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با توجه به گسترده شدن استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام همواره
سواالت متداولی از طرف کاربران اینستاگرام مطرح می گردد. یکی از

مهم ترین این سواالتی که همواره کاربران اینستاگرام از متخصصان
سایت دیجی ممبر می پرسند چگونگی مدیریت چندین اکانت

اینستاگرام با یک اپلیکیشن می باشد.

متخصصان و مشاورین سایت دیجی ممبر همواره در کنار شما عزیزان
هستند تا هر گونه سوال و یا مشکلی که داشتید بتوانید با آن ها در

میان بگذارید و آن ها را حل کنید.

یکی از پرکاربردترین شبکه های اجتماعی این روز ها اینستاگرام می

باشد و می توان گفت که قابلیت های زیادی هم نسبت به دیگر شبکه
های اجتماعی دارد و به این دلیل هم بیشتر مورد توجه کاربران قرار
گرفته است. بسیاری از کاربران دارای یک پیج کاری و یک پیج شخصی

هستند و میخواهند  همه آن ها را به صورت همزمان در یک
اپلیکیشن مدیریت کنند.

شاید بسیاری از کاربران اینستاگرام نمی توانند این کار را انجام دهند و

قادر به مدیریت چندین اکانت اینستاگرام به صورت همزمان در یک
اپلیکیشن نمی باشند و با شرایط این کار آشنا نیستند. 

به این منظور ما این مقاله آموزشی از سایت دیجی ممبر را برایتان
فراهم کرده ایم تا  بتوانید با روش های مدیریت چندین اکانت
اینستاگرام با یک اپلیکیشن آشنا شوید.  برای آشنایی بیشتر با این

موضوع با ما همراه باشید و مطالب زیر را مطالعه نما�د.

نحوه مدیریت چندین اکانت اینستاگرام به صورت

همزمان
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معموال هر فردی که برای اولین بار وارد اینستاگرام می گردد یک پیج
شخصی برای خود باز می کند. اما شاید رفته رفته بخواهد که دیگر پیج

ها همانند پیج های تجاری هم برای خود باز کند.

در این صورت به دنبال راه و روشی می گردد که  بتواند همه این پیج

ها را به صورت همزمان در یک اپلیکیشن مدیریت کند. شاید تا چند
سال پیش اگر به دنبال چیزی بودید نمی توانستید این کار را انجام
دهید و اینستاگرام همچین قابلیتی را در اختیار کاربران قرار نداده بود.

اما به تازگی در آپدیت های جدید اینستاگرام می توان این قابلیت را
مشاهده کرد.

اینستاگرام قابلیت مدیریت چند اکانت به صورت همزمان در یک
گوشی را برای کاربران فراهم کرده است. در زمان های گذشته برای این
که بتوانید دو اکانت را مدیریت کنید مجبور بودید از اکانت فعلی خود

خارج شوید و به اکانت دیگر الگین گردید. اما حال چنین نیست و به
راحتی می توانید این کار را انجام دهید.

برای اضافه کردن چند اکانت همزمان به اینستاگرام چه

مراحلی را باید طی کرد؟

برای انجام دادن این کار چند مرحله وجود دارد که باید آنها را طی
کنید:

1.در ابتدا وارد برنامه اینستاگرام گردید و به بخش پروفایل خود بروید.
سپس بر روی 3 خطی که در سمت راست وجود دارد ضربه بزنید.

2.در این صورت لیستی برایتان باز می گردد که باید گزینه ستینگ را
بزنید و وارد تنظیمات گردید.

3.در این مرحله باید گزینه ادد اکانت را بزنید تا بتوانید وارد اکانت

دیگری شوید.
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 را بزنید.sign up 4.اگر از قبل اکانتی ندارید میتوانید گزینه

5.بعد از این که صفحه مورد نظر را باز کردید، می توانید به راحتی وارد
اکانت مورد نظر شوید.

