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 آموزش گرفتن تیک آبی اینستاگرام 

شود و دیگه تقریبا تمام افراد روی کره زمین که به اینترنت و تر میهای اجتماعی هر روز در زندگی ما بیشنقش شبکه
های اجتماعی عضو هستند، در این بین همیشه هستند  یک موبایل هوشمند دسترسی دارند، در انواع و اقسام شبکه

کنند، به همین دلیل  شخص یا یک برند دیگر را جعل میهای اجتماعی مختلف هویت یک  افراد سودجو که در شبکه
استفاده   تیک آبی اینستاگرام  تر یا به زبان ساده Verified Badge  های اجتماعی معروف از قابلیتاکنون اکثر شبکههم 
 .کنندمی

یا  Verified Badge اینستاگرام هم برای اینکه، افراد بتوانند پیج واقعی یک شخصیت یا یک برند را تشخیص دهند، از
کند، بنابراین اگر شما به عنوان مثال به دنبال پیج اصلی شرکت گوگل هستید، استفاده می تیک آبی اینستاگرام  همان

انگلیسی را در نوار جستجوی  نیازی نیست که خیلی دنبال آن بگردید! کافیست عبارت "گوگل" چه به فارسی، چه   به 
اینستاگرام جستجو کنید تا پیج گوگل با تیک آبی اینستاگرام را مشاهده کنید، این تیک آبی نشان دهنده اصالت و  

 .توانید پیج مورد نظر را فالوو کنیداورجینال بودن پیج است و با خیال راحت می

های فیک و قالبی را  می کنید تا دوستداران و هواداران شما پیجخواهید پیج اینستاگرام خود را رسحال اگر شما هم می
به جای شما فالوو نکنند و با گرفتن تیک آبی اینستاگرام، شر سودجویان را برای همیشه کم کنید، تا انتهای این مقاله را  

 .تان خواهد کردکمک اینستاگرام  Verified Badge با دقت و کلمه به کلمه مطالعه کنید، چون هر کلمه آن در گرفتن

https://webkima.com/
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 چیست؟ (Verified Badge) تیک آبی اینستاگرام

در واقع یک ایموجی به شکل زیر است که در کنار نام پروفایل   Verified Badge تاییده آبی اینستاگرام یا به انگلیسی
کند، یعنی اگر  عا میگیرد و نشان دهنده این است که این پیج دقیقا همان پیجی است که طرف اددر اینستاگرام قرار می

است چون   اپل  اکانت رسمی خود شرکت  اکانت،  آن  که  باشید  را مشاهده کردید مطمئن  آبی  تیک  با  اپل  برند  پیج 
 .اینستاگرام با زدن یک برچسب تایید در کنار نام آن، این موضوع را تایید کرده است

 م اینستاگرا  Verified Badge نمونه

کنید چون این تصویر دارای یک تیک است و رنگ آن هم آبی است به تیک آبی اینستا معروف همانطور که مشاهده می
 !شده است

های فیک آن کار رند و تشخیص پیج اصلی از پیجهایی است که نمونه فیک زیاد دامعموال این برچسب تایید برای پیج
ادمین بنابراین  است،  پیجدشواری  این  یا همانهای  تایید  برچسب  درخواست  اینستاگرام  برای  آبی    ها  تیک  گرفتن 

فرستند و اگر اکانت مورد نظر مدارکی که اینستاگرام خواسته را ارسال کند و مدارک مورد تایید می  پروفایل اینستاگرام
 .مارک آبی در کنار نام پروفایل قرار خواهد گرفتستاگرام باشد، در نهایت یک چک این

https://webkima.com/
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 دانهای گوگل که برچسب تاییده از اینستاگرام گرفتهپیج نمونه

 رفتن تیک آبی اینستاگراممراحل گ

تان از سمت اینستاگرام تایید  اجازه بدید همین ابتدا بهتون بگم که اگر در مراحل گرفتن تیک آبی اینستاگرام، درخواست
تری  نشود، تا یک ماه بعد از آن اجازه درخواست مجدد برای برچسب تایید ندارید، بنابراین ادامه مقاله را با دقت بیش

 Verified Badge ا درخواست شما از سمت اینستاگرام رد نشود، و این رو هم اضافه کنم که برای گرفتنمطالعه کنید ت
 .گیر استباید کمی صبور باشید و با حوصله موارد زیر را انجام دهید چون اینستاگرام در این رابطه بسیار سخت
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ا معتبر باشد، یعنی اکانت شما یا باید متعلق به  ترین شرط این است که همین االن اکانت شماولین و مهم  :معتبر باشد .1
مصرف به اشتراک  های زرد و بییک فرد، یا یک شرکت و برند معتبر باشد، بنابراین اگر یک پیج دارید که در آن پست 

