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خدمات فالوور

خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

دانلود استوری اینستاگرام کامال رایگان و

تضمینی

5/5 - (2 امتیاز)

یکی از قابلیت های جالب و محبوب اینستاگرام، story است.
استوری ها در واقع فیلم ها یا عکس های کوتاهی هستند که در بخش

مجزایی از پیج قرار می گیرند و پس از ۲۴ ساعت به طور خودکار
حذف می شوند.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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بنابراین اگر بخواهید مطالب این بخش را بیشتر از یک روز نگه
دارید، مجبورید که آن را دانلود و ذخیره کنید. چنانچه تمایل دارید با

راه کارهای دانلود استوری اینستاگرام آشنا شوید، این مقاله را مطالعه
نما�د.

استوری چیست؟

قبل از آموزش نحوه دانلود استوری اینستاگرام الزم است که با 
مفهوم این قابلیت آشنا شوید. مدتی پس از شروع کار شبکه

اجتماعی اینستاگرام، story به این پلتفرم اضافه شد که کاربران به
شدت از آن استقبال کردند. توسط این ابزار ادمین صفحات می توانند

عکس های مورد عالقه خود و یا کلیپ های کوتاه را با فالوورها به
اشتراک بگذارند.

فیلم ها و تصاویر مربوط به بخش Stories در قسمت پست های

پیج قرار نمی گیرند. بلکه زمانی که یک استوری جدید منتشر
می شود، توسط حاشیه قرمز رنگی که در اطراف پروفایل کاربر به وجود

می آید، نشان داده می شود.

  از آن جا که این قابلیت امروزه طرفداران بسیاری را به خود
اختصاص داده است، نقش مهمی در جذب مخاطب و رشد

بیزینس های اینستاگرامی دارد.

روش های دانلود استوری

story متاسفانه هیچ امکانی از سوی خود اینستاگرام برای دانلود
وجود ندارد. بنابراین اگر دوست دارید مطالب این بخش را در گالری
موبایل خود ذخیره کنید، نیاز به استفاده از ابزارهای جانبی دارید. به

طور کلی سه روش اصلی برای دانلود استوری اینستاگرام وجود دارد
که عبارتند از:

1)    بارگیری توسط نرم افزارهای مخصوص موبایل

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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2)    بارگیری از طریق ربات

3)    بارگیری به کمک سایت

در ادامه بحث هر سه این راه کارها را مورد بررسی قرار داده و برای هر
کدام ابزارهایی را معرفی خواهیم کرد.

دانلود استوری اینستاگرام از طریق ربات

معروف ترین ربات هایی که برای دانلود استوری اینستاگرام ارائه شده 

است، عبارتند از:

·        Insta Toolbox Bot: یکی از ربات های محبوب می باشد که
از طریق تلگرام می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

·        Ironbot: از جمله ربات های مشهور با رابط کاربری بسیار ساده
و آسان است که برای بارگیری پست های Stories مورد استفاده قرار

می گیرد. برای این که بتوانید به این ربات دسترسی داشته باشید،
کافیست که نام آن را در کادر جستجوی تلگرام سرچ نما�د.

·        Yousevebot: یکی از قدیمی ترین انواع ربات ها به شمار

می آید که توسط برنامه نویسان ایرانی ساخته شده است. به کمک

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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آن عالوه بر بارگیری استوری، می توانید فیلم های ریلز، عکس پروفایل
و پست ها را دانلود نما�د.

·        Regram: این ربات هر نوع نوع فایلی را که احتیاج دارید، به
راحتی از اینستاگرام دانلود می کند. البته برای استفاده از آن الزم

story است که اشتراک ماهانه بخورید؛ زیرا امکان بارگیری رایگان
وجود دارد.

·        اینبو: از جمله ربات هایی که به منظور ذخیره story طراحی

شده و بین کاربران محبوبیت بسیاری پیدا کرده است، اینبو می باشد.
این اپلیکیشن پرکاربرد نه تنها برای بارگیری استوری مورد استفاده
قرار می گیرد، بلکه به کمک آن می توانید پست هایی با فرمت های

مختلف و همین طور عکس پروفایل سایر کاربران را در تلفن هوشمند
خود ذخیره کنید.

مراحل بارگیری story اینستاگرام توسط ربات اینبو به شرح ذیل
می باشد:

 در ابتدا الزم است که ربات را دانلود و بر روی موبایل خود نصب

نما�د.

 سپس روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و مراحل الزم را سپری کنید.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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الزم است که در صفحه ثبت نام تمام اطالعات خود از قبیل نام،
شماره تلفن، ایمیل و غیره را به طور دقیق تایپ کنید.

