
 SMSروش بازگردانی پسورد با  + با پیامکبازیابی رمز اینستا 

 

  یک تفاده از صورت عدم اس مول درطور معبه . این مسئله ز عبور خود را فراموش کنندد که کاربران اینستاگرام رمی گاهی پیش می آ  

ش که  ر این رو. د یابی رمز اینستا با پیامک امکان پذیر است ازآن است که ب نکنته مهم  اامبسیار شایع است. نرم افزار مدیریت پسورد 

 رمز اینستای خود را بازیابی می کنید. وارد کردن شماره تلفن همراه خود  با در ادامه مقاله به توضیح آن می پردازیم به سادگی و 

. در این  م یک روش بسیار ساده ارائه میدهدنستاگرااده باشد، ای یر دحتی در صورتی که شخص دیگری بدون اجازه شما آن را تغی 

ی از این قبیل  مواردخیره رمز اینستا و ، نحوه ذ اره تلفنن ایمیل و شمیابی رمز اینستا بدومقاله به بازیابی رمز اینستا با پیامک، باز

 در ارتباط باشید.   شورته با کارشناسان مورت وجود هرگونه سوال در این زمین خواهیم پرداخت. در ص

 

 ا فراموش کردن رکز اینست 

حساب شخصی مشترکین ارائه می کنو  مجاز ذ و دسترسی غیرعی در برابر نفوهمانطور که می دانید رمز عبور اولین خط دفا

می شود. کاربران  ذتر قابل نفوهای مخرب غیررم افزار ابر هکر ها و ن رام در بر، حساب اینستاگباشد یچیده تر زمر عبور پ قدر هرچ

 تلفن همراه خود حفظ نمایند. ی را برای تمامی حساب های موجود در رایانه باترهای عبور قوی باید پسورد 

 

ایجاد کرده  و ثبت نام در اینستاگرام ن و یا ایمیلی است که در هنگام ورود دسترسی به شماره تلفتاگرام مستلزم نسرمز عبور ای یابی باز

اگر  است.  قابل انجام   Instagram.comز طریق سایت رسمی آن به نشانی و یا ا  یابی رمز اینستا با پیامکاید. د راین صورت باز

وارد شد و   نستاگرامی بوک، به ا س ی ورود به صفحه ف نهی توان با انتخاب گز یم شه ی داده شده باشد، هم وندی بوک پ  س ی به ف ی حساب فرد

 خود ضربه زد.   instagramبرگشت به حساب  یبرا

 

گزینه  ، می توانید آدرس ایمیلی برای ثبت نام استفاده کرده اید فل شده باشد و ندانید از چه رتی که حساب اینستاگرام شما قدز صو

در  نمایید. اب فیسبوک خود به بازیابی رمز اقدام ه تلفن، ایمیل آدرس و یا حسبور را انتخاب و با استفاده از شمارموشی رمز عفرا

 ادامه مقاله را مطالعه نمایید.ثر نبود ور موذکز روش های مصورتی که هیچ یک ا

 

 ا سایت بازیابی رمز اینست 

قرار  ادامه . با استفاده چند مرحله ساده که در نستا استفاده از سایت آن می باشدی رمز عبور ای بازیاب یکی از روش های رایج برای 

 خود را بازیابی کنید. پسورد انید داده شده است می تو

 . دی کن  ک ی « کلLog in» وندی پ  ی صفحه رو نیی و سپس در قسمت پا دی وارد شو نستاگرامی ا تی ابتدا به وب سا

 ش 1

 . دی کن  کی « کلForgot Password» وندی پ  ی ورود، رو یلدهای ف نیی در صفحه بعد، در قسمت پا

 ش 2

. پس  دی را وارد کن  د ی حساب خود استفاده کرده ا یاندازرا که در هنگام راه یلی می ا ای شماره تلفن  ،ینام کاربر  دی توان  یدر مرحله بعد م

 . دی کن  کی « کلReset Passwordعبارت » یبر رو  ،یت ی امن  یبررس دیی از تا

 ش 3

رمز عبور شما است. پس از   یبازنشان  یبرا  یوندی پ  ی شود که حاو ی ارسال م دی وارد کرده ا لدی که در ف  یلی می به آدرس ا لی می ا کی 

 . دی کن  کی « کلReset Passwordعبارت » یبر رو  امی پ  افتی در



 ش 4

برگشت به حساب   یبار برا نی آخر ی و برا دی دوباره آن را وارد کن  دیی تا یبرا د،ی کن  پ ی خود را تا  دی رمز عبور جد دی توان  ی حاال م

instagram  کلمه » ی بر رو دی خود ضربه بزنReset Password .» 

