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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران   مجله نت   
فرزانه قیاسی نویسنده:    

 

حدف اکانت  آموزش 
به صورت  )  اینستاگرام

 (تصویری

شبکه از  یکی  برای  اینستاگرام  اجتماعی  های 
گذاری عکس و ویدیو هستش. خیلی از ماها  اشتراک

حساب  همون  یا  اکانت  اجتماعی،  شبکه  این  توی 
کاربری داریم. اگر قصد دارید که مدتی از اینستاگرام 

می  باشید،  رودور  خودتون  کاربری  حساب   تونید 
Deactive  کنید. با Deactive ید بعد از تونکردن، می

اگر حساب مدتی به حساب کاربری تون برگردید. اما 
بازیابی  دیگر  کنید،  حذف  برای  رو  خودتون  کاربری 

تونید مجدد روی اون  تون غیرممکنه. شما میاطالعات
لیست  بازیابی  اما  بسازید،  اکانت  ایمیل  یا  شماره 

شما    دوستان، تصاویر و سایر اطالعاتی که توی حساب
ممک غیر  قصدبوده،  اگر  اینستا  نه.  اکانت  رو   حذف 

 .دارید، با ما همراه باشید 

 

https://netran.net/mag/delete-instagram-account/
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گذاری عکس و ویدیو هستش. خیلی از ماها توی های اجتماعی برای اشتراکاینستاگرام یکی از شبکه
این شبکه اجتماعی، اکانت یا همون حساب کاربری داریم. اگر قصد دارید که مدتی از اینستاگرام دور  

روباشید، می کاربری خودتون  با Deactive تونید حساب  از تونکردن، می Deactive کنید.  بعد  ید 
تون برگردید. اما اگر حساب کاربری خودتون رو برای حذف کنید، دیگر بازیابی  مدتی به حساب کاربری

تونید مجدد روی اون شماره یا ایمیل اکانت بسازید، اما بازیابی لیست تون غیرممکنه. شما میاطالعات
 حذف اکانت اینستا  نه. اگر قصد شما بوده، غیر ممک  دوستان، تصاویر و سایر اطالعاتی که توی حساب

 .رو دارید، با ما همراه باشید

  

 حذف اکانت اینستاگرام

  مرورگر به  پذیر نیست؛ باید از طریق حذف اکانت اینستاگرام از طریق اپلیکیشن اون امکان -1
ی عبور خودتون رو وارد  وارد بشید. توی صفحه زیر نام کاربری و کلمه سایت اینستاگرام

 .کنید

 
 صفحه الگین   -1تصویر 

 .شیدی زیر میی عبور، وارد صفحهبعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه -2

https://netran.net/mag/delete-instagram-account/%20
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
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 صفحه حذف اکانت اینستاگرام  -2تصویر 

 

 

خودتون رو دارید. شما    حذف اکانت اینستاگرام  که قصدتوی این صفحه، از شما دلیل این  -3
های حریم  ، به معنی نگرانیPrivacy Concerns  لی رو انتخاب کنید. منتونید هر دلیمی

 .شخصی رو انتخاب کردم 

 



 حذف اکانت اینستاگرام
 

 

4 

 

 ی عبوروارد کردن کلمه -3تصویر 

تصویر -4 کلمه  4  در  باید  رویشما  آخر،  در  کنید.  وارد  رو  خودتون  عبور   Delete ی 
netran.net2021   کلیک کنید. بعد از کلیک روی این دکمه، اکانت اینستاگرام شما حذف

 .خواهد شد

 حذف اکانت شما انجام شد  -4تصویر 

 .به همین راحتی
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 حرف آخر 

توی این مطلب، مراحل حذف اکانت اینستاگرام رو قدم به قدم با هم بررسی کردیم. باز هم تاکید 
د.  تون استفاده کنیکردن اکانت deactive تونید به جای حذف اکانت اینستاگرام، از قابلیتکنیم میمی
 .تون هم سرجاشهتونید بعد از مدتی به حساب خود برگردید، و اطالعاتطوری میاین

 .امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشه

 :های زیر مراجعه کنیداگر قصد حذف کردن اکانت تلگرام یا واتس آپ رو دارید، به مقاله

 اپآموزش حذف اکانت واتس

 آموزش حذف اکانت تلگرام 

https://netran.net/mag/delete-account-whatsapp/
https://netran.net/mag/delete-account-whatsapp/
https://netran.net/mag/delete-account-whatsapp/
https://netran.net/mag/delete-telegram-account/

