
 :یافتن کاربران اینستاگرام از طریق ایمیل

اگر آدرس ایمیل یک کاربر را دارید و می خواهید به دنبال کاربر اینستاگرام بگردید، می توان روش های مختلفی را 

 .اعمال کرد

 برای اتصال اینستاگرام و یافتن کاربر، کاربر را در فیس بوک اضافه کنید

ساده ترین روشی که می توان ابتدا برای یافتن کاربر اینستاگرام از طریق آدرس ایمیل استفاده کرد، استفاده از فیس 
بوک است. مجدداً، فیس بوک این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد که با استفاده از آدرس های ایمیل، کاربران 

 .را جستجو کنند

آدرس ایمیل را تایپ کنید تا نام کاربر را دریافت کنید. سپس، هنگامی که نام کاربر را  ،Fakebook در گزینه جستجوی

 .به دست آوردید، می توانید مراحل زیر را برای جستجوی اینستاگرام دنبال کنید

 .با نام نمایشی کاربر، می توانید این مراحل را برای جستجوی کاربر در اینستاگرام دنبال کنید

 برنامه اینستاگرام خود را راه اندازی کنید: ۱مرحله 

روی برنامه اینستاگرام روی دستگاه خود ضربه بزنید تا آن را اجرا کنید، و بالفاصله شما را به صفحه اصلی هدایت می 
ود را کند. سپس، با کلیک بر روی نماد نمایه دایره ای در گوشه سمت راست پایین نوار منو در صفحه اصلی، نمایه خ

 .باز کنید

 به نوار جستجو بروید: ۲مرحله 

به نوار جستجو در اینستاگرام خود در باالی صفحه بروید. عالوه بر این، پس از کلیک بر روی نوار جستجو، می توانید 

 .نام نمایشی کاربر را که جستجو کرده اید با استفاده از آدرس ایمیل آنها وارد کنید

 را جستجو کنید کاربر اینستاگرام: ۳مرحله 

هنگامی که نام نمایشی را تایپ کردید، نام کاربری و نمایه کاربر در قسمت کشویی نوار جستجو ظاهر می شود. 

 .سپس روی نمایه ضربه بزنید تا به نمایه کاربر نگاه کنید

 از خدمات شخص ثالث برای جستجوی کاربران اینستاگرام از طریق ایمیل استفاده کنید

اینستاگرام گزینه جستجوی مستقیم کاربران اینستاگرام از طریق آدرس ایمیل آنها را غیرفعال کرده است،  از آنجایی که
 .شما می توانید از خدمات شخص ثالث برای فعال کردن این کار استفاده کنید

رس های ایمیل به طور مشابه، خدمات مختلفی در اینترنت موجود است که به کاربران امکان می دهد با استفاده از آد
به دنبال حساب های رسانه های اجتماعی بگردند. عالوه بر این، برخی از این خدمات و عملکرد آنها در زیر ذکر شده 

 .است

 Lullar یافتن کاربران اینستاگرام از طریق ایمیل: با استفاده از



لوالر سایتی است که اکانت های رسانه های اجتماعی افراد را در اختیار کاربران قرار می دهد. به عنوان مثال، برای 

 People search by email“ جستجوی کاربران خاص اینستاگرام با استفاده از ایمیل، به سایت مراجعه کرده و گزینه
or name” را انتخاب کنید. 

تایپ آدرس ایمیل شخص شما را به حساب های رسانه های اجتماعی فرد هدایت می کند. از آنجایی که لوالر پایگاه 
داده خود را ندارد، به عنوان یک موتور جستجو برای جستجو در رسانه های اجتماعی با استفاده از آدرس های ایمیل 

رسانه های اجتماعی خود متصل کرده اند در لیست ظاهر  عمل می کند. کاربرانی که آدرس ایمیل فعالی را به حساب
 .می شوند

 


