
 :حذف اکانت توسط اینستاگرام

توجه داشته باشید که بسیاری از حساب های حذف شده، حساب های تجاری با صدها ساعت کار و تالش بودند. 

ارتباطات، الیک ها، نظرات، پست ها و از دست دادن ناگهانی همه اینها، هر کاربری را ناراضی می ایجاد بسیاری از 
کند. بسیاری از این دارندگان حساب می خواهند حساب های خود را بازگردانند، و از آنجایی که اینستاگرام پشتیبانی 

 .ندتلفنی ندارد، این موضوع ممکن است بسیاری از کاربران را ناامید ک

بسیاری از آنها هیچ امیدی به بازپس گیری حساب های خود یا هیچ تمایلی برای ایجاد یک حساب کاربری جدید یا 

حتی توصیه اینستاگرام به دیگران ندارند. زیرا هیچ تضمینی برای داشتن یک حساب کاربری برای همیشه وجود ندارد 

 .و به نظر می رسد کنترلی روی حساب خود ندارند

والی که بای ما پیش می آید این است که، چگونه اکانت حذف شده یا غیر فعال اینستاگرام خود را بازیابی حال س
 کنیم؟

در  اینستاگرام. امیدواریم اگر اینستاگرام آن را حذف کرده باشد، راه هایی برای بازگرداندن حساب های شما وجود دارد
اعالم کرد که در صورت عدم تخطی از خط مشی های اینستاگرام به کاربران خود  ۲۰۱۹ژوئیه  ۱۸اطالعیه خود در 

دهید، یک گزارش ارسال  فرصتی برای تجدید نظر می دهد. برای انجام این کار، باید از طریق مرکز راهنمایی درخواست

 .کنید و ایمیل پاسخ خودکار اینستاگرام از شما اطالعات اضافی در مورد حساب شما می خواهد

 :در اندروید

توانید در زیر نماد ورود به سیستم، دریافت کمک را ببینید. نام کاربری، ایمیل یا شماره در صفحه ورود به سیستم، می

ضربه بزنید. اگر نام کاربری خود را فراموش کرده اید، می توانید از طریق عدم اطالع  Next تلفن را وارد کنید، سپس روی

 .از نام کاربری خود، آن را بازیابی کنید

 .های روی صفحه را دنبال کنیدضربه بزنید، سپس دستورالعمل« کنداطالعات ورود به سیستم من کار نمی»روی 

 :iOS (iPhone) در

 روی فراموشی رمز عبور در صفحه ورود ضربه بزنید

کند، روی آن ضربه بزنید و توانید مشاهده کنید که اطالعات ورود من کار نمیدر زیر پیوند ارسال ورود به سیستم، می

 .ها را دنبال کنیدسپس دستورالعمل

اطمینان حاصل کنید که آدرس ایمیل صحیحی را وارد کرده اید که به آن دسترسی دارید. پس از ارسال گزارش، 
درخواست شما ایمیلی برای شما ارسال می کند و از شما می خواهد که اطالعات بیشتری ارائه  اینستاگرام در مورد

 .دهید

نویسی که اینستاگرام ارائه های تأیید، ارسال عکسی از صاحب حساب است که کاغذی با کد دستیکی از روش

نام تلفن فردی است که با آن ثبت کند در دست دارد. راه دیگر برای تأیید حساب، ارسال آدرس ایمیل یا شمارهمی

، و iPhone ،Android ،iPad :به عنوان مثال) کرده است و نوع دستگاهی که در زمان ثبت نام استفاده کرده است
اینستاگرام پیوندی با دستورالعمل های بازیابی حساب را در نظر گرفته و ارسال می کند که از طریق آن می  .(غیره

 ی شدتوان وارد حساب کاربر

 :پیام به این صورت است

 سالم،“

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85


حساب شما دوباره فعال شده است و اکنون باید بتوانید به آن دسترسی داشته باشید. ما برای ناراحتی متاسفیم. 

 «.اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً از مرکز راهنمایی دیدن کنید

همچنین ممکن است دسترسی به برنامه های شخص ثالث را لغو کنید و این فرآیند را امتحان کنید. بسیاری از کاربران 

 .گزارش می دهند که در نهایت می توانند حساب خود را پس بگیرند

 


