
هنگام حذف یا غیر فعال شدن حساب کاربریشان   برگرداندن پیج اینستاگرام های صاحبان اینستاگرام، نحوهیکی از چالش 

اما نحوه برگرداندن اکانت اینستاگرام و بازیابی پیج قبلی اینستاگرام چگونه است؟ این سوال بسیاری از صاحبان پیج    است.

تواند  دهند که یکی از دالیل آن می افراد به دالیل خاص پیج اینستاگرام خود را از دست می  اینستاگرام است. هر از گاهی 

 .توانند دستگاه خود را ریست کنند  مشکل در دستگاه موبایل باشد که با مراجعه به تعمیرگاه می 

یم که گوشی خود را به  شوشوند و مجبور می   اما گاهی باگ های گوشی و ویروسی شدن باعث حذف پیج اینستاگرام می

کنند، اما برای بسیاری   حالت تنظیمات کارخانه برگردانیم. حتی کاربران در مواقعی رمز اینستاگرام خود را فراموش می

های متفاوتی برای بازگرداندن پیج اینستاگرام بازگردانی کانت اینستاگرام قبلی بسیار حائز اهمیت است. خوشبختانه روش 

 .ها را بیان خواهیم کرد. پس انتهای مقاله با ما باشیدادامه این روش وجود دارد که در

  

 آیا امکان بازیابی اکانت اینستاگرام وجود دارد؟
توانید وارد آن شوید. اما  شده است این است که در صورت حذف کانت نمی   صراحت اعالم یکی از قوانین اینستاگرام که به 

کنند، به هر دلیل خواستار بازیابی پیج حذف شده خود هستند. باید اشاره ینستاگرام استفاده می بسیاری از افراد که از پلتفرم ا

 .توان پیج اینستاگرام را بازیابی کرد که در ادامه مطلب به این روش ها اشاره خواهیم کرد کرد که با چند روش می 

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید دیلیت اکانت اینستاگرام برای آشنایی با نحوه

  

 نحوه برگرداندن پیج اینستاگرام 
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ها استفاده کنند و هر کدام به دلیل حفظ نکات   توانند از آنکاربران می  های زیادی وجود دارند که حاضر اپلیکیشن در حال 

که   کنند. بنابراین امکان حذف یا فراموشی رمز عبور وجود دارد. در صورتیامنیتی، پسوردهای متفاوتی را درخواست می  

بازیابی، اکانت اینستاگرام خود را  های دنبال برگرداندن پیج اینستاگرام خود هستید، می توانید با استفاده از روشبه  

 .برگردانید

 های برگرداندن پیج اینستاگرام روش 

های زیر را امتحان  اگر برای شما سوال است که چطور می توانید وارد پیج اینستاگرام قبلی خود شوید، می توانید روش  

 :کنید

 بازیابی صفحه های اینستاگرام از طریق شماره تلفن  -１
 اینستاگرام از طریق ایمیل  بازیابی رمز -۲
 بازیابی پسورد اینستاگرام از طریق فیسبوک -۳

طور مفصل توضیح داده شما با هر کدام از این سه روش می توانید پیج خود را بازیابی نمایید. در ادامه این سه روش به  

 .خواهد شد 

 برگرداندن پیج اینستاگرام از طریق تلفن همراه 

برگرداندن پیج اینستاگرام قبلی شما از طریق شماره تلفنی است که قبالً اکانت خود را با آن ثبت نموده  های یکی از روش 

تر شماره خود را ثبت کنید، تا در  است، پیشنهاد شود که هرچه سریع   تلفن بر روی حساب شما نبوده اید. اگر تاکنون شماره  

 .آینده دچار مشکل نشوید

 لفن بر روی اکانت اینستاگرام ت مراحل ست کردن شماره

 و پس از آن وارد نمودن شماره همراه در کادر <– edit profile با کلیک بر روی گزینه <– به صفحه پروفایل وارد شوید
phone number –> و بر روی تیک آبی کلیک کنید. 

