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روزانه میلیونها کلیپ و عکس مختلف در اینستاگرام به اشتراک
 دیجی ممبر

گذاشته میشود .ازاینرو بسیاری از کاربران تمایل دارند که محتواهای
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
مورد عالقه خود را ذخیره کنند.
همکاری در فروش
وبالگ
در پلتفرم اینستاگرام قابلیت پیش فرضی برای دانلود فایلهای
ویدیویی و تصویری وجود ندارد؛ به همین دلیل نیاز به نرمافزار یا
سایتهای واسطه دارید .به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در این
مقاله نحوه دانلود از اینستاگرام را آموزش دهیم و از تعدادی از
ابزارهای رایگان را که به این منظور طراحی شدهاند ،به شما معرفی
کنیم.

انواع راهکارهای دانلود از اینستاگرام
روشهای گوناگونی برای دانلود انواع عکس و فیلم از اینستاگرام وجود
دارد .به طور کلی روشهای  Downloadمحتوا از این اپلیکیشن به سه
دسته تقسیم میشوند:
)1

استفاده از سایتهای آنالین :برای این کار الزم است که آدرس

پست مورد نظر را در اینستاگرام کپی کرده و آن را در سایت مربوطه
 Pasteنمایید .در نهایت نیز روی دکمه  Downloadکلیک کنید ،تا
محتوا در دستگاه شما ذخیره شود.
)2

دانلود توسط نرمافزارهای موبایل یا رایانه :در حال حاضر تعداد

زیادی اپلیکیشنهای مختلف برای تلفن هوشمند و کامپیوتر طراحی
شده که میتوانید این برنامهها را نصب کرده و برای ذخیره فایلهای
اینستاگرام مورد استفاده قرار دهید.
)3

دانلود به کمک افزونه مرورگر :این روش در کامپیوترهای شخصی

مورد استفاده قرار میگیرد.
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در ادامه تعدادی از وبسایتها و اپلیکیشنهایی که به منظور
 دیجی ممبر

 Downloadاز اینستاگرام طراحی شدهاند ،معرفی میگردند.
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
سایت فروش
همکاری در
وبالگ
DownloadGram
از طریق
دانلود

 DownloadGramاز معتبرترین سایتهایی است که به کاربران کمک
میکند ،تا محتوای دلخواه خود را به راحتی دانلود کنند .روش کار با
این وبسایت فوقالعاده راحت است؛ کافیست که لینک پست مورد
نظر خود را کپی کرده و در کادر موجود در سایت جایگذاریکنید.
استفاده از این سایت مزایای بسیاری به همراه دارد .بهعنوان مثال
هیچ محدودیتی برای دانلود ندارید و به سادگی میتوانید انواع
مختلف محتوا از قبیل عکس ،فیلم  IGTVرا ذخیره نمایید .دومین
مزیت سایت  DownloadGramاین است که کامال ریسپانسیو بوده و
در دستگاههای گوناگون نظیر کامپیوتر و گوشی موبایل قابل استفاده
میباشد.
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نحوه دانلود از اینستاگرام توسط سایت
 دیجی ممبر

کالب هاوس
خدمات
خدمات
خدمات تلگرام
است:
اینستاگرامصورت
 DownloadGramبه این
همکاری در فروش
وبالگ
نخست وارد اکانت اینستاگرام خود شوید و پست مورد نظر را انتخاب
نمایید .سپس از آیکون سه نقطه که در قسمت باال و سمت چپ
محتوا وجود دارد ،گزینه  Linkرا برگزینید .در تصویر زیر این مرحله در
هر دو سیستم اندروید و  iosنشان داده شده است.
در گام بعدی وارد سایت  DownloadGramشوید و لینک کپی شده را
در کادر موجود در سایت جایگذاری کنید .سپس روی دکمه
 Download Nowکلیک نمایید.
در مرحله بعدی گزینه  Downloadبه شما نشان داده میشود .برای
آغاز فرآیند دانلود باید روی این گزینه ضربه بزنید .شیوه انجام کار برای
محتواهای عکس و ویدئو یکسان است.

