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 آسان  تصویری  آموزش با همراه اینستاگرام کردن اکتیو دی

  پلتفرم   بهترین  بصری  محتوای  نظر  از  اینستاگرام  آید،  می  میان  به  جتماعیا  های  رسانه   از  صحبت   که  زمانی

  یکدیگر  با کاربران  تعامل روی  که  تاکیدی و  بیشتر  مفید   روز   روزبه  امکانات   از  استفاده  با  اینستاگرام.  است 

 .دارد   نیپایا  چیزی  هر  دیگر،  خوب   چیزهای  همه  مانند   اما.  باشد   دنیا  اجتماعی  رسانه  بهترین  حتی  شاید   دارد،

 شخصی  زندگی  به  و  بگیرید   فاصله  آن  از  مدتی  برای  یا  کنید   ترک  را  اینستاگرام  به  خود   اعتیاد   بخواهید   چه

  آگاهی   برای  پس.  دهیم  می  توضیح  را  اینستاگرام  اکتیو  دی  های  روش  انواع  مطلب   این  در  برسید،  بیشتر  خود 

 .بمانید  ما همراه  انتها تا  آن از

 موقت؟  یا است دائمی  تسای اینستاگرام اکتیو دی

 

  یک   با  خواستید   بعدا  شاید   بنابراین .  داد   خواهید   دست   از  همیشه  برای  را  آن  کنید،  پاک  را  خود   اکانت   اگر

 استفاده  با  پس.  داشتید   نیاز  مجددا  خود   اکانت   به  و  کنید   همکاری  باال  پورسانت   با فروش  در  همکاری  سیستم

 دهید،  انجام  را  کار  این  اگر .  کنید   غیرفعال  موقت   طور  به  را  خود   اکانت   توانید   می اینستاگرام  تنظیمات  از

 .داشت  خواهید  را خود  اینستاگرام اکانت  برگرداندن فرصت  همیشه

. ببینند   را شما پیج  محتویات  نتوانند  دیگر فالوورهایتان که شد  خواهد  باعث  اینستاگرام اکتیو دی که کنید  دقت 

 .کنند  پیدا نتوانند  اینستاگرام در را شما پروفایل دیگران تا شد  خواهد  سبب  باال مراحل انجام حتی

  خود  داخل از آن امانج باشد  حواستان اما. دارد  ای ساده بسیار مراحل موقت  اینستاگرام اکتیو دی بگوییم باید 

  اکانت   به  کامپیوتر  یا  گوشی  مرورگر  طریق  از  باید   کار   این  برای  و  نیست   پذیر  امکان  اینستاگرام  اپلیکیشن

 .کنید  انتخاب  حسابتان کردن  فعال غیر برای را زیر های روش از یکی تان سلیقه به  بسته. کنید  الگین خود 

   اینستاگرام اکتیو دی تصویری مراحل
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  زیر  مراحل   دارید،  دسترسی  کامپیوتر  به  اگر  یا  کنید   باز  را   آن  مرورگر  ،گوشی  با  اینستاگرام  یواکت  دی  برای

 .دهید   انجام دسکتاپ  طریق از را

 .کنید  باز را خود  گوشی یا کامپیوتر روی مرورگر1.

 

 رمز  و  شناسه از ادهاستف با. بروید /https://www.instagram.com  آدرس به اینستاگرام سایت  به2.

 .شوید  اکانتتان وارد  خود  عبور
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 ذخیره»  گزینه  دو  از  یکی.  نه  یا  کند   ذخیره  را  الگینتان  اطالعات   پرسد  می  شما  از  اینستاگرام  مرحله  این  در 3.

 .کنید  انتخاب  را «نه االن» یا «اطالعات 

 

 .شوید  پروفایلتان وارد   تا کنید  کلیک خود  اکانت  تصویر روی 4.

 

 .کنید  انتخاب  را (Edit Profile) پروفایل  ویرایش گزینه 5.
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  صفحه   پایین  از  را «Temporarily disable my account» گزینه   و  بکشید   پایین  سمت   به  را  صفحه 6.

 .کنید  انتخاب  آن راست  سمت  و

 

 Why) گرفتید؟  خود   اینستاگرام  کردن  غیرفعال  به  تصمیم   چرا  شود   می  پرسیده  شما  از  مرحله  این  در 7.
are you disabling your account?) کنید  انتخاب  را ها  گزینه از یکی. 
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  وارد   مجدد  را  خود   عبور  رمز «To continue, please re-enter your password» کادر  در8.

