
یکی از مشکالتی است که بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند. همانطور که می  روش بازیابی رمز اینستاگرام پیدا کردن

دانید از پسورد اینستاگرام به ندرت استفاده می شود زیرا هر زمان که شما آنالین شوید بدون نیاز به وارد کردن نام کاربری 

است تا اکثر افراد پسورد های خود را فراموش و رمز عبور می توانید از این پلتفرم استفاده کنید. این مسئله موجب شده 

اید اصال نگران نباشید زیرا روش هایی برای بازیابی پسورد اینستاگرام کنند. اگر شما هم پسورد خود را فراموش کرده

ر به شما وجود دارد که ما قصد داریم در ادامه این مقاله بهترین روش بازیابی رمز اینستاگرام را با استفاده از متن و تصوی

 .آموزش دهیم

توجه داشته باشید راهنمای پیدا کردن رمز اینستاگرام در این محتوا به دو بخش مختلف تقسیم می شود. بخش اول مربوط به 

 .بازیابی رمز اینستاگرام با شماره موبایل است و بخش دوم راهنمای پیدا کردن رمز اینستاگرام از طریق سایت می باشد

ذکر کنیم تمامی موارد در این محتوا به صورت کامل آموزش داده خواهد شد. در نتیجه هر کاربر می  در ادامه بهتر است

تواند بعد از مطالعه این موارد به راحتی با استفاده از روش های مختلف که در این محتوا آموزش دیده است برای بازیابی 

کردن رمز عبور در پلتفرم اینستاگرام را به صورت کامل پسورد پیج خود اقدام کند. حاال اگر قصد دارید مراحل پیدا 

 .آموزش بینید پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در وب سایت مشورت همراه باشید

  

 اطالعیه

شوید، برای ورود به وب سایت این  ستاگراماین برای بازیابی پسورد اینستاگرام از طریق سایت باید وارد وب سایت رسمی

 .پلتفرم بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید

  

 روش های بازیابی رمز اینستاگرام

در این بخش از محتوا تصمیم داریم دو روش بازیابی رمز اینستاگرام را بررسی کرده و هر کدام از روش ها را به صورت 

دانید اکثر افراد اینستاگرام را در تلفن همراه خود نصب می کنند و تعداد مجزا به شما آموزش دهیم. همانطور که می 

اشخاصی که از نسخه دسکتاپ این پلتفرم استفاده می کنند بسیار کم است. به همین دلیل در گام اول بهتر است به سراغ 

را هم ذکر کنیم که در این مقاله روش  بازیابی پسورد اینستاگرام با استفاده از تلفن همراه برویم. البته بهتر است این نکته

 .بازیابی رمز اینستاگرام از طریق سایت را هم به شما آموزش خواهیم دید

 بازیابی رمز اینستا از طریق برنامه

 برای این که بتوانید برای بازیابی رمز اینستا از طریق برنامه اقدام کنید باید در گام اول اپلیکیشن اینستاگرام موجود در تلفن

همراه خود را باز کنید. زمانی که این کار را انجام دادید با تصویر زیر مواجه خواهید شد. توجه داشته باشید زمانی با 

شوید که از اکانت خود خارج شده باشید. الزم به ذکر است بدانید برای ورود به حساب کاربری خود تصویر زیر مواجه می

اول )شماره موبایل، نام کاربری یا ایمیل( وارد کنید. در قسمت دوم هم باید پسورد را  در نرم افزار اینستاگرام باید در قسمت

را لمس کنید. با لمس کردن این  Get help with logging in درج نمایید. در صورت نداشتن پسورد می توانید گزینه

 .شما کمک کندگزینه شما از اینستاگرام درخواست می کنید تا برای وارد شدن به اپلیکیشن به 

https://www.instagram.com/


 

را لمس کردید با صفحه ای مشابه با تصویر زیر مواجه می شوید. در  Get help with logging in بعد از اینکه گزینه

را لمس کنید. این نکته  NEXT ام کاربری، آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید و در ادامه گزینهاین قسمت باید ن

سه گزینه برای شما فعال می شود که شما می توانید بین آنها یک  Next را در نظر داشته باشید بعد از لمس کردن گزینه

است در واقع شما با انتخاب این گزینه به اینستاگرام فرمان  send an email گزینه را انتخاب کنید. گزینه اول عبارت

باشد که با انتخاب می send an SMS میدهید که کد برای بازیابی رمز عبور را برای ایمیل شما ارسال کند. گزینه دوم

 Log in with کردن این گزینه لینک بازیابی پسورد اینستاگرام برای شما اس ام اس میگردد. آخرین گزینه هم

Facebook باشد. این گزینه در صورتی برای شما فعال میگردد که اکانت اینستاگرام خود را به اکانت فیسبوک خود می

 .توانید با استفاده از این گزینه وارد اکانت اینستاگرام خود شویدمتصل کرده باشید. در این صورت به راحتی می



 

را انتخاب کردیم. این نکته را در نظر داشته باشید بعد از انتخاب  send an email ما برای بازیابی پسورد اینستاگرام گزینه

را لمس کنید و  Inbox رقمی به ایمیل شما ارسال می شود. در گام اول وارد ایمیل خود شوید، گزینه 6این گزینه یک کد 

رقمی را باید کپی کنید و در صفحه که  6ست را باز نمایید. توجه داشته باشید این کد پیامی که از طرف اینستاگرام آمده ا

 .تصویر آن در قسمت زیر قرار داده شده است وارد نمایید



 

 .د کردن این کد شما میتوانید رمز جدید خود را وارد کرده و پسورد پیج خود را به صورت کامل تغییر دهیدبعد از وار

