
 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 حل مشکل سن در اینستاگرام به کمک تغییر تاریخ تولد

اشتباه زدن    در صورت   محدودیت سنی اینستاگرام چیست؟  قبل از حل مشکل سن در اینستاگرام، باید بدانیم 
اینستاگرام   تغییر سن  چه کنیم؟ چگونه  سن در اینستاگرام با خبر  در  محدودیت سنی    داشته باشیم؟ حتماً 

پیج هایی که تاریخ تولدشان   قوانین اینستاگرام  مواجه شده اید. در جدیدترین بسته شدن پیج ها و اینستاگرام
  .ن دهد بسته می شوند و از دسترس کاربران آن ها خارج می شوند سال نشا 13سن آن ها را زیر 

سال وارد کرده اید، پیام هشدار اینستاگرام را    13اگر شما نیز به اشتباه سن خود را در اینستاگرام زیر  
 همکاری در فروش  جدی بگیرید وگرنه به احتمال زیاد پیج شما بسته خواهد شد. در این مقاله از سایت 

فعال سازی حساب    را به شما بدهیم و جهت   راهکار رفع محدودیت سنی اینستاگرام  دایان افیلیت می خواهیم
به شما کمک کنیم. پس این مقاله را تا انتها دنبال کنید تا به »حل مشکل سن در    مسدود شده اینستاگرام
 .م بپردازیماینستاگرام« به کمک ه 

 محدودیت سنی اینستاگرام چیست؟ 

 

این است که باید    مشکل جدید اینستاگرام !باید بدانیم علت آن چیست   حل مشکل سن در اینستاگرام   قبل از
سال سن داشته باشند. پس باید در هنگام ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در    13کاربران اینستاگرام حداقل  

 الگوریتم اینستاگرام  اینستاگرام دقت کنید که تاریخ تولد خود را درست وارد کنید وگرنه طبق جدیدترین
 .پیج شما بسته خواهد شد 

علت وضع این قوانین سفت و سخت این است که اینستاگرام می خواهد با این کار جلوی ورود افراد زیر  
ینستاگرام اشتباه وارد کرده ایم؟ اگر  سال را به این پلتفرم بگیرد. اما چطور بفهمیم که سن خود را در ا   13

 (you may not be old enough to use Instagram) روزی در جهت چک کردن اکانتتان با پیام 
تغییر تاریخ تولد در    مواجه شدید، این به این معناست که به سن خود را اشتباه وارد کرده اید و باید اقدام به 

 .به حل مشکل سن در اینستاگرام بپردازیمکنید.در ادامه می خواهیم  اینستاگرام 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/instagram-rules/
https://dayanaffiliate.com/
https://dayanaffiliate.com/blog/instagram-algorithm/
https://dayanaffiliate.com/blog/instagram-algorithm/
https://dayanaffiliate.com/blog/instagram-algorithm/
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 راهکار رفع محدودیت سنی اینستاگرام

 

تغییر تاریخ    ،حل مشکل سن در اینستاگرام  ان نباشید چراکه، نگراشتباه زدن سن در اینستاگرام  در صورت 
  تنظیمات اینستاگرام   است. با »تغییر سن در اینستاگرام« می توانید به راحتی از طریق  تولد در اینستاگرام

 :این مشکل را برطرف کنید. حل مشکل سن در اینستاگرام مراحل زیر را طی کنید 

فعال    م« نباشید، اگر این اتفاق برای شما افتاد می توانید جهت نگران »اشتباه زدن سن در اینستاگرا •
 .اینستاگرام شوید Help   ، وارد قسمت سازی حساب مسدود شده اینستاگرام

ست که باید نام و نام خانوادگی  ا  Full name اولین باکسی که باید توسط شما پر شود، قسمت  •
اکانت اینستاگرامتان   name همان نامی را در این قسمت بنویسید که در قسمت ) خود را وارد کنید 

