
 نحوه استفاده از احراز هویت دو مرحله ای در اینستاگرام

در اینجا تعدادی از محبوب ترین و راحت ترین روش های استفاده از احراز هویت دو مرحله ای در 

فالووان همیشه  اینستاگرام آورده شده است. یم توانید از هر کدام که راحت تر هستید استفاده کنید. 

از اینستاگرام خود به تالش خود را کرده است که آسان ترین روش ها را در اختیار شما بگذارد تا بتوانید 

خوبی محافظت کنید فقط کافیست قدم به قدم با ما همراه باشید. تا نحوه استفاده از هویت دو مرحله 

ای اینستاگرام را فهال کنیم و با استفاده از احراز هویت دو مرحله ای امنیت پیج اینستاگرام خود را باال 

یم با ما همراه باشید  ببی

 !!!بزن بریم

یس وارد پروفایل خود شوید و سپس روی نماد در گوشه سمت راست با استفاد ه از پیامک برای کد دسبر

به بزنید بر روی کلیک کنید و در نهایت بر روی  Security کلیک کنید و سپس بر روی Settings باال ضر

وع کنید. اعالن ترکیب امنیتر در شماره ای که با این ستاگرام ارسال تایید هویت دو مرحله ای کلیک کنید شر

یم کنید. با استفاده از یک برنامه شخص ثالث برای رمز عبور وارد پروفایل خود شوید و سپس روی نماد 

به بزنید روی تنظیمات کلیک کنید و سپس بر روی امنیت کلیک کنید و در  در گوشه سمت راست باال ضر

وع به کار کنید  و نماد کناری را روشن کنید برنامه نهایت روی تأیید هویت دو مرحله ای کلیک کنید شر

احراز هویت یم توانید یک برنامه شخص ثالث را نصب کنید یا آن را به صورت دستر نصب کنید. ییک از 

های روی صفحه را دنبال کنید تا برای تکمیل فرآیند، کد دو گزینه را انتخاب کنید و سپس دستورالعمل

 .ینستاگرام قرار دهیدرقیم را از برنامه شخص ثالث در ا 6تأیید 

 حال اگر بخواهیم آن را غبر فعال کنیم چه باید کرد؟

 

فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای در اینستاگرام  :نحوه غبر

و مرحله ای اینستاگرام را به راحتر خاموش کنید. ما مراحل با انجام چند مرحله یم توانید احراز هویت د

اک خواهیم گذاشت. بیایید با مراحل مربوط به  خاموش کردن آن را در تلفن همراه و دسکتاپ به اشبر

وع کنیم  .دستگاه های تلفن همراه شر

فعال کردن احراز هویت دو عامیل در تلفن همراه آمده است  :در اینجا مراحل غبر



 رام را باز کنید و از نمایه خود به تنظیمات بروید. با زدن سه خط افقر یم توانید به آن برسیداینستاگ

 به بخش امنیت بروید

هنگایم که در بخش امنیت قرار گرفتید، یم توانید گزینه احراز هویت دو مرحله ای را مشاهده کنید. از 

فعال کنید  .اینجا یم توانید هر دو روش احراز هویت را غبر

تاپ مشابه موبایل تاپ بیندازیم: مراحل دسکاکنون، بیایید نگایه به نحوه خاموش کردن آن در دسک

وع کنید. پس از کلیک بر روی تنظیمات، گزینه ر به تنظیمات در نمایه خود شر  Privacy هایاست. با رفتر

and Security را در منوی سمت چپ پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. سپس گزینه Two-Factor 

Authentication  را مشاهده خواهید کرد. برای ادامه روی دکمه ویرایش کلیک کنید. در نهایت، یم

وع به ویرایش احراز هویت دو عامیل در اینستاگرام کنید  .توانید شر

 


