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ساخت اکانت اینستاگرام
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یکیشن این برای ساخت اکانت اینستاگرام شما می توانید از طریق وبسایت و یا اپل

فاوت هر دو روش ساخت اکانت شبیه به هم هستند و ت. شبکه اجتماعی اقدام کنید

:مراحل ساخت اکانت اینستاگرام به صورت زیر است. چندانی با هم ندارند

اپاز،دیوایسنوعبهتوجهبارااینستاگراماپلیکیشنموجودنسخهآخرین1.

.کنیددانلوداستورپلییااستور

Sign“رویبراپ،کردنبازبا2. Up”کنیدکلیک.

https://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8
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در صفحه باز شده شماره تلفن همراه و یا3.

ایمیل خود را وارد کرده و بر 
.کلیک کنید”Next“روی

بروکردهواردراخودعبوررمزوناممرحلهایندر4.

.کنیدکلیک”Next“روی
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در این مرحله نام کاربری شما با توجه به نامی که وارد کرده اید، برای تان5.

کلیک ”Next“در صورتی که با آن موافق هستید، بر روی. نمایش داده می شود

.را انتخاب کنید”Change username“کنید، در غیر این صورت

نام کاربری ،”Change username“در صورت انتخاب6.

.کلیک کنید”Next“دلخواه خودتان را وارد کرده و بر روی

ین در این مرحله اکانت اینستاگرام شما ایجاد شده و تعدادی درخواست مانند قرار دادن عکس پروفایل و همگام کردن مخاطب7.

.نشان داده می شود که می توانید آن ها را جواب دهید و یا نادیده بگیرید



اهمیتاربسیاینستاگرامخصوصااجتماعیشبکه هایدرکاربرینامیایوزرنیم

ازکهزیچیاولینمی گذارید،کامنتبرایشیامی کنیدالیکراکسیوقتی.دارد

اکانتدباشجالبعکس تانیاکاربریناماگراست،کاربری تانناممی بیندشما

تریبیشافرادمشارکتوتعاملدرصفحه تانطریقبدینوکردهچکراشما

.گرفتخواهدقرار

نامکردنپیدابایدمی کند،جووجستاینستاگرامدرراشماهمکسیوقتی

الزم!نشویدوسواسیموضوعاینسرهمخیلیاما.باشدراحتکاربری تان

ری تانکاربناممورددرحداقلاماکنید،انتخابالعاده ایخارقچیزخیلینیست

.کنیدپیداخوبیچیزوکردهفکر
ته باشید نکاتی را که در حین انتخاب نام کاربری برای حساب تان باید در نظر داش

:می کنیمرا در ادامه برای تان عنوان 

ت و با اول از همه باید درنظر داشته باشید که سبک پیج تان چیس:سبک پیج.1

؟این حساب اینستاگرام قصد انجام چه کاری را دارید

ب و از شبیه بودن به دیگر صفحات یا کسباید : کلی و منحصر به فرد. 2

نام . کنیدکار هایی که قبل از شما بر روی اینستاگرام پیج درست کرده اند اجتناب

.  هم باشدنباید شبیه نام دیگر کاربر ها. باید جوری باشد که به خاطر افراد بماند

.پس اول به دنبال اکانت های مشابه باشید
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م تر استفاده تا جایی که می شود از کاراکتر های این چنینی ک:از آندرالین و نقطه ی کم تری استفاده کنید.4

 تر خواهد کنید، سعی نکنید دوتا آندرالین را کنار هم بیاورید چرا که جست و جوی تان برای افراد سخت

.شد

ن موضوع کوتاهی و واضح بودن کلید ای. نام کاربری نباید خیلی طوالنی باشد:طوالنی نباشدخیلی .5
.است

کننده ای در نباید بخش گیج. و نوشتن اسم کاربری تان باید آسان باشدتلفظ : تلفظ آسان.3
.یوزرنیم تان باشد تا افراد بتوانند به آسانی آن را پیدا کنند
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ود را کال پاک کنید پروفایل خود در اینستاگرام را تغییر دهید و یک عکس دیگر به جای آن قرار دهید؛ یا اینکه عکِس پروفایل خشما میتوانید عکس 

ندهیدو به جای آن نیزی چیزی قرار 

.برای شروع، اپلیکیشن اینستاگرام را روی گوشی خود باز کنید1.

