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اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که دارای
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شما به راحتی می توانید که تمامی این موارد را از بخش جست و
جو سرچ کنید و به هر یک دسترسی داشته باشید .  البته باید توجه

کنید که تمامی این سرچ ها در بخش Search history شما ذخیره
خواهند شد.

به همین دلیل ممکن است که شما افراد زیادی را جست و جو گنید
و بخش هیتسوری شما شلوغ شود و قصد داشته باشید که آن را
پاک کنید این کار به راحتی انجام میگیرد ، و شما می توانید که

پیشنهادات سرچ اینستاگرام را پاک کنید.

در داخل پرانتز بگم که شما میتوانید با داشتن فالوور باال در قسمت

پیشنهادات نمایش داده شودی پس میتوانید با خرید فالوور فیک با
کمترین هزینه به لیست پیشنهادی ها راه یابید.

همان طور که اشاره کردیم با اینکه بخش جستجو باعث سهولت

هرچه بیشتر می شود اما با این حال ممکن است که کاربران به هر
دلیلی از جمله شلوغی بخواهند که این بخش را پاک کنند.

در این مقاله قصد داریم که به بررسی این موضوع بپردازیم و به شما

آموزش دهیم که چگونه می توانید که پیشنهادات سرچ اینستاگرام را
حذف کنید.

چگونگی حذف پیشنهادات سرچ اینستاگرام

شما به راحتی می توانید که با استفاده از خوده نسخه اصلی این

برنامه ، بخش پیشنهادات سرچ اینستاگرام را پاک کنید ، و نیاز به
هیچ گونه برنامه جانبی برای این کار نمی باشد.

مراجل این کار نیز بسیار ساده است و هر کسی به راحتی خودش

قادر خواهد بود که این بخش را پاک کند.

در بخش های بعدی مراجل این کار را برای شما به طور کامل توضیح
خواهیم داد.
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حذف کلمات جستجو شده در اینستاگرام چگونه است ؟

قبال هم اشاره کردیم که حذف این بخش از اینستاگرام کار بسیار
آسانی و هر کس می تواند که این کار را به راحتی انجام دهد برای

این کار کافی است که مراجل زیر را دنبال کنید :

ابتدا باید که وارد بخش پروفایل خود شوید.

از بخش پروفایل وارد بخش تنظیمات برنامه شوید که دارای
آیکون چرخ دنده است.

حال از پنجره باز شده گزینه Security را انتخاب کنید تا وارد

این بخش شوید.
حال اسکرول کنید تا که گزینه Search history را پیدا کنید و

روی آن کلیک کنید.
حال از این بخش Clear Al را بزنید تا تمامی سابقه جست و

جو برای شما پاک شود.
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نحوه ی حذف پیشنهادات سرچ اینستاگرام از مسیر

طریق نوار جستجو

در برخی شرایط ممکن است که شما بخواهید برخی از پیج هایی که

قبال جست وجو کرده اید باقی بمانند و برخی دیگر از این بخش
پاک شوند ، این کار نیز میتوانید که انجام دهید ، و هر پیجی که

میخواهید را پاک کرده و آنها که دیگر نیاز ندارید را پاک کنید.

برای این کار کافی است روی ذره بین بزنید و وارد بخش جست و
جو شوید و سپس از نوار جستجوی خود هر پیجی را که دیگر به آن

نیاز ندارید ، عالمت ضرب در را بزنید تا  پیج برای شما پاک شود.

البته نکته ای که باید که به آن توجه داشته باشید این است که بعد

از اینکه از این نوار پیج های مورد نظر خود را پاک کردید ممکن
است در دفعات بعدی پیج های دیگری به شما پیشنهاد شود در این
شرایط می توانید که بخش سابقه جستجوی اینستاگرام را هاید یا

پنهان کنید.

برای این کار نیز الزم است که فقط طبق مراحل زیر پیش بروید و

بخش جست و جو را هاید کنید.
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ابتدا وارد بخش جستجوی اینستاگرام و از صفحه باز شده
گزینه تاریخچه جستجوی را انتخاب کنید.

حال از لیست نشان داده شده ، پیجی که می خواهید پنهانش
کنید را پیدا کرده و انگشت خود را روی آن نگه دارید.

حال از پنجره باز شده گزیته Hide را بزنید تا برای شما پنهان
شود.

دلیل حذف نشدن تاریخچه جستجوی اینستاگرام

ممکن است که شما تمامی مراحل را به درستی طی کرده باشید اما با
این حال بازهم بخش جست و جوی اینستاگرام برای شما پاک

نشده باشد در این بخش برخی از روش های مرسوم که می توانید
این مشکل را رفع کند برای شما آورده ایم تا در صورت به موجود

آمدن این مشکل از آنها استفاده کنید :

گوشی خود را ریستارت کنید :یکی از کارهایی مفید این است
که یک بار گوشی خود ریستارت کنید، زیرا ممکن است که در

برخی از مواقع تنظیمات گوشی اندروید نیاز است  که گوشی
خود را ریستارت کنید.

