
 ایمیل در اینستاگرام خود را تغییر دهید

اگر آدرس ایمییل را که هنگام ثبت نام برای اکانت اینستاگرام خود وارد کرده اید گم کرده اید، یا اگر به هر 

 . .دلییل یم خواهید آن را تغییر دهید، باید مراحل زیر را دنبال کنید تا ایمیل خود را تغییر دهید

 .بیایید بدون اتالف وقت به رساغ کارهایی برویم که باید انجام دهید

 :مرحله اول

اپلیکیشن اینستاگرام را از گوشی خود باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس با کلیک بر روی 

ن سمت راست وارد پروفایل خود شوید. پس از وارد شدن به نمایه خود، روی دکمه  نماد در گوشه پاییر

 ."ویرایش نمایه" کلیک کنید

 :مرحله دوم

در صفحه ای که باز یم شود یم توانید بسیاری از اطالعات حساب خود را مشاهده کنید. در این صفحه 

به آدرس ایمیل خود بروید و آدرس ایمیل خود را تغییر دهید. سپس تایید کنید و خارج شوید. به یاد 

 .نه از آن استفاده یم کنید وارد کنیدداشته باشید که آدرس ایمییل را که فعال 

 :مرحله سوم

پس از این فرآیند، اینستاگرام یک ایمیل تایید برای تایید به ایمیل داده شده شما ارسال یم کند. ایمیل 

تایید یک ایمیل معتیر برای مدت زمان مشخیص است. اگر اتصال ارسال شده از طریق ایمیل در مدت 

س ایمیل جدید در سیستم منعکس نخواهد شد. اگر در طول این فرآیند زمان مشخیص وارد نشود، آدر 

اید، ممکن است لزم باشد دوباره بررش کنید که آیا آدرس ایمیل خود را به درستی ایمیل را دریافت نکرده

 .اید یا خیر وارد کرده

ن باید پوشه های اب شما را در حساب ایمیل خود بررش کنید. امنیت حس Junk یا Spam همچنیر

ش  استفاده از یک ایمیل فعال در اینستاگرام به شما امکان یم دهد در هر زمان به حساب خود دسیی

داشته باشید. چه رمز عبور خود را فراموش کرده باشید و چه حساب کاربری شما به رسقت رفته باشد، 

ش داشته باشید  .همیشه یم توانید از طریق آدرس ایمیل خود به حساب خود دسیی

اگر یم خواهید با افزودن آن حساب دیگری ایجاد کنید، یم توانید از همان آدرس ایمیل با نام دیگری در 

اینستاگرام استفاده کنید. به این ترتیب، یم توانید راحت تر از هر دو حساب خود محافظت کنید. برای 

ی د. آدرس ایمیل برای امنیت اطمینان از ایمن بودن حساب اینستاگرام خود، این توصیه را نادیده نگیر

وری است  .حساب شما ضن

 