.انتخاب کنیداز سمت راست و پایین صفحه پروفایل را حاال گزینه ی 2.

را لمس کنید Edit profileحاال گزینه .3
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در زیِر عکس  Change profile Photoگزینه ی اکنون .4

.فعلی خود را انتخاب کنید

اگر قصد دارید عکس پروفایل خود را به صورت کامل پاک کنید وحاال .5

.را انتخاب کنید Remove Profile Photoچیزی جای آن قرار ندهید، گزینه ی 

زینه ی ولی اگر قصد دارید یک عکس جدیدی را جایگزین عکس قبلی کنید، گ

New Profile Photo را انتخاب کنید.
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.را از گوشه باالی صفحه انتخاب کنید Nextعکس مورد نظر خود را انتخاب کنید و گزینه سپس .6

س خود در قسمت بعد میتوانید از افکت های موجود در پایین صفحه استفاده کنید و به عکحاال .7

.کنیدرا از گوشه باالی صفحه انتخاب  Nextپس از این کار، گزینه ی . رنگ و جالی بهتری ببخشید

.فتتمام است و این عکس جدید به عنوان عکس پروفایل اینستاگرام شما قرار خواهد گرکار .8
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ا امروزه شبکه های اجتماعی یکی از راه های ارتباط ب

ل به مثا. ما و نشان دادن شخصیت و رفتار ما هستند

خارجی ها شما هرگز شانس مجددی برای ساخت اولین

خوب بنابراین وجود یک بیو! تصویر از خود را ندارید

ستی در شبکه های اجتماعی می توانید تصویر اولیه در

از شما بسازد که دیگر امکان تغییر آن را در زمان 

ش رودر این قسمت بهترین . های دیگر نخواهید داشت

ه های های نوشتن و انتخاب متن بیوگرافی برای شبک

.اجتماعی را به شما معرفی می کنیم

Best Ways to Create a Magnetic Social Media Bio

شبکهدرشماپروفایلازآنالینکنندهبازدیدیکمحققان،هابررسیطبق

ازیکی!داردنیازثانیهدهم۲ازکمتربهشماتفسیربرایاجتماعی،های

تصاراخبهیاوبیوگرافیاست،شخصمقابلکوتاهزمانایندرکهمواردی

بدونومناسببیونکات،سرییکرعایتباتوانیدمیشما.استشمابیو

نشانقخالراخودجالب،هایایدهازاستفادهباوباشیدداشتهداشتهمشکلی

.پرداختخواهیمبحثاینبهبیشترمطلبادامهدر.دهید

اهمیت داشتن بیوگرافی مناسب

ذهنردافرادشخصیتازتفسیرینگاهاولیندرکردیم،اشارهکههمانطور

متصمیکسیتاکشدمیطولثانیه۳تنهاهابررسیطبق.شودمیبرداشت

افرادهکتصوراتیوچهرهاولین!نهیاباشدداشتهدوستراشماکهبگیرد

.داردزیادیتاثیرهمبعدیتعامالتسایردرکنند،میپیداشمااز
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کوتاه بودن بیوگرافی