 .کنید 

 

  کلیک  Temporarily disable account عبارت  روی   ،موقت اینستاگرام  اکتیو  دی  برای  نهایت   در 9.

 .کنید 
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  از  مجدد   بازدید   با  آن  از  بعد .  است   شده  غیرفعال  اکانتتان  که  گفت   خواهد   شما  به   اینستاگرام  مرحله  این  در

 .آورید  در غیرفعال حالت  از را اکانتتان توانید  می خود، اکانت  به   الگین و اینستاگرام سایت 

 آیفون اینستاگرام اکتیو دی

 

  روی   آهسته  صفحه  پایین   از  و  شوید   اینستاگرام   اپلیکیشن  وارد   خود   آیفون  گوشی   با  اینستاگرام   اکتیو  دی  برای 

 .بزنید  «Options» تب 
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 اسم  به  بخشی تا کنید  اسکرول پایین سمت  به جا آن از  و کنید  انتخاب  را «Settings» گزینه  مرحله این در
«Account» اسم  به برچسبی  با را «Deactivate Account»  ببینید. 

 .کنید  وارد  را خود  عبور رمز تصمیمتان، تایید   برای و بزنید   دکمه آن روی آهسته

 گوگل  طریق از اینستاگرام اکتیو دی

 

 deactivate عبارت   اگر.  ندارد   وجود   گوگل  طریق  از  «اینستاگرام   اکتیو  دی»  برای  مستقیمی  راه
Instagram های   لینک  اولین  به   شدن  وارد   با   را  کار   این  انجام  نحوه  توانید   می  کنید،  جستجو  گوگل  در  را  

  اینستاگرام   اکتیو  دی»  باال  در  ما  گرچه.  بگیرید   یاد   هستند،  اینستاگرام  سایت   خود   به  متعلق  که  جستجو  نتایج

 .نیست  کار  این به  نیازی و  دادیم توضیح را کامپیوتر یا «گوشی با

  برای   ولی  کنید   اقدام  بعد   ساعت   نیم  از  کمتر  توانید   می  خود  اینستاگرام  اکانت  برگرداندن  برای  اینکه  نکته  یک

 از   برای  توان  می  هم  اپلیکیشن  طریق  از  بلکه  نیست   اینستاگرام  سایت   و  گوگل  به   مراجعه  به  نیازی  کار  آن

  .کرد  اقدام فعالیت  گرفتن سر

 کنید؟  غیرفعال را خود اینستاگرام توانید می مدت هچ تا

  همیشه .  دارید   نگه  غیرفعال  حالت   به  را  خود   اینستاگرام  اکانت   توانید   می   باشید   داشته  دوست   زمانی  هر  تا

  نظر   در  شرکت   این  که  محدودیتی   به  باید   اما.  دارد   وجود   آن  به  مجدد   الگین  با  حسابتان  برگرداندن  امکان

 .کنید  دقت  نیز است  گرفته

  .کنید  غیرفعال مرتبه یک ای هفته را خود  اکانت  دهد  می اجازه تنها  حاضر حال در اینستاگرام
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  اینستاگرام   اکتیو  دی»  برای  شدید،  پشیمان  کار  این  از   و  گرفتید   سر  از  را  خود   فعالیت   مجددا  اگر  بنابراین

 از  باید   کنید،  خداحافظی  اجتماعی   رسانه  این  از  خواستید   دیگر  هم  اگر.  بمانید   منتظر  هفته  یک  باید   «موقت 

 .کنید  استفاده اینستاگرام اکانت دیلیت مستقیم لینک

 نهایی  سخن

 زندگی  کردن  فلج  قدرت   اینستاگرام  مانند   اجتماعی  های   اپلیکیشن  فید   در  هدف  بی   پرسه  و  گوشی  به  اعتیاد 

  پیشرفت   مانند   مسائلی  به  و  دهد   کاهش  را  مان  روزانه  وری   بهره  تواند   می  حتی  که  اتفاقی  .دارد   را  ما  روزمره

  که   کنید   اقدام  اینستاگرام  کردن  اکتیو  دی  برای  باید   شرایطی  چنین  در.  بزند   لطمه  ما  کاری  حتی  و  تحصیلی

 .دادیم  توضیح باال در را کار این انجام مراحل

 .دارد  وجود   اکانتتان از مجدد  استفاده امکان  همیشه کردید، نظر تجدید  خود  رفتار در اگر آن از پس
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