
10/18/22, 3:22 PM آرشیو استوری ھای اینستاگرام کجاست و چگونھ آنھا را دوباره منتشر کنیم؟

https://www.digi-members.com/instagram-story-archive/ 1/9

قبلی 

5/5 - (1 امتیاز)

خدمات سایت دیحی ممبر

 

 

 

 

آرشیو استوری های اینستاگرام کجاست و

چگونه آنها را دوباره منتشر کنیم؟

وبالگخدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروش

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال

https://www.digi-members.com/add-telegram-link-to-instagram/
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/buy-instagram-page/
https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
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/


10/18/22, 3:22 PM آرشیو استوری ھای اینستاگرام کجاست و چگونھ آنھا را دوباره منتشر کنیم؟

https://www.digi-members.com/instagram-story-archive/ 2/9

اینستاگرام یکی از محبوب ترین پلتفرم های مجازی است که کاربران
فعال زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب کرده است. این برنامه به

شما این امکان را می دهد که بتوانید عکس ها و فیلم های خود را با
مخاطبین به اشتراک بگذارید .

اینستاگرام دارای قابلیت های زیادی می باشد که یکی از آنها، آرشیو
استوری اینستاگرام است. در صورتی که با این قابلیت هنوز آشنا
نیستید نگران نباشید، در این مقاله به صورت کامل هر چیزی که شما

در این زمینه نیاز دارید را کاور خواهیم کرد .

یادآوری استوری در اینستاگرام

استوری یکی از بخش های جذابی است که چند سالی است که به
اینستاگرام اضافه شده است و در همین مدت به محبوب ترین بخش
این برنامه تبدیل شده است، به طوری که طبق آمار به دست آمده

بخش های مربوط به استوری و پست، محبوب ترین بخش های این
برنامه نزد کاربران بوده است .

عالوه بر اینکه برای کار های شخصی و سرگرمی می توان که از
اینستاگرام استفاده کرد، از این پلتفرم می توان که درآمد نیز داشت و
کسب و کار با درآمد باال راه انداخت،  به همین دلیل خوب است که با

بخش های مختلف این پلتفرم آشنا باشید .

همان طور که می دانید هر استوری در اینستاگرام عمر 24 ساعته دارد و

بعد این مدت به صورت خودکار عکس یا فیلم از بین خواهد رفت اما به
طور کامل استوری ها از اکانت حذف نمی شوند و همه آنها در بخش

آرشیو استوری (یادآوری استوری) ذخیره می شوند .

البته این موارد فقط برای کاربر قابل مشاهده است و در صورتی که
دوباره آن را استوری کنید، فالوور های شما می توانند آن را مشاهده

کنند .
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در صورتی که استوری قدیمی را دوباره اد استوری کنید، تاریخی روی
آن درج می شود که نشان دهنده تاریخ منتشر شدن آن عکس یا فیلم

است .

به طور کلی کلمه آرشیو کردن به معنای جمع آوری یا ذحیره سازی می

باشد، در بیشتر پلتفرم های مجازی همانند اینستاگرام نیز این بخش
موجود است .

نحوه استفاده از آرشیو استوری اینستاگرام

درست همانند آلبوم هایی فیزیکی که عکس های ما را به مدت طوالنی
در همان حالت و بدون تغ�ر دخیره می کنند، بخش آرشیو استوری

اینستاگرام نیز همین کار را می کند و تمامی عکس ها و فیلم هایی که
شما در این پلتفرم قبال در بخش استوری منتشر کرده اید را در قسمت

آرشیو ها ذخیره می کند تا هر زمان که بخواهید از آنها بازدید کنید .

پست های شما به صورت پیش فرض آرشیو می شوند و حتی شما می
توانید که به صورت دستی آن را آرشیو کنید و در مدتی مشخص آن را

از دید افراد دور کنید .

استوری نیز به همین روال است، با اینکه هر استوری 24 ساعت در پیج
شما منشتر می شود اما بالفاصله به بخش آرشیو استوری شما منتقل

می شود. شما می توانید که به راحتی ان را دوباره هر زمان که بخواهید
با یک یادآور یا تاریخ استوری کنید .

البته توجه کنید بخش آرشیو استوری فقط برای صاحب پیج ممکن
است و اگر می خواهید که مخاطبین خود نیز آن را مشاهده کنند باید

استوری های خود را هایالیت کنید .

این دو ویژگی ارتباط نزدیکی به هم دارند و به گونه ای هر دو استوری
های شما را ذخیره می کنند، اما نحوه کار آنها متفاوت است .
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به طور کلی زمانی که استوری را منتشر می کنید بعد از 24 ساعت از
پیج شما حذف می شود ،  حال دو راه پیش روی شما است، اولین مورد

این است که می توانید استوری را هایالیت کنید و برای همیشه در
بخش پروفایل خود به اشتراک بگذارید تا فالوور های شما آن را

مشاهده کنند و یا اینکه ان را به آرشیو منتقل کنید.

