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کامل ترین آموزش دانلود از اینستاگرام+ابزار رایگان (آماده انتشار)

aynaz اکتبر 9, 2022دستھ بندی نشده 

شاید بسیاری از کاربران در اینستاگرام نتوانند عکس و یا فیلمی را بھ صورت کامل دانلود کنند. بھ این دلیل ما

می خواھیم در این مقالھ آموزشی از سایت بانک فالوور بھ شما آموزش کامل نحوه دانلود از اینستاگرام را ارائھ

دھیم تا راحت تر بتوانید این کار را انجام دھید و دیگر با مشکل مواجھ نشوید.

از آنجایی کھ در خود اینستاگرام این امکان وجود ندارد کھ بتوان فیلم و یا عکسی را دانلود کرد باید از روش

ھای دیگری برای این کار استفاده کرد. در اینستاگرام انواع و اقسام فیلم ھا و استوری ھا و پست و… اشتراک

گذاری می شود و مردم از این طریق با یکدیگر در حال تعامل می باشند.

در واقع اینستاگرام یک پلتفرم بصری می باشد.. اما با این حال امکان دانلود ھیچ کدام از آنھا بھ صورت مستقیم

ممکن نیست. اما خب گاھی اوقات پیش می آید کھ بخواھید یک استوری و یا پست را ذخیره کنید.

در این صورت بھ دنبال راھکار ھایی خواھید بود کھ با استفاده از آن ھا این کار را انجام دھید. پس حتما این

مقالھ را انتھا مطالعھ نمایید تا شما را با یک ابزار رایگان برای دانلود کردن عکس و استوری و ریلز و… آشنا

کنیم.

با توجھ بھ این کھ در بخش ھای باال تر ھم اشاره شد کھ اینستاگرام چنین اجازه را بھ کاربران خود نداده است کھ

بھ صورت مستقیم بتوانند عکس و یا استوری ھای مورد نظر خودشان را دانلود کنند خیلی از کاربران ھمواره

بھ دنبال روش ھای دیگری برای انجام این کار می باشند.

بسیاری از کاربران کھ از گوشی ھای نسل جدید استفاده می کنند آن ھا نیز نمی توانند از اینستاگرام چیزی را

دانلود کنند و ھمھ مجبورھستند کھ برای ذخیره عکس ھا از روش اسکرین شات و برای ذخیره فیلم از اسکرین

رکورد ھا استفاده کنند.

اما خب استفاده کردن از اسکرین شات ممکن است باعث افت کیفیت عکس ھا گردد بھ این علت نمی تواند

روشی مناسب برای ذخیره عکس ھا باشد. در بخش ھای زیر بھ صورت کامل روش ھای دانلود تمامی پست ھا،

استوری و … را ارائھ می دھیم:

آموزش کامل ترین نحوه دانلود از اینستاگرام

نحوه دانلود پروفایل در اینستاگرام
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ھمانطور کھ میدانید پروفایل اینستاگرام نقش مھمی را برای پیج ھا  و برند ھا دارد. بھ این علت معموال کاربران

از بھترین عکس ھا برای پروفایل خود استفاده می کنند. گاھی می خواھید پروفایل یک فرد دیگر را دانلود کنید

و یا آن را در اندازه بزرگ تر ببینید. برای انجام این کار می توانید از اپلیکیشن ھای زیر استفاده کنید:

Big profile HD picture viewer save for Instagram

Profile download for Instagram

 

این روز ھا قسمت استوری کاربرد زیادی دارد و از آن معموال برای ثبت لحظات روزمره و یا روند تولید

محصول و … استفاده می کنند. استوری اینستاگرام معموال باعث افزایش تعامل میان کاربران می گردد.

گاھی اوقات از استوری اسکرین شات میگیریم برای ذخیره عکس اما خب ھمان طور کھ گفتیم روش مناسب

برای برای ذخیره نمی باشد. می توانید برای این کار از برنامھ ھای زیر استفاده کنید:

Story saver

story saver.net و یا سایت

نحوه دانلود کردن استوری در اینستاگرام
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نحوه دانلود الیو اینستاگرام

بسیاری از کاربران معموال در اینستاگرام بھ دنبال روش ھایی جھت دانلود الیو دیگران می باشند. معموال

کاربران زمانی کھ با یک الیو آموزشی رو در رو می شوند تمایل دارند آن را سیو کنند و بعد ھم از آن استفاده

کنند. اما خب نمی توانند. بنابراین می توانید با استفاده از روش ھای زیر اقدام بھ دانلود الیو خود و یا دیگران

نیز بکنید:

برای دانلود کردن الیو خودتان می توانید پس از بھ پایان رسیدن الیو، گزینھ دانلود ویدئو را بزنید.

برای دانلود کردن الیو دیگران نیز می توانید از این روش ھا استفاده کنید:

Screen recorder

Download gram

Instasave.xyz

Quick save
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آیا می توانیم الیو خود را سیو کنیم؟

بلھ با استفاده از برنامھ ھای معرفی شده در این مقالھ، می توانید ھم الیو خود و ھم الیو دیگران را ذخیره کنید.

چرا نباید از روش اسکرین شات برای ذخیره پست و استوری در اینستاگرام استفاده کنیم؟

بھ این علت کھ اسکرین شات گرفتن معموال کیفیت عکس را پایین می آورد. استفاده کردن از برنامھ ھای جانبی

برای این کار بھترین روش دانلود از اینستاگرام می باشد.

و باز ھم بھ انتھای یک مقالھ آموزشی دیگری از وب سایت بانک فالوور رسیدیم. امیدواریم کھ با استفاده کردن

از روش ھای باال بتوانید با آموزش کامل نحوه دانلود از اینستاگرام بھ خوبی آشنا شده باشید و ھر مطلبی را کھ

بخواھید از اینستاگرام دانلود کنید.سایت بانک فالوور بھترین سایت جھت افزایش فالوور و الیک می باشد با

خرید ویو استوری ،خرید فالوور و الیک و… مخاطبان اینستاگرام خود را باال ببرید.
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