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برای داشتن یک پیج موفق باید حتما در هنگام پست گذاری ها نظم
ایجاد کنید. به  عنوان مثال شما نمی  توانید پشت سر هم پست  ها را

ارسال کنید. زیرا اینستاگرام شما را ربات تشخیص می  دهد و پس از
چند بار تکرار پیج هم مسدود می  شود.

به  همین دلیل باید از برنامه  هایی استفاده کنید که پست  ها و
محتواهای شما را در ساعات و زمان  بندی درستی به اشتراک بگذارند.
 حال از آنجایی  که تقاضای اکثر مخاطبان از این برنامه  ها زیاد شده،

امروزه می  توان شاهد برنامه  های بسیاری بود که به شما کمک می 
کنند تا به  صورت منظم پست  ها را به اشتراک بگذارید و یک پیج

موفق هم داشته باشید.

چون پیج های کسب و کاری بزرگ بهترین تایم برای انتشار پست در
پیج خود را پیدا کرده تا با این کار الیک و ویو باال در کمترین زمان

داشته باشن که در نتیجه منجر به بهبود کلی پیج میشود همچنین اگر
بتوانید در دقایق اولیه انتشار پست الیک باال جذب کنید در اکسپلورر
نیز به نمایش در می اید پس میتوانید با هزینه کم و خرید الیک

اینستاگرام به هدف خود نزدیک شوید.

همچنین این برنامه  ها عالوه  بر کمک کردن به پست گذاری درست  در

زمان  های مشخص،  ویژگی  ها و قابلیت  های بسیار دیگری هم دارند.
حال با ما همراه باشید تا هر آنچه که راجع به برنامه  های زمان  بندی

پست در اینستاگرام نیاز دارید را برای شما شرح دهیم.

منظور از اپلیکیشن زمان بندی چیست؟

اپلیکیشن زمان  بندی اینستاگرام به شما این امکان را می  دهد که به 

صورت خودکار و با تنظیم کردن زمان،  پست  ها را به اشتراک بگذارید .
 به  گونه  ای که شما چند پست را در ساعت  های مختلف، در آن تنظیم
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می  کنید و برنامه طبق ساعت تنظیم  شده آن  ها را به اشتراک می 
گذارد.

از آنجایی  که در آپدیت های جدید اینستاگرام می توان مشاهده نمود
که محدودیت هایی برای پست گذاری با وجود آمده اند،  شما باید

طبق یک برنامه ریزی درست در این اپلیکیشن محتوا تولید نما�د.
پست گذاری بیش از حد در اینستاگرام باعث می  شود تا پیج بالک

شود.

همچنین اگر قصد دارید که از انواع برنامه  های زمان  بندی پست در
اینستاگرام استفاده کنید توجه داشته باشید که پست  های خود را در

ساعت  هایی تنظیم کنید که افراد بیشتری در اینستاگرام حضور دارند.
این  گونه بازدید از پیج افزایش می  یابد و در نتیجه پست  های شما

هم دیده می  شوند.

برنامه  های زمان  بندی کمک می  کند تا شما طبق یک برنامه  ریزی و
یک استراتژی درست برای پیج خود فعالیت کنید.  همچنین این برنامه 
ها عالوه  بر کمک کردن به پست گذاری درست در اینستاگرام مزایا و

قابلیت  های بسیار دیگری هم دارند .

زمان  بندی پست  ها در اینستاگرام چه مزایایی

دارد؟

همان  طور که در مطالب باال هم بیان شد به  اشتراک  گذاری پست  ها
در زمان  های مشخص مزایای بسیاری برای پیح دارند؛ که برخی از مهم 

ترین آن  ها عبارت  اند از: 
با کمک از برنامه  های تنظیم زمان  بندی پست  ها شما می  توانید در

وقت خود صرفه  جویی کنید. 

یکی دیگر از مزایای این برنامه  های زمان  بندی، این است که انتشار
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پست  ها را بسیار ساده می  کنند. یعنی نیازی نیست اصالً راه  های
سختی را طی کنید.

کافی  است با کلیک بر روی بخش مربوطه،  پست خود را در این برنامه
تنظیم نما�د.  آن  ها در زمان تنظیم  شده پست  ها را به اشتراک می 

گذارند . همچنین شما می  توانید پست  های خود را با یک تم مشخص
به اشتراک بگذارید.