 .رار دارددقت داشته باشید که از شماره ای استفاده کنید که می دانید بعدها در دسترس شما ق

  

 اطالعیه 

اگر پیج شما، به هر دلیلی پاک شود و پسورد خود را فراموش کرده باشید، پس از ست کردن شماره همراه، به راحتی می 

 .توانید پسورد خود را عوض کنید

  

 بازگشت به پیج قبلی اینستاگرام با شماره همراه

باشد که بسیار کاربرد برگرداندن اکانت اینستاگرام از طریق شماره همراه می ها برای ترین و بهترین روش یکی از آسان 

راحتی پیج اینستاگرام  اید، می توانید از طریق مراحل زیر بهتلفن را ثبت کرده دارد. چنانچه قبالً روی حساب خود شماره 

 .خود را برگردانید

 .ه تلفن در ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام را باز کنیدگام اول: برای بازیابی اکانت قبلی اینستاگرام با شمار



 .کلیک کنید  get help signing in در زیر دو کادری که برای شما نمایش داده شده، بر روی گزینه گام دوم: 

 

 .را انتخاب کنید send an sms در اینجا به شما سه راه پیشنهاد می شود. گزینه دوم، یعنی گام سوم:



 

 .به شماره ای که بر روی اکانت شما ست شده است، لینکی ارسال می شود. آن لینک را باز کنید چهارم:گام 

 



با باز کردن لینک، برای شما صفحه ای نمایش می دهد که شامل دو کادر است. پسورد جدید خود را در آن، دو   گام پنجم:

 .بار، یه صورت یکسان، وارد کنید 

 

کلیک کنید. با این کار شما می توانید با همان یوزرنیم قبلی و رمزی جدید،  reset password بر روی گزینه گام ششم:

 .وارد اکانت قبلی خود شوید

  

 برگرداندن پیج اینستاگرام از طریق ایمیل 

ود ثبت های برگرداندن اکانت اینستاگرام از طریق ایمیلی است که در هنگام ثبت نام، بر روی پروفایل خ یکی دیگر از روش  

توانید با استفاده از مراحل زیر اطالعات خود را  راحتی می نموده اید و اگر در گذشته ایمیل خود وارد کرده باشید، به 

 .بازیابی کنید

توجه داشته باشید که باید ایمیل را وارد کنید که به آن دسترسی داشته باشید و اکانت خود را بر روی آن ست کنید. اگر این  

 .اید، همین حاال برای ست کردن ایمیل خود برای کانت اینستاگرام اقدام نمایید در گذشته انجام ندادهکار را 

 مراحل ست کردن ایمیل بر روی اکانت اینستاگرام

 E-email adress وارد کردن ایمیل در کادر <– edit profile کلیک بر روی گزینه <–  وارد صفحه پروفایل خود شوید 
 .ی تیک آبیکلیک بر رو <–



با این کار، در وهله اول امنیت پیج شما باال خواهد رفت و در وهله دوم پیج شما در صورت حذف شدن، به راحتی بازیابی 

 .می شود 

 مراحل برگرداندن اکانت اینستاگرام از طریق ایمیل 

 .اپلیکیشن آن را باز کنید برای برگرداندن پیج اینستاگرام گام اول:

 .کلیک کنید  get help signing in دو کادر، بر روی گزینه در پایین گام دوم: 

 .در این مرحله، ایمیل و یا یوزرنیم خود را وارد کنید گام سوم:

 .را انتخاب کنید send an email گزینه ی اول، یعنی گام چهارم:

 .کلیک کنید  ok بر روی گزینه گام پنجم:

 .اینستاگرام به شما ایمیل می شود. آن را باز کنیددر این مرحله، پیامی از طرف  گام ششم:

 

 .کلیک کنید reset your instagram password لینکی که به شما ارسال شده است را باز کنید و بر روی گزینه گام هفتم:

 .حال دوباره شما وارد اینستاگرام می شوید. به شما دو کادر، نمایش می دهد  گام هشتم: 



 

 reset ه خود را در دو کادر به طور یکسان وارد کنید. و در آخر، یا بر روی تیک آبی و یا بر رویرمز جدید و دلخوا
passwordکلیک کنید ،. 