 .گذارید توقع نداشته باشید که اینستاگرام به شما برچسب تایید بدهدمی
توانید برای دریافت  گر همین االن چند اکانت مختلف در اینستاگرام دارید، نمیشرط دوم این است که ا  :منحصربه فرد باشد .2

های شما را تایید  تیک آبی اقدام کنید، یا در بهترین حالت اگر شخص یا برند معروف باشید اینستاگرام تنها یکی از پیج 
پیج می الباقی  و  گرفتن چک کند  برای  عنوان  به هیچ  نخوها  تایید  مورد  آبی  باید  مارک  بنابراین حساب شما  بود،  اهند 

 .منحصربه فرد باشد
تان عمومی باشد و همچنین  شرط سوم برای داشتن یک اکانت رسمی در اینستاگرام این است که اول پیج  :کامل باشد .3

ه  تان کامل باشد، یعنی نام شخص یا برند به صورت کامل باشد و یک بیوگرافی و تصویر پروفایل داشتاطالعات پروفایل
های اجتماعی خود را  تان منتشر کرده باشید، همچنین اگر لینک دیگر شبکهباشید، و در آخر هم حداقل یک پست در پیج 

خود شرط تان تایید نخواهد شد، توجه کنید که اگر شرط اول برای شما صدق کند، خودبهدر بیو اینستاگرام قرار دهید، پیج 
 .سوم را خواهید داشت 

کی دیگر از شروط الزم برای دریافت تاییده اینستاگرام این است که پیج شما باید فعال و معروف باشد،  ی :قابل توجه باشد .4
این یعنی به صورت روزانه توسط افراد مختلف جستجو شود و افراد مختلف برای فالو کردن شما درخواست دهند، همچنین  

بته اینستاگرام اگر متوجه شود که شما به صورت فیک این  های معروف نام برده شود، الاز شخص یا برند شما در خبرگزاری 
 .تان مسدود شود اید نه تنها تیک آبی را از شما خواهد گرفت، بلکه حتی ممکن است اکانتموارد را برای خود ساخته 

را مطالعه کنید. خب حاال قبل از انجام  لینک منبع این  ،تر در رابطه با شرایط تاییده اینستاگرامبرای کسب اطالعات بیش
مراحل بعدی، ابتدا شرایط باال را در پیج خود ایجاد کنید تا بعد از اینکه درخواست خود را برای پشتیبانی اینستاگرام  

 .تان تایید شودکنید، درخواستارسال می

 نستاگراممراحل گرفتن تیک آبی ای

خواهیم به صورت قدم به قدم مراحل درخواست برای گرفتن تایید رسمی اکانت اینستاگرام را در این بخش از مقاله می
خواهید برای آن تاییده رسمی بگیرید، و به صفحه پروفایل  آموزش دهیم، برای شروع وارد پیج اینستاگرامی شوید که می

 .خود مراجعه کنید

https://webkima.com/
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 متاگرا مراحل ثبت درخواست برای گرفتن تیک آبی اینس

 .ابتدا به پروفایل خود بروید  .1
 .یا به فارسی "تنظیمات" را انتخاب کنید Settings بعد از مراجعه به پروفایل اینستاگرام خود از منوی باال گزینه .2
 .یا به فارسی گزینه "حساب" را انتخاب کنید Account از بخش باز شده گزینه  .3
 .را انتخاب کنید Request Verification در قدم بعدی برای ارسال درخواست تیک آبی گزینه .4
ترین مرحله  حال در مرحله پنجم طبق تصویر باال، باید اطالعات خود را به صورت دقیق وارد کنید، برای اینکه این مرحله مهم  .5

 .تری مطالعه کنیداست ادامه مقاله را با دقت بیش 

 راهنمای کامل ارسال درخواست برای تایید اکانت اینستاگرام

وکار آنالین خود ارسال  باید یک سری اطالعات از خودتان، یا برند و یا کسب Request Verification در صفحه  حال
تان مبنی برای  کنید، در زیر به صورت قدم به قدم این مراحل را توضیح دادیم که حتما با دقت مطالعه کنید تا درخواست

 :داشتن اکانت رسمی از سوی اینستاگرام رد نشود
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دقیقا همان آیدی پیجی باشد که   در آن قرار گرفته است  نام دارد، باید بررسی کنید، آیدی که Username در فیلد اول که .1
 .خواهید برایش درخواست تیک آبی ارسال کنیدمی

