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سایر خدمات دیجی ممبر

دیدن پست های الیک شده دیگران در

اینستاگرام جدید

5/5 - (4 امتیاز)

یکی از ضروری ترین کار هایی که در اینستاگرام باید یاد بگیریم، این
است که پست هایی که الیک کرده ایم را در کجا می توان ببینیم؟

امروزه الیک کردن پست ها در اینستاگرام اهمیت زیادی دارند و با
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توجه به میزان خرید الیک اینستاگرام  است که همه می فهمند پست
.هایشان در چه حد مورد توجه واقع شده است

امروزه داشتن الیک زیاد در اینستاگرام بسیار مهم است و یکی از مهم
ترین موارد در رسیدن به موفقیت می باشد. چرا که هر چه میزان الیک

پست ها بیشتر باشد در واقع رسیدن آن پست به بخش اکسپلور سریع
.تر انجام گرفته می گردد

همه کاربران اینستاگرام می دانند که قابلیت زیادی در این شبکه

اجتماعی وجود دارد و هر ساله به میزان قابلیت هایش نیز افزوده می
گردد. اما یکی از مهم ترین و بهترین قابلیت هایی که دارد و در اختیار

کاربران قرار داده است این است که پست هایی که الیک کرده اند را
.می توانند دوباره پیدا کنند و ببینید

اما خب شاید بسیاری از کاربران اینستاگرام با این قابلیت آشنا نباشند

و ندانند که تمام پست هایی که الیک کرده اند را در کجا می توانند
ببینند؟ به این دلیل در این مطلب از سایت دیجی ممبر می خواهیم
چند مطلب آموزشی در رابطه با این موضوع در اختیارتان قرار دهیم.

.برای آشنایی بیشتر ما را دنبال کنید

https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-like/
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چگونه می توان پست های الیک شده در

اینستاگرام را دید؟

اینستاگرام فضایی است که معموال از تصاویر و ویدئو های گوناگون
جهت تبلیغ و یا ثبت خاطرات روزانه استفاده می گردد. کاربران هم

عکس های زیادی را در این فضا منتشر می کنند و توسط دیگر کاربران
.نیز آن ها الیک می شوند

اگر شما یکی از کاربران اینستاگرام باشید روزانه صد ها پست را الیک

می کنید و برای آن ها کامنت نیز می گذارید. ممکن است گاهی
بخواهید این پست های الیک شده را مشاهده کنید. مثال زمانی که

یک پست را الیک می کنید شاید از آن خوشتان بیاید اما فراموش کنید

که آن را ذخیره کنید. حتی ممکن است گاهی پستی را الیک کنید اما
.بعدا بخواهید آن را دیس الیک بکنید

پس از چند روز می خواهید آن پست را پیدا کنید اما نمی توانید. به
این علت باید با شیوه های پیدا کردن عکس های الیک شده آشنا

باشید. چرا که نمی توان در میان میلیون ها پست، پست مورد نظر را

.پیدا کرد. پس باید فکری کرد

در این مقاله می خواهیم به طور کامل در مورد مشاهده پست های

.الیک شده توضیح دهیم

اولین کاری که در این زمینه انجام می دهید این است که آخرین نسخه
اینستاگرام را دانلود کرده و نصب کنید. برای انجام دادن کار می توانید

به گوگل پلی مراجعه کرده و از آن جا راحت کارتان را انجام دهید. اگر
.اکانت اینستاگرام دارید می توانید آن را از این قسمت آپدیت کنید
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پس از آپدیت کردن می توانید به راحتی وارد اکانت خود شده و به
.صفحه فید بروید

برای یافتن پست های الیک شده، در این مرحله باید به قسمت
.تنظیمات بروید

برای رفتن به بخش تنظیمات عالمت 3 خط را در باالی صفحه بزنید و
.از قسمت پا�ن گزینه تنظیمات را انتخاب کنید

پس از این که این گزینه را زدید شما می توانید هر تنظیماتی مربوط به

.اکانت خود را انجام دهید

گزینه ACCOUNT را پیدا کنید 

.و روی آن کلیک کنید

بخش posts you’ve.پس از این که وارد این را مشاهده می کنید
شدید، گزینه ای با نام

.این گزینه به معنای پست های الیک شده در اینستاگرام می باشد

از این قسمت می توانید به راحتی به تمامی پست هایی که تا کنون
.الیک کرده اید را مشاهده کنید

اما نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد این است که، احتمال
دارد چند روز پیش پستی را الیک کرده باشید و حال شدیدا به آن نیاز

داشته باشید. اما پس از رفتن به بخش پست های الیک شده
اینستاگرام، نتوانید پست مورد نظرتان را پیدا کنید. در این صورت

تعجب نکنید. چرا که احتمال دارد صاحب آن پست، آن را از اکانتش

.حذف کرده باشد

چرا نمی توانیم پست های الیک شده در اینستاگرام را

مشاهده کنیم؟
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همان طور که در بخش باال تر توضیح دادیم گاهی پیش می آید که
نمی توانیم پست های الیک شده در اینستاگرام را مشاهده کنیم، اما

گاهی اوقات پیش می آید  را نتوان پیدا کرد. چرا که ممکن است مکان
که گزینه posts you’ve این

گزینه تغ�ر پیدا کرده باشد. شاید قبال می توانستید از بخش تنظیمات

.و اکانت به این گزینه دسترسی پیدا کنید اما حال نمی توانید

در این صورت می توانید گزینه (پست هایی که دوست داشتید) را از

طریق دیگری پیدا کنید تا به آنها دسترسی پیدا کنید. اما از کجا؟

request verification در این صورت می توانید در زیر درخواست
تا�د

پیدا کنید. اگر از این قسمت هم نتوانستند آن را پیدا کنید گزینه
فعالیت شما در منو قرار دارد و در بخش پروفایل اینستا آن را می توانید

.به راحتی پیدا کنید

از این طریق می توانید به قسمت مشاهده پست های الیک شده در
.اینستاگرام دسترسی پیدا کنید و آنها را مشاهده کنید
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

به پایان یکی دیگر از مقاله های آموزشی سایت دیجی ممبر رسیدیم.
می توانید در دیگر مقاله های سایت دیگر مطالب آموزشی را مربوط به

 .شبکه اجتماعی اینستاگرام را مطالعه نما�د

منبع مقاله

سواالت متداول پست هایی که الیک کردید را در کجا می

توانیم ببینیم؟

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

ایا کسی متوجه میشود م ن یک تصویر را الیک کرده ام؟ +

چرا ذره بین(اکسپلور) اینستاگرام کار نمی کنه؟ +
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