
یکی از پرطرفدار ترین و محبوب ترین پلتفرم ها در جهان پلتفرم اینستاگرام است. این شبکه اجتماعی مربوط به شرکت 

دانید بسیاری از افراد کسب و کار خود یار زیادی را به کاربران ارائه می دهد. همانطور که میفیسبوک می باشد و خدمات بس

را در بستر اینستاگرام فعال کردند و برخی دیگر از آن برای گذراندن زمان استفاده می کنند. در هر صورت شما برای حذف 

برای استفاده از آن باید بلد باشید یک اکانت بسازید و زمانی هم  اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن باید آموزش ببینید. زیرا

ایم که تصمیم می گیرید با اکانت جدیدی وارد اینستاگرام شوید باید اکانت قبلی را حذف نمایید. به همین دلیل ما تصمیم گرفته

ا قرار دهیم. تا شما بتوانید در صورت در این مقاله، آموزش تصویری دیلیت اکانت اینستا با شماره موبایل را در اختیار شم

 .ترین شکل ممکن عملیات حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره موبایل را انجام دهیدنیاز به ساده

 اطالعیه

اکانت خود را داشته باشید.  Password برای این که بتوانید حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن را انجام دهید باید

 .برای بازیابی رمز عبور اقدام کنید Forgot password داشتن رمز عبور میتوانید از طریق گزینهدر صورت ن

 حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن به صورت موقت

برای حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن در گام اول باید وارد اکانت خود شوید. وارد شدن به اکانت اینستاگرام کار 

یار اسانی است. این نکته در نظر داشته باشید بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور با صفحه مشابه با تصویر زیر بس

، رمز عبور Forgot password مواجه می شوید. البته اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید میتوانید با استفاده از گزینه

است ذکر کنیم بعد از ورود به اکانت خود میتوانید یک عالمت آدمک را در پایین صفحه  خود را بازایابی کنید. در ادامه بهتر

مشاهده کنید. توجه داشته باشید با لمس کردن آن می توانید وارد پروفایل خود شوید و برای دیلیت اکانت اینستا با شماره موبایل 

 .ار دارد که شما راحت تر بتوانید آن را مشاهده کنیداقدام کنید. این عالمت در تصویر زیر در دایره ای قرمز رنگ قر

 



ه است و حال زمان آن رسیده برای دیلیت اکانت همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید پروفایل شما به نمایش در آمد

که در تصویر زیر در کادر قرمز رنگ  EDIT PROFILE اینستاگرام اقدام کنید برای انجام این کار تنها کافی است گزینه

 .قرار دارد را لمس کنید

 

 Temporarily شدید باید این صفحه را تا انتها به سمت پایین بروید و گزینه دو EDIT PROFILE زمانی که وارد صفحه

disable my account  که رنگ آن آبی می باشد را انتخاب کنید. البته ما این گزینه را در یک کادر قرمز رنگ قرار داده

م دیلیت اکانت اینستا با شماره موبایل بتوانید آسانتر آن را پیدا کنید. در این قسمت ایم تا شما با آن بیشتر آشنا شوید و در هنگا

را مجددا قرار داده است تا فرد  Forgot password اینستاگرام برای افرادی که رمز عبور خود را فراموش کرده اند گزینه

 .دامه دهدبتواند بدون برگشت به ابتدا و بازیابی رمز عبور به مسیر حذف اکانت ا



 

 Temporarily disable my account بعد از این که به سوال اینستاگرام پاسخ دادید و رمز عبور خود را وارد کردید گزینه

که در تصویر زیر قابل مشاهده است برای شما فعال می شود و شما میتوانید با کلیک بر روی آن عملیات حذف اکانت 

اینستاگرام از روی شماره تلفن را به پایان برسانید. البته همانطور که در ابتدا بیان کردیم این بخش از آموزش برای افرادی 

 .را به صورت موقت حذف کننداست که تصمیم دارند اکانت خود 



 

خیر. همانطور که در  در ادامه تصمیم داریم مجددا وارد اکانت خود شویم تا بررسی کنیم که ایا اکانت حذف شده است یا

تصویر زیر مشاهده می کنید نمیتوان وارد اکانت شد و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور با پیغامی که در در تصویر 

 .زیر قابل مشاهده است مواجه می شوید



 

 دیلیت اکانت اینستا با شماره موبایل به صورت دائم

در این بخش از محتوا تصمیم داریم مراحل دیلیت اکانت اینستا با شماره موبایل به صورت دائم را با استفاده از متن و تصویر 

باشید برای دیلیت اکانت اینستا با شماره موبایل باید وارد به صورت کامل به شما آموزش دهیم. این نکته را در نظر داشته 

پلتفرم اینستاگرام شوید و در ادامه نام کاربری و رمز عبور اکانتی که تصمیم دارید آن را حذف کنید را در کادر های مربوطه 

