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جلوگیری از تگ شدن در اینستاگرام اموزش گام بھ گام

aynaz نوامبر 19, 2022آموزش اینستاگرام 

4.9/5 - (11 امتیاز)

تگ کردن در اینستاگرام بھ چھ معنایی می باشد و چگونھ می توان این کار را انجام داد؟ در استوری چگونھ می

توان افراد دیگر را تگ کرد؟

اینستاگرام ھمھ روزه قابلیت ھای جدید و شگفت انگیزی را در اختیار کاربران خود قرار می دھد و ھر زمان کھ

کاربران از طریق گوگل پلی اینستاگرام خودشان را آپدیت میکنند معموال با این امکانات جدید رو بھ رو می

شوند.

یکی از جالب ترین آن ھا ھم تگ کردن در اینستاگرام می باشد. شاید معنا و مفھوم تگ کردن در اینستاگرام را

ندانید و در این زمینھ ھیچ اطالعاتی نداشتھ باشید. این ھا ھمھ سواالتی ھستند کھ برخی کاربران اینستاگرامی

معموال در ذھن خود دارند و ھمواره می پرسند.

بھ این دلیل ما در این مقالھ از سایت بانک فالوور تصمیم گرفتیم بھ تمامی این سواالت کاربران پاسخ دھیم و

بیشتر در مورد تایید برای تگ شدن در استوری یا عکس مطالبی برایتان بیان کنیم. ھمینطور شما میتوانید با

خرید ویو استوری از سایت بانک فالوور میزان بازدید استوری خود را باال ببرید.

برای آشنایی بیشتر با مفھوم تگ کردن و کاربرد ھای آن می توانید مطالب نوشتھ شده در بخش ھای زیر را

مطالعھ کنید و با آنھا آشنا شوید. پس با ما ھمراه باشید.

قبل از ھر چیزی خوب است کھ با معنا و مفھوم تگ کردن آشنا شوید. تگ کردن در اینستاگرام بھ معنای بر

چسب کردن آی دی یک فرد دیگر زیر پست ھا و یا بر روی پست ھا و استوری ھا می باشد.

شما قادر ھستید ھر فردی را در اینستاگرام تگ و منشن کنید. اصال اھمیت ندارد کھ پست و یا استوری شما بھ

صورت عکس باشد و یا ویدئو! خالصھ کھ می توانید ھر فردی را خواستید در آن ھا تگ کنید.

تگ و یا منشن کردن در اینستاگرام چیست؟
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درست است کھ قبال ھا تگ افراد بر روی ویدئو ھا ممکن نبود اما خب در آپدیت ھای جدید تر اینستاگرام این

کار ھم ممکن شده است. زمانی کھ فردی را در اینستاگرام تگ می کنید، عالمت آدمک مانند سمت چپ و در

پایین پست مشاھده می کنید.

زمانی کھ این آدمک را لمس کنید، فردی را کھ تگ کرده اید را می توانید مشاھده کنید.

1.برای انجام دادن این کار در ابتدا وارد برنامھ اینستاگرام شوید و با استفاده از عالمت + کھ در پایین صفحھ

وجود دارد پست مورد نظرتان را انتخاب کنید.

2.سپس آیکون فلش مانند را کلیک کنید.

3.سپس اگر خواستید می توانید یک ویرایش و ادیت ھم روی پست مورد نظر انجام دھید.

4.در این مرحلھ نوبت بھ نوشتن کپشن، اضافھ کردن لوکیشن مکان، ھمچنین تگ افراد می رسد. اگر بخواھید

فردی را تگ کنید می توانید در این مرحلھ با استفاده از گزینھ زیر فرد مورد نظر را انتخاب کنید:

Tag people

 

سپس در صفحھ ای کھ برایتان باز شده است عکس و یا ویدئویی را جھت پست کردن انتخاب کنید. سپس بھ

انتخاب خود قسمتی از پست مورد نظر را انتخاب کنید و آی دی فرد را وارد کنید.