شما می توانید که با وارد شدن به بخش تنظیمات وگوشی خود

بسته به مدل گوشی خود از مسیر درست آن را ریستارت کنید.

از برنامه خارج شوید : روش دوم این است که یکبار از

اینستاگرام خارج شوید ، برای این کار وارد تنظیمات
اینستاگرام شوید و سپس گزینه Log out کلیک کنید تا از

پیج خارج شوید و بار دیگر رمز و نام کاربری خود را وارد کرده و

پسج خود را بازگردانید.
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نحوه ی حذف پیشنهادات سرچ اینستاگرام

فارسی

افرادی وجود دارند که از نسخه های فارسی استفاده می کنند در این

بخش نام فارسی اگزینه ها را برای شما بیان خواهیم کرد :

ابتدا وارد بخش کاربری خود شوید و تنظمات را انتخاب کنید.

گزینه امنیت را انتخاب کنید.
وارد سابقه جستجو شوید و از آنجا پاک کردن همه را انتخاب

کنید.

چگونگی بستن سرچ اینستاگرام

سوال دیگری که در ذهن افراد به وجود می آید این است که آيا می

توان که بخش سرچ اینستاگرام را به صورت کامل بست یا خیر ؟
پاسخ این سوال خیر است و هنوز قابلتی که بتوانید از آن سرچ

اینستاگرام را به صورت کامل ببندید وجود ندارد.
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نحوه ی حذف پیشنهادات سرچ اینستاگرام

فارسی

برای انجام این کار باید که مراحل زیر را طی کنید :

1. ابتدا وارد بخش پروفایل خود در برنامه اینستاگرام شوید.

2. روی آیکون سه خط که در باالی صفحه قرار دارد بزنید.
3. از پنجره باز شده وارد بخش تنظیمات شوید که دارای آیکون

چرخ دنده ست.
4. حال اسکرول کنید تا که گزینه Search را ببیند سپس روی آن

کلیک کنید.

5. حال از این بخش می توانید که به راحتی تمامی سابقه خود را
در این پلتفرم پاک کنید.
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برای اینکه پیشنهادات برای شما حذف شود می توانید که وارد بخش
View recommended تنظیمات شوید و سپس از آنجا گزینه

content را پیدا کرده و آن را غیر فعال کنید تا پیشنهادات به شما
نمایش داده نشود.

همچنین اگر که پستی را مشاهده می کنید در بخش پیشنهادات که

نمی خواهید آن را دوباره ببنید می توانید که آن را هاید کنید برای
این کار کافی است که روی سه نقطه باالی پست بزنید و از آنجا

گزینه Hide post را انتخاب کنید.

چگونه میتوانم پیشنهادات جستجو را خاموش کنم؟

برای این کار باید که وارد بخش تنظیمات شده و از آنجا
Privacy را انتخاب کنید، حال از پنرجه باز شده روی Advanced
and Security کلیک کنید  و از آنجا Search را پیدا کنید و از آنجا

تیک فعال بودن گزینه Enable Instant Search را حذف کنید.

آیا می توانید ببینید چه کسی از استوری اینستاگرام

شما اسکرین شات می گیرد؟
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سوالی که در ذهن برخی از افراد وجود دارد این است که آیا می توان
متوجه شده که چه کسی از استوری ما شات گرفته است یا خیر؟

پاسخ این سوال بله است شما با ورود به بخش پروفایل و زدن روی
آیکون سه خط می توانید ک گزینه Story Settings را انتخاب

کنید و سپس روی Who Can View My Story و بعد از پنجره باز
شده See List را بزنید.

در این صورت لیستی به شما نمایش داده می شود که نشان می

دهد که چه کسانی استوری شما را مشاهده کرده  و از آن اسکرین
شات گرفته اند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم که در رابطه با حذف پیشنهادات سرچ

اینستاگرام با شما صحبت کنیم و تمامی نکاتی که نیاز بود در این
زمینه بدانید را به شما بیان کنیم ، در صورتی که به هر دلیلی
بخواهید بخش جست و جوی خود را پاک کنید می توانید که از این

مقاله کمک بگرید و مراحلی که در آن ذکر کردیم را انجام دهید تا به
راحتی سابقه خود را پاک کنید.

دانلود pdf این مقاله

سواالت متداول حذف پیشنهادات سرچ اینستاگرام

ایا بعد از پاک کردن سرچ اینستاگرام بازگردانی آن امکان پذیر است؟ +

آیا میتوانیم برای پاک کردن سرچ تنها یک پیج را از نوار مورد نظر پاک
کنیم؟ +

آیا میتوانم نوار سرچ را کال پاک کنم؟ +

ایا میتوان سرچ اینستاگرام را حذف ویا بست؟ +

نحوه ی بازیابی سرچ اینستاگرام چگونه است؟ +
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