
 اینستاگرام در ایمیل تایید و کانفیرم آموزش

 گذشت, آنها کنار از سادگی به نباید و کرد رعایت دقت با را موارد تمام باید خود, کاربری حساب امنیت سطح بردن باال برای دانید می حتما

 در ایمیل تایید همان کردن کانفیرم معنی , اینستاگرام ایمیل کردن کانفیرم عنوان تحت ایم ردهک آماده و طراحی شما برای را آموزشی بار این

 کرده وارد را خودتان واقعی ایمیل شما آیا که بداند خواهد می اینستاگرام قابلیت, این از استفاده با ندارند؛ هم با تفاوتی هیچ و است اینستاگرام

 نیست سختی کار کنید, تایید را آن باید که کند می ارسال شما برای ایمیل یک منظور همین برای نه؟ یا اید

 اینکه برای شوید, می روبرو Address Email Your Confirm پیغام با باشد, تایید منتظر شما ایمیل اگر شوید, خود اینستاگرام پیج وارد

 (1 شماره – زیر )تصویر بزنید تاییدیه( )ارسال Confirmation Send رنگ آبی دکمه روی بر باید گردد ارسال برایتان شدن تایید ایمیل

 و تنطیمات صفحه مشاهده با بعد مرحله در (,2شماره-فوق )تصویر کنید کلیک Profile Edit روی بر نکردید, مشاهده را باال پیغام اگر

 رنگ نارنجی عالمت ایمیل آدرس ویروبر اگر پروفایل( )اطالعات Information Profile بخش در کاربری, حساب ویرایش

 CONFIRM,نمایش شما برای که ای پنجره در حال (3شماره-فوق )تصویر گردد ارسال شما ایمیل به تاییدیه تا کنید کلیک آن روی بر دیدید 

 (4 شماره – فوق )تصویر بزنید OK روی بر شود می داده

 مجدد تایید به نیاز و شده تایید و کانفیرم قبل از شما ایمیل اینکه یعنی , بود ننوشته CONFIRM گزینه ایمیل روبروی که صورتی در : نکته

 نیست

 بررسی را هرزنامه یا اسپم پوشه یا و Inbox یا ورودی صندوق پوشه شود, ارسال برایتان تایید ایمیل تا بکشد طول ای دقیقه چند است ممکن

 باز را آن حال , (1شماره – زیر )تصویر کنید می مشاهدهInstagram for address email your Confirm  عنوان تحت پیامی کنید,

 کنید

 ایمیل بار دو و ام داده تاییدیه درخواست بار دو من یعنی 2 نوشتهInstagram  گزینه کنار کنید دقت 1 شماره زیر تصویر در اگر : نکته

 )اگر کنید باز کردن تایید برای را ایمیل آخرین و کنید دقت ایمیل ساعت و تاریخ به کردید باز را ایمیل اینکه از بعد لذا شده, ارسال من برای

 کنید( انتخاب کانفیرم برای را کدام کند ینم فرقی باشد شده ارسال کم زمانی فاصله با یا همزمان ها تاییدیه
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 از بعد شما پیج نام کنید, نگاه را ایمیل متن کار این برای باشد, صحیح که نمائید بررسی را خودتان پیج نام ابتدا کردید, باز را ایمیل وقتی

 صورت به تا (2 شماره – فوق )تصویر بزنیدAddress Email Confirm  رنگ آبی دکمه روی بر سپس گیرد, می قرار Hi کلمه

 – فوق )تصویر بزنید Ok روی بر کار اتمام برای , شود انجام موفقیت با ایمیل تایید و شوید هدایت اینستاگرام اپلیکیشن و برنامه به خودکار

 (3 شماره

 و ارتقاء  جهت در آن از توانید می که باشد می هایی آموزش از یکی جزء اینستاگرام ایمیل کردن کانفیرم , بود خوب خیلی آفرین

 نمائید استفاده خود  اینستاگرام پیج امنیت افزایش

 اکانتی همان وارد اینستاگرام برنامه طریق از ابتدا بزنید, Address Email Confirm رنگ آبی دکمه روی بر بخواهید اینکه از قبل : نکته

 ابتدا باید است, شده ثبت کاربری حساب 5 شما گوشی در اینستاگرام برنامه یک روی بر اگر )مثال دارید را آن کردن کانفیرم قصد که شوید

 شوید( می مواجه خطا با صورت این غیر در کنید تایید را آن ایمیل دارید قصد که شوید ابیحس همان وارد
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