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خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

نمایش استوری ها برای مدت زمان بیشتر از

24 ساعت

5/5 - (4 امتیاز)

اپلیکیشن اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب ترین شبکه های
اجتماعی در میان دیگر شبکه ها شناخته می گردد. علت این امر هم

داشتن قابلیت های زیاد آن می باشد.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال

https://www.digi-members.com/how-to-check-instagram-explorer-statistics/
https://www.digi-members.com/read-instagram-messages-without-sine/
https://www.digi-members.com/buy-cheap-telegram-member/
https://www.digi-members.com/telegram-post-view/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-members/
https://www.digi-members.com/buy-proxy-members/
https://www.digi-members.com/buy-forced-member/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-followers/
https://www.digi-members.com/buy-cheap-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-like/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-visits/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-comment/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/
https://www.digi-members.com/how-to-buy-followers/


١۴:۵۴  ،١۴٠١/٨/٢۵ نمایش استوری ھا برای مدت زمان بیشتر از 24 ساعت

https://www.digi-members.com/displaying-stories-for-more-than-24-hours/ 2/8

شاید همه با یک قابلیت پرکاربرد اینستاگرام یعنی استوری گذاشتن
آشنا هستید. استوری اینستاگرام در میان کاربران یکی از پرکاربرد

ترین قابلیت های اینستاگرام است و همه روزه از آن برای هزار بار
هم استفاده می کنند. اگر ویو استوری اینستاگرام برای کسب درامد

شما موثر خواهد بود با خرید بازدید استوری  اینستاگرام از سایت
دیجی ممبر ویو استوری هاتو باال ببر.

با توجه به این که کاربرد های زیادی دارد به این علت تصمیم گرفتیم

در این مقاله از سایت دیجی ممبر، نحوه تنظیم کردن نمایش
استوری ها برای مدت زمان بیشتر از 24 ساعت را برایتان ارائه

دهیم.

معموال استوری هایی که در اینستاگرام میگذاریم، به مدت 24 ساعت
باقی می مانند و پس از آن حذف می شوند. قابلیت استوری

گذاشتن در اینستاگرام بیشتر شبیه به استوری گذاشتن در برنامه
اسنپ چت می باشد.

البته تفاوت های زیادی ما بیان آن ها وجود دارد. پس اگر شما می

خواهید در مورد نحوه گذاشتن استوری در اینستاگرام و نحوه تنظیم
کردن نمایش استوری ها برای مدت زمان بیشتر از 24 ساعت،

اطالعاتی کسب کنید می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

نحوه استوری گذاشتن در اینستاگرام

درست است که بیشتر کاربران با نحوه استوری گذاشتن در
اینستاگرام آشنا هستند اما خب شاید برخی از کاربران تازه وارد، بلد
نباشند که چگونه یک عکس و یا ویدیو را در اینستاگرام به اشتراک

بگذارند. قبل از این که با نحوه تنظیم کردن نمایش استوری ها برای
مدت زمان بیشتر از 24 ساعت آشنا شوید در ابتدا باید بدانید که
اصال خود این استوری را چگونه می توانیم بگذاریم؟ برای این که

بتوانیم یک عکس و یا یک ویدیو را در اینستاگرام اشتراک گذاری
کنید می توانید از مراحل زیر پیروی کنید:
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زمانی که اینستاگرام را باز می کنید در قسمت باال سمت چپ، یک
دایره حاوی عالمت مثبت مشاهده می کنید. با استفاده از این گزینه

دایره مانند می توانید استوری بگذارید، البته می توانید با باال
کشیدن فید صفحه اینستاگرام به گالری خود وارد شوید و گزینه

استوری را بزنید. اما چگونه؟

عالمت دایره گفته شده را لمس کنید و به محیط دیگری وارد شوید.
در این محیط که وارد شدید در قسمت پا�ن یک دایره قرمز رنگ

وجود دارد که می توانید با استفاده از آن فیلم و یا عکس مورد نظر را
بگیرید. اما راه دیگری هم وجود دارد و آن هم این است که می

توانید از عکس ها و فیلم های موجود در گالری خود نیز استفاده
کنید.

