
 اینستاگرام را برطرف کنیم؟  چگونه خطای ورود به

راه حل ها اکنون که دالیل احتمایل بروز خطای ورود به اینستاگرام را برریس کردیم، زمان آن فرا رسیده 

اک بگذاریم  .است که همه اطالعاتی را که جمع آوری کرده ایم به اشتی

 وضعیت رسور را برریس کنید.1

، هوشمندانه است که رسورهای اینستاگرام را برریس کنید تا مشکل  قبل از امتحان سایر راه حل های فنی

ی مشکل را  ی همی  سید که آیا آنها نت  ورود اینستاگرام را برطرف کنید. یم توانید از خانواده یا دوستان خود بتر

 صتر دارند. پس از آن، تنها کاری که باید انجام دهید این است که قبل 
از امتحان راه حل های دیگر، مدتی

 .کنید

 اکانت فیسبوک لینک شده خود را از اینستاگرام حذف کنید .2

بسیاری از کاربران تنها با آزمایش این روش مشکل را حل کرده اند. برای انجام این کار، حساب اینستاگرام 

؛ ابتدا ا ز طریق مرورگر وارد اکانت اینستاگرام شما باید به حساب فیس بوک شما مرتبط باشد. تو یم تواتی

خود شوید. در مرحله دوم، پیوند حساب فیس بوک خود را در تب تنظیمات حساب لغو کنید. پس از این 

مراحل، باید یک حساب کاربری جدید در فیس بوک ایجاد کنید. این حساب نیازی به ایجاد جزئیات ندارد 

 شما باید؛ در مرورگر خود به اینستاگرام برگردید، از گزینهو یک حساب یک بار مرصف است. با این کار، 

Connect via Facebook  استفاده کنید و حساب جدید فیس بوک خود را متصل کنید. عالوه بر تکمیل

ی  اکانت فیسبوک جدید خود با اکانت اینستاگرام، باید تمایم اطالعات اینستاگرام را پاک کنید. شما همچنی 

 :ت را الیک کنیدیم توانید این پس

فعال کنید.3  .اکانت اینستاگرام خود را به طور موقت غت 

فعال کردن موقت حساب کاربری برای مدتی ییک از روش یس مجدد به اکانت اینستاگرام غت  های دستی

فعال کردن حساب خود، مراحل زیر را دنبال کنید. از طریق مرورگر وارد اینستاگرام خود  است. برای غت 

فعال  Edit Your Profile طریق نمایه خود به تب شوید. از  بروید. پس از ارائه دلیل مناسب برای غت 

 چند ساعت صتر کنید زیرا توصیه نیم کنیم بالفاصله وارد 
ً
فعال کنید. لطفا کردن اکانت خود، آن را غت 

 .ی خود شویدحساب اینستاگرام خود شوید. اکنون یم توانید پس از چند ساعت انتظار وارد حساب کاربر 