دانلود از طریق سایت دیجی فالوور
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دیجی فالوور در حال حاضر بهعنوان بهترین سایت دانلود از اینستاگرام
 دیجی ممبر

شناخته میشود .در این سایت میتوانید انواع ویدیوها ،پست و
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
استوری را به راحتترین شکل ممکن در دستگاه خود ذخیره نمایید.
شمافروش
همکاری در
فراهم است که کیفیتهای مختلف از هر
وبالگ امکان برای
حتی این
محتوا را انتخاب کنید .روش دانلود از سایت دیجی فالوور به صورت زیر
است:
در گام اول وارد اکانت اینستاگرام خود شوید و از آیکون سه نقطه در
قسمت باالی محتوا لینک آن را کپی نمایید .سپس آدرس سایت
دیجی فالوور را در مرورگر خود تایپ کرده و وارد آن شوید .محیط
کاربری این سایت در شکل زیر نشان داده شده است.
پس از ورود به سایت لینک استوری یا پست مورد نظر را در کادری که
در تصویر زیر نشان داده شده است ،قرار دهید و بعد روی دکمه
 Downloadکلیک کنید.
در مرحله بعد سایت کیفیتهای مختلف محتوا را در اختیار شما قرار
میدهد .کافیست کیفیت مورد نظر خود را انتخاب کرده و با زدن دکمه
آبی رنگ فیلم یا عکس را در دستگاه خود ذخیره نمایید.

دانلود از طریق سایت Instal Offline
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 دیجی ممبر

خدمات تلگرام
وبالگ

خدمات اینستاگرام
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خدمات کالب هاوس

همکاری در فروش

 Insta Offlineبه دلیل محیط کاربری سادهای که دارد ،یکی از
بهترینها در این زمینه محسوب میشود .نحوه دانلود از اینستاگرام به
این صورت است که پس از ورود به سایت ،باید لینک محتوای مورد
نظر را در نوار جستجو جایگذاری کنید .پس از چند لحظه لینکی به
شما نشان داده میشود .کافیست روی آن کلیک کنید ،تا فرآیند ذخیره
آغاز شود.

دانلود توسط اپلیکیشن gem follower
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 دیجی ممبر

خدمات تلگرام
وبالگ

خدمات اینستاگرام
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خدمات کالب هاوس

همکاری در فروش

رابط کاربری ساده این نرمافزار رایگان و کاربردی باعث شده که بین
کاربران محبوبیت بسیاری پیدا کند .برای دانلود عکس و ویدیوهای
دلخواه خود کافیست که برنامه جم فالوور را روی تلفن هوشمند خود
نصب کنید .سپس آدرس پست را در این اپ کپی کنید ،تا محتوا در
موبایل شما ذخیره شود.

دانلود از طریق اپلیکیشن gem downloder
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 دیجی ممبر

خدمات تلگرام
وبالگ

خدمات اینستاگرام
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خدمات کالب هاوس

همکاری در فروش

یکی از بهترین نرمافزارهایی که برای دانلود از اینستاگرام طراحی شده
 gem downloderمیباشد .این برنامه برای هر دو نوع سیستم عامل
اندروید و  iosقابل استفاده است .نحوه دانلود از اینستاگرام در gem
 downloderپیچیدگی چندان ندارد .فقط الزم است که لینک عکس
یا فیلم دلخواه را از آیکن سه نقطه در باالی آن کپی کرده و در این
برنامه جایگذاری کنید.

