
 چگونه مشکالت اینستاگرام را به پشتیبانی گزارش دهیم؟

 زمانی استفاده کنید که حساب شما توسط افراد 
ی

گزارش مشکل در اینستاگرام شما یم توانید از این ویژگ

مخرب به خطر بیفتد، زمانی که توسط شخیص آزرده یم شوید، هنگایم که اکانت های اسپم را یم بینید یا 

رای گزارش مشکل در اینستاگرام زمانی که یم خواهید بازخورد یا پیشنهادانی در مورد برنامه ارائه دهید. ب

کافیست به صفحه راهنما بروید و آن را گزارش دهید! حتی اگر این کار را از طریق برنامه انجام دهید، شما 

 .را به صفحه وب هدایت یم کند

ی از آنجانی که نیم توانید این کار را از طریق برنامه انجام دهید، یم توانید این کار را فقط از صفحه راهنما

 .وب سایت رسیم اینستاگرام انجام دهید

 

 نه مشکالت اینستاگرام را گزارش کنیم؟چگو  

آیا نیم دانید چگونه مشکالت اینستاگرام را گزارش دهید؟ اجازه دهید به طور مفصل برای شما توضیح 

خط دارای نقطه در گوشه  3دهیم. برنامه اینستاگرام را باز کنید و به بخش پروفایل خود بروید. روی 

به بزنید. روی به « گزارش مشکل»کلیک کنید و روی  SUPPORT پیوند سمت راست باالی برنامه ضی ضی

ح مفصیل بنویسید. و ارسال  بزنید. موضویع را که یم خواهید در مورد آن نظر بدهید انتخاب کنید و شر

کنید. خودشه! فریم که ارسال کردید به تیم پشتیبانی فتی اینستاگرام رسید. در فرآیند بعدی منتظر 

 .ده ایدگزارشر باشید که ارسال کر 

یا از وب سایت انجام دهید. تمام موارد  (و اندروید iOS) یم توانید این کار را از اپلیکیشن اینستاگرام

ارسایل شما از طریق برنامه با اتصال مستقیم به وب سایت انجام یم شود. فقط لینک از برنامه 

 .اینستاگرام تغییر مسیر داده یم شود

 چرا باید مشکل اینستاگرام را گزارش کنم؟

اگر یم خواهید مشکیل را در اینستاگرام برطرف کنید، باید آن را گزارش دهید. در غیر این صورت، شما 

را تجربه خواهید کرد و مشکالنی که در حال تجربه آن هستند، افزایش خواهند  همچنان این مشکالت



ی در کار نیست. اینستاگرام به هر گزارشر که یم رسد و دهید یمیافت. فکر نکنید اگر شکایت کنم، تدابیر

یان اینستاگرام اعتماد کنید. آنها تمام تالش خود را آن را حل یم یم کنند تا  کند. یم توانید به خدمات مشیی

ی کنند  .امنیت کاربران و عملکرد مناسب برنامه را تضمیر

ی باشید، به رفع همه مشکالت کمک یم کند. اینستاگرام یک شماره گزارش به شما  یم توانید از آن مطمی 

 را که ارسال یم کنید ردیانی کنید. با این شماره گزارش یم توانید وضعیت 
یم دهد تا بتوانید هر گزارشر

خود و کل روند را رصد کنید. هنگایم که شکایت شما بررش یا حل شد، یک اعالن ایمیل دریافت  شکایت

یم کنید. اگر از نتیجه راضی نیستید یم توانید یک ریپورت اینستاگرام جدید بسازید و اطالعات دقیق تری 

 .ارائه دهید تا رفع شود

 


