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دانلود فیلم

اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی معروف در سراسر دنیا است، که میلیون ها کاربر به منظور برقراری تعامل با

دوستان، آشنایان، رقبا و یا مشتریان خود با اشتراک گذاری عکس و ویدئو در آن فعالیت می کنند.

بیشتر اوقات افراد به هنگام بروز مشکلی در پیج شان مانند هک شدن، دیسیبل شدن پیج ویا بالک شدن اکانت در

اینستاگرام بیخیال تماس با تیم پشتیبانی اینستاگرام می شوند. حتی برخی مواقع بدون هیچگونه تالشی برای رفع

مشکل موجود، ترجیح می دهند قید پیج شان را بزنند و مجددًا یه اکانت جدیدی برای خود باز کنند. اما از آنجایی که

امروزه بسیاری از افراد کسب و کار خود را در اینستاگرام راه اندازی کرده اند، بنابراین به راحتی نمی توان از کنار مشکالت

بوجود آمده در پیج اینستاگرامی عبور کرد.

اما از طرفی دیگر، چون اینستاگرام در حال حاضر بیش از یک میلیارد کاربر فعال در هر ماه دارد، مکاتبه با اینستاگرام

بسیار سخت می باشد. از این رو برای هر نوع درخواستی که از پشتیبانی اینستاگرام دارید، بایستی دلیل منطقی داشته

باشید؛ در غیراینصورت حتی اگر پیام شما به دست تیم پشتیبانی اینستاگرام هم برسد نمی تواند گره ای از مشکل شما را

باز کند.

https://www.digi-follower.com/wp-content/uploads/2022/08/How-to-contact-Instagram-support.mp4
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عالوه بر تمامی موارد باال توجه کنید که گاهی اوقات فرصت مکاتبه با پشتیبانی اینستاگرام برای کاربران به ویژه برای

ایرانی ها محدود است. البته ما سعی داریم تکنیک هایی را برای دور زدن این محدودیت ها به شما آموزش دهیم؛ اما

به هر حال، اگر فرصتی برای برقراری ارتباط با پشتیبانی در مورد رفع مشکل ایجاد شده پیش آمد، از آن به طور موثر

استفاده کنید.

در این مقاله تمامی راه های ارتباط با پشتیبانی اینستاگرام و نحوه ارسال پیام برای رفع مشکالت را به به شما معرفی

خواهیم کرد.
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 راه هاي ارتباط با پشتیبانی اینستاگرام چیست؟

برای برقراری ارتباط با پشتیبانی اینستاگرام به چند طریق می توانید اقدام کنید؛ در ادامه ضمن اینکه هر یک از این راه

های ارتباطی را به شما معرفی خواهیم کرد، نحوه گزارش مشکل اینستاگرام از طریق پشتیبانی را نیز به طور کامل توضیح

می دهیم.

گزینه اول: ارتباط با پشتیبانی از طریق شماره تلفن

یکی از راه های ارتباط با پشتیبانی اینستاگرام، از طریق شماره تلفن است؛ اما به دلیل حجم زیاد تماس های تلفنی از

سراسر دنیا با شماره تلفن پشتیبانی اینستاگرام، این شماره دیگر پاسخگوی کاربران نمی باشد.

گزینه دوم: برقراري ارتباط با پشتیبانی اینستاگرام از طریق ایمیل

ارسال ایمیل به اینستاگرام دومین روش برای مکاتبه با اینستاگرام جهت حل مشکالت پیج کاربران می باشد. آدرس

ایمیل اینستاگرام Support@instagram.com است. اما تیم پشتیبانی اینستاگرام، ایمیل های ارسال شده از سوی

کاربران عادی اینستاگرام را پاسخ نمی دهند.

اینستاگرام دو استراتژی متفاوت در پاسخگویی به ایمیل کاربران خود دارد؛ اگر جزء کاربران عادی اینستاگرام هستید، به

احتمال زیاد ایمیل شما نادیده گرفته می شود.

اما اگر یک اینفلوئنسر، برند و یا یک پیجی با تعداد فالوورها و نرخ تعامل باال به پشتیبانی اینستاگرام ایمیل ارسال

کند،معموال به ایمیل این اکانت ها پاسخ داده می شود

حال به نظر شما در چنین شرایطی، کاربران عادی چگونه می توانند مشکالت پیج اینستاگرام خود را حل کنند؟

Help Center گزینه سوم برقراري ارتباط با پشتیبانی از طریق سایت
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حال که متوجه شدید شماره تماس و ایمیل اینستاگرام پاسخگوی مشکالت کاربران عادی نیست، بهترین راهی که باقی

می ماند ارسال تیکت به سایت پشتیبانی اینستاگرام Help.instagarm.com است. در اصل اینستاگرام این سایت را

جهت ارائه ی خدمات پشتیبانی به کاربران عادی خود ایجاد کرده است.

