
12/24/22, 2:05 PM آموزش ورود بھ اینستاگرام بدون نصب اپلیکیشن از طریق ایمیل و گوگل (آماده انتشار)

https://www.digi-follower.com/?p=392807&preview_id=392807&preview_nonce=f724b50403&post_format=standard&_thumbnail_id=423344&previe… 1/11

Rate this post

آنچه در ادامه خواهید خواند :
•iOS ورود به اینستاگرام بدون نیاز به گوشی اندروید یا

چگونه با استفاده از کامپیوتر وارد اینستاگرام خود شویم؟•

ارسال دایرکت در کامپیوتر•
سواالت پرتکرار•

آیا میتوان با استفاده از کامپیوتر و لپتاپ وارد اکانت اینستاگرام شد؟•

چگونه میتوان با کامپیوتر یا لپتاپ وارد اینستاگرام شد؟•

آیا امکان ارسال دایرکت با استفاده از کامپیوتر وجود دارد؟•

چرا نمیتوانم از طریق کامپیوتر وارد اکانتم شوم؟•
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حتما برای شما ھم پیش آمده کھ خواستھ اید بھ اینستاگرام خود دسترسی پیدا کنید اما تلفن ھمراه نداشتھ اید و یا این کھ نتوانستھ
اید اپلیکیشن اینستاگرام را روی تلفن خود نصب کنید. در چنین زمان ھایی میتوانید بدون نیاز بھ داشتن گوشی ھمراه و فقط با

استفاده از یک مرورگر و اتصال اینترنتی و با دانستن نام کاربری، آدرس ایمیل یا مشاره تلفن ھمراه خود وارد اکانت خود
شوید.

iOS ورود بھ اینستاگرام بدون نیاز بھ گوشی اندروید یا

اگر قصد ورود بھ اینستاگرام دارید و در حال حاضر بھ تلفن ھمراه دسترسی ندارید، میتوانید این کار را از طریق سایت انجام
دھید. کافی است نام کاربری یا ایمیلی کھ با آن ثبت نام کردید بھ ھمراه رمز عبور خود را بدانید تا بتوانید بھ اکانت خود

دسترسی داشتھ باشید.

برای ورود بھ اکانت خود از سایت اینستاگرام استفاده خواھید کرد. نسخھ وب اینستاگرام تقریبا تمامی امکاناتی کھ یک
اپلیکیشن دارد را خواھد داشت. شما میتوانید استوری و پست بگذارید، پست و استوری سایر افراد را تماشا کنید، میتوانید افراد

دیگر را فالو یا آنفالو کنید، میتوانید درخواست فالوی دیگران را بپذیرید یا رد کنید. ھمچنین میتوانید بھ دوستان خود دایرکت
ارسال کنید و یا این کھ وارد اکسپلورر شده و در دریایی از محتوا غرق شوید.

چگونھ با استفاده از کامپیوتر وارد اینستاگرام خود شویم؟

یک مرورگر بروز مانند گوگل کروم یا فایرفاکس را انتخاب کرده و وارد آن شوید.

وارد سایت اینستاگرام شوید. میتوانید Instagram را جست و جو کنید تا در اولین نتیجھ، سایت مورد نظر بھ شما نشان داده
شود. روی آن کلیک کنید تا وارد سایت شوید.

نام کاربری و رمز عبور خود را بھ ترتیب در باکس ھایی کھ بھ شما نشان داده میشود، بزنید.
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بعد از این کھ وارد شدید مشاھده خواھید کرد کھ فضایی تقریبا مشابھ با خود اپلیکیشن اینستاگرام برایتان بھ نمایش در می  آید.

ارسال دایرکت در کامپیوتر

حاال میتوانید بھ بخش ھای مختلف آن دسترسی داشتھ باشید. برای مثال اگر میخواھید برای کسی دایرکت ارسال کنید، میتوانید
از باالی صفحھ کھ آیکن ھایی در آنجا قرار دارد، آیکن مربوط بھ دایرکت کھ مشابھ یک موشک است را انتخاب کنید.

با انتخاب دایرکت میتوانید لیست دایرکت ھایی کھ قبال داشتھ اید را مشاھده کنید و برای دوستان خود پیامی را ارسال کرده و یا
این کھ پیام آن ھا را بخوانید.
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ھمچنین اگر بخواھید کھ بھ شخص خاصی کھ در لیست موجود نیست پیام بدھید، میتوانید این کار را با استفاده از سرچ خود
دایرکت انجام دھید.

اصوال در سمت چپ و باالی صفحھ باکسی برای سرچ  وجود دارد. کافی است تا نام کاربری شخص مد نظر را در آن قسمت
نوشتھ و وقتی افراد مختلف برای  تان ظاھر شد، روی شخص مد نظرتان کلیک کنید تا دایرکت برای وی ارسال شود.
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اگر نتوانستید از طریق کامپیوتر وارد حساب اینستاگرام خود شوید:

اگر پسورد یا ھمان روز عبور را فراموش کرده اید، بایستی آن را بازیابی کنید. برای انجام این کار:

Get help logging in در صفحھ الگین زیر قسمتی کھ برای وارد کردن نام کاربری و رمز عبور است، روی گزینھ
بزنید. ممکن است این گزینھ برای شما با نام forgot password نمایش داده شود.

ایمیل، نام کاربری یا شماره تلفن خود را وارد کنید و Next یا گزینھ ای بھ نام Send login link را بزنید.
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بعد از این کار یک پیام دریافت خواھید کرد کھ دستورالعمل الزم برای تغییر پسورد را بھ شما خواھد گفت. احتماال در پیام
دریافتی یک لینک برای شما فرستاده شده است. شما بایستی روی آن لینک زده و وارد صفحھ ای شوید کھ از شما پسورد جدید

را میخواھد. وقتی کھ یک بار پسورد را زدید، از شما میخواھد تا بار دیگر آن را تکرار کنید تا از صحیح بودن آن مطمئن
شود.

سواالت پرتکرار

بله.

آیا میتوان با استفاده از کامپیوتر و لپتاپ وارد اکانت اینستاگرام شد؟ -
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در متن مقاله به صورت کامل این موضوع را شرح داده ایم.

بله. تقریبا تمام امکاناتی که در اپلیکیشن اینستاگرام وجود دارد را میتوانید از طریق سایت آن هم داشته باشید.

ممکن است پسورد یا نام کاربری خود را به اشتباه وارد کرده باشید. همچنین به خاموش بودن دکمه caps lock در

کیبورد خود اطمینان حاصل کنید.

چگونه میتوان با کامپیوتر یا لپتاپ وارد اینستاگرام شد؟ -

آیا امکان ارسال دایرکت با استفاده از کامپیوتر وجود دارد؟ -

چرا نمیتوانم از طریق کامپیوتر وارد اکانتم شوم؟ -

فالوور

جستجو …
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