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آشنایی با روش های فارسی کردن اینستاگرام
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فارسی کردن کامل اینستاگرام

فارسی کردن اینستاگرام، یکی از نیازها مهم کاربران فارسی زبان ایران به شمار می آید.

اینستاگرام، یکی از پرطرفدارترین رسانه اجتماعی می باشد که توجه میلیارد ها کاربر از

سراسر دنیا بخصوص ایران را به خود جلب کرده است. این نرم افزار به شیوه ای پیاده

سازی شده است که از زبان های مختلف دنیا از جمله زبان فارسی، پشتیبانی می کند.

اغلب کاربران ایرانی، برای اینکه بتوانند از قابلیت های گوناگون این پلتفرم به آسانی

استفاده کنند، ترجیح می دهند زبان آن را به فارسی تغییر دهند. فارسی کردن زبان

اینستاگرام به کاربران ایرانی کمک می کند تا اصطالحات خاص اینستا را راحت درک کنند و

از آن ها هوشمندانه استفاده کنند.

ابزار های اینستاگرامی
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البته اگر زبان انگلیسی شما خوب به حساب می آید، توصیه می کنیم از زبان پیش فرض

این برنامه یعنی انگلیسی استفاده کنید؛ چرا که برخی از اصطالحات به خوبی ترجمه نشده

اند و ممکن است موجب گمراهی شما هنگام تنظیم تنظیمات بشوند.

فارسی کردن اینستاگرام در IOS یا آیفون

یکی از سواالت پرتکرار که در میان کاربران آیفون خیلی پرسیده می شود این است که

چطوری اینستاگرامم را فارسی کنم؟ متاسفانه امکان فارسی سازی زبان اینستاگرام در

گوشی های آیفون یا IOS وجود ندارد و شما فقط می توانید تاریخ و ساعت این نرم افزار را

با تاریخ قمری هماهنگ کنید.

برای فارسی کردن اینستاگرام در گوشی های آیفون و IPAD، می توانید مراحل زیر را دنبال

کنید.

1-آخرین آپدیت برنامه اینستاگرام را از اپ استور دانلود یا بروزرسانی کنید.

2-وارد صفحه پروفایل پیج خود شوید و باال سمت چپ روی نماد سه نقطه ضربه بزنید.

3-روی گزینه Setting ضربه بزنید.

4-وارد بخش Language شوید.
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اگر در تنظیمات آیفون ،ساعت گوشی خود را روی ساعت ایران تنظیم کرده باشید، برای

شما تب English(iran) نمایش داده می شود. با انتخاب آن می توانید تاریخ پست ها،

تاریخ پیام ها و … را با تاریخ و ساعت ایران هماهنگ کنید.

فارسی کردن اینستاگرام در گوشی اندروید

چطوری زبان نرم افزار اینستاگرام را در اندروید به فارسی تبدیل کنیم؟ کاربران گوشی های

اندروید به راحتی می توانند، زبان پلتفرم را به هر زبانی دلخواهشان که می خواهند تغییر

دهند. اگر می خواهید زبان برنامه اینستاگرام را فارسی کنید مراحل زیر را دنبال کنید و از

قابلیت های برنامه به خوبی لذت ببرید.

آخرین نسخه اپلیکیشن اینستاگرام را نصب کنید.

نرم افزار را باز کنید و وارد قسمت پروفایل شوید.

روی تب سه نقطه در باال ضربه بزنید.

گزینه Language را در قسمت Account انتخاب کنید.

در بین زبان های که برایتان نمایش داده شده، روی زبان persian ضربه بزنید.

به غیر از این روش، راه حل دیگری هم برای فارسی کردن اینستاگرام در گوشی اندروید

وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:

به بخش Setting گوشی همراه خود بروید .

روی گزینه Language and input کلیک کنید.

در بین زبان های موجود، روی زبان فارسی یا Persian ضربه بزنید.

