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انتقال اکانت اینستاگرام به گوشی دیگر

(آموزش تصویری)

5/5 - (7 امتیاز)

این کار بسیار ساده است و احتیاج به آموزش خاصی ندارد اما این
امکان هم نیز وجود خواهد داشت که افراد بسیار مبتدی وجود داشته
باشند که نیاز به آموزش در این زمینه داشته باشند. و اطالعات کافی
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درباره انتقال اکانت اینستاگرام نداشته باشند و به سواالتی در این زمینه
برخورد کنند.

اگر شما هم با این سوال مواجه شده اید با ما همراه باشید تا اطالعات
کافی درباره این که نحوه انتقال اکانت اینستاگرام به گوشی دیگر

چگونه است در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا راحت تر به هدف مورد
نظر خود یعنی انتقال اکانت برسید.

آموزش انتقال اکانت اینستاگرام به گوشی دیگر

قطعا این سوال برای شما هم پیش آمده است که ذهن شما را به خود
مشغول کند که چگونه اکانت اینستاگرام خود را بفروشیم؟ شاید هم
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شما به هر دلیل دیگری بخواهید حساب پیج اینستاگرام خود را به
گوشی دیگری انتقال دهید از قبیل:

در دست نداشتن گوشی تلفن، خرید یک گوشی جدید برای خود، عدم
دسترسی به اینترنت گوشی، یا حتی شما شاید دوست داشته باشید که

به حساب اینستاگرام خود از طریق یک گوشی دیگر دسترسی کامل
داشته باشید و به دنبال حل کردن این مسئله نیز باشید که چطور
می توانید این مشکل را به راحتی حل کنیم تا به هدف دل خواه خود

نزدیک شویم آن هم بدون هیچ مشقتی کار انتقال را انجام دهیم؟

شما می توانید کامال و به آسانی از طریق مراحلی که برای شما در آینده

بیان می کنیم کار انتقال  اکانت اینستاگرام به گوشی دیگر را به راحتی
انجام دهید پس با ما همراه باشید تا شما را از این آموزش ها بهره مند

سازیم.

برای آموزش نحوه انتقال اکانت اینستاگرام پیش از اینکه شما از
حساب کاربری پیج اینستاگرام خود خارج شوید برای شروع کار شما
باید در ابتدا حتما تع�ن هویت با شماره تلفن و یا ایمیل انجام دهید

و اینستاگرام را مطمئن و به او اطمینان دهید که این شماره و یا حتی
ایمیل وارد شده متعلق به شخص خود شماست!

حتی اگر موقعیتی برای شما عزیزان پیش بیاید که رمز خود را به کلی از
یاد بردید و به خاطر شما چیزی نمانده است می توانید از این روش
استفاده کنید یعنی اینکه شما شماره ایمیل خود و یا شماره تلفن که

قبال هم آن را وارد کردید

را وارد می کنید تا به همین ترتیب سرور اینستاگرام کدی را برای شما

ارسال خواهد کرد تا شما آن را در فیلد مربوطه وارد نماید و با بکارگیری
از آن وارد حساب کاربری خود شوید این تنها راه و روش بازگردانی
حساب کاربری اینستاگرام است که سختی چندانی ندارد و به آسانی

انجام خواهد شد.

انتقال اینستاگرام از اندروید به آیفون
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چنانچه شما مانند قبل هنوز به گوشی قبلی خود دسترسی دارید بهتر و
درست خواهد بود که بعد از انتقال اکانت، از حساب خود در گوشی

قدیمی بیرون شوید. به این نکته و مسئله حتما توجه کافی را داشته
باشید که در صورت این که رمز عبور خود را از یاد بردید از طریق ایمیل،

شماره تلفن، رمز جدید را برای پیچ حساب اینستاگرام خود دریافت
کنید.

طریقه انتقال اکانت اینستاگرام به گوشی دیگر

همانطور که خود شما در جریان این موضوع هستید و می دانید از آن
جایی که پلتفرم اینستاگرام به گونه ای طراحی شده است که این برنامه

همیشه قابل دسترس کاربران باشد و در هر موقعیتی که مایل بودید

  و دوست داشتید شما از طریق گوشی های دیگر هم به راحتی و آسانی
می شود وارد آن حساب شد. اما چگونه و به چه روش می شود شما وارد

پنل و اکانت خود شوید

این یکی از سواالتی است که خیلی از کاربران از ما پرسیدند و خواستند
اطالعات خود را در  این زمینه بیشتر کند خب با ما در این مقاله همراه

باشید شاید که این سوال برای شما هم پیش بیاید:
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برای انتقال پیج اینستاگرام به گوشی دیگر شما باید در گام و قدم اول
از بخش تنظیمات گوشی خود وارد قسمت اطالعات خود شوید و ایمیل

خود را همچنین به همراه شماره تلفن خود را جهت اثبات هویت خود
در این بخش وارد نما�د

اما پیش از اینکه کارهای اکانت پیج اینستاگرام خود را انجام دهید
بهتر است به نکاتی که برای شما در زیر بیان کردیم توجه بیشتری داشته

باشید

ا. در ابتدای کار پیش از بیرون شدن از حساب پیج اینستاگرام خود اگر
رمز خود را کامال از یاد بردید پس این نکته را که جلوتر برای شما بیان

کردیم را در نظر بگیرید که حتما از طریق وارد کردن ایمیل و یا شماره
تلفن همراهتان شما به آسانی و بدون هیچ سختی می توانید

درخواست جدید رمز را ثبت کنید و یک رمز جدید برای خود دریافت

کنید حاال مجددا از طریق رمز جدید حساب کاربری اینستاگرام خود وارد
حساب کاربری خود شوید.

2. نکته ی دیگری که شما باید به آن توجه  بیشتری داشته باشید این

است که حتما رمز جدید و نام کاربری خود را برای جلوگیری از عدم
فراموشی حتما در جایی ثبت و یادداشت کنید تا اگر از یاد بردید با

مراجعه به آن کار شما به راحتی انجام شود.

3. حاال نوبت آن شده است که شما پیش از خارج شدن از طریق گزینه
تنظیمات وارد بخش یا قسمت اطالعات شخصی پیج اینستاگرام خود

شوید در آن جا  حاال شما باید قسمت ایمیل و همچنین شماره تلفن
همراه خود را برای اثبات هویت شخصی به اینستاگرام وارد کنید تا

نسبت به شما اطمینان حاصل کند و مطمئن شود.

همانطور که برای شما عزیزان بیان کردیم حاال شما با دانلود و نصب
اپلیکیشن اینستاگرام بر روی گوشی جدید خود می توانید اطالعات

حساب کاربری خود را که از قبیل نام کاربری و وارد کردن رمز عبور است
به حساب کاربری اینستاگرام خود وارد کنید
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

جالب این است که با در نظر گرفتن پسورد و نام کاربری ورود اکانت
حساب دیگران با رمز به راحتی انجام خواهد شد به طور کلی اگر شما

بخواهید کار انتقال را انجام دهید برای مالکیت پیج اینستاگرام باید نام
کاربری خود را به همراه رمز عبور اکانت خود را در اختیار فرد دیگری قرار

دهید.

امیدواریم توانسته باشیم به شما کمک کنیم تا کار انتقال اکانت
اینستاگرام را یاد بگیرید.

سواالت پرتکرار درمورد چگونه اکانت اینستاگرام را به

گوشی دیگر انتقال دهیم؟

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

چرا باید اکانت اینستاگرام خود را به گوشی دیگر انتقال دهیم؟ +

چطور اکانت اینستاگرام خود را به گوشی دیگر انتقال دهیم؟ +
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