
 !شدن seen خواندن دایرکت بدون

 .برای این که پیام دایرکت اینستاگرام را بخوانیم در ابتدا وارد قسمت سرچ اینستاگرام می شویم

 .سپس آیدی فردی را که می خواهید پیامش را به صورت خصوصی بخوانید را وارد کنید

خط سمت راست باال کلیک کنید تا پنجره ای جدید برایتان  ۳اکنون وارد اکانت فرد موردنظر شوید و روی 

 .نمایش داده شود

 .بزنید restrict در پنجره جدید از میان گزینه های موجود بر روی گزینه

از این که روی را لمس کنید بعد  restrict account حال در پنجره بعدی که برایتان باز می شود گزینه

 .مواجه خواهید شد account restricted گزینه مدنظر ضربه زدید با پیام

اکنون دوباره به قسمت دایرکت های خود وارد شوید حال مشاهده کنید که پیام فرد موردنظر در قسمت 

 .رکوئست منتقل شده است

ید قادر هستید که پیام بشو message requests کلیک کنید زمانی که وارد request بر روی قسمت

شخص موردنظر را ببینید مشاهده می در این قسمت وقتی روی اکانت موردنظر ضربه بزنید می توانید 

پیام را به صورت خصوصی بخوانید و شخص مورد نظر از این موضوع مطلع نخواهد شد. این یک 

 خوردن استقابلیت بی نظیر برای خواندن پیام خصوصی دایرکت اینستاگرام بدون سین 

 پست ها را کی انتشار دهیم؟

 .چه ساعتیست وارد تنظیمات شوید پست اینستاگرام برای این که بفهمیم بهترین زمان برای انتشار

 .شوید insights باید وارد بخش

 .شوید Audience در صورتی که پیج بیرینسی باشد میتوانید وارد بخش

میتوانیم فعالیت فالوورهای پیج را در روزها و ساعات مختلف ببینیم و بر اساس  Followers در بخش

 .زمانی که بیشترین فعالیت را دارند تصمیم به انتشار پست بگیرید

 

notification فعال کنید! 

یکی از قابلیت های اینستاگرام این است که به کاربر اختیار میدهد که خود تعیین کند که پست و  : نکته

را  استوری کدام پیج ها برایش نمایش داده شود یا برعکس، این قابلیت باعث میشود که شما فقط پست هایی

 .که عالقه دارید در هوم پیج خود ببینید

 .کلیک میکنیم Following وارد پیج مورد نظر میشویم و روی

 .کلیک میکنیم mute یا notification روی

 .با فعال کردن هر کدام از گزینه ها به شما اطالع رسانی خواهد شد

 .پیج شما نمایش داده نخواهد شد home با فعال کردن هر کدام از گزینه ها موردی که فعال کردید در

 Access Data معرفی بخش
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اگر عالقمند هستید درباره همه اطالعت پیج خود از گذشته تا زمان حال آگاهی کامل پیدا کنید باید  : نکته

 .به روشی که توضیح میدهیم پیش بروید

 .وارد بخش تنظیمات شوید

 .شوید security وارد بخش

 .یدشو Access Data وارد بخش

 .نکته : در این قسمت تمام اطالعات اکانت شما از ابتدای راه اندازی قابل مشاهده خواهد بود

 مشاهده ایمیل ارسالی از اینستاگرام

 .وارد تنظیمات اینستاگرام شوید

 .شوید security وارد بخش

 .شوید Emails From Instagram وارد بخش

 .اینستاگرام را مشاهده کنید در این بخش میتوانید ایمیل های ارسالی توسط

 نوشتن بیوهای طوالنی در اینستاگرام

 .نکته : برای بهره مندی از این قابلیت باید پیج بیزینسی باشد

 .اینستاگرام میشویم Edit Profile وارد بخش

 .میشویم contact options وارد بخش

 .میشویم business address وارد بخش

 .استفاده میکنیم بیو ی نوشتن آدرس کاری میباشد که ما از آن برای نوشتننکته : در حقیقت این بخش برا

در کادر اول متن دلخواه و در کادر دوم نام شهر خود را با استفاده از حروف انگلیسی وارد کنید و تیک 

 .آبی تایید را بزنید

 .هم میتوانید متن را حذف کنید remove خاب گزینهنکته : با انت
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