دارند، .. ومتن بیوگرافی برای تلگراماشتباه رایجی که برخی از افراد در

ام واضح است که شما نمی توانید تم. توضیح های کامل و طوالنی است

د که برای در نظر داشته باشی. شخصیت خود را در چند کاراکتر بیان کنید

پس سعی کنید از یک متن کوتاه و. افراد معموال خطوط اول مهم است

.معنا دار از افکار خود در کنار عکس مناسب استفاده کنید

افزودن نام در بیوگرافی

آناز.نیدکواردراخودناماستبهتراینستاگرام،مانندهاییشبکهبیودر

ارخودنامنباشد،آشناهمهبرایشماکاربریناماستممکنکهجایی

.بشناسندکامالراشمابتوانندافرادسایرتاکنیدذکر

شجاع بودن در بیان مهارت ها

شما می توانید مهارت های خاص، ! از مهارت ها و دستاورد های خود نترسید

.  نیدویژگی های منحصر به فرد و یا ورزش و سرگرمی خود را به بی اضافه ک

ن با این کار عالوه بر امکان تبلیغ برای شما، می تواند در پیدا کردن دوستا

.سالیق مشترک هم فراهم می کند

جالب بودن و طنز بودن نمونه متن بیوگرافی

حصر به برای من. شکل کلی بسیاری از بیو ها تکراری و قابل پیش بینی است

یبا متن زفرد شدن بیو خود، می توانید از کلمات خالقانه و طنز های مناسب و

ما را در وجود یک چیز جالب، ش. استفاده کنید.. وبیوگرافی اینستاگرامبرای 

.ذهن ماندگار تر می کند

خودهایبیزینسآدرسوسایتوبلینکازاستفاده

یحتوضشمامورددرتنهانهاجتماعیهایشبکهکهنکنیدفراموش

شمادموردربیشترآشناییبهافراددعوتبرایراهیبلکه،اندداده

توانیدمی،دارید ..ووبالگ،خبریمجله،وبسایتشمااگر .هستندهم

مطالبتوانیدمیهمچنین .کنیداضافهخودبیو URLقسمتدرآن

تاهکوازشودمیتوصیهکاراینبرایکهدهیدلینکهمرامختلف

.کنیداستفادههملینکهایکننده
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این برنامه بیشتر آشنا شوند تا بتوانند  (Settings)شده اند، نیاز دارند با بخش تنظیمات  (Instagram)کاربرانی که به تازگی وارد شبکه اجتماعی اینستاگرام 

ینستاگرام در اختیار بنابراین تصمیم گرفتیم یک راهنمای کامل از این بخش بنویسیم و امکانات مختلفی که ا. کنندآن طور که دلشان می خواهد از آن استفاده

.شما می گذارد را معرفی کنیم

در )خط منون سه آیکورود به بخش تنظیمات اینستاگرام، کافی است از گزینه های پایین صفحه، وارد پروفایل شخصی خودتان شوید و سپسبرای 

.فون ببینیددر تصویر زیر می توانید مکان دو دکمه مورد نظر را در آی. انتخاب کنید(در آیفون و ویندوز)آیکون چرخ دهنده یا(گوشی های اندرویدی

.توجه داشته باشید که صفحه تنظیمات اینستاگرام به بخش های مختلفی تقسیم شده است و ما هم بر اساس همین بخش بندی پیش می رویم
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Contacts – دنبال کردن افراد دفترچه 

شماتلفن گوشی 

Account – تنظیمات حساب کاربری شما

Photos of You – تنظیم تصاویر مرتبط با شما

Story Setting – تنظیمات بخش استوری 

اینستاگرام

Invite Friends  کردن از دوستاندعوت

Invite Facebook Friends – دعوت از 

دوستان فیسبوکی

Invite Friends – دعوت از دوستان

Follow people – دنبال کردن افراد

Facebook Friends – دنبال کردن 

دوستان فیسبوکی

Allow Message Replies –
اجازه ارسال پاسخ و نظر

Allow Sharing – اجازه به اشتراک گذاری

Saving – ذخیره کردن

Edit Profile – تنظیمات 

حساب کاربری

Change Password – تغییر رمز عبور

Saved Login Info – ذخیره کردن 

اطالعات ورود
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Posts You’ve liked – پست هایی که الیک کرده اید

Two-Factor Authentication – ورود دو مرحله ای

Blocked Users

Private Accounts

Settings

•Linked Accounts

•Language

•Push Notification

•Celluar Data Use

•Comments

Add Account
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ار صاحبان کسب و تیاخپیج بیزینس اینستاگرام به نوعی از پیج ها گفته می شود که در اختیار کسب و کارها است و اطالعات بیشتری را نسبت به حساب های عادی در

