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دریافت تیک آبی اینستاگرام، باید ھا و
نباید ھا

تیک آبی همان ع��مت تیک کنار برخی از اکانت ها هست، همچنین وقتی نام کاربری یک
فرد یا ��کتی را در اینترنت جست و جو می کنید نیز  در کنار آن ممکن است این تیک آبی

را ببینید که بسیار هم به آن افتخار می کنند چرا که این تیک در واقع نماد این است که
صاحب و گرداننده پیج همان فردی است که ادعا می شود و در واقع پیج، واقعی است.

راهنمای مدیریت پیجترفند های اینستاگرامی
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این تیک از طرف اینستاگرام  به برخی از پیج ها داده می شود؛ برای گرفتن این نشان هر
پیج باید یک ��ی ویژگی ها داشته باشد  که در این مقاله به این موارد خواهیم پرداخت و

اینکه شما باید برای دریافت این نشان چه باید بکنید و چگونه اقدام کنید؟

برای اینکھ درخواست بدھم تا تیک آبی را دریافت کنم پیج
من باید چھ شرایطی داشتھ باشد؟

برای اینکه ک�� ��ایط دریافت کردن تیک آبی را داشته باشد باید یک برند معتبر تجاری
باشد و یا اینکه یک سلبریتی که احتمال این که پیج  او را افرادی جعل کنند وجود داشته

باشد و این برند ها و یا فرد برای جلوگیری از اتفاقات از این دست بخواهد با کمک
اینستاگرام به مخاطبان اع��م کند که پیج واقعی یک فرد یا برند در واقع کدام است.

شما اگر فرد معروفی هستید که اینستاگرام پر از ویدئو های شماست و یا یک برند
معروف که احتمال این می رود که فرد یا افرادی بخواهند به نام شما یک پیج فیک بسازند

و آن  را به نام شما جا بزنند پس بهتر است تیک آبی را روی پروفایل خود داشته باشید تا
پیج  واقعی سلبریتی و همچنین پیج اصلی برند شما را همه بشناسند.

بع�� فکر می کنند برای گرفتن تیک آبی باید خیلی خیلی معروف باشند یا تعداد فالوور
هایشان خیلی با�� باشد اما به این شکل نیست اگر برند شما شما منح�� به پیج  شما

باشد و تا حدی هم شناخته شده باشد می توانید این درخواست را به اینستاگرام بدهید.

برای مثال شما اگر سلبریتی یا برندی با 50 یا 60 هزار نفر فالوور هستید می توانید چنین
درخواستی را به اینستاگرام بفرستید و امیدوار باشید که اینستاگرام با شما موافقت کند.

مراحلی کھ باید بھ آن ترتیب درخواست تیک آبی بھ اینستاگرام بدھید

برای داشتن تیک آبی ابتدا باید درخواست آن را به اینستاگرام بدهید و اینستاگرام بعد از
برر�� هویت شما و ص��حیت پیج شما این تیک را به پروفایل شما اضافه می کند تا

افرادی که به دنبال خود شما هستند و نه پیج های فیک شما را به راحتی پیدا کنند. این
مراحل عبارتند از:
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        ابتدا به قسمت صفحه پروفایل تان بروید.

        در با�� سمت راست گزینه ی more options  را که سه خط  است را بزنید و
سپس setting  را انتخاب کنید.

        حا�� روی account  و سپس روی گزینه ی request verification کلیک کنید.

        در فرم باز شده  ابتدا اسم کامل تان را وارد کرده و سپس عک�� از یک مدرک
برای شناسایی ارائه دهید که اینستاگرام بتواند با آن هویت شما را شناسایی کند.
این مدرک می تواند تصویر کارت شناسایی یا گذرنامه و یا گواهینامه شما باشد.

        حا�� می توانید بقیه فرم را نیز پر کنید مث�� اسم خودتان یا ادمین پیج تان را که
مدیریت پیج شما را به عهده دارد را در فرم بنویسید.

        در نهایت باید روی کلمه ی send  کلیک  یا لمس کنید تا فرم شما ارسال شود.

