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قبلی  خدمات سایت دیحی ممبر

 

 

 

 

چگونه اکانت قبلی اینستاگرام را برگردانیم؟
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در این مقاله ما قصد این را داریم که روش بازگشت به اکانت قبلی
اینستاگرام را که حذف یا به طور کلی غیر فعال شده است را برای شما
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هستیم که به سواالت شما پاسخ درست و خوبی  بدهیم به طوری که
بتوانید از آن ها به راحتی به کار بگیرید از قبیل:

1. برنامه اینستاگرام را از گوشیم پاک کردم االن می تونم به حساب قبلی
خودم برگردم؟

2. به مدت کوتاهی اینستاگرامم را غیر فعال کردم االن قصد دارم که
دوباره برگردم به همون حساب کاربری قبلی، آیا امکان برای من وجود
دارد؟ و…… تا به امروز ممکن است که همه ما با همچنین سواالتی رو

به رو شده باشیم امروز تصمیم بر آن داشتیم که روش های انجام این
کار را برای شما شرح دهیم تا به آسانی به حساب کاربری قبلی خود

برگردید.

این امکان نیز وجود دارد که افرادی باشند که تحت شرایطی قرار دارند
که دوست داشته باشند به مدت کوتاهی به طور موقت از فضای مجازی

به خصوص اینستاگرام دور بماند در این موقعیت امکان دارد که کاربر
حساب کاربری خود را به صورت دائمی پاک کند یا اینستاگرام را به طور

موقت آن را غیر فعال کند.

در حالت اول زمانی که کاربر از این که حساب کاربری خود را حذف کرده
است پشیمان شد آن زمان قادر بر این نیست که حساب کاربری خود را

برگرداند؛ چرا که حساب کاربری او کامال از لیست حذف شده است و
باید یک اکانت جدیدی را بسازد.

اما اگر حساب کاربری او به صورت موقت غیر فعال شده باشد امید به

بازگردانی آن وجود خواهد داشت.

البته این موضوع ناگفته باقی نماند که اگر اکانت اینستاگرام شما به

مدت طوالنی غیر فعال شده باشد، ممکن است اینستاگرام درباره
بازگردانی آن حساسیت بیشتری به خرج دهد و فرآیند بازگردانی

حساب شما کمی پیچیده و سخت شود.
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اگر نمی توانید امنیت پیج خود را تضمین کنید میتوانید با خرید پیج
اینستاگرام از سایت دیجی ممبر یک پیج عالی با تعداد فالوور باال

دریافت کنید.

مراحل بازگرداندن اکانت اینستاگرام شما

 1. برنامه اینستاگرام را باز کنید

2. پیش از انجام هر کاری و بالفاصله بعد از دانلود برنامه

اینستاگرام با لمس آیکون وارد آن برنامه شوید.

( از برنامه اینستاگرام  شما می توانید بر روی لب تاپ یا کامپیوتر نیز به
کار گیرید فقط کافی است که نسخه ویندوز آن را دانلود و نصب کنید.

نکته: بازگردانی حساب کاربری و حساب های که بیشتر از یک هفته غیر
فعال موقت شده اند در اینستاگرام ممکن است که امکان پذیر نباشد.

نکته: خیلی از کاربران ممکن است به طور اشتباهی در حین ورود به

حساب قبلی خود حساب جدید بسازند باید دقت کافی داشته باشید
که زمان باز کردن برنامه اینستاگرام به بخش ساخت اکانت جدید

نروید.

3.  وارد کردن اطالعات اکانت

https://www.digi-members.com/buy-instagram-page/


10/16/22, 12:48 PM (چگونھ اکانت قبلی اینستاگرام را برگردانیم؟ (آماده انتشار

https://www.digi-members.com/?p=115579&preview=true 4/9

اسم کاربری به همراه پسورد خود در صفحه باز شده وارد نماید. اگر

پسورد قبلی خود را به یاد داشتید فرآیند بازگردانی با موفقیت به پایان
خواهد رسید در غیر این صورت کار کمی پیچیده خواهد شد. چنانچه با
وارد کردن اسم کاربری و پسورد خود موفق به الگین اکانت خود

نشدید، باید پسورد اکانت خود را ریست کنید.  