نام کامل شما  کنید باید مطابق با  ، توجه کنید، نامی که در این فیلد وارد می نام کامل خود را وارد کنید Full Name در فیلد  .2
دقیقا همان مدرکی که در مرحله بعدی قرار است برای پشتیبانی اینستاگرام ارسال  )  تان باشد، در پاسپورت یا گواهینامه 

 .وارد کنید known as همچنین اگر یک برند هستید برندتان را در فیلد (کنید
که .3 بعدی  کنید دسته   است،  Category در بخش  انتخاب  را  کارتان  میبرا   بندی  بالگر هستید  اگر  مثال  دسته ی   توانید 

blogger/influencer را انتخاب کنید، یا اگر ورزشکار هستید sports را انتخاب کنید. 
باید تصویر یکی از مدارک رسمی  Please attach a photo of your ID در راهنمای اینستاگرام آمده است که در بخش  .4

توانید تصویر شناسنامه، گواهینامه رانندگی یا پاسپورت  وست کنید، برای مثال میتان صادر کرده است را پیکه دولت برای 
ها باید تصویر پاسپورت باشد، البته اگر واقعا برند هستید و معروف این  توجه کنید که برای ایرانی   خود را ارسال کنید،

 !واستون مشکلی نخواهد بود
 .تان برای پشتیبانی اینستاگرام ارسال شوددرخواست  را بزنید تا Send بعد از انجام مراحل باال دکمه .5

 افتد؟بعد از درخواست تیک آبی اینستاگرام چه اتفاقی می 

کشد تا تیم بعد از اینکه درخواست خود را برای رسمی کردن اکانت اینستاگرام ارسال کنید، معموال چند روزی طول می
صحت اطالعات شما تایید شود که واقعا یک برند یا شخصیت   تان را بررسی کنند و اگرپشتیبانی اینستاگرام حساب

 .شودتان اضافه میکنید و تیک آبی به پروفایلتان دریافت میمشهور هستید، یک نوتیفیکیشن مبنی بر تایید درخواست

ن تایید تاکنید که درخواستها یک اعالمیه دریافت میتان رد شود، باز هم در صفحه نوتیفیکیشناما اگر درخواست
 .توانید مجددا درخواست ارسال کنیدروز آینده نمی ۳۰نشده است و تا 

توجه داشته باشید که اینستاگرام در صفحه راهنمای خود بارها ذکر کرده است که برچسب تایید آبی را فقط به افراد و 
بتوانید اکانت خود را رسمی  دهد، و هیچ تضمینی وجود ندارد که های مهم و تاثیرگذار و برندهای معروف میشخصیت

توانید به سادگی در چند روز کنید، بنابراین اگر واقعا یک برند معروف و جهانی هستید یا یک شخصیت تاثیرگذار، می
 .تاییده اکانت رسمی خود را دریافت کنید

 .مراجعه کنید این لینک ایسنتاگرام به  Verified Badgeتر در رابطه با دریافتبرای اطالعات بیش
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 بندی جمع

در انتها امیدواریم که این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد، هرگونه سوالی در رابطه با نحوه تایید رسمی  
ها، سوال خود را مطرح  در پایین همین مقاله و در بخش دیدگاه   توانیددارید، می (Verified Badge) اکانت اینستاگرام

گوی شما عزیزان باشد. ممنون از شما که مثل همیشه تا انتهای  کنید تا تیم پشتیبانی وبکیما در کمترین زمان ممکن پاسخ 
 . مقاله همراه ما بودید

 کیما کادمی دیجیتال مارکتینگ وبآ : منبع

 مطالب مرتبط 

 ترفندهای افزایش فروش در اینستاگرام  •
 کسب درآمد از اینستاگرام  •
 خرید پیج اینستاگرام چه معایب و مزایایی دارد؟  •
 افزایش فالوور اینستاگرام  •
 راز موفقیت صدف بیوتی در اینفلوئنسری اینستاگرام  ۳ •

 

   نستاگرامیا یآموزش ساخت قالب پست و استور 

به سبک  نستاگرامیا یساخت پست و استور  یدر دوره آموزش
  یها تیکه چگونه قالب ها و تمپل دیری گیم ادیها،  یاحرفه

  جیپ یها یپست ها و استور  یرا برا  یفوق حرفه ا ینستاگرامیا
کار هر روز به  نیو با ا دی کن یتان طراح انیمشتر  ایخود  نستاگرامیا

پست و  یبا طراح یو حت دیافزایبخود  یها کیتعداد فالوورها و ال
 . دیه کسب درآمد بپردازب گرانید  یها جیپ یبرا یاستور 

 رو به دوره ساخت قالب پست و استوری اینستاگرامب
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