چند نکتھ کھ پس از دادن درخواست برای تیک آبی باید آن را بدانید
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        یادتان باشد که همین که درخواست برای تیک آبی را فرستاد معنیش این
نخواهد بود که شما به طور حتمی این تیک را دریافت می کنید؛ درخواست شما
ابتدا باید از سمت اینستاگرام برر�� و سپس تایید انجام شود و پس از انجام این

مراحل هست که شما می توانید تیک آبی خود را در صفحه پروفایل تان داشته
باشید.

        این تیک قابل انتقال نیست یعنی شما اگر چند صفحه در اینستاگرام داشته
باشید نمی توانید این تیک را از یک پیج به پیج دیگرتان منتقل کنید بلکه باید به

صورت جداگانه  برای پیج های مختلف درخواست بدهید.

        اینستاگرام و فیسبوک هر دو برای یک ��کت هستند و ممکن است این
موضوع باعث شود شما فکر کنید تیک آبی که برای اینستاگرام دریافت کرده اید

برای فیسبوک هم می تواند اعمال شود اما اینچنین نیست و برای دریافت تیک آبی
فیسبوک باید از طریق اپلیکیشن خود  فیسبوک اقدام کنید.

        برای اینکه برای تیک آبی درخواست بدهید پیج شما حتما در حالت public قرار
داشته باشد.

        نام کاربری خودتان را پس از گرفتن تیک آبی نمی توانید تغییر دهید پس اگر
قصد تغییر نام کاربری پیج تان را دارید قبل از درخواست برای  تیک آبی این کار را

انجام دهید.

        برندی که شما می خواهید تیک آبی را برای آن فعال کنید حتما باید منح�� به
فرد باشد یعنی از این نماد و برند در اینستاگرام فقط و فقط یک مورد باشد که

متعلق به شما باشد در غیر این صورت این تیک فعال نخواهد شد.

پس از درخواست برای تیک آبی چگونھ می توان فھمید درخواست تایید
شده است یا نھ ؟

بعد از این که شما درخواست خود را برای دریافت تیک آبی ارسال کردید از چند هفته تا
یک ماه بعد از درخواست، اینستاگرام پس از برر�� مدارکی که شما برایشان فرستاده اید

با پیامی که از قسمت  activity  گو�� خودتان قابل مشاهده است به شما اع��م می کند
که درخواست شما تایید شده است یا نه.

اگر درخواست شما رد شده باشد می توانید دوباره یک فرم درخواست دیگر را پر کنید و
به پشتیبانی اینستاگرام بفرستید احتمال اینکه در برر�� دوباره شما بتوانید صاحب تیک

آبی با ارزش شوید هم هست.

آنچه انجامش برای تایید درخواست شما برای تیک آبی اهمیت دارد

یادتان باشد از خط قرمز های اینستاگرام رد نشوید و همواره به قوانین آن پایبند باشید تا
احتمال شناسایی شما به عنوان یک مخاطب قانون مدار توسط اینستاگرام بیشتر شود و



9/20/22, 10:24 AM ( دریافت تیک آبی اینستاگرام، باید ھا و نباید ھا (آماده انتشار

https://www.خریدفالووراینستاگرام.com/blog/?p=1217&preview=true 5/5

 ویرایش پست

تیک آبی به شما تعلق بگیرد.

پروفایل خود را از هر لحاظ کامل و جذاب بنویسید، جای هیچ  چیزی را در پروفایل تان
خالی نگذارید از بیو گرفته تا عکس  پروفایل که این موضوع یعنی داشتن یک صفحه

جذاب با تمام المان های یک پیج موفق احتمال کسب رضایت اینستاگرام را برای دادن تیک
آبی به شما بیشتر می کند.

برای خرید ��یک اینستاگرام میتوانید با مراجعه به سایت خرید فالوور اینستاگرام بهترین
خدمات را مشاهده کرده و به دلخواه خود برای پست هایتان ��یک خریداری کنید .
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