Help Center اینستاگرام ابزار قدرتمندی است، که دستورالعمل هایی برای رایج ترین مشکالت کاربران اینستاگرام ارائه

می دهد. در این نوع راهنمایی شما با شخص خاصی صحبت نمی کنید، اما همه موارد توسط افراد واقعی که در شرکت

اینستاگرام کار می کنند نوشته شده است. در واقع شما مستقیمًا با اینستاگرام مکاتبه نمی کنید، اما می توانید از توصیه

های آن که برای رایج ترین مشکالت کاربران در اینستاگرام در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.

ما در این بخش نحوه ی برقراری ارتباط با سایت پشتیبانی اینستاگرام را از طریق نسخه ی وب را توضیح می دهیم. به

منظور ارسال تیکت پشتیبانی در اینستاگرام مراحل زیر را دنبال کنید.

دیجی فالوور مرجع خرید فالور اینستاگرام شما می توانید با خرید فالوور واقعی از دیجی فالوور می توانید پیج خود را به

بهترین کیفیت  خود برسانید.

Help Center 2 روش براي دسترسی به

 instagarm.com از طریق سایت اینستاگرام

مستقیمًا سایت اینستاگرام را باز کنید و در صفحه log in بدون ورود به اکانت خود، بر روی گزینه help در قسمت پا�ن

صفحه کلیک کنید تا به سایت Help.instagarm.com منتقل شوید. 

اگر از قبل در نسخه وب در اکانت اینستاگرام خود الگین شده اید، می توانید از قسمت تنظیمات گزینه help را انتخاب

کنید تا به سایت Help.instagarm.com دسترسی پیدا کنید.پ

https://www.digi-follower.com/buy-iranian-followers/
https://www.digi-follower.com/buy-iranian-followers/
http://www.instagarm.com/
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Help.instagarm.com از طریق سایت

راه دیگر برای ارتباط Help Center این است که از طریق خود سایت Help.instagarm.com اقدام کنید. 

اگر در زبان انگلیسی مهارت کافی ندارید، برای آسان بودن انجام سایر مراحل و به منظور تغ�ر زبان، روی آیکون مداد را

در انتهای صفحه کلیک کنید و زبان زبان وبسایت را به فارسی تغ�ر دهید.

http://help.instagarm.com/
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Help اکنون به سادگی می توانید در صفحه ی ابتدایی سایت، مشکل پیج خود را از بین گزینه های موجود بیابید. در

Center مشکالت متداول و رایجی که برای بسیاری از کاربران اینستاگرام اتفاق افتاده است، آورده شده است. به احتمال

زیاد مشکل شما نیز در این راهنما است؛ به جهت دستیابی به مقاله مربوطه کافیست در نوار جستجو مشکل خود را

بنویسید تا اینستاگرام مقاالت و توصیه های پیشنهادی خود را به شما نشان دهد. برای اینکه بتوانید از مقاالت درج شده

در این قسمت به خوبی استفاده کنید، بهتر است انگلیسی بدانید؛ زیرا به زبان فارسی مقاالت چندان متداول و خواندنی

وجود ندارد.

 

گزینه چهارم: ارتباط با پشتیبانی اینستا از طریق خود اپلیکیشن
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شما می توانید از طریق اپلیکیشن اینستاگرام اقدام به مکاتبه با تیم پشتیبانی اینستا کنید؛ برای برقرای ارتباط با تیم

پشتیبانی اینستاگرام مراحل زیر را دنبال کنید:

در ابتدا وارد اپلیکیشن اینستاگرام شوید و به قسمت پروفایل خود مراجعه کنید. 

با کلیک بر روی آیکون سه خط در قسمت پروفایل، داشبورد پروفایل تا نمایان می شود. 

در این قسمت بر روی گزینه setting (تنظیمات) کلیک کنید و از بین گزینه های موجود، گزینه help را پیدا کنید. 

Help Center مجددًا به صفحه ای منتقل می شوید که می توانید در آن جا به گزینه Help با کلیک بر روی گزینه

دسترسی پیدا کنید. 