 ش 5

وب   ق ی تواند از طر یرمز عبور شما م  بی ترت  نی . به ادی شو  ی م تی خود هدا نستاگرامی ا جی شده و به پ  ستم ی وارد س یسپس به راحت 

 شود.  یاب ی زبا نستاگرامی ا تی سا

 

 یابی رمز اینستا با پیامکباز

را امتحان    SMSپسورد با  یروش بازگردان می توانید  سایت برای شما کارآمد نبود ز طریق یابی رمز اینستا اباز ه روش ی ک در صورت 

.  دی کن  پی آن را در برنامه تا دیتوان  ی که م دی کن  ی م افتی در دیی کد تا ک ی  ی حاو یمتن  امی پ  کی  د،ی را انتخاب کن   امکی اگر روش پ  نمایید.

 برای این منظور کافی است مراحل زیر را انجام دهید.  . دی کرده و وارد شو می تنظ ی دی سپس پسورد جد

 

با  ر زیر در تصوی که  «Get help signing in»نستا را فعال نمایید و سپس در صفحه ورود بر روی گزینه در مرحله اول برنامه ای 

 . دی کن  کی کل مشخص شده است  کادر قرمز 

 ش 6

عبارت   ی و سپس رو دی کن  پی تا دی خود استفاده کرد ی حساب کاربر  جادی را که در زمان ا یشماره تلفن  ای  ی نام کاربر ل،ی می ا دی حاال با

«Nextدی کن  ک ی « کل . 

 ش 7

 کرد.  دی خواه  افتی در دی استفاده کرده ا نستاگرامی ثبت نام در ا  یکه برا یلی می ا ی در آدرس لی می ا امی پ  ک ی  ل،ی می ا نه ی پس از انتخاب گز

 ش 8

  یرو  دی خود ضربه بزن   instagramبرگشت به حساب  یبرا دی توان یم ن،ی . همچن دی ضربه بزن  Log In Asدکمه   یرو  ام،ی در آن پ 

 . آورندیم نستای رمز ا یاب ی شما را به صفحه باز وندی «. هر دو پ Reset Your Instagram Password» وندی پ 

 ش 9

انتخاب کرده و   منی و ا یرمز عبور قو  ک ی که  دی . به خاطر داشته باشدی مربوطه وارد کن  لدی خود را در ف دی رمز عبور جد دی حاال با

 .دی کن  ک ی « کلReset Passwordدکمه » ی سپس رو

 ش 10

 . ردی گ یخود قرار م نستاگرامی ا جی پ  ر ی در مس مای سپس وارد اکانت خود شده و مستق

 

 نرم افزار های بازیابی رمز اینستا

د استفاده خود را در  پلتفرم های مور تمامسورد پ برنامه های مختلفی برای بازیابی رمز وجود دارد که به شما این امکان را می دهد تا 

ز ذخیره بودن آن در در  د و استاگرام خود را فراموش کرده ای اکانت این نمایید. در صورتی که رمز ابی ی صورت فراموشی باز

 را دانلود نمایید. XenArmor Instagram Password Recovery Proه است برنام مطمئنید کافیمرورخود 



اینستاگرام  در تعداد زیادی از مرورگر ها و همچنین شناسایی حساب ها، تمامی پسورد های عبور  و جستج این قبیل از نرم افزار ها با 

شما را از هر   نستاگرامی قادر است رمز عبور ا شنی کی اپل نی ا ذخیره شده در سیستم شما را بازیابی کرده و در نهایت فهرست می کند.

برنامه را   یرمزها ،یاب ی آن پس از باز یمن ی از ا نانی اطم یدهد. برا صی فورا تشخ د،ی آن استفاده کرده ا ره ی ذخ ی که برا ی مرورگر

 .دی کن  ی ری جلوگ  رهی تا از سرقت آن توسط هکرها، باج افزارها، دزدان پسورد و غ دی حذف کن 

خود    ازی را بر اساس ن  نستاگرامی رمز عبور ا یاب ی باز اتی کند تا عمل ی مرورگر به شما کمک م مات ی تنظ ،تمام این مواردعالوه بر 

و   دی هر مرورگر مشخص کن  یرا برا  ی سفارش  لی پروفا یرها ی کند تا مس یبه شما کمک م نی . همچن نمایید ی داده و سفارش ریی تغ

 . د نمایی  م ی تنظ رفاکسی مرورگر فا یرا بر رو ی رمز عبور اصل نی همچن 

  ی توسط هر کاربر بای تقر ه و درک یاب ی شده توسط مرورگر را باز  رهی ذخ نستاگرامی عبور گمشده ا ید رمزهانرم افزار مذکور می تواند  

بور  ع یرمزها یاب ی باز یو برابوده برنامه خودکار  کی برنامه عمدتا  نی ا را ی قابل اجرا است، ز یفن  ی بدون توجه به سطح مهارت ها

 ندارد.  ماتی تنظ ریی به تغ یازی ن 

 

 ونشی آیفوبازیابی رمز اینستا در گ

 .دی خود برو  فون ی آ یگوش Settings به قسمت •

 .دی را انتخاب کن  Passwords نهی گز iOS 14 و در Passwords & Accounts نهی ، گزiOS 13 عامل  ستمی در س •

