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 !بداند  دیبا  یکه هر کس  نستاگرامی ا یتا از ترفندها 20

آشنایی داریم؛ اما این شبکه مرموزتر از این حرف هاست و یک    ترفندهای اینستاگرام  تا حدودی همه ما با
می گوییم.    ترفند های مخفی اینستاگرام  سری هک ها و فوت و فن هایی را شامل می شود که به آن ها

اینستاگرام در حال حاضر یکی از محبوب ترین پلتفرم های اجتماعی در دنیاست و کاربران زیادی را  
رای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت در اینستاگرام آنالین می شوند اما بعضی  دربردارد؛ بعضی افراد ب

و  بازاریابی  درآمد   برای  با »جدیدترین   کسب  آشنایی  برای  کنند.  استفاده می  آن  آپشن های  از  اینترنتی 
 .ید ترفندهای اینستاگرام« با ما همراه باش 

 !تا از برترین ترفندهای اینستاگرام که هیچ جا پیدا نمی کنید 20

و همچنین ترفند های مخفی اینستاگرام را برایتان آورده ایم   ترفندهای اینستاگرام  تا از  20در این مقاله ما 
ید  که می تواند تجربه شما را در این شبکه اجتماعی بهبود ببخشد. هرچه بیشتر این تکنیک ها را بشناس

بیشتر از این که با این رسانه آشنا شدید و از این که هر از گاهی وقت برای آن می گذارید لذت خواهید  
با موارد    برد. اینستاگرام نکاتی را دربرگرفته که بقیه اپلیکیشن ها از آن بی بهره اند! برای آشنایی بیشتر

 :ادامه مطلب بپردازیم  باال و همچنین دیدن جدیدترین ترفندهای اینستاگرام بیایید به 

 آموزش ترفندهای اینستاگرام

 

 :تا از ترفندهای طالیی اینستاگرام آشنا شوید   5با 

 ذخیره پست ها1.
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ی مثل  به ذخیره پست ها بر می گردد؛ اگر پست تصویری یا ویدیوی  ترفند های مخفی اینستاگرام  یکی از 
آموزش های آشپزی یا مد لباس را دوست دارید می توانید با استفاده از آیکون پرچم زیر عکس آن را سیو  

 .شمار می آید هم یکی دیگر از ترفندهای مرتبط به  دانلود از اینستاگرام بدون الگین . کنید 

 ذخیره پیش نویس ویرایش ها 2.

گاهی می خواهیم قبل از اشتراک گذاری یک پست سبک های ویرایشی و انواع افکت ها را روی آن  
نقش حیاتی دارد؛ بنابراین می توانیم با کلیک روی    طراحی پیج اینستاگرام  امتحان کنیم زیرا نمای پست در

به اینستاگرام اطالع می دهیم تا میزان ویرایشی که روی پست انجام داده ایم را به عنوان   Back گزینه 
 !پیش نویس ذخیره کند تا بعداً در صورت لزوم از آن استفاده کنیم 

   A.R فیلترهای3.

جنبه سرگرمی دارد و با اسنپ چت مشابه است! با این فیلترها می  یکی از ترفندهای اینستاگرام که بیشتر  
توانید ماسک ها و افکت های خنده دار به چهره خود ببخشید و تایمی را با آن سرگرم شوید. با کشیدن  

 .انگشت به سمت چپ دوربین و کلیک روی فیلترها از این آپشن استفاده کنید 

 هشتگ ها4.

هستید استفاده از هشتگ یادتان نرود. هشتگ می تواند پست شما را   کسب درآمد از اینستاگرام  اگر دنبال
 .اکسپلور کند و دسترسی، الیک و کامنت کاربران زیادی را برایتان فراهم سازد 

 بومرنگ 5.

ترفندهای اینستاگرام است که بیشتر جنبه فانتزی دارد و برای سرگرمی استفاده می شود.    بومرنگ یکی از
می توانید یک ویدیوی کوتاه با گوشی بگیرید و با این قابلیت اینستاگرام آن را به حالت "رفت و برگشتی"  

را در زیر برایتان آورده    یا حلقه ای تبدیل کنید. برای این کار باید برنامه خاصی را دانلود کنید که لینک آن 
 :ابم 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.boomerang&
=enhl 

 نمونه از ترفندهای حرفه ای اینستاگرام 10
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 :بپردازیم  ترفندهای مخفی اینستاگرام   خب بیایید به

 ازیابی عکس و استوری های پاک شده قابلیت ب1.