اگر به مطالبی که در باال بیان شد دقت کرده باشید،  ذکر کردیم که

اپلیکیشن  های زمان  بندی عالوه  بر به  اشتراک  گذاری پست  ها، قابلیت 
های دیگری هم دارند. به  عنوان مثال شما با کمک آن  ها می  توانید

کپشن های مربوط به پست خود را هم بیابید.

معرفی چند اپلیکیشن زمان بندی برای پست های

اینستاگرام

امروزه اپلیکیشن  های بسیاری در فروشگاه  های آنالین وجود دارند که

شما با دانلود آن  ها می  توانید پست  های خود را به  صورت منظم  در
اینستاگرام به اشتراک بگذارید. اما اگر بخواهید  با محبوب  ترین برنامه 

ها آشنا شوید، بهتر است که مطالب زیر را با دقت مطالعه نما�د.

combin scheduler

این برنامه یکی از محبوب  ترین  ها برای تمام افرادی است که می 
خواهند پست  های منظمی در اینستاگرام به اشتراک بگذارند.
همچنین فرقی نمی  کند که شما صاحب یک شغل بزرگ هستند یا

کوچک، در هر حال می  توانید به   راحتی از این برنامه استفاده کنید و
طبق برنامه  ریزی پست  های خود را به اشتراک بگذارید.
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البته نکته  ای که در خصوص این اپلیکیشن وجود دارد و آن هم این
موضوع است که تنها پلن اول آن رایگان می باشد. برای بهره  مند شدن

از پلن  های دیگر شما باید هفت دالر به  صورت ماهانه به اپلیکیشن
پرداخت کنید.

همچنین اکثر برنامه  های زمان  بندی پست در اینستاگرام بر روی
ویندوز قابل  استفاده نیستند. اما این اپلیکیشن به  راحتی بر روی تمام

سیستم  عامل ها نصب می  شود.

combin scheduler مزایای

حال این اپلیکیشن پرطرفدار مزایای بسیاری هم دارد.  به  عنوان مثال

شما می  توانید عکس  های خود را در مدت طوالنی زمان  بندی کنید یا
combin حتی موقعیت مکانی افراد را بر روی آن نشان دهید. با کمک

scheduler  می  توانید روزانه سه پست و پانزده استوری به اشتراک
بگذارید، که این تعداد با قوانین و الگوریتم  های اینستاگرام هم

هماهنگ می باشند.

نکته بسیار منحصر به  فردی که در خصوص این اپ وجود دارد، شما در
قسمت رایگان می  توانید از قابلیت  هایی مثل تگ کردن افراد،
ویرایش، یافتن موقعیت مکانی و غیره بهره  مند شوید.  اگر بتوانید که

بخش  هایی پرمیوم اپلیکیشن را خریداری کنید،  می  توانید از ویژگی 
combin  ها و مزایای بارزتری بهره  مند شوید.  در کل با کمک

scheduler می  توانید یک بازاریابی موفق در اینستاگرام داشته
باشید.

SEMrush

اگر جزو دسته افرادی هستید که شغل شما در حوضه فریلنسر و استارت 
آپ محسوب می  شود، این برنامه زمان  بندی بهترین انتخاب برای شما
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می  باشد. اول این  که تمامی مشاغل بدون محدودیت می  توانند از آن
استفاده کنند و پست  های خود را طبق زمان  بندی به اشتراک بگذارند.

دومین نکته این  است که این پلتفرم به صورت کامال رایگان در اختیار
عموم قرار می گیرد.  البته پلن پرمیوم هم موجود است که در صورت

نیاز می  توانید آن  ها را خریداری کنید. همچنین موضوع مهمی در
مورد SEMrush  وجود دارد،  شما با سرورهای ایران و در کشور نمی 

توانید از آن استفاده کنید؛ زیرا برنامه فیلتر است.

SEMrush مزایا

SEMrush مزایا و ویژگی  های بارزی دارد. به  عنوان مثال شما می 

توانید عکس  ها و محتواهای خود را با بهترین کیفیت به اشتراک
بگذارید. همچنین به  صورت خودکار موقعیت مکانی شما را تشخیص

می  دهد و آن را در زیر پست  ها درج می  کند.