برخی سواالت پر تکرار در این زمینه از طرف کاربران همواره پرسیده می

گردد.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


10/18/22, 1:21 PM مدیریت چندین اکانت اینستاگرام با یک اپلیکیشن

https://www.digi-members.com/manage-multiple-instagram-accounts-with-one-app/ 5/9

نحوه جابجایی از یک اکانت به اکانت دیگر چگونه است؟

برای انجام این کار دو گزینه پیش رو دارید.

1.در قسمت پا�ن سمت راست، دایره کوچکی مشاهده می کنید که
عکس پروفایل خود را در آن می بینید. با دو ضربه متوالی روی آن

دایره، می توانید از یک پیج، به پیج دیگری سوئیچت کنید.

2.می توانید به آرامی انگشت خود را روی دایره مورد نظر نگه دارید و
نام پیج دیگر را مشاهده کنید. با ضربه زدن روی نام پیج میتوانید وارد

آن گردید.

یک حساب اینستاگرامی چگونه می تواند همزمان در چند گوشی فعال

باشد؟

امکان آنالین بودن یک اکانت کاربری در دو و یا چند گوشی امکان
پذیر است اما به شرطی که در هر گوشی نام کاربری و رمز ورود به پیج

را وارد کنید.

نحوه خروج از اکانت های همزمان در اینستاگرام
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پس از این که با شرایط مدیریت چندین اکانت اینستاگرام با یک
اپلیکیشن آشنا شدید حال نوبت به این رسیده است که چگونه می

توان از چند اکانت همزمان در اینستاگرام خارج شد؟

بهتر است بدانید که اینستاگرام این امکان را در اختیار کاربران قرار داده

است که به صورت پیش فرض می توانید 5 اکانت کاربری را در یک
گوشی موبایل مدیریت کنید.

هر زمان هم که مایل نبودید می توانید اکانت مورد نظر خود را حذف

کرده و از آن خارج شوید. اما اگر تنها از اکانت خارج شوید به معنای
حذف شدن حساب کاربری نیست و پیج سر جای خود باقی می ماند و

تنها از گوشی شما پاک می گردد. برای انجام دادن این کار کافی است
که مراحل زیر  را طی کنید:

در ابتدا به بخش پروفایل خود وارد شوید و سپس وارد پیجی شوید که

می خواهید از آن خارج گردید.

در مرحله بعدی، قسمت تنظیمات اینستاگرام را طبق روشی که در باال
گفته شد باز کنید.

زمانی که در بخش تنظیمات به بخش پا�ن می روید می توانید گزینه
زیر را مشاهده کنید:

Log out of all accounts
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این جمله به معنای خروج از تمامی اکانت های روی گوشی می باشد.

اما یک گزینه دیگر هم وجود دارد که می توانید از طریق آن از پیج
مورد نظر خارج شوید:

…Log out of

پس با مطالعه کردن مطالب نوشته شده در بخش های باال تر متوجه
شدید که قادر به مدیریت چندین اکانت اینستاگرام به صورت همزمان
هستید و در این زمینه جای هیچ نگرانی نیست. می توانید انواع پیج

های شخصی و یا کاری خود را با یک گوشی موبایل مدیریت کنید و به
آنها رسیدگی کنید.اگر نیاز به یک پیج دارید کخ امنیت باالیی داشته

باشد و تعداد فالوور باالیی دارد با خرید پیج اینستاگرام از سایت
دیجی ممبر اکانت معتبری راه اندازی کنید.

 

منبع مقاله
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

سواالت متداول مدیریت چندین اکانت اینستاگرام با یک

اپلیکیشن

در اینستاگرام چند اکانت میتوان ساخت؟ +

ایا میتوانیم اکانت شخصی را به اکانت بیزنسی تبدیل کنیم؟ +
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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

روش قرار دادن لینک

تلگرام در اینستاگرام


ساخت qr code برای

اینستاگرام


آموزش پازلی کردن عکس
در اینستاگرام



دانلود عکس پروفایل
اینستاگرام با ۹ روش

کارآمد



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.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ
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