الگوریتم    اگر به هر دلیلی عکس و استوری های پیج خود را پاک کردید دیگر الزم نیست نگران باشید؛
  Accountو کلیک روی   تنظیمات اینستاگرام   طوری طراحی شده می توانید با مراجعه به بخش   اینستاگرام

 .بزنید  Recently Deleted روی گزینه 

به این صورت هرچه را که قبالً به هر دلیلی پاک کرده باشید دومرتبه بازاریابی می شود. این یکی از  
برگرداندن   گر اکانتتان را پاک کرده اید، می توانید جالب ترین ترفند های مخفی اینستاگرام است. همچنین ا

 .انجام دهید  اکانت اینستاگرام 

 محافظت از حساب اینستاگرام در برابر هکرها 2.

ستاگرام« است؛ به این صورت که باید در تنظیمات روی  سپر امنیتی یکی دیگر از »ترفند های مخفی این
بزنید. در این مرحله شماره   Two-Factor Authentication کلیک کنید سپس روی Security گزینه

تلفن خود را وارد می کنید تا اگر کسی قصد ورود به اکانت شما را داشت از آن آگاه شوید! استفاده از این  
 .خیلی مهم است  اینستاگرام مارکتینگ آپشن در

 پنهان کردن تعداد الیک ها و بازدیدها3.

انجام داده اید و می   تولید محتوا در اینستاگرام  یکی از جالب ترین ترفندهای اینستاگرام زمانی است که
خواهید تعداد الیک و بازدید پست هایتان مخفی بماند. این کار را با کلیک روی سه نقطه باالی پست و  

 .انجام دهید  Hide Like/view Counts کلیک روی گزینه 
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 !ا را نپذیرفته اندبررسی اکانت هایی که رکوئست م4.

اینجا می توانید یکی از منحصرترین ترفندهای اینستاگرام را ببینید. گاهی پیش می آید به بعضی پیج ها  
درخواست فالو می دهیم اما به دلیلی رکوئست ما را رد می کنند؛ شما می توانید با ورود به تنظیمات،  

موضوع را    این  Current Follow Requests و وارد شدن به Access Data کلیک روی گزینه 
 !چک کنید 

 مشاهده مخفیانه استوری ها5.

به مشاهده مخفی استوری ها مرتبط است بدون این که خود شخص   Lبله؛ یکی از ترفندهای اینستاگرام
یا حالت هواپیما   Airplane Mode توانید وقتی وارد اینستاگرام شدید و صفحه باال آمد آپشن   بفهمد! می 

 !د فعال کنید و مخفیانه به استوری ها سرک بکشید را در تنظیمات حساب کاربری خو

 بررسی تاریخ ورود به اینستاگرام 6.

یکی از جذاب ترین ترفندهای اینستاگرام است که بدانید چه تاریخی وارد این رسانه شیرین و پرماجرا شده  
تاگرام را  کلیک کنید و تولد خود در اینس  About Your Account اید؛ با ورود به تنظیمات روی گزینه

 !جویا شوید 

 بررسی بهترین زمان برای فعالیت 7.

به ما می گوید که با ورود   قوانین اینستاگرام  ز دارد؛ یکی ا کسب درآمد اینترنتی   این آپشن نقش کلیدی در
کلیک روی گزینه Insights به بخش   ، Total Followers و عالمت زدن گزینه Most Active 

Times   می توانیم متوجه شویم که فالوورهای ما چه زمانی بیشترین فعالیت را دارند تا آن تایم ها پست و
 .بگذاریم استوری به اشتراک 

 بررسی غیرفعال کردن پیام ها8.

 Privacy در صورتی که دوست دارید پیام های دایرکت در اینستاگرام غیرفعال شوند با کلیک روی گزینه 
می توانید این کار را انجام دهید. همچنین اگر   Don't Receive Requests در تنظیمات و فعال کردن

ترف  درباره  بیشتر  اینستاگرام مثلدنبال راهنمایی های  اینستاگرام  ندهای  با مطالعه    رفع بالک  می گردید 
 .مقاالت سایت دایان افیلیت سطح اطالعات خود را افزایش دهید 

 نحوه غیرفعال کردن کامنت ها 9.