 ( دی استفاده کن  TouchID ای و  FaceID از ت ی جهت احراز هو)  دی بزن  Website & App Passwords نهی گز ی سپس رو •

و با   دی کن  دای با استفاده از سرچ برنامه مورد نظر را پ  دی توان ی. مدی کن ی شده را مشاهده م  رهی ذخ یاز پسوردها یست ی حاال ل •

 .دی ن ی را بب  می وزرن ی پسورد و  ت،ی هر کدام آدرس سا ی ضربه زدن رو

 

 ش 11

 شی اندرویدوبازیابی رمز اینستا در گ

. در ادامه  ه پیش از این به توضیح هر یک از آن ها پرداخته شده استاینستا با پیامک مراحل مختلفی وجود دارد کیابی رمز برای باز

 ت. خیابی رمز عبور با استفاده از حافظه گ.شی اندروید خواهیم پردا به باز

 .دی برو System > Languages & input به قسمت به د،ی شو مات ی ابتدا وارد تنظ

 

 .دی را برو Advanced > Autofill service ری مس •

 .دی بزن  Google > OK یرو •

 .روشن باشد Use Autofill with Google دی کن  ی . بررسدی برو Settings مجدداً به  •

 .دی کن  دای تا آن را پ  کندی به شما کمک م دی اندرو د،ی کرده باش رهی خود را قبالً ذخ ی نستای اگر رمز ا •

 Pick a saved. سپس، دی بزن  password کادر ی. حاال رودی انتخاب کن  ای و آن را وارد  دی بزن  user name قسمت ی رو •

password دی اب کن را انتخ. 

  ی . سپس، رودی و نگه دار دی قسمت وارد کردن پسورد ضربه بزن  ی رو  شود،ینشان داده نم Passwords ای که قفل  یدر صورت 

Autofill > Pick a saved password  دی را انتخاب کن  دی وارد آن شو  دی خواهیکه م یا. در آخر هم برنامه دی بزن. 

 

 

 

 



 رامینستاگمحل ذخیره سازی رمز ا

صورتی که از صفحه وب    فاوت است. به طور مثال در شخص به این برنامه مت رمز عبر اینستا بسته به نحوه ورود هرمحل ذخیره  

که از نسخه  ما در صورتی ا ا ذخیره خواهد شد. شم در مرورگر  و نام کاربری  رمز عبورنید، برای ورود به این برنامه استفاده می ک

 save مکان پذیر است که قابلیتانی ازم ام این موارد یره می شود. تماپلیکیشن آن استفاده نمایید، این اطالعات در خود برنامه ذخ

login info  فعال شده باشد 

 

 امکی با پ  نستای رمز ا یاب ی بازط با آخرین اخبار مرتب 

 رام محدود شد به واتساپ و اینستاگدسترسی 

به   ی دسترس نی . همچن ست ی ممکن ن  رانی از داخل ااواخر شهریور ماه از  نستاگرامی به ا یکشور دسترس تی امن  یشورا  می با تصم

.  ست ی ممکن ن  رانی از شب گذشته از داخل ا نستاگرامی به ا یکشور دسترس تی امن  ی شورا می با تصم اختالل است.   یآپ هم دارا واتس 

اما اقدامات   دی به طول خواهد انجام یچه زمان   می تصم نی ا ستی معلوم ن  هنوز .اختالل است یآپ هم دارابه واتس  یدسترس نی همچن 

 است  می تصم نی ا لی از دال یکی ها پلتفرم نی ها توسط ضدانقالب و پاسخگونبودن اشبکه  نی در بستر ا یمل تی خالف امن 

 ینستاگرامصاد ایران با اختالل اوب وزارت ارتباطات الی چرخ اقت چ

درصد از   ۵۰تا  ۱۰ نی و ب  دی درصد از بازد ۳۵تا  ۱۴۰۱در مردادماه  نترنتی اختالل ا ل ی دل به یران ی ا ینستاگرامی فعال ا یهافروشگاه 

تعداد فروشندگان فعال در پلتفرم پادروشاپ، در   ی درصد  ۲۵به رغم رشد  اند.را از دست داده  نستاگرامی ا قی فروش خود از طر

  یاست که با بررس یدر حال  نی درصد رشد کرده و ا ۱۰پلتفرم تنها  نی فروشندگان ا  یشده از سو مردادماه مجموع فروش انجام 

  نی است. ا افتهی د کاهش درص ۳۵آنها تا  دی زدها در مردادماه، باهمان فروشگاه د ی بازد سهی و مقا رماهی فروشگاه برتر در ت   ۱۰تک بهتک

در حال   بوده است.  نترنتی مرداد همزمان با شروع اختالل ا  ی ها از ابتدافروشگاه نی ا یاب ی بازار یهات ی فعال ش ی کاهش به رغم افزا

 . شودیم نی پلتفرم تام نی ا ق ی از طر شانشت ی هستند و مع ت ی مشغول فعال نستاگرامی در ا یران ی هزار فروشگاه فعال ا  ۴۰۰حاضر 