 (.نوشته اید 
خواسته، ایمیل خود را وارد کنید.   Email address در مرحله بعد باید در باکس دوم که از شما  •

 ساخته اید وارد کنید.( )باید ایمیلی که با آن حساب کاربری خود را 
شما • از  سوم  باکس  در  کاربری   Instagram username   حال  نام  باید  که  شده  خواسته 

 .اینستاگرامتان را وارد کنید 
تولد    Date of birth باکس بعدی قسمت  • این قسمت را پر کنید و تاریخ  با دقت  باید  است که 

 .میالدی خود را وارد کنید 
خواهند که عکس خود را آپلود کنید. برای این منظور باید بر  از شما می   Your ID در قسمت  •

کلیک کنید و عکسی از خود بارگذاری کنید. )این مرحله برای اطمینان   Choose File روی 
 حاصل کردن از سن شما انجام می شود.( 

از شما می خواهد که در صورت نیاز توضیحات   Any additional info آخرین باکس با عنوان •
به انگلیسی وارد نمایید. )پر کردن این بخش اجباری نیست و فقط در صورت لزوم آن را   کوتاهی 

 پر کنید.( 
کلیک کنید. در این مرحله کار شما تمام است و باید منتظر پیامی از   Send حال بر روی گزینه  •

 .طرف اینستاگرام در راستای حل مشکل سن در اینستاگرام باشید 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://help.instagram.com/contact/730583250290732
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 ود را اشتباه وارد می کنیم؟ چه می شود که تاریخ تولد خ

معموالً زمانی دچار اشتباه زدن سن در اینستاگرام می شویم که تاریخ شمسی را با تاریخ میالدی اشتباه می  
گیریم و به این صورت تاریخ تولد ما اشتباه وارد می شود. خوش بختانه در صورت بروز این خطا می  

 .ا اطالعات صحیح آن را جایگزین کرد توان اطالعات غلط وارد شده را اصالح کرد و ب

 برای فعال سازی حساب مسدود شده اینستاگرام چه مدت زمان الزم است؟ 

 

روز کاری    7تا   3امتحان کردید، باید بین    تغییر سن در اینستاگرام اگر مراحل گفته شده در باال را جهت 
صبر کنید تا اطالعاتی که در فرم وارد کرده اید توسط اینستاگرام بررسی شود. اگر اطالعات وارد شده  

 .شما با موفقیت انجام می شود  یابی پیج اینستاگرامباز مورد تأیید اینستاگرام باشد، 

بعد از اینکه اطالعات شما مورد بررسی اینستاگرام قرار گرفت و تأیید شد، پس از گذشت مدت زمانی،  
ممکن است مجدد از شما درمورد سنتان سؤال شود. در این صورت دقت کنید که همان تارخ تولدی که در  

کرده اید را اعالم کنید. دقت کنید اگر تاریخ تولد را در این قسمت اشتباه    هنگام پر کردن فرم وارد باکس
 .وارد کنید و با اطالعات وارد شده در فرم مغایرت داشته باشد، مجدداً پیج شما بسته خواهد شد 

 سخن آخر 

وارد    تغییر تاریخ تولد در اینستاگرام« در صورتی الزم است که اطالعات تاریخ تولد خود را به اشتباه »
سال در نظر می گیرد و طبق قوانین جدید    13کرده باشید، در این صورت اینستاگرام سن شما را زیر  

 .خود، پیج شما را می بندد 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/reactivate-an-instagram-account/
https://dayanaffiliate.com/blog/reactivate-an-instagram-account/
https://dayanaffiliate.com/blog/reactivate-an-instagram-account/
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باید فرم مربوط به تغییر تاریخ تولد در   حل مشکل سن در اینستاگرام آسان اما وقت گیر است چرا که 
خت اکانت خود نهایت دقت را کنید تا تاریخ تولد خود  اینستاگرام را پر کنید. پس بهتر است در شروع سا

 .را به اشتباه وارد نکنید 

 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/