 که در پا�ن قسمت کاربری و رمز

 Forget your password? Get help signing in .4

در این شرایط باید گزینه عبور قرار دارد را انتخاب کنید.

این گزینه به شما این کمک را خواهد کرد تا به اکانت قبلی خود به
آسانی بازگردید.

نکته: ناگفته نماند که گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که خود
اینستاگرام برای ورود به حساب کاربری خود روش های دیگری را دنبال

کنند.
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5.  انتخاب یکی از روش های ریست پسورد

در این مرحله یک صفحه برای شما ظاهر خواهد شد که حاوی سه
گزینه برای ریست کردن پسورد است.

روش اول: از طریق ایمیل شما

روش دوم: از طریق حساب فیس بوک شما

روش سوم: از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن شما

اگر شما هر یک از این موارد را برای ساخت اکانت اینستاگرام خود به
کار بگیرید، اکنون شما می توانید برای بازگردانی حساب خود از آن ها

استفاده کنید.

نکته: بعضی از کاربران هنگامی که در حال ساخت حساب کاربری در

اینستاگرام هستند، بی دقتی می کنند و ایمیل و سایر اطالعاتی که به
آن ها ربط دارد به طور صحیح انتخاب نمی کنند یا آن را تا�د نمی کنند.
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Edit Your Profile  این گزینه را که در قسمت باالی اینستاگرام
همین االن برای وارد کردن شماره تلفن درست اقدام کنید

شما است لمس کنید. حال شما به صفحه وارد می شوید که:

باشد،  لمس کنید. حال به صفحه اى وارد مى شوید که باید شماره

موبایل خود  Add phone Number در قسمت

 را وارد کنید همچنین شما باید همیشه از درست و صحیح بودن
ایمیلی که برای اکانت اینستاگرام خود انتخاب کرده اید اطمینان داشته

باشید چرا که همین ایمیل است که در موارد خاص که پروفایل شما
دچار دردسر شده است، به بازگردانی آن کمک خواهد کرد.

الف: با انتخاب کردن روش اول اینستاگرام به یک لینک به شما ایمیل
خواهد کرد، این لینک پسورد اکانت شما را ریسک خواهد می کند. حاال
به ایمیل خود سر بزنید و لینک مربوطه برای ریسک کردن رمز عبور را

انتخاب کنید.

در پنجره ای که در ادامه رو به رو شما باز خواهد شد رمز عبور جدید
خود را دو بار وارد کنید و بعد آن را تا�د کنید. بعد از گذراندن این

مرحله شما  به حساب قبلی اینستاگرام خود باز می گردید.

ب: ارسال پیامک حاوی لینک ریست

این روش وقتی برای شما فعال خواهد شد که در ابتدا شماره تماس
خود را صحیح و به درستی وارد کرده باشید. اصال نگران نباشید وارد
کردن شماره تلفن در این شبکه مجازی پیامد بدی برای شما نخواهد

داشت.

آن زمان اینستاگرام یک پیامک حاوی لینک ریست پسورد به شماره

تلفن شما ارسال می کند که با کلیک بر روی لینک و انتخاب مرورگر مورد
نظر قادر به دوباره از نو ساختن پسورد خود خواهید بود.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ج: گزینه آخر که الگین از طریق حساب کاربری فیس بوک شما است.

این گزینه تنها شامل افرادی می شود که با حساب کاربری فیس بوک

خود وارد اینستاگرام شده باشند.

نکته: ارسال ایمیل زمانی را از شما نخواهد گرفت و طی مدت زمان

کوتاه اتفاق خواهد افتاد، پس زمانی که ایمیل یا پیامکی برای شما
ارسال نشد نسبت به ارسال مجدد آن تالش خود را به کار گیرید.

 منبع مقاله

 

 سواالت متداول چگونه اکانت قبلی اینستاگرام را

برگردانیم؟

ایا میتوان پیج حذف شده اینستاگرام را بازگرداند؟ +

چه روشی برای بازگرداندن پیج اینستاگرام وجود دارد؟ +
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