این اپ عالوه بر اینکه یک برنامه بسیار عالی برای زمان  بندی کردن
پست  ها محسوب می  شود، یک اپلیکیشن برای تجزیه  و تحلیل هم
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می  باشد. با کمک آن می  توانید پست  های خود را تحلیل کنید و
محتواهایی را که از نظر مخاطبان جالب بوده اند، تولید کنید.

همچنین عالوه  بر اینستاگرام می  توانید در اپلیکیشن  های مجازی
دیگر مثل تو�تر، فیس  بوک و غیره پست  های خود را زمان  بندی

کنید. امکان ذخیره پست  ها به  صورت پیش  نویس هم در این
اپلیکیشن موجود است.

tilwind

همانند دو برنامه  ای که در باال معرفی شد، این پلتفرم هم یکی از برنامه 
های زمان  بندی پست در اینستاگرام می  باشد . همچنین تمامی

مشاغل می  توانند طبق این برنامه یک برنامه  ریزی درست برای حساب 
های اجتماعی خود داشته باشند.  این اپلیکیشن جزو دسته برنامه 

های رایگان محسوب می  شود.

اما اگر بخواهید از قابلیت  های بیشتر آن بهره  مند شوید و در
اینستاگرام از آن ها استفاده کنید، باید هر ماه مبلغی را بپردازید. با

کمک تقویمی که در برنامه وجود دارد راحت  تر می  توانید پست  های
خود را در مدت  های بلند زمان  بندی کنید.

tilwind مزایا

یکی از مهم  ترین نکات مثبتی که در خصوص این پلتفرم وجود دارد،
این موضوع است که می  تواند به  صورت خودکار زمان  هایی را برای به 

اشتراک  گذاری پست انتخاب کند که افراد بیشتری در اینستاگرام
حضور دارند.

همچنین می  تواند بر روی پست  های شما نظارت کند و با تحلیل یا
نتیجه  گیری به شما اطالع دهد که چه محتوایی بیشتر مورد پسند
مخاطبان بوده   اند.  با کمک این ابزار می  توانید از هشتگ  های مرتبط
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با پست خود هم استفاده کنید.  زیرا برنامه به  صورت خودکار هشتگ 
های مناسب را برای شما می  یابد.

sked social

برخالف اپلیکیشن  هایی که در مطالب باال معرفی شد، این پلتفرم چهار

پلن کلی دارد که هر ۴ پلن پرمیوم هستند. یعنی شما برای استفاده از
آن  ها باید هزینه  ای را به دالر آمریکا بپردازید و از آن استفاده کنید.

همچنین در کل تمام مشاغل بزرگ و کوچک می  توانند به  راحتی از آن
استفاده کنند. با کمک این ابزار می  توان تجزیه و تحلیل پست  ها را
انجام داد. آن  ها را مجددًا ارسال کرد و یا حتی با کمک تقویم بهترین

زمان  هایی را برای پست گذاری انتخاب نمود، که افراد بیشتری از
پست بازدید می  نمایند.

نکته  مثبت و بارزی که در خصوص sked social  وجود دارد.  آن را
هم می توان بر روی سیستم عامل اندروید و هم  ios نصب کرد.

sked social مزایا

تمامی تیم  ها به  راحتی می  توانند از این پلتفرم استفاده کنند.
 همچنین به  جز اینستاگرام، اپلیکیشن  های دیگری مثل تو�تر، فیس 

بوک و غیره هم می  توانند به آن متصل شوند. همچنین این اپلیکیشن
به شما کمک می  کند که یک استایل و یک تم جذاب  برای پیج خود
ایجاد نما�د. اگر برنامه بیشتر از یک هفته کار خود را ادامه دهد، به 

صورت خودکار گزارش  هایی از پست  ها و عملکرد ارائه می کند.
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onlypult

onlypult یکی دیگر از برنامه  های زمان  بندی پست در اینستاگرام
 می  باشد. این اپ چهار پلن دارد که شما برای استفاده از آن  ها باید

هر ماه مبلغی را واریز کنید. همچنین با کمک آن می  توانید بدون
محدودیت فیلم  ها و عکس ها را در اینستاگرام بارگذاری نما�د.