اکنون می توانید مشکل خود را در باکس جستجو تایپ کرده و مقاله مرتبط با آن را مطالعه کنید. 

یک روش دومی نیز برای ارسال گزارش مشکل پیج تان از طریق خود اپلیکیشن وجود دارد: 

تمامی مراحل ذکر شده در باال را طی کنید تا برسید به گزینه Help، با کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه جدیدی می

شوید.
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اکنون توانید از طریق گزینه ی Report a Problem اقدام کنید. 

در صفحه ای که برایتان نمایش داده می شود، مشکل خود را تایپ کنید. 

اگر عکس و یا اسکرین شات از مشکل پیش آمده داشته باشید، آن را ضمیمه ی پیام خود کنید. 

سپس بر روی گزینه Submit کلیک کنید تا گزارش مشکل پیج تان به پشتیبانی اینستاگرام ارسال شود.

Twitter یا Facebook گزینه پنجم: ارتباط با تیم پشتیبانی اینستاگرام از طریق

روش دیگری جهت مکاتبه با تیم پشتیبانی اینستاگرام، ارسال پیام به صفحه فیس بوک یا تو�تر اینستاگرام می باشد.

بدین منظور کافیست به آدرس facebook.com/InstagramEnglish بروید و روی گزینه Message کلیک کنید و پیام

خود را تایپ کنید.

برای ارسال پیام به تو�تر اینستاگرام کافیست در اکانت تو�تر خود، از قسمت Direct message اقدام کنید، برای این

منظور باید instagram@ را در بخش دایرکت مسیج سرچ کنید و در نهایت پیام خود را تایپ کنید.

چه نوع مشکالتی را می توان به اینستاگرام گزارش داد؟

در اینستاگرام برای ریپورت کردن یک پیج یا پست نیز می توانید با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار کنید؛ برای کسب اطالعات

بیشتر در مورد ریپورت اینستاگرام، مقاله آموزش تصویری ریپورت پیج های آزار دهنده و مزاحم در اینستاگرام را مطالعه

کنید.

لیستی از مشکالت رایج اینستاگرام که کاربران می توانند به منظور حل آن ها از اینستاگرام درخواست پشتیبانی کنند: 

 Hacked Accounts اکانت های هک شده

 Impersonation Accounts اکانت های جعل هویت

 Underage Children کودکان زیر سن قانونی

 Hate Accounts اکانت های حاوی محتواهای آزاد دهنده

 Exposed Private Information اکانت های حاوی مسائل خصوصی افشا شده

Others و یا Self-injury , Abuse and Spam محتواهای هرزنامه یا خودآزاری و دیگرآزاری

کالم آخر

در حال حاضر اینستاگرام یکی از محبوب ترین و موفق ترین شبکه های اجتماعی در سراسر جهان است؛ اما با وجود این،

هنوز هم نقص ها و باگ هایی زیادی دارد. بزرگترین نقص اینستاگرام، برقرای ارتباط سخت با تیم پشتیبانی آن به هنگام

https://www.digi-follower.com/how-to-report-annoying-pages-on-instagram/
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بروز مشکل است. ما در این مقاله سعی کردیم تمامی راه های ارتباط با پشتیبانی را به شما شرح دهیم؛ اما با این حال

جواب گرفتن از بخش پشتیبانی بسیار سخت و زمان بر می باشد.

به همین دلیل به شما توصیه می کنم طبق قوانین الگوریتم اینستاگرام فعالیت کنید و تمامی تکنیک های امنیتی پسورد

تان را در اینستاگرام اجرا کنید تا از پیشامد مشکالتی مانند بالک یا هک شدن پیج تان یا فراموشی رمز اینستاگرام در

امان باشید.

اگر در ارسال تیکت به پشتیبانی اینستاگرام با مشکل مواجه شدید، با کارشناسان ما در دیجی فالوور تماس بگیرید تا آن

ها راهنمایی های الزم را در اختیارتان بگذارند. آیا شما تا به حال با مشکلی مواجه شدید که بخواهید با پشتیبانی

اینستاگرام تماس بگیرید؛ تجربیات خود را در این زمینه در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

دیدگاه *

نام *

ایمیل *

reCAPTCHA
من ربات نیستم

شرایط حریم خصوصی - 

فرستادن دیدگاه

https://ca.movies.yahoo.com/contact-instagram-support-help-account-205414119.html#:~:text=You%20can%20contact%20Instagram%20support,via%20Instagram's%20online%20Help%20Center.
https://www.google.com/intl/fa/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fa/policies/terms/