 .حاال پسوردتان با موفقیت تغییر پیدا کرده و حاال وارد پیج تان شوید

  

 بوک برگرداندن پیج اینستاگرام از طریق فیس 

بوک است. چنانچه اطالعات وارد شده به اکانت فیس  اینستاگرام از طریق حساب فیس های برگرداندن پیج  یکی دیگر از راه

 .بوک خود را در اختیار داشته باشید، می توانید از طریق اطالعات زیر پیج اینستاگرام خود را بازگردانید

 .بوک را به کانت اینستاگرام وصل کرده باشیدتوجه داشته باشید که باید فیس 

 بوکداندن پیج اینستاگرام با حساب فیس مراحل برگر

 .کلیک کنید  log in with facebook در ابتدا، با باز کردن اینستاگرام، بر روی گزینه گام اول:

صفحه ای برای شما باز می شود که شامل دو کادر است. در آن دو کادر، اطالعات مربوط به حساب فیسبوک   گام دوم: 

 .کلیک کنید log in خودرا وارد کنید. و بر روی

بر روی ‘باز نشانی از فیسبوک’ ضربه بزنید. حاال با سه روش گفته شده در مطلب باال می توانید پیج خود را به   گام سوم:

 .راحتی بازگشایی نمایید



 

  

 نکات مهم قبل از حذف پیج اینستاگرام
بازگرداندن پیج اینستاگرام سخت خواهد بود و برای شما دردسرساز  دقت داشته باشید که اگر حساب شما حذف شود، امکان 

 که پیج شما به هر دلیل حذف شد، به خواهید کانت اینستاگرام شما حذف نشود و یا بعد از این خواهد شد. بنابراین اگر می 

 :داشته باشید راحتی بتوانید آن را بازیابی کنید، نکات زیر را برای برگرداندن پیج اینستاگرام در نظر

 شده زمان مورد نظر برای بازگشت به پیج حذف 

راحتی دوباره آن را  کند و می توانید به  ساعت اینستاگرام پیج شما را پیشنهاد می   24که پیج خود را حذف کنید، تا هنگامی

 .و پسورد خواهید داشت ساعت برای بازگرداندن پیج اینستاگرام خود احتیاج به یوزرنیم 24از بازیابی کنید. اما پس 
طور کامل حذف خواهد  صورت موقت حذف کرده باشید، اینستاگرام آن را به  ساعت حتی اگر پیج خود را به  2الی  1بعد از 

 .نمود

 توانید پیج اینستاگرام خود را دی اکتیو کنید تعداد دفعاتی که می  

از حذف پیج اینستاگرام خود باید دی اکتیو نمایید. بنابراین قبل. بار پیج خود راباید گفت که شما می توانید هر هفته فقط یک  

 .به این نکته توجه داشته باشید که امکان دی اکتیو کردن حساب شما محدود خواهد بود 

 عدم بازگشت به اطالعات سابق



 صورت دائمی حذف کنید، به   ترین نکاتی که باید بدانید این است که اگر پیج اینستاگرام خود را به هر دلیل بهیکی از مهم  

صورت موقت پیج خود را حذف نمایید، اینستاگرام سایر  عنوان امکان بازگشت پیج شما وجود نخواهد داشت. اما اگر به هیچ

ها، های شما را مخفی خواهد کرد و با بازیابی اکانت اینستاگرام خود دوباره اطالعاتی همانند پست   ها و فعالیت پست 

 .ها دسترسی داشته باشیدنظرات و همچنین دایرکت های خود را می توانید بازیابی کنید و به آن  دوستان، 

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید کد فعالسازی همتا برای اطالع از نحوه دریافت 

  

 چگونه حساب غیر فعال شده اینستاگرام خود را بازگردانیم؟

صورت  وقت غیر فعال شده باشد، باید اشاره کرد که بازگردانی صفحات اینستاگرام به صورت م چنانچه اکانت اینستاگرام به

شود و مشکلی در این زمینه نخواهید داشت و   صورت سریع انجام می موقت آسان خواهد بود. در واقع بازیابی صفحات به