مزایای یادگیری روشهای دانلود از اینستاگرام
فراگرفتن شیوههای  Downloadاز اینستاگرام مزیتهای فراوانی را
برای کسب و کار اینترنتی شما به همراه دارد .مهمترین این مزایا به
شرح ذیل میباشد:
-1به کار بردن عکسها و فیلمهای دانلود شده برای تبلیغات و بازاریابی
محصوالت:
میتوانید تصاویر یا کلیپها را در دستگاه خود ذخیره کرده و یکسری
تغییرات را در آنها اعمال نمایید .پس از آن این محتواها را برای
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 -2استفاده از پستهای ذخیره شده برای بخش استوری:
 دیجی ممبر

خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
با یاد گرفتن دانلود از اینستاگرام میتوانید که عکسها و کلیپها را در
فالوورها به اشتراک بگذارید .البته این
خود با
استوری پیج
قسمت
فروش
همکاری در
وبالگ
امکان برای شما فراهم است که پستها را بدون دانلود کردن نیز در
استوری منتشر کنید .منتهی مطالب به طور کامل برای مخاطبان نشان
داده نمیشود و امکان دارد که نارضایتی آنها را به همراه داشته باشد.
 -3امکان اشترا کگذاری پستها در شبکههای اجتماعی دیگر:
زمانی که با راهکارهای دانلود از اینستاگرام آشنا میشوید ،به راحتی
ویدئوها و عکسهای جذاب را در سایر شبکههای اجتماعی به اشتراک
میگذارید .این امر باعث میشود که عالوه بر اینستاگرام در سایر
رسانهها نیز بازاریابی مطلوبی برای کسب و کار خود داشته باشید.
نتیجهگیری
همانطور که میدانید در اپلیکیشن اینستاگرام امکان دانلود مستقیم
تصاویر و ویدیوها وجود ندارد .بنابراین چنانچه تمایل داشته داشته
باشید ،پستهای جذاب این شبکه اجتماعی را ذخیره کنید ،نیاز به
ابزارهای کمکی دارید .در این مقاله تالش کردیم که نحوه دانلود از
اینستاگرام را به شما آموزش دهیم و یکسری سایتها و
اپلیکیشنهای رایگان را در این زمینه معرفی کنیم .چنانکه نیاز به
خدمات اینستاگرام باکیفیت دارید با خرید فالوور واقعی اینستاگرام را
از سایت دیجی ممبر خریداری کنید.
منبع مقاله

سواالت پرتکرار درباره آموزش دانلود از اینستاگرام
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 دیجی ممبر

10/22/22, 1:59 PM

ایا میتوان پست های پیج های خصوصی اینستاگرام

کرد؟
خدمات تلگرام را دانلود
خدمات کالب هاوس
اینستاگرام
خدمات
فروش
وبالگ
مورد نظر را دنبال کرده باشید .در
همکاریکهدر پیج
اماباید بدانید
بله.
غیر این صورت شما نمی توانید لینک پست را کپی و دانلود
کنید.

به اشتراك بگذاريد!



















مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

 Logged in asپشتیبانی دیجی ممبر» Log out .
ديدگاه...

ارسال ديدگاه
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 دیجی ممبر

خدمات تلگرام

خدمات اینستاگرام

لینک های مهم

جدیدترین نوشته ها

خرید فالوور فیک اینستاگرام

 چگونه رمز اینستاگرام خود

خرید فالوور واقعی اینستاگرام
خرید الیک اینستاگرام
خرید فالوور کالب هاوس
خرید بازدید استوری
اینستاگرام

وبالگ

همکاری در فروش

10/22/22, 1:59 PM

خدمات کالب هاوس
پرداخت ایمن

را پیدا کنیم؟
 چگونه اینستاگرام را دی
اکتیو کنیم؟
 بهترین ابزارهای آنالیز پیج
اینستاگرام
 چگونه از تگ شدن در
اینستاگرام جلوگیری کنیم؟

دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و
تلگرام در ایران می باشد .خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام ،خرید
الیک اینستاگرام ،خرید ویو اینستاگرام ،خرید پیج اینستاگرام ،خرید کامنت اینستاگرام و خرید ممبر
تلگرام ،خرید ویو تلگرام می باشد .هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت در سریع
ترین زمان ممکن می باشد.
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