
 نحوه فعال کردن اعالن ها در اینستاگرام

 :چگونه اعالن ها را در اینستاگرام در آیفون فعال کنیم

فرض کنید یک کاربر پرشور اینستاگرام هستید یا کسب و کاری برای تبلیغ دارید. در این صورت، ممکن 

است بخواهید از اینستاگرام نوتیفیکیشن هایی دریافت کنید که به روز رسایی فعالیت های فالوورهایتان را 

 .در اختیار شما قرار یم دهد

توانید نوع تی درگیر شما باشد به شما هشدار یم دهد. اما یمبه طور پیش فرض، اینستاگرام زمایی که فعالی

 کنید یا محتوایی را که به نظرتان مهم نیست محتوایی را که یم
خواهید برای آن اعالن دریافت کنید، فیلیی

 .فیلیی کنید

 :در اینجا نحوه فعال کردن اعالن های اینستاگرام در آیفون خود آورده شده است

 .رام را روی آیفون خود راه اندازی کنیداپلیکیشن اینستاگ

 .منوی اینستاگرام را باز کنید. سه نوار افقی را در گوشه سمت راست باالی صفحه لمس کنید

 .به تب "تنظیمات" بروید و "اعالن ها" را باز کنید

 شوید که دکمه جابجایی 
ی  .خاموش است« مکث همه»مطمئ 

 :لیت های خایص مانندسپس یم توانید اعالن های خود را برای فعا

 از اینستاگرامایمیل و اس ام اسIGTV پست ها، داستان ها و نظرات،فالوور و فالوور،پیام مستقیم،زنده و

ی های خاص فهرستبرای فعال کردن اعالن  است روی آن بخش کلیک کنید و مطمئ 
ی
شده در باال، کاف

 .ها فعال استشوید که دکمه جابجایی آن

 نستاگرام را در دستگاه اندرویدی فعال کنیم؟چگونه اعالن های ای

ها در اینستاگرام در صوریی های دقیقی در مورد نحوه فعال کردن نوتیفیکیشندر این بخش، دستورالعمل

 ساده هستند. اکنون دیگر که کاربر اندروید هستید، به شما ارائه یم
ً
کنیم. مراحیل که باید دنبال کنید نسبتا

دست دادن یک استوری مهم یا نظر فالوورهای خود باشید. در اینجا نحوه فعال الزم نیست نگران از 

 :خود آورده شده است Android های اینستاگرام در دستگاهکردن اعالن

 .اپلیکیشن اینستاگرام را روی گوشی خود اجرا کنید

 .منوی اینستاگرام را باز کنید

به ب ی ضی  .زنیدروی عکس نمایه خود در گوشه سمت راست پایئر

 .سه نوار افقی را در گوشه سمت راست باالی صفحه لمس کنید



ی سمت راست بروید و بخش "اعالن ها" را باز کنید  .به تب "تنظیمات" در گوشه پایئر

 هیچ اعالیی دریافت نیم« های خودکاراعالن»اکنون وارد منوی 
ً
کردید، بررش کنید که آیا شوید. اگر قبال

. برای دریافت نوتیفیکیشن از اینستاگرام باید این دکمه را « مکث همه»دکمه جابجایی  فعال است یا خیر

 .غیر فعال کنید

 از اینستاگرام،ایمیل و اس ام اسIGTV پست ها، داستان ها و نظرات،فالوور و فالوور،پیام مستقیم،زنده و

دامات خایص که هر یک از این بخش ها را باز کنید تا اعالن های مورد نظرتان فعال شود. برای اق

به بزنید. به عنوان مثال، اگر به « فعال»خواهید هشدار دریافت کنید، فقط روی دایره کنار گزینه یم ضی

بروید، هر بار که  Notifications > Following and followers > New followers > On مسیر 

 .دیک فالوور جدید در اینستاگرام دریافت کنید، اعالن دریافت خواهید کر 

 

 :ه اعالن ها را در اینستاگرام در رایانه شخیص فعال کنیمچگون

 ساده است که تکمیل آن بیش از فعال کردن اعالن
ً
های اینستاگرام در رایانه شخیص شما یک فرآیند نسبتا

، پیمایش رایانه خود در تنظیمات برنامه آسان تر یک دقیقه طول نیم ی رابط بزرگیی کشد. به دلیل داشئی

 :ها در اینستاگرام کافیست این مراحل را دنبال کنیدیت اعالناست. برای مدیر 

 .در رایانه شخیص به حساب اینستاگرام خود وارد شوید

 .روی آواتار خود در گوشه سمت راست منوی اینستاگرام در باال کلیک کنید

 .برای باز کردن قسمت "تنظیمات" کلیک کنید

بروید و برای باز  Push Notifications اکنون منوی تنظیمات را در سمت چپ خواهید دید. به بخش

 .کردن آن کلیک کنید

ی شوید  اگر هیچ اعالیی از اینستاگرام دریافت نکردید، ممکن است به دلیل خاموش بودن آنها باشد. مطمئ 

خواهید اعالن هایی که یمای هر یک از بخشبر « از همه»یا « کنماز افرادی که دنبال یم»که آنها را به 

 .دریافت کنید، روشن کنید



ها و نظرات روی ها، الیکها، نظرات، الیکهای زیر فعال کنید: الیکها را برای دستهتوانید اعالنیم

های دایرکت اینستاگرام، دایرکت شده، درخواستهای فالو پذیرفتههای خود، درخواستعکس

ی پستآوریاینستاگرام، یاد  ، و ، درخواستIGTV ها، تعداد مشاهدهها و استوریها، اولئر های پشتیبایی

 ویدیوهای زنده

 


