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دانلود پست اینستاگرام با 5+1 ابزار سریع و فوق العاده (آماده انتشار)

aynaz سپتامبر 28, 2022دستھ بندی نشده 

آیا اطالع دارید کھ چگونھ می توانید پست ھای دیگر کاربران را دانلود و ذخیره کنید؟  بھ احتمال خیلی زیادی

این اتفاق برای ھمھ پیش می آید کھ بخواھد پست دیگر کاربران در اینستاگرام را دانلود و ذخیره کند و خودش

نیز آن را پست کند.

شاید شما ھم مدت ھاست کھ بھ دنبال روش برای انجام این کار ھستید اما نمی دانید کھ از چھ روش ھایی برای

دانلود پست اینستاگرام استفاده کنید. زیرا یک روش خاص برای دانلود پست در اینستاگرام وجود ندارد و با

استفاده از اینستاگرام نمی توانید این کار را انجام دھید و باید حتما از ابزار ھای جانبی برای این کار استفاده

کرد.

در این مقالھ از سایت بانک فالوور می خواھیم چند نکتھ آموزشی در مورد دانلود پست اینستاگرام با 5 ابزار

سریع و فوق العاده را برایتان ارائھ دھیم تا با آن ھا آشنا شوید. و با خرید خدماتی مثل خرید فالوور و الیک و

خرید بازدید استوری اینستاگرام از سایت بانک فالوور کاربران صفحھ خود را باال ببرید.

در بخش ھای باالتر ھم اشاره شده است کھ کاربران نمی توانند بھ صورت مستقیم برای استفاده از اینستاگرام

اصلی دانلود پست دیگران را انجام دھند و باید از چند نوع ابزار برای این منظور استفاده کنند.

آیا با اینستاگرام ھای غیر رسمی آشنا ھستید و نام آن ھا را می دانید؟ حتی اگر خودتان ھم از این نوع اینستاگرام

ھا استفاده نکرده اید شاید نامشان را شنیده اید کھ برخی اینستاگرام ھای غیر رسمی در بازار وجود دارند.

در واقع اینستاگرام ھای غیر رسمی ھمان برنامھ ھایی ھستند کھ بر بستر خود اینستاگرام فعالیت دارند ولی خب

امکانات و ویژگی ھای جانبی زیادی می توان در آن ھا پیدا کرد کھ یکی از این امکانات ھم دانلود پست

اینستاگرام می باشد. چند نمونھ از بھترین نوع اینستاگرام ھای غیر رسمی عبارتند از:

Gb Instagram

Og instagram

بھترین ابزار دانلود پست اینستاگرام

1.استفاده از اینستاگرام غیر رسمی برای دانلود پست اینستاگرام
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Insta royal

شاید برخی از کاربران اینستاگرام بھ علت این کھ بھ گوشی ھمواره خود دسترسی ندارند و یا بھ ھر دلیل دیگری

نمی خواھند از آن برای وارد شدن بھ اینستاگرام استفاده کنند می توانند از انواع وب سایت ھای مختلف استفاده

کنند. در بخش زیر چند نمونھ از بھترین آن ھا را معرفی می کنیم.

2.سایت دانلود پست اینستاگرام

igram 3.وب سایت
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از جملھ مھمترین وب سایت ھای کھ بھ شما در زمینھ دانلود پست اینستاگرام می  می باشد.igram تواند کمک

کند وب سایت

در واقع علت معروف بودن این وب سایت این است کھ در گوگل صاحب رتبھ 1 می باشد و مخاطبان بسیار

زیادی را ھم از سر تا سر جھان جذب خود کرده است. پنل کاربری این وب سایت بسیار ساده و آسان می باشد

و بھ راحتی می توانید با استفاده از آن اقدام بھ دانلود پست اینستاگرام بکنید.

پس از معرفی وب سایت باال، یکی دیگر از مھم ترین و بھترین وب سایت ھایی می باشد کھ می توانیم برایتان

ارائھ دھیم سایت دیجی فالوور است کھ

igram  از نظر رتبھ بندی و کیفیت این سایت تقریبا نزدیک بھ سایت می باشد. این وب سایت ھمانند سایت قبلی

از نظر ظاھری بسیار زیبا و رابط کاربری آسانی دارد کھ توجھ خیلی از مخاطبان را بھ خود جلب کرده است.

اگر سوال داشتھ باشید کھ نحوه دانلود از این وب سایت چگونھ می باشد می توان گفت کھ عین سایت قبلی می

باشد و بھ راحتی می توانید این کار را انجام دھید.

4.وبسایت دیجی فالوور

gem downloader 5.برنامھ
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با استفاده کردن از این اپلیکیشن می توانید بھ راحتی ھر پستی کھ خواستید را در اینستاگرام دانلود و ذخیره کنید.

نحوه کار کردن با آن بسیار راحت می باشد.

کافی است کھ برنامھ را دانلود و نصب کنید. سپس وارد اینستاگرام شوید و پستی را قصد دانلود کردنش را دارید

باز کنید و از قسمت 3 نقطھ کھ باالی پست وجود دارد گزینھ کپی لینک را بزنید و در این برنامھ پیست کنید.

سپس بھ راحتی کار دانلود پست اینستاگرام آغاز می گردد.

آیا دانلود پست از طریق خود اینستاگرام ممکن است؟

خیر متاسفانھ ھمچنین قابلیتی در خود اینستاگرام وجود ندارد اما می توانید با استفاده از روش ھایی کھ در این

مقالھ برایتان ارائھ دادیم این کار را انجام دھید.

پس در نتیجھ می توان گفت کھ بھ علت محدودیت خود اینستاگرام در این زمینھ، کاربران مجبورند برای دانلود

پست اینستاگرام از برخی ابزار ھا و برنامھ ھای جانبی استفاده کنند.

سایت بانک فالوور ھم برای آشنایی بیشتر مخاطبان اینستاگرام این مقالھ را آماده کرد تا بتوانید کار ھای خود را

بھتر در این شبکھ اجتماعی انجام دھید. امیدواریم کھ بتوانید با استفاده از روش ھای معرفی شده در این مقالھ

آموزشی خیلی راحت تر پست دیگران را دانلود کنید. 
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