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چطوری برای بیو اینستاگرام، یک فونت

جذاب انتخاب کنیم؟
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در اینستاگرام اولین قسمتی که کاربران با آن رو در رو میشوند بخش
بیو می باشد. پس باید سعی کنیم یک بیو جذاب داشته باشیم. معموال
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به این منظور در اغلب شبکه های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام از
تغ�ر فونت ها استفاده می کنند.

اینستاگرام هم مانند دیگر شبکه های اجتماعی در حالت عادی یک
فونت پیش فرض دارد که تمامی کاربران در ابتدا آن را مشاهده کرده و

از آن استفاده می کنند. اما در آپدیت های جدید در اینستاگرام به
بخش استوری فونت های جذابی را نیز اضافه کرد اما با این حال آن ها
کافی نیستند و نمی توان از آن فونت ها برای جذاب تر کردن بیو

استفاده کرد.

بنابراین به منظور تغ�ر فونت در بخش بیو نیاز به امتحان کردن روش

های دیگر داریم. به این منظور می توان از اپلیکیشن های جانبی که به
برای این کار طراحی شده اند استفاده کرد.

در این مقاله از سایت دیجی ممبر، می خواهیم در مورد آموزش داشتن

فونت های جذاب اشاره کنیم. پس اگر می خواهید بدانید که چطوری
برای بیو اینستاگرام، یک فونت جذاب انتخاب کنیم مطالب زیر را

مطالعه نما�د و تا پایان این مقاله آموزشی ما را همراهی کنید.

چگونه در بیو اینستاگرام، فونت جذاب داشته

باشیم؟

با توجه به این که اینستاگرام بستری رایگان برای تبلیغات می باشد

بدین علت برای جذب کردن مخاطبان باید روزانه از روش های نوین
تری استفاده کنید. بدین منظور دیگر وقت آن رسیده که فونت های

تکراری و ساده اینستاگرام را کنار بگذاریم و از فونت هایی که جذاب تر
هستند استفاده کنیم.

داشتن فونت جذاب موجب ایجاد تحول و دگرگونی در پیج های کاری

می گردد. پس می توان از چند اپلکیشن استفاده کرد. در این قسمت
می خواهیم به چند نمونه از این برنامه ها اشاره کنیم:
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Fonts Keyboard 1 برنامه 

fonts for Instagram 2.برنامه

این برنامه که معرفی کردیم استفاده کردن از آن کامال رایگان می باشد
و جهت دانلود کردن آن می توانید به گوگل پلی مراجعه کنید. در این
اپلیکیشن انواع مختلف فونت های جذاب و کاربردی وجود دارند که

استایل کامال متفاوتی دارند.

با توجه به زیبا بودن فونت های موجود در این برنامه پیج اینستاگرام را

نیز شخصی سازی می کند و می توانید با این کار، چندین قدم جلو تر از
رقیبان تان باشید

00:0001:28



مزیت های این برنامه تمام شدنی نیستند. امکان پیش نمایش فونت
ها و همچنین تغ�ر دادن سریع فونت از طریق آن وجود دارد و تمامی

تغ�راتی که با استفاده   روی متن شما اعمال می گردند عبارتند از
fonts for Instagram از برنامه

تغ�ر فونت، رنگ متن، چرخش، سایز متن و…

اما روش کار با این اپلیکیشن چگونه است؟ کار کردن با آن، این گونه
است که در ابتدا متن مورد نظر را داخل کادر موجود در برنامه تایپ می

کنید و سپس می توانید فونت مورد عالقه تان را انتخاب نما�د. آن
متن را کپی کرده و در  کنید.paste در بیو اینستاگرام

text font generator 2. برنامه تغ�ر فونت 

برنامه معرفی شده دارای بیش از 30 نوع فونت جذاب و چشم نواز می
باشد و همانند دیگر برنامه های موجود در این زمینه استایل های

فونتی خاص خود را دارد. یکی از جذاب ترین امکانات این برنامه این
است که عالوه بر داشتن فونت های مختلف، تعدادی کاراکتر نیز در

اختیار شما قرار داده است و می توانید در ابتدا یا انتهای متن از آن ها
استفاده کنید.