اگر دوست ندارید از نظرات دیگران درباره پست خود آگاه شوید با کلیک روی سه نقطه باالی پست و  
 .می توانید آن را انجام دهید  Turn Off Commenting فعال کردن گزینه

 نحوه افزایش فالوور 10.
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افزایش فالوور  " افزایش فالوور با روش های مختلف یکی دیگر از ترفند های مخفی اینستاگرام است؛ مقاله
 .در این زمینه به شما کمک می کند  "  اینستاگرام

 تا از جدیدترین ترفندهای اینستاگرام  5

 

 :را در زیر مشاهده کنید  جدیدترین ترفندهای اینستاگرام خب 

 تبدیل پروفایل به نمایه تجاری1.

کسب و کار اینترنتی  ترفندهای اینستاگرام« فقط به سرگرمی ختم نمی شود بلکه می توانید با آن یک  »
را   طریقه نوشتن بیوی اینستاگرام  بیندازید تعامل خود را با کاربران افزایش دهید؛ ولی در ابتدا باید    راه

پیج شما را به حالت   Switch to Business Profile یاد بگیرید. بخش تنظیمات و کلیک روی گزینه 
 .بیزنس تغییر خواهد داد 

 افزودن موقعیت مکانی به استوری 2.

اگر اکانت شما پابلیک است، می توانید با استفاده از گزینه افزودن موقعیت مکانی به استوری لوکیشن خود  
اعالم کنید. این کار برای بخشیدن جذابیت و روحیه به اینستاگرام کاربرد دارد و می توانید  را به کاربران  

 .مخاطبان کنجکاو خود را از جایی که االن در آن قرار دارید آگاه کنید 

 هاروشن کردن اعالن پست 3.

قه خود را از  یکی از بهترین ترفندهای اینستاگرام که به ما کمک می کند تا پست های پیج های مورد عال
 turn on دست ندهیم. برای این کار الزم است در اکانت مورد نظر روی گزینه آپشن ها کلیک کنید و 
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post notifications   انتخاب نمایید. به این صورت هر زمان پیج مورد نظر پستی را منتشر کند آگاه
 .می شوید و از پست ها بازدید می کنید 

 تاگرامامکان ایجاد چند حساب اینس4.

در اینستاگرام دستتان باز است تا هر تعدادی که دوست دارید اکانت داشته باشید؛ شاید دلتان بخواهد یک  
اکانت را فقط برای تماشای پست و هشتگ های اکسپلور اختصاص دهید و به عبارتی با آن تفریح کنید.  

انتخا اینستاگرام  پیج را برای مطالعه متون و پست های علمی  دیگر  شاید یک  پیج  در  باشید و  ب کرده 
بخواهید برند خود را مدیریت کنید. ترفندهای جدید اینستاگرام به شما اجازه می دهد تا با یک اپلیکیشن چند  

 .اکانت راه اندازی کرده و همزمان باهم روی آن ها نظارت داشته باشید 

 آرشیو پست ها و استوری ها5.

و پست و استوری است؛ دیگر نیاز نیست پستی را حذف کنید  یکی از ترفندهای الزم برای همه ما آرشی 
زیرا این آپشن به شما اجازه می دهد تا هر زمان که دوست داشته باشید یک پست را از نظر کاربران پنهان  

 .کنید و دوباره آن را به پیج خود بازگردانید 

؛ بنابراین از شما دعوت می کنیم تا با  کسی که اینستاگرام دارد باید همه ترفندها و زیر و بم آن را بلد باشد 
مانند  این رسانه  قوانین  افیلیت  دایان  مقاالت سایت  اینستاگرام   مطالعه مجموعه  را خوب    رفع محدودیت 

 .بشناسید 

 سخن آخر 

همانطور که دیدید ترفندهای اینستاگرام آپشن های متنوع زیادی را شامل می شوند که می توانید هم برای  
  جدیدترین ترفندهای اینستاگرام  تفریح و هم مدیریت فروشگاه اینترنتی خود از آن استفاده کنید. الزم است 

 .را بشناسید تا بهتر بتوانید برای توسعه کسب و کار خود تصمیم بگیرید 

اینطور که معلوم است وجود ترفندهای مخفی اینستاگرام در حال حاضر هیجانات زیادی ایجاد کرده و روز  
به روز افراد بیشتری به سمت این شبکه اجتماعی رمزآلود جذب می شوند! بنابراین الزم از که ترفند های  

 .آن ار خوب بشناسیم 
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