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن جهت کسب اطالعات نسبت به

  

 روش بازیابی رمز اینستاگرام از طریق سایت

ترین روش بازیابی رمز اینستاگرام مراجعه به وب سایت این پلتفرم می باشد. به بسیاری از افراد بر این باور هستند که به

همین دلیل ما تصمیم گرفته ایم در این بخش راهنمای پیدا کردن رمز اینستاگرام از طریق سایت را با استفاده از متن و 

باید وارد وب سایت اینستاگرام شوید. بعد تصویر به شما آموزش دهیم. برای بازیابی پسورد اینستاگرام با سایت در گام اول 

از ورود به وب سایت اینستاگرام صفحه مشابه با تصویر زیر برای شما باز می شود شما برای بازیابی پسورد اینستاگرام 

 .در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کنید Forgot password باید بر روی گزینه

https://mashwerat.com/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%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-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86/
https://mashwerat.com/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%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-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86/


 

صفحه جدیدی برای شما باز می شود که باید در آن  Forgot password توجه داشته باشید که بعد از کلیک بر روی گزینه

کلیک  Send Login Link رد نمایید. در ادامه باید بر روی دکمهآدرس ایمیل، شماره تلفن همراه یا نام کاربری خود را وا

کنید. این نکته را هم در نظر داشته باشید در صورت عدم نمایش کپچا باید از یک برنامه تغییر آی پی استفاده کنید زیرا ثابت 

کپچا را به درستی وارد کردید بر کردن اینکه ربات نیستید برای اینستاگرام از اهمیت زیادی برخوردار است. بعد از این که 

 .کلیک کنید تا اینستاگرام پیغامی که مربوط به بازیابی رمز عبور است را برای شما ارسال کند NEXT روی گزینه

برای بازیابی رمز عبور باید وارد ایمیل خود شوید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید یک ایمیل از طریق 

کلیک  Reset Password ارسال شده است و شما برای بازیابی پسورد اینستاگرام باید بر روی دکمه اینستاگرام برای شما

 .کنید. بعد از کلیک بر روی این دکمه صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد



 

کنید یک صفحه جدید برای شما باز شده است که شما می توانید رمز جدید را در همانطور که در تصویر زیر مشاهده می

وارد کنید و در ادامه پسورد جدید را مجددا در بخش دوم تکرار نمایید. الزم به ذکر است  NEW PASSWORD قسمت

کلیک نمایید تا پسورد شما عوض شود.  reset your password پسورد جدید باید بر روی گزینه بدانید بعد از وارد کردن

 .کاراکتر باشد ۶این نکته را هم در نظر داشته باشید که پسورد جدید شما به هیچ وجه نباید کمتر از 

 اخبار پیرامون اینستاگرام

 چوب وزارت ارتباطات الی چرخ اقتصاد ایران با اختالل اینستاگرام

های فعال در واقع فروشگاه به گزارش ایرنا فیلتر شدن اینستاگرام تاثیر بسیار منفی در بازار آنالین ایران داشته است،

درصد از فروش  ۵۰تا  ۱۰بین درصد از بازدید و  ۳۵تا  ۱۴۰۱دلیل اختالل اینترنت در مرداد ماه  اینستاگرامی ایرانی به

 .اندخود از طریق اینستاگرام را از دست داده

 نداریم؛ تا چیزی قانون نشود مکلف به اجرا نیستیم« طرح صیانت»وزیر ارتباطات: 

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت چیزی که هنوز تصویب نشده و در مجلس است را چه طور 

را کند؟! من بارها گفته ام که چیزی به عنوان قانون یا طرح صیانت نداریم. بحث هایی در مجلس است و دولت می تواند اج

 .هنوز تبدیل به قانون نشده و تا چیزی قانون نشود مکلف به اجرا نیستیم

 های پردرآمد اینستاگرام پرونده مالیاتی تشکیل دادسازمان امور مالیاتی برای سلبریتی

ها و هنرمندان که در آمد تماعی سایت افکار نیوز، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی بیان کرد سلبریتیبه گزارش بخش اج

 .زیادی از اینستاگرام دارند در این دولت حتما باید مالیات بدهند



 خالصه مطلب

یار نداشته اید اما حال می در اخت روش بازیابی رمز اینستاگرام مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات کاملی در مورد

دانید که به راحتی میتوان از دو طریق برای بازیابی پسورد اینستاگرام اقدام کرد. در گام اول می توانید نرم افزار اینستاگرام 

برای وارد شدن به حساب  Get help with logging in را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید و با استفاده از گزینه

ود از اینستاگرام کمک بخواهید و مراحل بازیابی پسورد اینستاگرام را یک به یک طی کنید تا بتوانید رمز پیج کاربری خ

اینستاگرام خود را تغییر دهید. از سوی دیگر ما در این محتوا، راهنمای پیدا کردن رمز اینستاگرام از طریق سایت را هم با 

دادیم و در حال حاضر شما می دانید که با وارد شدن به سایت اینستاگرام و  استفاده از متن و تصویر در اختیار شما قرار

 .برای بازیابی پسورد اینستاگرام اقدام کنید Forgot password کلیک بر روی گزینه

این نکته را در نظر داشته باشید روش بازیابی رمز اینستاگرام از طریق سایت به اینگونه است که یک لینک از طریق 

می توانید پسورد خود را  reset your password اگرام برای شما ایمیل می شود و شما با با کلیک بر روی گزینهاینست

تغییر دهید. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند به شما کمک کند تا در زمان بازیابی رمز اینستاگرام 

 .را تغییر دهیدبتواند به ساده ترین شکل ممکن رمز پیج خود 

  

  

  

  

 