نکته  ای که برخالف اپلیکیشن  های باال در خصوص onlypult  وجود

دارد، این است که هم  زمان می  توانید چند حساب در آن مدیریت
کنید و پست  های مختلفی را در آن زمان  بندی نما�د .

onlypult مزایا

این ابزار دارای یک تقویم برای زمان  بندی بهتر می  باشد. همچنین
دارای قابلیت یافتن هشت های مناسب هم است.  که با کمک آن می 

توانید هشتگ ها و کپشن های مربوط به پست را به اشتراک بگذارید.

اگر چند حساب اینستاگرام بر روی این برنامه فعال شود، به  صورت هم 

زمان می  توانید پست  هایی را زمان بندی کنید که در یک ساعت به
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اشتراک گذاشته شوند  . این ابزار به افزایش فروش شما هم کمک
بسیاری می  کند.

later

later یکی دیگر از بهترین برنامه  های زمان  بندی پست در اینستاگرام
 می باشد. از این اپ به  صورت رایگان می  توانید استفاده کنید. اما اگر
بخواهید که از گزینه  های بیشتر و قابلیت  های کامل تر بهره  مند شوید،

باید هزینه  ای برای شرکت مربوطه واریز نما�د.

البته باید ذکر کنیم که later  همانند برنامه دیگری که در باال بیان شد
در ایران قابل  استفاده نیست و حتی با فیلترشکن هم نمی  توانید از آن

استفاده نما�د .

later مزایا

با کمک later بدون محدودیت در اشتراک  گذاری عکس  ها و ویدیوها
می  توانید آن  ها را زمان  بندی کنید. همچنین نکته مثبت دیگری که در

خصوص این پلتفرم وجود دارد؛ که قبل  از انتشار پست  ها،  آن  ها را به 
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صورت یک قالب آماده به شما نمایش می  دهد، که اگر مشکلی در
خصوص پست وجود داشته باشد تا قبل  از زمان ارسال آن را تغ�ر

دهید.

همچنین پست  های شبکه  های اجتماعی دیگر مثل فیسبوک،

 پینترست و غیره را می  توان با کمک این برنامه اسکجول کرد.

Buffer

این اپلیکیشن هم جزو دسته برنامه  های زمان  بندی پست در
Buffer .اینستاگرام محسوب می شود که قابلیت های بسیاری دارد
دارای یک نسخه دمو و آزمایشی می باشد که افراد به صورت رایگان

می توانند از آن استفاده نمایند.

البته توجه داشته باشید که در نسخه آزمایشی، نمی توان از قابلیت

های اصلی برنامه بهره مند شد. همچنین در کل ۴ پلن برای اپ وجود
دارد که با پرداخت هزینه و خرید نسخه های پرمیوم می توان از آن ها

استفاده کرد.

buffer مزایای

با کمک برنامه buffer می توانید یک برند برای خود به صورت

اختصاصی تهیه کنید. همچنین به راحتی می توانید با اعضای گروه
خود نتیجه تحلیالتی که توسط برنامه به شما نشان داده می شود را

مشاهده کنید.

می توان پست ها و استوری ها را زمانبندی یا اسکجول کرد. با این
تفاوت که قبل از ارسال پست ها در اینستاگرام، برای شما اعالم ظاهر

می شود. برای پست گذاری در دیگر شبکه های اجتماعی هم، می
توانید از buffer استفاده کنید.
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Hootsuite

یکی دیگر از برنامه  های زمان  بندی پست در اینستاگرام که مناسب
افراد فریلنسر می باشد، Hootsuite است. این برنامه به مدت ۳۰ روز

رایگان است و برای استفاده بیشتر، باید به صورت ماهانه مبلغی را
برای فعال شدن قابلیت ها واریز کنید. با کمک این برنامه می توانید

پست های خود را به صورت روزانه اسکجول نما�د.

Hootsuite مزایا

اسکجول کردن گروهی پست ها یکی از ویژگی ها و مزایای بارز این

پلتفرم می باشد. همچنین قبل از به اشتراک گذاری محتوا، می توانید
ان ها را اپ مشاهده کنید و اگر تغ�راتی الزم داشت، آن را انجام

دهید.