.  استاینستاگرامامکاناتی مثل قابلیت افزودن شماره تماس، ایمیل و مکان دقیق کسب و کار شما روی نقشه از جمله امکانات یک پروفایل بیزینسی در. کار قرار می دهد
.اولین گام داشتن یک حساب کاربری عادی است. برای داشتن یک پیج بیزینس اینستاگرام، الزم است تا اقداماتی انجام دهید

.باشیدآنادمینوباشیدداشتهفیسبوکصفحهیکبایدپروفایلبیزینسازاستفادهبرای:نکته

.شویداینستاگرامتانکاربریحسابواردشروع،برای(1

Accountیاکاربریحسابتنظیماتبهمربوطبخشاین.کنیدانتخابرا(Settings)یاتنظیماتگزینهخود،پیجباالیهمبرگریمنویاز(2 Settingsاینستاگرام

.شماست

Accountقسمتدر(3 SettingsگزینهSwitch to Business Accountکنیدانتخابرا.

.برسیدفیسبوکاکانتبهاتصالصفحهبهتابزنیدراContinueمی شودخواستهشماازمرحله،ایندر(4

صفحهستمی بایوداشتخواهیددسترسیاستحساباینعهدهبهآنهامدیریتکهفیسبوکیصفحاتبهشمانظر،موردفیسبوکحسابشدنمشخصازبعد(5

هیچبهآنصالاتامکانوبودخواهدمتصلشمااینستاگرامتجاریاکانتبهپساینازصفحهاینکهباشیدداشتهتوجه.کنیدانتخابرانظرتانموردفیسبوک

.شویدمتصلمی توانیدصفحهیکبهفقطوباشیدفیسبوکصفحهاینادمینبایدشماگفتیم،کههمانطورالبته.نداردوجوددیگریصفحه

پستیآدرسیاوایمیلمشتری،خدماتتماسشمارهکنید؛انتخابراداردقرارفیسبوکتانصفحهدرکهتماسیاطالعاتازیکیمی خواهدشماازاینستاگرامسپس(6

.استالزامیموارداینازیکیحداقلانتخابهمقسمتایندر.شوددادهنمایشتماسهمانیاکانتکتدکمهشمااینستاگرامصفحهدرتا

.کنیداستفادهکارتانوکسببهبودبرایآنازتوانیدمیوشدیدپروفایلبیزنسیکصاحبشماراحتیهمینبه:تبریک
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Switchگزینهتنظیماتقسمتازکنیدتبدیلمعمولیاکانتبهمجدداراخوداینستاگراماکانتبیزینسبودیدمایلوشدیدمنصرفکهصورتیدر:کتهن to personal
accountشدخواهدمعمولیاکانتبهتبدیلراحتیبهشمااینستاگراماکانتبیزینسترتیباینبه.کنیدانتخابرا.

اینستاگرامبهContactدکمهکردناضافه

Business)اینستاگرامپروفایلبیزینسیکبینکهتفاوت هاییازیکی Profile)گزینهوجودداردوجودمعمولیپروفایل هایباContactگزینهکناردرEdit Profile
بهآن هاازیکهرعملکردودارندنامEmailوDirections،Callقابلیت هایاین.باشندداشتهدسترسیقابلیتسهبهمی توانندکاربرانگزینهاینانتخابباکهمیباشد

:استزیرشرح
Getگزینه• Directions:گزینهانتخابباGet Directionsکندمشاهدهراشماکارمحلیاشرکتآدرسمی تواندکاربر.

.می شوددادهنشاناینستاگرامکاربرانبهشمافروشگاهیاشرکتتلفنشمارهCallگزینهانتخاببا:Callگزینه•

.باشدارتباطدرشماباشدهدرجایمیلآدرسطریقازمی تواندکاربرEmailگزینهانتخاببا:Emailگزینه•



ممنون از نگاه گرمتان

HTTP://WWW.DATADESIGN.IR/

REZA_MASTERFULL@YAHOO.COM


