
 راه حل رفع ریپورت اینستاگرام

قبل از بازکردن مبحث الزم میدانیم که اشاراتی داشته باشیم که ریپورت اینستاگرام چیست و 

 با ما همراه باشید . چگونه پیج ما به آن دچار میشود؟

، در گوشه گوشه ی کره ی خاکی  میلیارد کاربر 1اینستاگرام با بیش از ، همانطور که میدانید 

برای از این رو های اجتماعی در سطح جهانی است، یکی از بزرگترین و محبوب ترین شبکه

که  کرده است و انتشار حفظ امنیت و تأمین آرامش کاربران در محیط خود، قوانینی را وضع

ها توسط ، موجب بالک شدن آنرا نادیده بگیرند و خالف آنها عمل نمایند اگر کاربران از آن 

 .د شدنم خواهاینستاگرا

که  ریپورت اینستاگرام قابلیتی است که به منظور جلوگیری از فعالیت افراد متخلفبنابراین 

 . طراحی شده است ازقوانین وضع شده توسط اینستاگرام وضع شده،

 

افراد متخلف که پیج آنان از طرف اینستاگرام ریپورت میشوند ، چه مواردی را اعمال میکنند ؟ 

 خالف میل اینستاگرام است ؟ چه تخلفاتی بر

 کنندمزاحمت مید یجاهایی که برای دیگر کاربران ااکانت، 

 کنند محتوای غیراخالقی منتشر می، 

 دهندو یا هر گونه فعالیتی خالف قوانین اینستاگرام انجام می 



با استفاده از ریپورت اینستاگرام این گونه افراد با انجام این اعمال در پیج اینستاگرامشان ،  

 قابل رسیدگی و کنترل هستند. 

توانند با ، میاز طرف هر کاربر دیگر ی تخلفکاربران اینستا در صورت مشاهدههمچنین سایر 

ی اینستاگرام اطالع اینستاگرام، این موضوع را جهت بررسی به مجموعه Report استفاده از

 .دهند

فالووان راجع به بالک و انواع آن صحبت کردیم ، ممکن است با در مقاله قبل از وبسایت 

 خواندن مطالب باال ، بسیاری از شما بپرسید تفاوت ریپورت و بالک در چیست؟

با خواندن مقاله و وبالگ ها هیچ ابهام  شما همراهان تیم فالووان تا حد امکان سعی براین دارد

ن سوال تا پایان مقاله با ما همراه باشید که قصد و سوالی برایتان باقی نماند ، برای جواب ای

 داریم مطلب را بطور کلی برایتان باز کنیم.

به  گرید یهااکانت یقطع دسترس یبالک کردن به معنبطور خالصه و روان میتوانیم بگوییم 

 .است نستاگرامیمتخلف به ا یهاجیگزارش دادن پ یبه معن پورتیاکانت خود و ر

 

 چگونه است؟ به اینستاگرامارسال ریپورت 

  شود: بخش تقسیم می 5ریپورت محتوا در اینستاگرام به 

 ریپورت پروفایل 

 پست 

 استوری 



 پیام دایرکت 

 کامنت. 

 که در ادامه به صورت جداگانه به توضیح هرکدام خواهیم پرداخت.

 ریپورت پست در اینستاگرام 

ی باال و سمت راست کلیک در گوشهی موجود نقطه 3ابتدا پست را باز کنید و روی آیکون 

 .کنید

 .را انتخاب کنید Report یگزینه

پست در اینستاگرام، دو گزینه برای شما نمایش داده خواهد  report ازو در مرحله بعد الزم است 

 یرا انتخاب کنید، گزارش شما ثبت خواهد شد. اما اگر گزینه Spam یشد. اگر گزینه

Inappropriate نمایید، باید دلیل خود را از گزارش این پست شرح دهید. برای مثال  را انتخاب

را  (False  information) ی اطالعات اشتباهتوانید گزینهدر صورت فیک بودن پیج، می

 .انتخاب کنید

 ریپورت استوری در اینستاگرام

 3آیکون  استوری در اینستاگرام ابتدا وارد استوری مورد نظر شوید. سپس روی report برای

 .نقطه کلیک کنید

 .را انتخاب نمایید Report یگزینهمانند ریپورت پست ، 

 
پست در اینستاگرام،  report بزنید. سپس همانند روش It’s Inappropriate یروی گزینه

 مطرح کنید.دلیل گزارش خود را 

 ریپورت پیام دایرکت در اینستاگرام

اینستاگرام روی پیامی که قصد ریپورت آن را دارید، لمس کرده، پیام دایرکت در  report برای

 .را انتخاب نمایید Report ینگه دارید و گزینه



 .دلیل ارسال گزارش را انتخاب کنیدسپس 

 ریپورت کامنت در اینستاگرام 

 .کامنت در اینستاگرام، روی کامنت مورد نظر لمس کرده و نگه دارید report برا

 کلیک کنید.ی سمت راست و باالی صفحه روی آیکون موجود در گوشهسپس  

، اکانت Block .… یتوانید با گزینهرا بزنید. همچنین می Report this comment یگزینه

 نمایید.مربوط به آن کامنت را بالک 

شد. ، ریپورت کامنت در اینستاگرام با موفقیت انجام خواهد It’s Spam  یدر صورت زدن گزینه

، باید یک دلیل خاص برای ریپورت کامنت  It’s inappropriate یاما در صورت کلیک روی گزینه

پست، استوری و پیام دایرکت در اینستاگرام، الزم  report انتخاب کنید. اکنون باز هم مثل روش

 .است دلیل ارسال گزارش را مشخص کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


