
 نکات کلیدی در اینستاگرام+ ( guide ) لیت گایدقاب

اگر میخواهید راجع به این قابلیت، که چیست و چه کاربردی دارد، بیشتر بدانید الزم است با 

 این وبالگ از فالووان همراه باشید.

توسط اینستاگرام برای کاربرانش راه اندازی شد اما نکته  2020در سال قابلیت گاید اینستاگرام 

قابل توجه این است که این قابلیت در ابتدا فقط مختص به کاربران فعال در زمینه بهداشت  ی

( برای همه  guideقابلیت گاید ) 2020و سالمت بود اما بعد ازمدت ها اینستاگرام در نوامبر 

 ی کاربران فعال در بستر اینستاگرام فعال و قابل استفاده و در دسترس واقع شد.

 

 حال الزم است با معنی آن در اینستاگرام آشنا شویم 

 گاید اینستاگرام چیست؟

رام برای که اینستاگاینستاگرام قابلیتی است  (guide)به زبانی ساده باید بگوییم که گاید 

ند پیجی با میتوانکه کاربران میتوانند با استفاده ازآن قرار داده است به این شکل  شکاربران

 ی شکیل و زیبا داشته باشند.ظاهر

اهنما و نشان دهنده ی راه برای هر یک ر ،میتوانیم بفهمیم (guide)همانطور که از معنی 

از قابلیت گاید دراینستاگرام دراصل این است که یک یا چند نقشه و  میباشد ، هدفکاربر 

به راحتی  ر شده در پیج شماراشنتمراهنما برای مخاطبانتان بسازید تا آنها بتوانند محتوای 

 بتوانند پیدا کنند .

 فاده کرد؟ آیا نیاز به یادگیری دارد؟اما چگونه باید ازآن است



ای منتشر شده در کان را به شما میدهد تا بتوانید محتواهمباید بگوییم قابلیت گاید این ا

محتواهای آموزشی،انگیزشی، عنوان مثال:  ندی های مرتبط قرار دهید، بهپیجتان را در دسته ب

 هید،ه بندی های مربوط به هم قرار دتفریحی،محصوالت و ... را در دست

ام گرها، افرادی که تولید محتوا انج، بال اینفلوئنسرهابنابریان ازاین قابلیت تمام افراد اعم از 

 میتوانند استفاده کنند.میدهند و ... 

 

 را از کجا باید پیدا کنیم؟ آیا نیاز به دانلود دارد؟قابلیت گاید اینستاگرام 

لی الزم است که نه ندارید وبرای پیدا کردن گاید اینستاگرام نیازی به اپلیکیشن و برنامه جداگا

نبودن میتوانید ازطریق از آپدیت بودن اینستاگرامتان اطمینان حاصل کنید در صورت آپدیت 

نتشر شده آخرین ورژن م هکی از اپ های موجود مانند گوگل پلی و بازار استفاده کنید و آنرا بی

 تغییر دهید.

اده از قابلیت گاید برای همه ی کاربران فعال است و هریک ازشما فدر ادامه باید بگوییم که است

 چند حرکت ساده و طی چندمرحله به آن دسترسی داشته باشید.میتوانید با 

ه بخش ک کردن ورژن اینستاگرامتان الزم است در مرحله اول آنرا بازکرده سپس ببعد از چ

ارد ه ودر قسمت راست صفحه قرار ده در باالی صفح+ ک به بخشپروفایلتان بروید ، سپس 

بروید ، بعد ازآن به گزینه های پیش رو نگاه کنید ، دربین گزینه هایی که در صفحه تلفن 

را میتوانید مشاهده کرده و ازآن استفاده  guideهمراهتان مشاهده میکنید دربین آنها گزینه 

 کنید.



چه  (guideسی این بحث بپردازیم که قابلیت گاید )به بررف گفته شده الزم است یبعد ازتعار

 کاربردهایی در اینستاگرام دارد؟

 

ینستاگرام چیست و ازکجا باید آنرا فعال کنیم ، حال الزم که گاید ادریافتیم  تا اینجای مقاله

 است با کاربردهای آن نیز بیشتر آشنا شویم، باماهمراه باشید.

که در قسمت های قبلی مقاله به نیز اشاره کردیم این است که بهترین و کارآمدترین کاربردآن 

میتوانید پست های خود را با توجه به موضاعات و دسته بندی های مربوط به هم ، دسته بندی 

باعث منظم بودن پیج شما میشود هم ظاهری شکیل و عامیانه  ر همریت کنید. این کادیو م

 پسند دارد.

ورت که فاده کنید به این صاست فزایش تعامل بین کاربرانتان نیزان برای امیتو گایداز قابلیت 

د نظرتان را با استفاده از استوری میتوانید منتشر کنید ، تا فالوورهایتان رانسبت به گاید مور

ار و مخاطبینتان تعامل بیشتری برقر کنید.به این صورت با کاربران دیدن پست هایتان تشویق

 میکنید.

رام این امکان را به شما میدهد که محتوا و رسانه های به قابلیت گاید و راهنمای اینستاگ

اشتراک گذاشته شده در پیجتان را در چند فیلد و شاخه مختلف و جدا جلو ببرید، بدون اینکه 

 نظم و تربیت آنها بهم بخورد.

 