 .وارد نمایید

 اطالعیه

 .قرمز رنگ درج شده در این قسمت اقدام کنید لینک برای دیلیت اکانت اینستا با شماره موبایل میتوانید از طریق

که شما وارد اکانت خود می شوید و برای حذف اکانت اقدام میکنید اینستاگرام از شما سوال می پرسد که دلیل حذف  زمانی

م میخواد بداند که چه مشکلی وجود دارد که شما تصمیم گرفته اید اکانت خود را حذف کنید تا اکانت چیست در واقع اینستاگرا

در صورت نیاز به آن مشکل را مرتفع کند اگر هم دلیل خاصی برای حذف اکانت وجود ندارد شما می توانید از 

 .استفاده کنید Something else گزینه

https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent/


 

بعد از اینکه دلیل خود برای حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن به این پلتفرم اعالم کردید باید رمز عبور خود را 

 Permanently مشخص شده است وارد کنید. در ادامه باید گزینه مجدداً در کادر که در قسمت زیر به صورت زرد رنگ

delete my account  را لمس کنید. توجه داشته باشید این گزینه در تصویر زیر در قسمت پایین قرار دارد و رنگ پس

 .زمینه آن قرمز است



 

در این مرحله از کار، اینستاگرام مجددا از شما سوال می پرسد که آیا مطمئن هستید اکانت اینستاگرام خود را حذف کنید. 

 OK است، شما با لمس کردن گزینههمانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید یک صفحه برای شما به نمایش در آمده 

توانید عملیات حذف کردن اکانت اینستاگرام را متوقف هم می Cancel میتوانید اکانت خود را حذف کنید و با لمس کردن گزینه

 .نمایید



 

اکانت شما به صورت دائم پاک می شود و دیگر نمیتوانید وارد این اکانت شوید. برای این  OK در نهایت با لمس کردن گزینه

که مطمئن شوید اکانت شما حذف شده است یا خیر میتوانید مجددا برای ورود به آن تالش کنید. ما این کار را انجام دادیم و 

 .انطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید موفق به ورود نشدیمهم



 

 اخبار پیرامون اینستاگرام

 اینستاگرام فیلتر شد

ها، تصمیم فیلترینگ اینستاگرام از سوی شورای امنیت کشور گرفته شده است. این در حالی است که زاریبه گزارش خبرگ

در اوایل دیروز، اپراتورهای تلفن همراه و وزیر ارتباطات موضوع اعمال محدودیت در اینترنت و شبکه های اجتماعی را 

های مقطعی وجود داشته که برطرف برخی ساعات محدودیتتکذیب کرده بودند. عیسی زارع پور گفته بود در برخی نقاط و 

 .شده است و در حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از نظر سرعت و کیفیت ندارد

 فیلترینگ اینستاگرام دائمی است؟

جه نیستند. بر اساس گزارش ایسنا در حال حاضر بسیاری از شهر ها میتوانند از اینستاگرام استفاده کنند و با مشکل فیلتر موا

 .به همین دلیل با استناد به این گزارش میتوان به این استنباط رسید که این فیلترینگ موقت است

 یک قابلیت اینستاگرام، عمومی شد

اینستاگرام تایید کرده این شبکه اجتماعی در حال ارائه قابلیتی برای کاربران خود است تا استوری های طوالنی تر را به 

ثانیه هستند، به چند بخش تقسیم  60تشر کنند. به بیان ساده تر با این قابلیت، استوری هایی که کمتر از صورت پیوسته من

 .نخواهند شد

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید دیلیت اکانت اینستاگرام جهت کسب اطالعات نسبت به

 خالصه مطلب

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/
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/


را به صورت موقت و به  حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن در این مقاله ما تمام تالش خود را کرده ایم تا بتوانیم

صورت دائم با استفاده از متن و تصویر به شما آموزش دهیم. توجه داشته باشید برای حذف اکانت اینستاگرام حتماً باید یوزرنیم 

آن  Forgot password و پسورد خود را در اختیار داشته باشید و در صورت نداشتن پسورد می توانید با استفاده از گزینه

 .ی کنیدرا بازیاب

در ادامه بهتر است ذکر کنیم حذف اکانت اینستاگرام بسیار آسان است و شما به راحتی می توانید بعد از وارد شدن به اکانت 

خود بر روی گزینه ادیت پروفایل کلیک کنید، در مرحله دوم دلیل خود را برای حذف اکانت به اینستاگرام اعالم کنید، در 

را لمس کنید تا اکانت  Temporarily disable my account وارد کنید بعد از این مراحل گزینه ادامه پسورد خود را مجدداً 

شما حذف شود. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله به تواند به شما کمک کند تا به ساده ترین روش ممکن حذف 

 .اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن را انجام دهید

  


