاهده پیج ها استفاده می کنند.

اگز می خواهید دیگر پست ها را نیز مشاهده کنید می توانید به پا�ن
صفحه بروید و گزینه صفحه بعدی را وارد کنید. معموال از این سایت

جهت مشاهده پیج های عمومی استفاده می کنند. عالوه بر آن ها می
توانید پیج های شخصی که شما را بالک کرده اند را نیز مشاهده کنید.

این سایت گزینه دیگری نیز دارد. می توانید با فیلتر کردن جنسیت،

تعداد فالوور ها، تعداد پست ها و… کار جست و جو را برای خودتان
آسان تر کنید.

وارد شدن به اینستاگرام بدون شماره و ایمیل با استفاده از

get isnta

برای این که بتوانید در اینستاگرام بدون وارد شدن به اکانت خود، و در

گوگل  استفاده کنید.get insta جست و جو کنید می توانید از سایت

برای استفاده کرد ن از این سایت، پس از باز کردن آن، به قسمت پا�ن
تر صفحه بروید و در کادر مشخص شده، نام کاربری صفحه مورد نظر را

وارد  بزنید. بزنید در این صورت می توانید راحت get now کنید.
سپس روی گزینه

تر تصویر پروفایل، تمامی پست ها، حتی تعداد دنبال کننده ها را نیز

مشاهده کنید.

در بخش دیگر این سایت معرفی شده، می توانید فالوور های پیج

مقابل را نیز مشاهده کنید. برای این کار هم کافی است که نام کاربری
صفحه مورد نظرتان را بزنید.next وارد کنید و سپس روی گزینه

عالوه بر سایت های معرفی شده در بخش های باال، روش های دیگری

نیز برای وارد شدن به اینستاگرام، جست و جو در آن بدون حساب
کاربری وجود دارند. اما ما در این مقاله از سایت دیجی ممبر تالش

کردیم بهترین و آسان ترین روش ها را برایتان معرفی کنیم.



به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

توصیه می کنیم که هر زمان با شرایطی رو در رو شدید که بخواهید در
اینستاگرام بدون حساب کاربری جست و جو کنید از سایت های معرفی

شده استفاده کنید. اگر سوالی و یا مشکلی در رابطه با خدمات شبکه
های اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام داشتید می توانید با تیم

پشتیبانی سایت دیجی ممبر ارتباط برقرار کنید. یا اگر پیج اینستاگرام
با فالوور بیشتر نیاز دارید با خرید پیج اینستاگرام از سایت دیجی ممبر

پیج اینستاگرام خود را راه اندازی کنید.

تیم پشتیبانی سایت دیجی ممبر پاسخگوی شما عزیزان می باشد و می
توانید به راحتی مشکالت خود را از طریق آن ها حل کنید. 
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سواالت پرتکرار درباره جستجو کردن در اینستاگرام

 

برای اینکه بتوانید این مقاله رو به طور افالین بخوانید pdf را دانلود
کنید.

چگونه با استفاده از مرورگر و بدون نصب وارد اینستاگرام شوم ؟ +

آیا می توان بدون داشتن اکانت از پیج های خصوصی (Private) از طریق
مرورگر بازدید کرد؟ +
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