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 مهم ترین وظایف ادمین اینستاگرام

وظایف ادمین پیج اینستااراا  ییست ا ادمین  ک یستف ر اک مف  تود یک  ستاس اینستااراا  اا مدیای  مف 
یند؛ یعنف پست  و استاواد دا  ن منا تا مف یند و  ک یامن  وا و پیا  وا پاست  مف دود  اج  ن ایف یک این  

ااد الج  است   ا وظایف   افک  ک یکف اج م تال   نیین پارافداا دا  امعک ا دی   تدو و دا مد بو ف د 
 .ادمین   نا  وید  ارا دوس  دااید دا این  غ  فعالی  ینید،  اح وظایف ادمین اینسااراا  اا  بوانید 

 مهمترین وظایف ادمین پیچ

 

 ستاس اینستااراا  ومک  ا یکستان نیست    عزتف اجادمین وا فدر یند ستار  دا اوج  ااد    ایف ادمینوظ
ان ا  یااواد ستتادو مانند پاستتب ویف  ک یامن  و دایای  واد یاا اان وی  مف ردااند؛ اما  عزتتف  اید  

بردی در  ابزار کار  یااواد ابصتتتتصتتتتف ااد ان ا  دوند مای  م اواد  داس  ستتتتاجند و  ا یم    ااین
 ن اا منا تتا ینند  یااوایف یک ادمین وا دا  ستتاس اینستتااراا  ان ا  مف دوند   اسککولوپ پیا اینسککتاگرام

 :ر اا  اند اج

 تولید محتوا

م   ااین یاا ادمین اینستتااراا  اولید م اواد بییانک و  داس استت   دا صتتوااف یک یصتتد دااید دا این  
ی   ا ا جااواد اولید م اواد اصویاد و ویدیویف مانند فاو اپ،  جمینک م غو   ک یاا  وید پی ن اد مف ین

picsart و premiere pro  تنا  ا تید   دس مبارس و این یک یددا ا تویو  تود اا اج بدما   تما  
استا ادو یند  ک یدا  م اوایف یک مف ستاجید  ستا ف دااد؛ پص اصتو  ستاب  م اوا مانند یپ تن نویستف،  

 . یاید ادی  فیل  و    اا یاد  

 ایلاد تعامپ بین پیا و کاربر
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،  ا ای اد اعام  ستتاجندو  ین پیج و یاا ا اییید جیادد مف  تتود؛ این   تتاح وظایف ادمین اینستتااراا  دا
، ستتتیو و ا تتتااای ردااد پستتت  وا  ک وستتتیلک مبارس و امای   ک  افزایش الیک اینسکککتاگرام  اعام  یعنف

افزایش    ا ارف پویا  ا یاا اان دا تتاک  ا تتید و  تتاود بایدااد م صتتوال  ی   اند  ارا مف بواوید اا
بود  ا تید، اوصتیک مف  تود دا بلو م اوا ستلیدک  ک بای دوید و مداو   ک دایای  و   فالوور اینسکتاگرام
 .  دوید یامن  افااد پاس

 طراحی و الرای استراتژی های تبلیغاتی

یکف دی ا اج »وظایف ادمین پیج اینستتااراا ب  ابوادااد اج استتاااااد واد ا لیغااف استت    ک رنوان  
ادمین  اید  ا اافندوا و ا لی  استتتاااااد واد   ینک ا لیغااف   تتتنا  ا تتتید و ای  ینید  ا پاداب  یمااین  

وا اا  دس ینید  ومینین پی تتن اد مف دوی  این لوسنستتاوا و افااد م تت وا اا دا وجینک  ی تتااین اعداد فالو
 .اینسااراا    ناسید یون ممکن اس  الج   ود  ا  ن وا دا یاا ا لیغا  و فاو  ااا ار   یاید 

 تأمین امنیت پیا

اولیتد م اوا،    اج دی ا وظتایف یت  ادمین اینستتتتتاتاراا   تایتد  تک اتیمین امنیت  پیج ا تتتتتااو ینی   ادمین وظی تک
اا فااو    امنیت پیا اینسککتاگرام ااا ار  ا مبار ان و پی تتاف  پیج اا  ا ر دو دااد؛  نا ااین الج  استت  

 .اد پیییدو و    اج  ن م افظ  یند یند و  ا  ک یااریاد اکنی  واد یود مانند اناباس پسو

