
در بسیاری از شرایط افراد برای فاصله گرفتن از فضای مجازی و افزایش تمرکز فردی بر مسائل مهم تر و یا به دالیل مشابه دیگر  

اقدام به حذف حساب اینستاگرام می کنند.در این مقاله به چگونگی دیلیت اکانت اینستاگرام از طریق گوگل، حذف حساب اینستاگرام از  

 .اوت دی اکتیو کردن و دیلیت اکانت اینستاگرام و چگونگی دی اکتیو کردن حساب اینستاگرام پرداخته خواهد شدطریق خود برنامه، تف

 تفاوت دیلیت اکانت اینستاگرام با دی اکتیو کردن اکانت 

 

یو کردن اکانت  پیش از حذف اکانت اینستاگرام باید از تفاوت بین دی اکتیو کردن و حذف اکانت اینستاگرام مطلع شوید. در دی اکت 

توانید اینستا گرام شما به صورت موقت و د بازه ی مورد نظر خود حساب اینستاگرام خود را از دسترس خارج می کنید.. اما شما می 

هر موقع که مایل بودید، به سادگی پیج خود را فعال نمایید. اما در دیلیت اکانت کامل اینستاگرام، حساب شما به طور کلی حذف خواهد  

و اطالعات، پیام های دایرکت، عکس ها و موارد ذخیره شده در این برنامه غیر قابل دسترس خواهند شد. به طور کلی اگر تنها  شد

هدف شما از حذف اینستاگرام، مدتی دور شدن از فضای مجازی می باشد بهتر است از گزینه ی دی اکتیو به جای دیلیت اکانت  

 .قاله به بررسی چگونگی دی اکتیو و حذف اکانت ایسنتاگرام به طور دائم پرداخته خواهد شداستفاده نمایید. در ادامه ی این م

 دیلیت اکانت اینستاگرام از طریق کامپیوتر 

های کامپیوتر خود را باز کنید و سپس آدرس زیر را وارد کنید. برای ورود به  برای حذف اکانت اینستاگرام ، یکی از مرورگر  •

 !اینستاگرام، گاهی استفاده از ابزار تغییر آی پی نیاز استسایت دیلیت اکانت 

 .پس از کلیک روی لینک دیلیت اکانت اینستاگرام، در صفحه باز شده یوزرنیم و پسورد اکانت خود را وارد کنید •

از طی مراحل بعدی   ی حذف اکانت اینستاگرام منتقل خواهید شد. قبلبعد از ورود اطالعات موردنیاز، به صورت مستقیم به صفحه  •

 !خواهید حذف کنیددیلیت اکانت اینستاگرام، مطمئن شوید این همان اکانتی است که می 

ی دیلیت اکانت  خواهید در ادامه شود که دلیل خود را برای حذف اکانت اینستا وارد کنید. اگر می در ادامه از شما درخواست می  •

 .را انتخاب نمایید Something else یوید، گزینه ای روبرو نش ی اضافه اینستاگرام با هیچ صفحه 

 .رمز عبور پیج خود را در کادر مربوطه وارد کنید •

 .را بزنید Delete یدر آخر مطابق شکل باال، گزینه  •

 !ی دلت اکانت اینستاگرام استرا بزنید. این قدم آخرین مرحله  ok یی باز شده، گزینهحال در نیم صفحه  •

 دائمی حساب اینستاگرام از گوگل   گام برای حذف 7

 در مرحله اول بر روی لینک زیر کلیک نمایید  .1

instagram.com/accounts/remove 

ه الزم است نام حساب کاربری و رمز عبوری اکانتی که قصد حذف کردن آن  سپس وارد صفحه ای مطابق شکل زیر می شوید ک .2

را انتخاب نمایید. شایان ذکر است در صورتی که پیش از این از طریق مرورگر   Log in را دارید را وارد نمایید. سپس گزینه ی

 .وارد حساب کاربری خود شده باشید این صفحه را مشاهده نمی کنید

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanen


 دیلیت اکانت اینستاگرام

 something در مرحله بعد دلیل حذف اانت خود را باید شرح دهید. در صورتی که تمایلی به وارد کردن جزئیات نداریم گزینه .3

else را انتخاب نمایید. 



 دیلیت اکانت اینستاگرام

پس از انتخاب یکی از دالیل حذف اکانت در مرحله قبل، کادری نمایش داده می شود که باید مجددا رمز عبور خود را در آن   .4

 (To continue , please re-enter your password).قسمت وارد نمایید

 .را انتخاب نمایید Permanently delete my account  مطابق تصویر زیر گزینه  .5



 دیلیت اکانت اینستاگرام

حساب مورد   OK در آخرین مرحله کادری با سوال) آیا از حذف اکانت خود مطمئن هستید؟( نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه .6

 .نظر شما به طور دائم حذف خواهد شد



 دیلیت اکانت اینستاگرام

 .Your account has been removed! )اگر تمام مراحلی که در این مقاله به آن اشاره شد را به درستی انجام داده باشید پیغام .7

We,re sorrt to see you go) که به معنای حذف دائمی حساب اینستاگرام مورد نظر شما می باشد. 



 

 حذف اینستاگرام از طریق خود برنامه

از طریق خود برنامه وجود نداشته و بنابراین باید برای این همانطور که پیش از این به این مورد اشاره شد امکان حذف اینستاگرام 

 :منظور وارد پیج خود شده و همانند مراحل زیر اقدام به حذف پیج اینستاگرام خود کنید

 .ابتدا وارد صفحه پروفایل پیج خود شده و از قسمت باال و سمت چپ صفحه آیکون سه خط مانند را انتخاب کنید •

 .شوید help ظیمات را انتخاب و در صفحه باز شده وارد بخش در ادامه گزینه تن  •

 .کلیک کنید help center در صفحه باز شده بر روی گزینه •

 

های سایت اینستاگرام خواهید شد، که برای ادامه حذف اکانت اینستاگرام، الزم است نوشته  با انتخاب این گزینه، وارد قسمت راهنمایی

کلیک کنید. در صفحه ی بعد   delete your account را انتخاب کرده و بر روی گزینه managing your account آبی رنگ

مشاهده می شود. در کادر باز شده توضیحاتی برای شما داده می شود که برای نهایی کردن باید نوشته   How do i delete عبارت

  .قسمت ورود به پیج خود در سایت اینستاگرام خواهید شد را انتخاب کنید. با لمس این گزینه، وارد  delete my account آبی رنگ



 

 خالصه مطالب 

این مقاله به تفاوت   افراد با توجه به شرایط موجود گاهی تصمیم حذف و یا د ی اکتیو کردن حساب اینستاگرام خود می پردازند. در 

دی اکتیو و حذف اکانت اینستاگرام، چگونگی دیلیت اکانت با راهنمایی تصویری و قدم به قدم از طریق سایت رسمی اینستاگرام و  

 .مواردی از این قبیل پرداخته شد. نظرات خود را در این خصوص با ما به اشتراک بگذارید

 .کلیک کنید PDF برای دانلود این مقاله به صورت

 