پس از این کار، زبان گوشی شما به طور خودکار فارسی می شود. همچنین زبان تمام

برنامه های تلفن همراهتان از جمله اینستاگرام فارسی خواهد شد.
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فارسی کردن اینستاگرام در شیائومی

تغییر زبان اینستاگرام در گوشی های شیائومی مانند سایر گوشی های اندروید می باشد.

در این بخش، فارسی کردن اینستاگرام را به صورت مرحله به مرحله در ادامه مقاله معرفی

می کنیم.

وارد نرم افزار اینستاگرام شوید.

روی آیکون پروفایل را که در پایین سمت راست صفحه قرار دارد ضربه بزنید.
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نماد سه نقطه در باال را لمس کنید و وارد تنظیمات حسابتان شوید.

بین گزینه ها در قسمت ACCOUNT روی Language ضربه بزنید.

در بین تمام زبان ها، زبان فارسی را انتخاب نمایید.

دقت داشته باشید که فارسی کردن اینستاگرام، تنها زمانی امکان پذیر است که از آخرین

آپدیت اپلیکیشن را استفاده کنید. در حال حاضر، اپلیکیشن های زیادی تحت عنوان

اینستاگرام فارسی ارائه شده اند که کاربران فارسی زبان می توانند از آنها به راحتی

استفاده کنند. قابلیت های این نرم افزار ها بسیار با هست و تقریبا شبیه اینستاگرام عمل

می کنند؛ اما توصیه می کنیم تا حد امکان از نسخه اصلی اینستاگرام استفاده کنید.

چگونه زبان اینستاگرام را در ویندوز تغییر دهم؟

Mac یا Windows برخی از افراد برای چک کردن پیج اینستاگرام خود عالوه بر گوشی، از

استفاده می کنند. طبیعتا زبان برنامه های تحت وب، غیر فارسی می باشند. اگر می

خواهید زبان برنامه اینستاگرام خود را در ویندوز تغییر دهید، توصیه می کنیم مراحل زیر

را دنبال کنید:

وارد سایت اینستاگرام شوید و اطالعات ورود خود را وارد کنید.

پس از ورود به پیج، روی نماد پروفایل کلیک کنید و وارد صفحه اصلی خود شوید.

روی گزینه Edit profile ضربه بزنید.

در منو باز شده، تب Language را انتخاب کنید.
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پس از کلیک روی Language با تعداد زیادی زبان روبرو خواهد شد. زبان فارسی را از بین

آن ها پیدا کنید و در ادامه به کارهای خود در اینستاگرام فارسی ادامه بدهید.

رفع خطای فارسی نشدن اینستاگرام هنگام انتخاب زبان
فارسی

اینستاگرام یکی از بهترین شبکه اجتماعی موجود به حساب  می آید که طرفداران زیادی از

سر تا سر جهان وجود دارند. این رسانه اجتماعی توانسته طیف وسیعی از زبان های

مختلف کشورهای دنیا را برای راحتی کاربران خود ارائه دهد.

برای فارسی کردن اینستاگرام می توانید طبق آموزش هایی که در باالتر توضیح دادیم،

زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ اما اگر نتوانستید زبان خود را تغییر بدهید؛ توصیه می

کنیم یک بار نرم افزار را ببندید و آخرین نسخه آن را از طریق گوگل پلی، اپ استور و …

دانلود کنید. سپس مراحل شرح شده در باالتر برای تغییر زبان را مجددا تکرار نمایید.

اگر این روش نیز جواب نداد از طریق تنظیمات کش و داده های اینستاگرام را پاک کنید و

بعد اینستاگرام را حذف کنید. در مرحله بعد اینستاگرام را دوباره نصب کنید و با استفاده

از فیلتر شکن زبان خود را طبق مراحل توضیح داده در باال انجام دهید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم شما را با روش های فارسی کردن اینستاگرام آشنا کنیم. مراحل

تغییر زبان اینستاگرام در گوشی های اندروید و آیفون تقریبا مشابه همدیگر می باشند.
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 ویرایش پست

در آخر اگر قصد خرید پیج اینستاگرام را دارید میتوانید به سایت خرید فالوور اینستاگرام

مراجعه بفرمایید .
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