 آشنایی با تونیک های کپشن نویسی و هشتگ گذاری

است ؛ اما  اید  ا اصتو  یپ تن نویستف   ایده برای تولید محتوا در اینسکتاگرام  دا تان  وظایف ادمین  ب تف اج
و    تتنا  ا تتد  یپ تتن مناستتس ایایا م اوا اود مبارس اا دو اا ا مف یند؛  نا ااین اصتتو  ن اا  و  

اا  ابزار تولید هشکتگ اینسکتاگرام  ستاانداادواد  اجاایا ف اا یاد   یاید اا  ک م تک  نبواید  ومینین  اید ا
ما اا پیدا یند  دای   تناستید؛ جیاا و تاا وا وستیلک اد وستاند اا دا  ب  ایستپلوا مبارس پست  واد  

 .و اا دا یپ ن  ا ارای      و ااای  مناسس یم  جیادد  ک  ما مف یند 

 ارتباط با واحدهای تلاری پیشرفته

فدر  ک اولید م اوا و  دس مبارس م دود نمف  تتتود  لکک الج  استتت    شکککرظ وظایف ادمین اینسکککتاگرام
 ستتاس واد  اند و معا ا دا اینستتااراا   ا    ااا ار باای اج استتانک اد و  دا تتاک  ا تتد؛ یعنف یکا ادمین

وا دواد ا ااد مبالف ااا ار دااند؛ این افااد ستتتت اا تتتتا  یاا اان اا دایاف  مف ینند و دا یمااین  
 .جمان  ک این وا دوا اا اع مف دوند اا م صوال  م ااد دا اساع وی   ک دسا   اسد 

 انتشار منظم پست و استوری
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انا تتاا منظ  پستت  و استتاواد استت ؛ اما م  و   ن   وظایف ادمین پیج اینستتااراا   یکف دی ا اج م   ااین
  امکان دااد ییستت ا انا تتاا منظ   ک جمان  ندد  ک مویت ا تتااای ردااد م اوا دا پیج ا تتااو مف یند 

 ااد اولید ی  پست  وی  جیادد ردا تاک  ا تید اما یون دا جمان داست   ن اا منا تا نکادید ج مااان  ک  
 : اد مف اود  اافندواد انا اا پس  دا اینسااراا  ر اا  اند اج

 انتشار به موقع

دا  Insights اولین یتااد یتک  تایتد ان تا  دویتد  ااستتتتتف جمتان  نیین  ودن مبتار تاناتان استتتتت   ویارف
اینستتااراا   ک  تتما مف روید یک مبار ان یک جمانف  زتتوا  ی تتااد دااند و پستت  وا اا ی  مف ینند   
ومینین یاداان  ا تتتد معموال  افااد  تتتس وا ی   اج این یک  بوا ند و صتتت   جود پی  اج افان  ک ستتتایاا  

؛ اوصتیک مف ینی  فعالیااان اا صت   یااا دااد   7 تس و    12اینستاا اا  اج مف ینند یک میان ین دا ستارا   
 .دا این جمان وا افجای  دوید اا  ی اا دیدو  وید 

 هدف و ارتباط پست ها

رام  م   دی ا دا انا تاا پست ، ودف و م اواد  ن است     اا است  ن اوف  ک پستااان  ینداجید؛ ارا دا 
وید یا اصتو  ا یک   ن اا ت  ک ست   جندرف صت    مف ینید مای  واج  واد صت   اوف اا  تاح مف د 

صت  انک ستال  اا  یان مف ینید منردف نیست   تس دا اینستااراا  پست    دااید  ومینین اج بود  پاستید  ا  
یک ودفف دا اینستتاا پستت  مف رداایدا  یا یااا استت  اعداد فالوواوایاان اا افجای  دوید یا مبار ان فعلف 

مایج داایتد افاتااوتاد  ن وتا اا متدنظا یااا بود اا ن تک داایتدا ارا  ی تتتتتاا اود   ظ مبتار تان فعلف ا
 .دوید و  ا اساص  ن پس  منا ا ینید 

قانون مرتبط با حذف پسکککت از  9  ینانیک مف بواوید ن وو انا تتاا پستت  وایاان اا اغییا دوید،  تتناب  
 .یم  مف یند اا  انامک ایجد   ااد دا اک  ا ید  اینستاگرام
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 گروه سنی فالوورها

