
برای همه مردم به ویژه برای مشاغلی که در این شبکه اجتماعی تالش زیادی می کنند  بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام

بسیار مهم و حیاتی است.متاسفانه اگر امنیت پیج شما درست انجام نشده باشد هکر ها می توانند در زمان کمتر از ده دقیقه 

هک شدن را مطالعه نمایید.همچنین برای پیج شما را هک کنند که به کمک این مقاله می توانید روش های جلوگیری از 

تکنیک مخفی آن را برای  2برگرداندن پیج هک شده باید اقداماتی را انجام دهید که ما در این مقاله به طور کامل و صریح 

 .شما توضیح خواهیم داد.پس برای آموزش نحوه بازیابی اکانت هک شده اینستا در ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

 روش بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام

 : هک شدن اینستاگرام اصوال به یکی از دالیل زیر اتفاق می افتد

 دسترسی به اطالعات شما توسز افراد آشنا✅

این نوع هم بیشتر به دست افراد نزدیک و دوساتن شما صورت می گیرد پس سعی کنید حدالمقدور از چند وقت رمز خود را 

 .اطالعات خود را در اختیار افراد قرار ندهید تغییر دهید و یا

 .صورت گیرد… این نوع هک ممکن است از طرف نزدیکان و دوستان سابق شما با هدف گرفتن انتقام و 

 فیشینگ یا ایمیل دروغین✅

می کنند .در پیج اینستاگرام شما برایتان ارسال   افراد هکر با برنامه نویسی و ارسال ایمیلی برای شما یک صفحه جعلی از

صورت وارد کردن اطالعات اینستاگرام ، آن ها اطالات شما را دریافت و اینستاگرام شما را هک می کنند . پی به هیچ 

 .عنوان اطالات خود را بر روی ایمیل های مشکوک وارد نکنید

  

 های جانبی استفاده از برنامه✅

ید و همیشه سی نمایید برنامه های جانبی مشکوک را نصب سی کنید به برنامه های جانبی هیچ وقت اجازه دسترسی نده

 .نکنید . دسترسی آنها را لغو نمایید

 حاال سوال این است که اگر اکانت اینستا هک شد چگار کنیم؟

برای بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام روش های مختلفی بیان شده است که ما آن را برای شما توضیح میدهیم.نحوه 

 :نت هک شده اینستا به روش های زیر می باشدبازیابی اکا

 .ینک قرمز رنگ کلیک کنیدبر روی ل دیلیت اکانت اینستاگرام جهت کسب اطالع نسبت به

  

 بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام با تغییر رمز کاربری

شاید پیش آمده باسد که شما در اکانت خود پستی میبینید که مشا آن را قرار نداده اید و یا افرادی در لیست دوستان شما قرار 

کانت شما دسترسی پیدا کرده اند . در این صورت قبل از دارد که شما آنها را نمیشناسید. در این صورت یعنی افراد هکر به ا

https://mashwerat.com/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


وض کردن پسورد توسط هکر شما زودتر این اقدام را انجام داده و در اسرع وقت رمز خود را تغییر دهید .برای تغییر دادن 

 :رمز اینستاگرام مراحل زیر را دنبال نمایید

است صفحه را کلیک نمایید.سپس از منو کشویی وارد وارد حساب کاربری خود شویدو عالمت سه خط در باالی سمت ر

 .تنظیمات( شوید) Settings گزینه

 

 .امنیت(شوید) Security پس از ورود به بخش تنظیمات وارد گزینه



 

 را انتخاب نمایید  Password پس از انتخاب گزینه امنیت باید گزینه

 



  

یلی از طرف اینستاگرام برای شما ارسال می گردد که به منظور ریست پسورد و حل مشکل هک شدن توسط پس از آن ایم

 .را لمس نمایید.بعد از این کار شما پسورد جدید را وارد نمایید Reset Password اینستاگرام باید روی دکمه

و سعی نمایید از حروف و اعداد به صورت ترکیبی به این نکته توجه بفرمایید که رمز جدید حتما قوی و غیر قابل هک باشد 