در این صورت فقط خود شما هستید که می توانید استوری را ببینید و
می توانید که از آنجا به بخش هایالیت های خود منتقل کنید و یا

اینکه دوباره آن را استوری کنید .

برای اینکه آرشیو استوری اینستاگرام را برای خود فعال کنید کافی است

مراحل زیر را انجام دهید :

1. ابتدا حتما در صورتی که اینستاگرام شما آپدیت نشده است، آن
را آپدیت کنید .

Story 2. برنامه را اجرا کنید و از آنجا به بخش تنظیمات رفته و
Controls را انتخاب کنید .

3. حال باید که گزینه SAVE TO ARCHIVE را روی حالت روشن

بگذارید تا استوری های شما دراین بخش سیو شوند و در صورتی
که عالقه ای ندارید که استوری های شما آرشیو شوند، می توانید

که این گزینه را خاموش کنید .
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استفاده از آرشیو استوری اینستاگرام در کسب و کار

همان طور که قبال هم اشاره کردیم ، اینستاگرام یک پلتفرم مناسب
برای ایجاد کسب و کار های متنوع است و امروزه میلیون ها کسب و

کار کوچک و بزرگ در این برنامه فعال هستند .
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تمامی قابلیت هایی که برای این برنامه مطرح است هم برای استفاده
شخصی و هم برای کسب و کار ها مناسب است و در صورتی که بتوان

به درستی از آنها استفاده کرد، در این پلتفرم پیشرفت زیادی خواهید
کرد .

قابلیت آرشیو استوری اینستاگرام یکی از بهترین و کارآمد ترین ابزار
هایی است که در پیج های کاری می توان از آن استفاده کرد . شاید با

خود بگو�د که چگونه این قابلیت به کار پیج های کاری می آيد ؟

در صورتی که پیج کاری دارید بهتر است این گزینه را روشن نگه دارید
تا بتوانید اقدامات زیر را انجام دهید :

مرور پست های قبل : با استفاده از این قابلیت تمامی پست ها
و استوری های شما ذخیره می شود و شما هر زمان که بخواهید
می توانید روند استوری های پیج را بررسی کنید و در صورتی که

ایرادی در آن وجود داشت، در آینده تکرار نکنید .

شما باید که در دوره های سه ماهه روند کلی استوری و پست های
خود را بررسی و تحلیل کنید که آرشیو کردن این موارد به شما کمک

زیادی می کند، زیرا تمامی پست ها و استوری های شما را با تاریخ
دقیق ذخیره می کند  .

بررسی روند کاری : یکی از اصول مهمی که باید برای پیشرفت
کردن در پلتفرم اینستاگرام به آن توجه کامل داشته باشید، این
است که روند کاری خود را در بازه های مشخص بررسی کنید .

داشتن آرشیو به شما این امکان را می دهد که راحت تر این کار را
انجام دهید .

برآورد میزان تعامل دیگران : اینستاگرام برنامه ای است که برای
ایجاد تعامل بین کابران ایجاد شده است، پس در صورتی که می

خواهید در این پلتفرم پیشرفت کنید باید که بتوانید تعامالت

خود را مورد بررسی قرار دهید .
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قابلیت آرشیو استوری اینستاگرام این کار را برای شما بسیار آسان کرده
است، زیرا هر زمان که بخواهید به استوری و پست های خود دسترسی

دارید .

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم که در رابطه با قابلیت آرشیو کردن استوری در
پلتفرم مشهور و پر کاربرد اینستاگرام، مطالبی را به شما ارائه کنیم .

به عنوان نکته آخر به این نکته نیز توجه کنید که می توانید با ورود به
بخش تنظیمات اینستاگرام خود از بخش سه خط پروفایل به بخش
Archive رفته و از آنجا پست های قدیمی خود را دوباره بازگردانید،

البته توجه کنید فقط پست هایی که آرشیو شده اند امکان برگشت
دارند .

برای این کار به بخش Posts Archive رفته و بعد از انتخاب پست
مورد نظر خود گزینه show on profile را بزنید .

در صورتی که نیاز به ویو باال در کمترین زمان برای استوری های خود

هستید میتوانید با خرید ویو استوری به هدف خود برسید.

https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
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به اشتراك بگذاريد!
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

سواالت متداول آرشیو استوری اینستاگرام + خاطرات

اینستاگرام

قابلیت on this day در اینستاگرام چیست؟ +

با راه اندازی حالت یاداور در اینستاگرام چه اتفاقی می افتد؟ +
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لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

خرید بازدید استوری
اینستاگرام

جدیدترین نوشته ها

روش قرار دادن لینک

تلگرام در اینستاگرام


ساخت qr code برای

اینستاگرام


آموزش پازلی کردن عکس
در اینستاگرام



دانلود عکس پروفایل
اینستاگرام با ۹ روش

کارآمد



پرداخت ایمن

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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