 .آسانی وارد حساب خود شوید می توانید با ساختن یک پسورد به  

های قبلی که جهت بازیابی پیج اینستاگرام  اید، می توانید از روش نانچه رمز عبور خود را فراموش کردهعالوه بر این چ 

 :توان به موارد زیر اشاره کردبوده استفاده نمایید. دالیل متعددی برای غیر فعال شدن حساب اینستاگرام وجود دارد که می  

 اخالقی استفاده از پست های غیر قانونی و غیر  •
 پست های تشویق به خشونت  •
 فروش و معامله حساب کاربری اینستاگرام  •
 خرید و فروش سالح  •
 تهدید و آزار و اذیت کاربران  •
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 ساخت ربات اینستاگرام  •
 استفاده زیاد از برنامه های مکمل اینستاگرام •

  

 ترین نکات برگرداندن حساب اینستاگرام  مهم

همراه، خرید گوشی جدید و موارد دیگر اتفاق می افتد و مجبور خواهید شد  تلفن  گاهی حذف پیج اینستاگرام به دلیل خرابی

صورت دائمی حذف نمایید، زیرا   گاه نباید پیج خود را به که پیج خود را موقتاً پاک کنید. باید در نظر داشته باشید که هیچ

 .ام استفاده کنیدامکان بازیابی وجود نخواهد داشت. بنابراین از حذف موقت کانت اینستاگر

دهد که می توانید  ساعت اول به شما هشدار می   24کنید، اینستاگرام در  صورت موقت حذف میکه پیج تان را به  هنگامی

 .وارد پیج خود شوید، اما بعد از این زمان برای وارد شدن به پیج تان باید پیج خود را بازنمایی کنید

شوند و بعد از این که دوباره وارد  ها مخفی می  ها و پست نمایید، کامنت  حذف می   صورت موقت  هنگامی که پیج خود را به 

آن شدید، می توانید فعالیت خود را از سر گیرید. بنابراین سعی کنید همواره شمار موبایل و ایمیل خود را در اکانت خود  

 .ددرج نمایید تا در هنگام برگرداندن پیج اینستاگرام خود دچار مشکل نشوی

 

 جدیدترین اخبار پیرامون برگرداندن پیج اینستاگرام 

  برگرداندن پیج اینستاگرام از طریق گوگل



از آنجا که بیشتر کاربران به دنبال روش هایی برای برگرداندن پیج اینستاگرام از گوگل هستند، باید گفت بازیابی تنها با 

امکانپذیر می باشد و راه دیگری برای بازگرداندن پیج اینستاگرام از گوگل وجود  ایمیل و شماره تلفن و اکانت فیسبوک 

 .ندارد

 نحوه گزارش هک شدن اینستاگرام 

اولین موردی که در برگرداندن پیج اینستاگرام باید به خاطر داشته باشید این است که گزارشی مبنی بر هک شدن اکانت  

شبکه اجتماعی اینستاگرام باید ارسال نمایید. برای این منظور باید طبق دستور  اینستاگرام خود برای مسئولین این امر در 

العمل هایی که در ادامه داده شده است، پیش بروید و قدم به قدم اعمال خواسته شده را انجام دهید تا بتوانید دوباره به اکانت  

 .هک شده خود دسترسی داشته باشید

  

 خالصه مطالب

بررسی نحوه برگرداندن پیج اینستاگرام پرداختیم. دالیل متعددی برای حذف موقت پیج اینستاگرام وجود دارد  در این مقاله به 

شده در این مطلب پیج خود را بازیابی کنید. برگرداندن اکانت اینستاگرام با این روش ها  که شما می توانید به سه روش ارائه  

 .با مراحل ارائه شده امکان پذیر خواهد بود 

طور دائم حذف نکنید، زیرا بعداً دچار مشکل خواهید شد. چنانچه در گاه حساب خود را به  وجه داشته باشید که هیچ  ت

خصوص نحوه برگرداندن پیج اینستاگرام خود سوال و ابهامی داشته باشید، می توانید با کارشناسان مجرب مشورت در  

 .ارتباط باشید

 .کنید  کلیکوی لینک اف مقاله بر ردی برای دانلود پی 
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