5.آخرین مرحلھ در این کار، نوشتن آی دی طرف مورد نظر می باشد. برای این کار ھم آی دی طرف مقابل را

سرچ کنید تا از میان دیگر کاربران او را مشاھده کنید.

6.و در نھایت پست مورد نظرتان را اشتراک گذاری بکنید.

نحوه تگ کردن افراد در پست اینستاگرام



١،  ١١:١٣۴٠١/٨/٢٨ جلوگیری از تگ شدن در اینستاگرام اموزش گام بھ گام

https://bankfollower.com/?p=6789&preview=true 3/6

 

در ابتدا باید پست مورد نظر را پیدا کنید.

سپس در قسمت راست باالی صفحھ آیکون سھ نقطھ ای وجود دارد کھ با زدن آن یک صفحھ برایتان باز می

گردد.

حال باید گزینھ ادیت را انتخاب نمایید.

سپس می توانید با استفاده از گزینھ زیر آیدی دیگری را انتخاب کرده و جایگزین آی دی قبلی بکنید.

Tag people

شاید 90 درصد از کاربران اینستاگرام با این گزینھ آشنا نباشند و در این مورد ھیچ اطالعی نداشتھ باشند. شاید

گاھی اوقات فردی شما را در پست خود تگ می کند ولی شما از آن پست خوشتان نمی آید و نمی خواھید کھ در

زیر پست تگ شوید. برای انجام دادن این کار می توانید مراحل زیر را طی کنید:

1.در ابتدا وارد صفحھ پروفایل خود شوید.

2.سپس در سمت راست باالی صفحھ آیکون 3 خط وجود دارد کھ آن را باز کنید.

 شوید.privacy 3.گزینھ تنظیمات را بزنید و وارد بخش

چگونھ می توانیم تگ ثبت شده را تغییر دھیم؟

نحوه غیر فعال کردن تگ شدن در اینستاگرام چگونھ است؟
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4.سپس گزینھ پست را انتخاب کنید. حال چندین گزینھ برایتان نمایش داده می شود:

Everyone

اگر این گزینھ را انتخاب کنید ھمھ قادر ھستند شما را در زیر پست و استوری خود تگ کنند.

People you follow

در این صورت فقط فالوور ھا و فالووینگ ھای شما می توانند شما را تگ کنند.

No one

اگر این گزینھ را فعال کنید ھیچ کس قادر بھ تگ کردن شما نخواھد شد.

در بخش باال با روش ھای تگ کردن در پست آشنا شدید. برای تگ کردن در استوری 2 روش وجود دارد.

یکی از روش ھا بھ این صورت است کھ در ابتدا عکس و یا ویدیو مورد نظر  کلیک می کنید.Aa خودتان را

انتخاب می کنید سپس بر روی آیکون

با استفاده کردن از عالمت @ فرد مورد نظر را پیدا می کنید.

نحوه تگ کردن در استوری اینستاگرام
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روش دیگری کھ برای این کار وجود دارد بھ شرح زیر می باشد:

در ابتدا وارد قسمت استوری اینستاگرام می شوید.

سپس استوری مورد نظرتان را انتخاب می کنید و در بخش باال کھ عالمت استیکر مانند وجود دارد را می زنید.

در مرحلھ بعدی گزینھ منشن را بزنید و آی دی طرف مقابل را جست و جو کنید. در نھایت ھم استوری را

منتشر کنید.

ھدف از از این مقالھ آشنایی کامل کاربران با نحوه تگ کردن و تایید تگ شدن در اینستاگرام بود. امیدواریم کھ

بتوانید با استفاده از این مطالب، اطالعات خود را باالتر ببرید.

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

سواالت رایج جلوگیری از تگ شدن در اینستاگرام

آیا می توانیم چند نفر را بھ صورت ھمزمان در پست یا استوری تگ کنیم؟ +

آیا ھمھ می توانند در اینستاگرام ما را تگ کنند؟ +
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