 وجود دارد امکان text font generator نکته جالبی که در مورد
برنامه

رمز گذاری متون نوشته شده می باشد. یعنی هیچ کس جز خودتان
نمی تواند را در اختیار داشته باشد.secret key متن را بخواند مگر

این که کسی

cool font 4.برنامه تغ�ر فونت

یکی دیگر از جذاب ترین برنامه ها در زمینه تغ�ر فونت بیو، استوری،
کپشن می باشد.cool font و… اپلکیشن

برای دانلود کردن آن نیز می توانید از طریق گوگل پلی اقدام نما�د. کار

کردن با این برنامه نیز مانند دیگر برنامه های معرفی شده می باشد.
تنها کافی است متن مورد نظرتان را بنویسید و سپس فونت را اعمال

کنید. بعد از آن می توانید در بیو اینستاگرام پیست کنید.

البته استفاده کردن از این برنامه در تنها در اینستاگرام کاربرد دارد بلکه
در دیگر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، واتس آپ و… نیز می

توان از آن استفاده کرد.

stylish text 5.اپلیکیشن تغ�ر فونت با عنوان



از جمله برنامه های رایگان دیگر جهت تغ�ر دادن فونت در بیو
اینستاگرام این برنامه می باشد که می توان گفت حدود بیش از 130

نوع استایل فونت های مختلف دارد.

استفاده کردن از این برنامه بسیار آسان می باشد و دارای رابط کاربری
بسیار ساده و جذابی است.

داشتن امکان فارسی کردن و ویرایش انواع متون از ویژگی های جذاب
برنامه می باشد که با اضافه کردن انواع نماد و یا شکلک هایی که از

طرف برنامه در اختیارتان قرار داده شده است می توانید بیو جذاب و
حرفه ای برای خودتان طراحی کنید.

شیوه کار با این برنامه به گونه ای است که می توانید متن مورد نظرتان

را در قسمت مشخص شده تایپ کنید و سپس فونت مورد عالقه تان را
اعمال کنید و پس از آن، متن را کپی کرده و در بیو اینستاگرام پیست

کنید.

تقریبا می توان گفت که نحوه کار با تمامی این برنامه ها یکسان می
باشد و همه آنها دارای رابط کاربری آسان و جذاب هستند.

اما برخی نکات مهمی که در زمان استفاده کردن از این برنامه ها باید
توجه کنید موارد زیر هستند:



به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

احتمال دارد که برخی از فونت های مورد نظرتان که به متن ها اعمال
کرده اید در اینستاگرام دیده نشوند. علت این امر هم این است که

اینستاگرام بعضی از حروف و یا شکلک های فانتزی را پشتیبانی نمی
کند و نمایان کردن آن ها را منع کرده است.

سایت دیجی ممبر مرجع افزایش فالوور اینستاگرام می باشد برای
خرید هرگونه خدمات اینستاگرام از جمله خرید فالوور اینستاگرام این
امکان را به شما میدهد تا با کیفیت ترین خدمات اینستاگرام را داشته

باشید

به پایان یک مقاله آموزشی دیگری از سایت دیجی ممبر رسیدیم.

امیدواریم که توانسته ایم اطالعات کامل در مورد نحوه داشتن فونت
جذاب در بیو اینستاگرام را در اختیارتان قرار دهیم. 

منبع مقاله

سواالت پرتکرار درباره چطوری برای بیو اینستاگرام، یک

فونت جذاب انتخاب کنیم؟

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

چرا باید برای بیو اینستاگرام، یک فونت جذاب انتخاب کنیم؟ +

بهترین برنامه های برای نوشتن با فونت جذاب در اینستاگرام کدام است؟ +
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