
 چگونه اکانت اینستاگرام را حذف کنیم؟

غم آنچه در تجدید نظر در مورد حذف اکانت خود گفتیم. گایه اوقات الزم است حساب خود را برای  علیر

همیشه حذف کنید. لطفا به این نکته توجه کنید که امکان حذف اکانت از اپلیکیشن روی موبایل وجود 

 :ندارد. مهم است که از وب وارد حساب خود شوید، سپس

 بروید و ابتدا وارد شوید Delete Your Account به قسمت

 

در این قسمت اینستاگرام دلیل حذف اکانت خود را از شما جویا یم شود. شما باید به این سوال پاسخ 

 ود را دوباره وارد کنید ودهید و سپس رمز عبور خ

به بزنید Permanently Delete My Account روی  ضر

فعال کنیم؟  حال چگونه اینستاگرام را غیر

برای همه ما پیش آمده که دوست نداریم مدتی در اینستاگرام باشیم و بخواهیم برای همیشه اینستاگرام 

یم دوباره خود را حذف کنیم. اما اینستاگرام یم داند که پس از مدتی پ شیمان خواهیم شد و تصمیم یم گیر

ر دلیل قابلیت جدیدی با عنوان به اینستاگرام برگردیم.  به آپدیت  Deactivate Instagram به همیر

فعال کنیم. توجه داشته  اینستاگرام اضافه شده است که به ما کمک یم کند تا مدتی اینستاگرام خود را غیر

ناست که شما یم توانید صفحه خود را در هر زماتر دوباره فعال کنید باشید که دائیم نیست. این بدان مع

فعال کردن   یم ماند. در این مقاله فالو وان قصد دارد نحوه غیر
ی

و تمام اطالعات شما دست نخورده باق

اینستاگرام را به شما آموزش یم دهد و نحوه بازیاتی اکانت خود را به شما یم گوییم. این بدان معناست که 

 یم شم
ی

ا یم توانید صفحه خود را در هر زماتر دوباره فعال کنید و تمام اطالعات شما دست نخورده باق

فعال کردن اینستاگرام را اجرا کنید و به شما ماند. در این مقاله به شما آموزش یم دهم که چگونه غیر

فعال کنیم؟ یم فعال کردن ب گویم که چه روشی خواهد بود.چگونه اکانت اینستاگرام را غیر رای غیر

اینستاگرام باید به وب سایت اینستاگرام مراجعه کنید. این بدان معنر است که شما نیم توانید از برنامه 

 نیم کند با موبایل
ی

فعال کردن حساب خود استفاده کنید. فرق  اینستاگرام خود برای غیر

  



 دنبال کردن چهار مرحله زیر، حساب کاربیا کامپیوتر به اینستاگرام بروید. در هر دو مورد، یم توانید با 

  

فعال کنید  .ری خود را غیر

 .به سایت اینستاگرام بروید و وارد اکانت اینستاگرام خود شوید :1

 

 نستاگرام وارد حساب کاربری خود شدید، روی لینکهنگایم که از طریق وب سایت ای:2

 ویرایش پروفایل در پروفایل خود کلیک کنید

 

فعال کرد :3 ر صفحه ویرایش پروفایل بروید و روی لینک آتی رنگ موقتا غیر ن حساب کاربری من به پاییر

 .کلیک کنید



 

فعال کنید و رمز  در مرحله آخر اینستاگرام از شما یم پرسد که چرا یم خواهید حساب کاربری خود را غیر

فعال کردن  افراد رمز عبور خود را وارد یم کنند    عبور خود را وارد کنید.  اگر به دالیل امنینی تصمیم به غیر

ارائه شده را انتخاب کرده و به اینستاگرام اکانت اینستاگرام خود گرفته اید، یم توانید ییک از گزینه های 

 گزینه
ی

 .را انتخاب کنید just need a break اطالع دهید. اما اگر نیازی به انجام این کار ندارید، به سادگ

 


