
 
 

 آیا قوانین هشتگ گذاری در اینستاگرام را میدانید؟ 

هشتگ یک هشتگ برچسبی برای دسته بندی موضوعات در سطح جهانی است . به عبارت دیگر 

 راه ارتباطی برای طبقه بندی و گروه بندی مطالب مشابه در کنار هم به شمار می رود. 

هستند که می توانند باعث بیشتر دیده شدن پیج و از مهم ترین ابزارهای اینستاگرام    هشتگ ها

 در هشتگ گذاری محتوای ما شوند ، پس باید در استفاده از این ابزار خوب دقت کنیم.

قواعد و قوانینی دارد که در این پست به همه این قوانین می پرازیم تا بتوانیم با   اینستاگرام

   استفاده از هشتگ ها به رشد پیج و بازدید بیشتر محتوای خودمان کمک کنیم.

 



 
 

میلیون عکس که هر ۹۵  حدود  داشتن  با.  هستند اینستاگرام  سازی مرتب ها اساساً فرایندهشتگ

شود، تحویل کارآمد محتوای مناسب به افراد مناسب، اینستاگرام ارسال میروز در  

کنند تا پست ما را مند کمک میهعالق  بازدیدکنندگان  به  ها هشتگ.  است  دشوار اینستاگرام برای

که می توانید هشتگ ایجاد شده به صفحه ای منتقل می شوید  به طور مثال با زدن   .کشف کنند

 مشاهده نمایید.ا هشتگ مورد نظر را  سایر پست های مرتبط ب

هایی برای شناخت و انتخاب تکنیک ها و روش  اما  است  و نه پیچیده انتخاب هشتگ نه سخت

   .است درست نیاز  

 هشتگ در اینستاگرام انواع 

 هشتگ می توان در شبکه های اجتماعی استفاده نمود:به طور کلی از سه دسته 

موضوعات و یا انتقال حس محتوای پست شده به مخاطب هشتگ توضیح: جهت طبقه بندی  

 استفاده می گردد.

هشتگ برند: شرکت های مختلف برای معرفی برند خود از هشتگ نام برندشان استفاده می کنند. 

 این هشتگ به صورت ثابت روی تمام پست ها ثبت می شود و معرف کسب و کار است. 

هشتگ کمپین )مدت دار(: در مدت های کوتاه و مشخص در یک مسابقه یا یک رویداد، طراحی و 

 استفاده می شوند و پس از مدت زمان معینی به پایان می رسند. 



 
 

 

 قبل از هشتگ گذاری در اینستاگرام به این نکات دقت کنید 

ای شما جدید و مرتبط % از هشتگ ه 80از هشتگ های تکراری زیاد استفاده نکنید یعنی حداقل  

با موضوع همان پست باشد. هشتگ ها را حتما در کپشن بنویسید و با فاصله از متن تان باشد . از 

 هشتگ های ممنوعه اصال استفاده نکنید. 

از هشتگ هایی استفاده کنید که متناسب با فعالیت پیج شما باشد. مثال اگر پیج کیف و کفش 

 و کفش بزنید تا فروشتان بیشتر شود.   دارید، هشتگ های مرتبط با کیف

با توجه به پیج تان که آیا قدیمی است یا جدید و یا بر اساس تعداد فالوورهایتان، می تواند نوع 

 هشتگ تان هم متفاوت باشد.



 
 

هیچ وقت هشتگ از پست های قبلی کپی نکنید و بزارید در پست جدید. زیرا اگر هشتگ تگراری 

 اینستاگرام تشخیص می دهد که شما رباط هستید  و پیج تان را شدوبن می کند. بزنید  

هشتگ های نامربوط و غیر تخصصی استفاده نکنید. بعضی از برندها برای در صفحه خود از 

 دریافت مشتری از هشتگ های معروف استفاده می کنند. 

در صفحه تان برای هشتگ گذاری زیاده روی نکنید. هشتگ زدن بیش از اندازه در اینستاگرام  

 منجر به مشکل شده و باعث کاهش مخطبان شما می شود. 

 



 
 

هشتگ را به شما می دهد ولی اصال نباید از   30اینستاگرام اجازه استفاده از  که خود    درست است

که پیشنهاد ما   .هشتگ برای هر پس استفاده کنید 25تا   20این تعداد استفاده کنید و باید بین  

 مورد است.   21

 : به این صورت که  

 از پر بازدیدترین هشتگ های مرتبط پست مورد    7 #

 از هشتگ های اختصاصی خودتان مورد    7 #

 مورد از هشتگ های کم بازدید مرتبط   7 #

باالی پانصد هزار بازدید دارند و هشتگ های پر بازدید؛ یعنی از هشتگ هایی استفاده کنید که  

 برای اینکه تعداد بازدید را ببینید به زیر هر هشتگ دقت کنید. 

هشتگ های کم بازدید؛ یعنی از هشتگ هایی استفاده کنید که زیر صد هزار بازدید دارند و برای 

 اینکه تعداد بازدید را ببینید به زیر هر هشتگ دقت کنید. 

در پایان ممنونم که ما را دنبال میکنید، اگر مطالب پیجمان را پسندید حتما ذخیره کنید و با 

دیگران به اشتراک بگذارید تا هم به ما انرژی مثبت برای تولید محتوای بروز و مفید بدید و هم 

 بقیه افراد از این مطالب استفاده کنند. 

ارائه آموزش های کاربردی و مفید انجام خواهد داد و همیشه تیم فالووان تمام تالش خود را برای  

 در کنار شما تا رسیدن به موفقیت خواهد بود. 