پس از این که فرآیند ثبت نام به پایان رسید، به صفحه ای مطابق
شکل زیر هدایت می شوید. اکنون باید گزینه دانلود استوری را

برگزینید.

 در مرحله بعد نام کاربری صفحه اینستاگرامی مورد نظر را در کادری
که در قسمت باالی صفحه قرار گرفته است، وارد نما�د. اکنون

استوری های مختلف به شما نشان داده می شود. از بین آن ها فیلم و
تصویر مورد عالقه خود را انتخاب کرده، تا پروسه بارگیری آغاز شود.

دانلود استوری از طریق سایت

اگر دوست ندارید که حافظه گوشی خود را با برنامه های مختلف پر

کنید، بهتر است برای دانلود استوری اینستاگرام از طریق
وب سایت های مختلف اقدام نما�د. یکی از معروف ترین سایت های
که در این زمینه فعالیت دارد،StorySaver.Net  است. مراحل

بارگیری story توسط این سایت به صورت زیر است:

Download شده و بر روی گزینه StorySaver.Net وارد سایت
Instagram Stories کلیک کنید.  سپس آی دی پیجی که قصد

دارید استوری آن را ذخیره نما�د، در کادر مربوطه وارد کنید و در
نهایت روی گزینه Download کلیک کنید.

 I’m not a robot در مرحله بعد تیک گزینه من ربات نیستم یعنی
را بزنید.

سپس استوری مورد نظر خود را از منوی نشان داده شده انتخاب

کرده و گزینه Save As Photo را انتخاب کنید، تا بارگیری شروع
شود.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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دانلود استوری از طریق اپلیکیشن های مخصوص

موبایل

یکی از بهترین برنامه هایی که به منظور دانلود استوری اینستاگرام

طراحی شده،Story Saver  است. مراحل بارگیری توسط این
اپلیکیشن به صورت زیر انجام می شود:

نخست Story Saver را بر روی گوشی خود نصب کنید. سپس
توسط نرم افزار به اکانت اینستاگرام خود وارد  شوید. اکنون باید
آی دی پیج فردی که قصد دارید استوری او را دانلود نما�د، در کادر

مربوطه وارد کنید.

در مرحله بعد عکس پروفایل کاربر مورد نظر نشان داده می شود. روی

آن ضربه بزنید و گزینه Stories را برگزینید.

سپس لیستی از استوری های مختلف صفحه اینستاگرام نشان داده
می شود. دکمه دانلود را لمس نما�د، تا فایل های این قسمت در

تلفن هوشمند شما ذخیره گردد.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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دانلود استوری توسط کامپیوتر

به منظور دانلود استوری اینستاگرام از طریق کامپیوتر ضروری است

Chrome IG که از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید. سپس افزونه
Story را برای کروم نصب نما�د و توسط کامپیوتر وارد اکانت

اینستاگرام خود شوید. برای بارگیری استوری مورد نظر روی آن
کلیک راست کرده و گزینه دانلود را برگزینید. با این روش تمام
فیلم ها و عکس های مربوط به بخش Stories به صورت یک فایل

فشرده در اختیار شما قرار می گیرد.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

نتیجه گیری

یکی از ویژگی های پرطرفدار اینستاگرام استوری است؛ زیرا کاربران

توسط این قابلیت می توانند در سریع ترین زمان ممکن پست های
مورد عالقه خود را با فالوورها به اشتراک بگذارند. ویدئوها و

تصاویری که در این بخش منتشر می شوند، نقش موثری در بازاریابی
و معرفی برند مربوط به کسب و کارهای مختلف دارند.

در کنار تمام این مزایا، story محدودیت های نیز دارد. به عنوان مثال

پس از ۲۴ ساعت به طور خود به خود حذف می شود. با استفاده از
راه کارهایی که در این مقاله برای دانلود استوری اینستاگرام معرفی

شد، می توانید  ویدیوها و تصاویر این قسمت را بر روی دستگاه خود
ذخیره نما�د. و در اخر برای باال بردن استوری در اینستاگرام خود از
طریق سایت دیجی ممبر با خرید ویو استوری اینستاگرام هم میزان

بازدید خود را باال ببرید هم تعداد فروش 

منبع مقاله

سواالت متداول دانلود استوری اینستاگرام+ ویدیوی

آموزشی

آیا از طریق کامپیوتر هم می توان استوری را دانلود کرد؟ +

معروف ترین ربات های دانلود استوری کدامند؟ +

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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