 .استتفاده نماییدو همه دسترسی های جانبی به اینستاگرام را حذف نمایید

 برگرداندن پیج هک شده به کمک با ایمیل امنیتی

ل خود یکی از کارهای مهمی که در زمان هک شدن امانت اینستاگرام خود باید انجام دهید چک کردن ایمیل است . در ایمی

بگردید زیرا ممکن اسن افراد هکر با وارد شدن به اکانت  security@mail.instagram.com به دنبال پیغامی میبنی بر

در ایمیل خود وارد نمایید  revert this change اینستاگرام شما قصد تغیی ردادن ایمیل شما را داشته باشند و شما باید گزینه

برای این کار .ل شما برگردد و نتوانند ایمیل شما را تغییر دهند و پیج شما از دست بروردتا حساب شما مجدد به آدرس ایمی

.را کلیک کنید Secure your account here  ابتدا ایمیل مربوطه را پیدا کرده سپس گزینه

 

  

را کلیک نمایید با این کار   No, Secure My Account بعد از انتخاب این گزینه وارد صفحه جدید شده و شما باید گزینه

اکانت خود را ایمن کرده و به شما کمک می کند رمز خود را تغییر دهید.بعد از انتخاب گزینه مورد نظر وارد صفحه جدید 

 .را انتخاب نمایید Submit شده و پسورد خود را تغییر داده و گزینه



 

  

 بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام به کمک فیسبوک

یکی از روش های نحوه بازیابی اکانت هک شده اینستا از طریق فیس بوک می باشد.از این امکان زمانی میتوانید استفاده 

نمایید که از قبل اکانت خود را به فیس بوک متصل کرده باشید.اگر هکر ایمیل شما را تغییر داده باشد و شما به ایمیل دیگر 

 .از طریق فیس بوک اکانت عک شده خود را بازیابی نماییددسترسی نداشته باشید باز می توانید 

را کلیک کنید سپس نام  Get help with logging in در صفحه الگین گزینه برای بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام ابتدا

 .انتخاب نمایید Log in with Facebook  کاربری، ایمیل یا شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و گزینه



 

سپس شما باید رمز خود عوض کنید و به صورت خودکار همه دسترسی های که به حساب های غیر مجاز داده بودید بسته 

 .می شود و حساب شما ایمن می شود

  

  پیج هک شدهتکنیک مخفی بازگردانی 

 :تکنیک مخفی بازگردانی پیج هک شده را به طور کامل بیان کرده ایم در ما همراه باشید دو روش

 :تکنیک مخفی بازگردانی پیج هک شده بدون ایمیل-1

بدون ایمیل به صورت   بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام یکی از روش های نحوه بازیابی اکانت هک شده اینستا مخفی ،

 : کامل توضح داده شده استزیر 

اگر در زمان ساخت اینستاگرام ایمیل نداشتید و یا ایمیل از طریق هکر ها تغییر داده شده بود شما می توانید وارد صفحه -1

 .را انتخاب کنید Get Help Signing in  الگین شوید و گزینه

را زده و وشماره تلفن خود را وارد  Need more Help شما باید نام کاربری و شماره تلفن خود را وارد نمایید و گزینه-2

را  I can’t access this email or phone number نمایید .اگر به ایمیل و یا شماره تلفن خود دسترسی نداشتید گزینه

 انتخاب نمایید

ید را وارد نمایید)ایمیل که در این صورت امیل که بهش دسترسی دارید را وارد کرده و در کادر بعد ایمیل که با آن پیج داشن

 ( دیگر بهش دسترسی ندارید



 : در قسمت بعد باید یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید-3

 اکانت بیزینسی 

 اکانت شخصی با عکس خودتان 

 اکانت شخصی بدون عکس  

 .نتخاب نماییدرا ا Submit Request را انتخاب نمایید و سپس گزینه My account was hacked در آخر گزینه-4

اینستاگرام در نهایت پس از بررسی ایمیلی حاوی پسورد جدید برای مشا ارسال میکند و یا از شما درخواست میکند که کدی 

 .را روی کاغذ نوشته همراه با عکس خود برای آن ها ارسال نمایید

 یک لینک ورود به سیستم درخواست دهید -2

نستاگرام هک شده شانسی نداشتید و سایر اطالعات شما مثل پسوردتان نیز تغییر کرده اگر در مرحله اول بازگردانی اکانت ای