یکف دی ا اج »وظایف ادمینب ا دیو دا ااو راوو سنف فالوواواس   ارا پی اان دا ااو فو  و فن واد  
بانک دااد است ، ر یعاا   ا بان  وایف ستاویاا دااید یک  ی تاا اای  بود اا دا بانک ومااو  ا فاجندان تان  

 و دااد، اج  ن ایف یک  ن یک م اواد پی اان  ا راوو ستتنف  وانان ارا   ستتپاد مف ینند؛ اما دا صتتوااف
وا  ی اا اوج اا دان  او یا سایاا وساند و اای  واد ص   و رصا اینسااراام ان اا ی  مف ینند،  اید  

 .دا این اای  وا فعالی  ینید 

 ترفندهای افزایش فالوورهای پیا

 

ومانروا یک  االاا و  ا تااو یادی  افجای  فالوواواد اینستااراا  یکف دی ا اج وظایف ادمین است  و مف 
همواری در فروش    اوان ر    جو م   ااین  ن م ستوس مف  تود  این معیاا  ااد افاادد یک دا جمینک

فعالی  مف ینند اومی  جیادد دااد؛ جیاا دا صتوا  دا تان پیج پااونو مف اوانید فاو  و اااسک  آنالین
 بدما   ی ااد دا اک  ا ید   ک نظااان اج یک ااو وایف مف اوانی  اعداد فالوواوا اا  اال   ای ا

 بیوگرافی لذاب

ک اد یک یاا اان  ا  ن اولین  تتتار  ااد  دس فالووا دا تتتان  یوراافف  داس استتت ؛ جیاا اولین صتتت ن
موا ک مف  توند  یود  تماست  و  ا استاص  ن اصتمی  مف ریاند پی اان اا دن ا  ینند یا نک  پص ارا دن ا   

 .پی اف  و اااداد پیج وساید دا  یو اج یلما   داس و و اا واد االیس ینندو اسا ادو ینید 

 استوری های هایالیت
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مف اوانید نا  و  انداان اا جندو ن ک دااید  اوصتتیک مف ینی     بو تت باانک  ا ویارف استتاواد واد واییی  
استاواد واد  داس یک معافف ینندو ن وو ماایاینا و  دس م تااد وستاند و استاواد وایف یک یی ی  و  

 .ییم  م صوالااان اا  اح مف دوند دا یسم  واییی  یااا دوید اا ومی ک  لود ی   یاا اان  مانند 

 برگزاری مسابقات

اج  الس ااین ااو واد االیس ینندو  ااد دن ا  یادن پیج  ارجااد مستا دک است ؛ دا صتوااف یک   یکف
مبار اناان اا ا تتویو ینید اا  ا الی ، ا تتااای ردااد یا اا دوستتاان اج پی اان  مای  ینند، مف اوانید  

 .د یارک ی ف ااایس دوید و  ا اوداد  وایج دا     افجای  فالوواواد پیج را   اداای

   تبلیغ محتوا در شبوه های التماعی

 ااد موفو  تدن فدر  ک اینستااراا  م دود ن توید؛ ارا وایعا  مف بواوید اعداد فالوواواد پی اان  اال  اود  
م اواد  ن اا دا ستتتایا  تتت کک واد ا امارف مانند فیستتت وی یا لینکدین ا لیم ینید  ومینین مف اوانید اج 

 .معافف پی اان یم    یاید ا لیغا  رور  و و یگ  ااد 

 سخن پایانی

 تاح وظایف ادمین اینستااراا  ن تان مف دود یک یادریاد این  افک بیلف اا   است  و ومک مف اوانند اج 
پص  ن  ا یند؛  ااد ماا  انا تتتاا پستتت  یک فدر یند اانیک رو  مف ی تتتد یکف اج وظایف ادمین استتت   

م   ااین معیتاا پی تتتتتافت  موفو وظتایف ادمین پیج    فاامو  نکنیتد  ابوادااد اج بیییت  و ستتتتتلیدتک،
 .اینسااراا   ک  ماا مف اود 

 :ارا پی ف یند ادمین دااد،  ااد  ک ا ااای ردا ان ایامن ، مف اوانید اج ااوماا جیا اسا ادو ینید 

m.com/218638451837962https://help.instagra 

 

 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://help.instagram.com/218638451837962