همچنین قدرت جستجو هشتگ ها و پیدا کردن موقعیت مکانی هم
جزو ویژگی های مهم Hootsuite محسوب می شوند. تفاوت بارزی که

در مورد این ابزار با دیگر برنامه ها وجود دارد، امکان پی دی اف یا
اکسل کردن محتوا است.
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Sendible

Sendible  هم جزو برنامه  های زمان  بندی پست در اینستاگرام می
باشد. با کمک آن می توان عکس ها و ویدیو ها را ویرایش کرد.

همچنین قابلیت یافتن موقعیت مکانی در این برنامه هم فعال است.

Sendible مزایا

استفاده کردن از این پلتفرم تا ۳۰ روز اول کامال رایگان است و شما می
توانید از تمام قابلیت ها نیز استفاده کنید. همچنین می توانید پست

های خود را به صورت پیش نویس در آن قرار دهید یا برای پست
گذاری در دیگر برنامه ها هم از آن استفاده کنید.

Postfity

اگر قصد راه اندازی یک بیزینس بزرگ را دارید، بهتر است که حتما
برنامه Postfity را برای مدیریت زمان و پست های خود دانلود کنید.
این اپ قابلیت های بسیاری دارد. به عنوان مثال شما می توانید پست
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های خود را در صف انتشار قرار دهید تا به نوبت با در اینستاگرام
پست شوند.

Postfity مزایا

بر خالف تمام پلتفرم هایی که در باال معرفی شد، با کمک Postfity می

توانید فالوورهای خود را در یک مدت زمان کم، افزایش دهید.
همچنین تمام سیستم عامل های اندروید و ios بدون محدودیت می

توانند از آن استفاده نمایند. می توان در این اپ پست ها را ذخیره یا
حتی چند حساب اینستاگرام جدا را بر روی آن مدیریت کرد.

Zoho social

در این پلتفرم می توان هشتگ ها یا کپشن های مربوط به پست را
یافت. همچنین عالوه بر زمان بندی پست ها، می توانید تصاویر و

ویدیو ها را ویرایش کنید.

Zoho social مزایا

اگر حساب اجتماعی در برنامه هایی مثل فیسبوک، پینترست یا…
دارید، می توانید با کمک این اپلیکیشن، پست های آن ها را زمان
بندی نما�د. همچنین با کمک تجزیه و تحلیلی که پلتفرم برای شما

انجام می دهد، می توانید پست های بهتری به اشتراک بگذارید.
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همه چیز در رابطه با زمان بندی کردن پست ها

راهکارهای دیگری عالوه بر استفاده از  برنامه  های زمان  بندی پست در
اینستاگرام وجود دارد. در واقع شما با قابلیت های اینستاگرام هم می

توانید پست های خود را اسکجول کنید؛ اما در کل برنامه ها پیشنهاد
بهتری هستند. زیرا هم در برنامه ریزی و هم تجزیه و تحلیالت کمک

می کنند.

همچنین تمام برنامه های معرفی شده، در فروشگاه هایی مثل اپ
استور یا گوگل پلی موجود هستند که شما می توانید با توجه به

سیستم عامل موبایل خود، آن ها را نصب کنید.

همچنین حتما توجه داشته باشید که قبل از استفاده از این پلتفرم ها،
باید حساب خود را به بیزینس اکانت تغ�ر دهید. اینگونه هم پیج

شما برای شروع یک کسب و کار عالی آماده می شود و هم برنامه ها
عملکرد بهتری را ارائه می دهند.

سواالت متداول زمان بندی پست اینستاگرام
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

پرداخت ایمنجدیدترین نوشته هالینک های مهم

اپلیکیشن زمان بندی پست اینستاگرام چیست؟ +

برنامه های زمان بندی پست چه مزایایی دارند؟ + خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

خرید بازدید استوری
اینستاگرام

چگونه رمز اینستاگرام خود
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.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/buy-fake-follower/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-like/
https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
https://www.digi-members.com/how-to-find-your-instagram-password/
https://www.digi-members.com/how-to-deactivate-instagram/
https://www.digi-members.com/instagram-account-analysis-tool/
https://www.digi-members.com/stop-people-from-tagging-you-on-instagram/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/