بود و نتوانستید آدرس ایمیل خود را تغییر دهید، از اینستاگرام بخواهید که برای شما ایمیل ارسال کند یا یک لینک ورود به 

 ضربه بزنید. در آیفون، روی «get help logging in» سیستم پیامک ارسال کند. اگر گوشی اندرویدی دارید، روی

«?Forgot password»  ضربه بزنید. نام کاربری، آدرس ایمیل و شماره تلفن مرتبط با حساب خود را وارد کنید. آدرس

ضربه بزنید. پس از دریافت لینک، روی آن کلیک  ”Send login link“ ایمیل یا شماره تلفن خود را انتخاب کنید و روی

 .ها را دنبال کنید ورالعملکرده و دست

 چگونه از هک شدن اینستاگرام جلوگیری کنیم؟

 :در این بخش روش هایی برای جلوگیری از هک برای شما زیزان بیان میکنیم با ما در ادامه همراه باشید

  ای فعال کردن اهراز هویت دو مرحله ✅

مهمترین کاری که میتوانید برای جلوگیری از هک انجام دهید فعال کردن اهراز هویت دو مرحله ای می باشد .با این کار 

  هر زمان فردی خواست وارد حساب شما بشود پیغامی برا ی شماا ارسال میشود

  مطمن بودن از درست بودن ایمیل و شماره تلفن ✅

را چک کنید و مطمن باشید درست است و اگر تغییر پیدا کرده بود سریعا آن ها هر از گاهی شماره تلفن و ایمیل خود 

 .اصالح نمیاید

 گذر واژه را هر چند مدت تغییر دهید ✅

ابتدا یکار حتما گذر واژه قوی برای خود انتخاب نمایید تا راحت توسط هکرها هک نشوید و سعی کنید مرتب این گذر واژه 

 . را تغییر دهید

  

 های اینستاگرام جدی بگیرید اعالن ✅

هر زمان از طرف اینستاگرام یا ایمیل اعالنی دریافت کردید حتما به آن توجه بفرمایید و بر روی هر ایمیل مشکوکی کلیک 

 .نکنید و برای تغییر دادن رمز خود از طریق خود برنامه اینستاگرام اقدام نمایید



  

 بالک کردن فالوئرهای مشکوک و ناشناس ✅

 .نید همیشه فالورهای خود را چک کنیدو اگر مشکوک شدید این افراد را بالک کنید تا از هک شدن جلوگیری کنیدسعی ک

 

 اخبار پیرامون بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام

 !هک اکانت معروف یوتیوب : کالهبرداران کریپتویی مجدداً وارد صحنه شدند

بیت کوین شدند. ارزش مبلغ  1..1، موفق به سرقت Scuba Jake عروف یوتیوبهک اکانت م کالهبرداران کریپتویی با

 .هزار دالر تخمین زده شده است 21سرقت شده حدود 

 .هایتان را به روز کنید گوید دستگاه پد و کامپیوترهای مک؛ اپل می فون، آی نقص امنیتی آی

پد و کامپیوترهای مک منتشر  های آی فون، تبلت های آی نروزرسانی تلف ای برای به ترین نسخه گوید در تازه شرکت اپل می

های عامل این ابزارها را رفع کرده است؛ نواقصی که به گفته اپل ممکن است هکرها به  کرده، نواقص امنیتی مهم سیستم

 .ای از آنها سوءاستفاده کرده باشند شکل فعاالنه

 خالصه مطلب

مرحله به مرحله به شما آموزش دادیم به کمک این مراحل  ده اینستاگرامبازیابی اکانت هک ش ما در این مقاله آموزش

میتوانید برگرداندن پیج هک شده را انجام دهید.در این مقاله روش های جلوگیری از هک شدن را نیز کامل برای شما بیان 



تجربه های   داشتید می توانید نمودیم. اگر پس از مطالعه این مقاله سواالتی در خصوص حوه بازیابی اکانت هک شده اینستا

 .خود را با ما در پایین همین مقاله کامنت کنید

  

 