زمانی که عکس مورد نظرتان را انتخاب کردید حال می توانید با

استفاده کردن از آیکون سیاه رنگی که حروف انگلیسی دارد متن
مورد نظرتان را روی عکس بنویسید. بعد از این که متن مورد نظرتان
را نیز وارد کردید حال می توانید رنگ و یا فونت آن را هم انتخاب

کنید.

در صورتی که از گذاشتن استوری پشیمان شوید سریع می توانید

دکمه کنسل را بزنید و از بخش استوری گذاشتن خارج شوید.

همان طور که در بخش های باال تر هم اشاره کردیم، مدت زمانی که
یک استوری باقی می ماند و دیگر کاربران آن را مشاهده میکنند 24

ساعت می باشد. بعد از این که 24 ساعت گذشت استوری مورد نظر
شما خود به خود حذف می گردد.

نمایش استوری ها بیش از 24 ساعت در اینستاگرام

با توجه به این که استوری ها در اینستاگرام تنها به مدت 24 ساعت

نمایش داده میشوند برخی کاربران در پی آن هستند که بتوانند
استوری های خود را بیش از 24 ساعت حفظ کنند و در اختیار دیگر
کاربران قرار دهند. چرا که برخی مطالبی که در بخش استوری
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اشتراک گذاری میکنند بسیار مهم می باشد و می خواهند آن ها به
صورت مدام در پیج باقی بماند.

شاید تا چند سال اخیر این کار امکان نداشت. اما امروزه در آپدیت
های جدید اینستاگرام قابلیتی با عنوان هایالیت استوری به

اینستاگرام اضافه شده است و استوری هایی که نمی خواهید بعد از
24 ساعت حذف شوند را در این قسمت قرار دهید. اما هایالیت
استوری به چه معناست و چگونه میتوان استوری را به این بخش

اضافه کرد؟

1.در ابتدا قبل از هر کاری باید جدید ترین نسخه اینستاگرام را از

گوگل پلی دانلود کرده و نصب کنید.

2.پس از این که وارد اپلیکیشن اینستاگرام شدید، به قسمت هوم
بروید.

3.در بخش هوم قسمتی که در باال اشاره شد و می توانید استوری
قرار دهید را انتخاب کنید.

4.سپس عکس و یا فیلم مورد نظرتان را انتخاب کنید و استوری

مورد نظر را منتشر کنید.



١۴:۵۴  ،١۴٠١/٨/٢۵ نمایش استوری ھا برای مدت زمان بیشتر از 24 ساعت

https://www.digi-members.com/displaying-stories-for-more-than-24-hours/ 5/8

5.زمانی که استوری مورد نظرتان را منتشر کردید حال در قسمت
پا�ن، روی  کلیک کنید.highlight  گزینه ای با عنوان

6.پس از طی کردن تمامی مراحل گفته شده در بخش باال، حال می
توانید برای این هایالیت خود یک اسم تایپ کنید.

وقتی یک استوری را در بخش هایالیت ها قرار دادید خوب است

بدانید که ساعت ها و روز ها می تواند در این بخش برای کاربران
دیگر نمایش داده گردد.

شاید گاهی اوقات بخواهید که نام این هایالت را تغ�ر دهید و یک
نام دیگر برای آن تایپ کنید. در این صورت کافی است که گزینه

های زیر را فشار دهید:

Edit highlight
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پس افرادی که می خواستند استوری های خود را به مدت بیش از
24 ساعت برای کاربران دیگر نمایش دهند دیگر نگران نباشند و از

مطالب گفته شده در بخش های باال استفاده کنند.

به پایان یک مقاله آموزشی دیگر از سایت دیجی ممبر رسیدیم.
امیدواریم که مطالب این مقاله برایتان مفید واقع شده باشد. 

منبع مقاله

سواالت پرتکرار در رابطه با نمایش استوری ها برای

مدت زمان بیشتر از 24 ساعت

 
برای خواندن افالین این مقاله pdf را دانلود کنید.

مدت زمان هر استوری چقدر است؟ +

چه زمانی ، زمان هر استوری ۶۰ ثانیه ای می شود؟ +
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