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با وجود این که امروزه افراد بسیاری در اینستاگرام فعالیت دارند، اما تعدادی از آن ها از تمام
ترفندهای این اپلیکیشن آگاه نیستند. برای مثال تا�د برای تگ شدن در استوری و یا عکس

یکی از مواردی است  که اغلب کاربران از آن مطلع نیستند. به همین دلیل بر آن شده ایم که در
ادامه بحث این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. چنانچه شما نیز تمایل دارید از این ترفند آگاه

شوید، لطفًا مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

تگ کردن چیست؟

تگ کردن اصطالحی رایج در اینستاگرام است که برای برچسب زدن روی یک عکس، کامنت و

غیره به کار برده می شود. البته هنگامی که عملیات برچسب زدن روی نوشته انجام می گیرد، در
این حالت اصطالح منشن کردن را به کار می برند.

ممکن است در بین مخاطبان شما فردی وجود داشته باشد که به دلیل تعداد زیاد فالوور های
خود، روزانه پست های زیادی در صفحه اینستاگرامش منتشر شود. در این حالت اگر شما عکسی
را به اشتراک بگذارید، این محتوا در بین انبوه پست ها گم می شود و به احتمال زیاد توسط

مخاطب دیده نمی شود. اما با تگ کردن فرد مورد نظر، نوتیفیکیشنی از سوی اینستاگرام برایش
ارسال می گردد و او را از انتشار محتوا توسط شما آگاه کرده، بنابراین عکس را مشاهده می کند.

به عنوان مثال تصور کنید که یه عکس یادگاری با دوستان خود گرفته اید. حال اگر بخواهید توجه
دوستان خود را به این تصویر جلب کنید، می توانید آی دی اکانت آن ها را بر روی عکس مورد نظر

را تگ کنید. برای این کار در بخش کامنت باید قبل از نام مخاطبان عالمت @ را قرار دهید.

به طور کلی tag کردن در بخش های مختلف صفحه اینستاگرام انجام می شود از که از جمله آن ها
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

§        tag در کامنت

§        tag در پست

§        tag در استوری

§        منشن کردن در بیو
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چگونه عکس های تگ شده را تا�د کنید؟

گاهی اوقات بعضی از مخاطبان عکسی را منتشر کرده و شما بر روی آن tag می کنند. چنانچه
تمایلی به نمایش این گونه پست ها در صفحه اینستاگرام خود ندارید، می توانید تنظیمات اکانت

خود را به نحوی انجام دهید که کاربران قبل از فرآیند تگ کردن از شما اجازه بگیرند. به منظور
تا�د برای تگ شدن مطابق مراحل زیر عمل کنید:

ابتدا وارد پروفایل اینستاگرام خود شوید و بر روی آیکون سه خط که در قسمت باالی صفحه و
سمت راست وجود دارد، ضربه بزنید.

سپس وارد بخش Settings شوید و گزینه Privacy را انتخاب کنید.

در گام بعدی الزم است که گزینه Posts را لمس کنید.

از قسمت Tagged Posts، روی گزینه Manually Approve Tags کلیک نما�د.

سپس گزینه Manually Approve Tags را فعال کنید، تا هنگام تگ شدن، اعالمی از سوی

اینستاگرام برایتان ارسال شود. این نوتیفیکیشن از شما اجازه می خواهد که عکس تگ شده را
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نمایش دهد.

مزایای تگ کردن در اینستاگرام

تگ کردن برای بعضی از کاربران پیچیده به نظر می رسد، اما تاثیر فوق العاده مثبتی در رونق کسب
و کار دارد. تعدادی از مزایای tag کردن عبارتند از:

۱-راه یافتن به اکسپلور: با برچسب زدن روی یک اکانت، شانس دیده شدن پست شما در
اکسپلور دنبال کنندگان آن اکانت زیادتر می شود. به عبارت دیگر به طور مجانی پیج اینستاگرام

خود را به دیگران معرفی می کنید.

۲- روابط بهتر با شرکت های تولیدکننده محصوالت: اگر با شرکت خاصی کار می کنید، با تگ کردن
نام آن در پست های خود می توانید روابط خود را با مدیران مجموعه بهبود دهید.

نتیجه گیری

تگ کردن یک قابلیت ویژه در اینستاگرام بوده که امکان تعامل بهتر با مخاطبان را فراهم کرده
است. در واقع به کمک برچسب زدن بر روی آی دی اکانت سایر کاربران در بخش های مختلفی



١۵:۵١،  ٢۴٠١/۶/٢١ تایید برای تگ شدن در استوری یا عکس - دیجی ممبر

https://www.digi-members.com/?p=117730&preview=true 5/6

به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Logged in as aynaz. Log out

نظیر پست، استوری، کامنت و غیره می توانید آن ها را از اشتراک گذاری محتوا آگاه نما�د. در
این مقاله تالش کردیم که شما را با روش تا�د برای تگ شدن آشنا کنیم. این قابلیت هنگامی که

تمایلی به نشان دادن پست های تگ شده از جانب کاربر خاصی ندارید، به شما کمک می کند.

منبع مقاله

سواالت پرتکرار تا�د برای تگ شدن در استوری یا عکس

ایا امکان دارد چند نفر را در یک پست تگ کنیم؟

ایا با تگ کردن افراد بالک میشویم؟
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی

اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

خرید بازدید استوری
اینستاگرام

جدیدترین نوشته ها

داشبورد پیشرفته برای
اکانت های بیزینسی



IGTVمهم ترین ترفندهای
 اینستاگرام



راه کار مقابله با تبلیغات
بی ربط اینستاگرام +

اموزش تصویری حذف

اینستاگرام



هزینه تبلیغات در

اینستاگرام


پرداخت ایمن

دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و
تلگرام در ایران می باشد. خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام، خرید

الیک اینستاگرام، خرید ویو اینستاگرام، خرید پیج اینستاگرام، خرید کامنت اینستاگرام و خرید
ممبر تلگرام، خرید ویو تلگرام می باشد. هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت

در سریع ترین زمان ممکن می باشد.
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https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
https://www.digi-members.com/advanced-dashboard-for-business-accounts/
https://www.digi-members.com/the-most-important-tricks-of-igtv-instagram/
https://www.digi-members.com/the-solution-to-deal-with-irrelevant-advertisements/
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