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چرا که سایت دیجی ممبر مثل همیشه در کنار شما می باشد و برای
موفقیت و پیشرفت شما باز هم یک مقاله آموزشی دیگری را آماده

کرده و در این مقاله می خواهیم در مورد این که چگونه می توانید
پست های اینستاگرام خود را زمانبندی کنید مطالبی را برایتان ارائه

دهیم.

در صورتی که ادمین اینستاگرامی هستید و همواره مشغول به تولید
محتوا و ارسال پست ها در اینستاگرام هستید دیگر نگران ارسال

پست هایتان نباشید و با خیال راحت تری به سفر بروید و به دیگر
کار های روزمره خود رسیدگی کنید.

چرا که در چنین شرایطی زمان بندی ارسال پست ها در اینستاگرام
می تواند به کمک شما بیاید. اینستاگرام یکی از پرقابلیت ترین
شبکه های اجتماعی در حال حاضر می باشد و به این دلیل هم

کاربران زیادی از سر تا سر نقاط جهان دارد.

استفاده کردن از یک برنامه ریزی درست و زمانبندی ارسال پست در
اینستاگرام می تواند بهترین و خالقانه ترین راه کار برای صرفه جویی

کردن در زمان باشد. برای این کار روش های زیادی وجود دارد که می
خواهیم در این مقاله به معرفی این روش ها بپردازیم. چرا که سوال

پرتکراری می باشد که همواره از طرف کاربران پرسیده می گردد. پس
با ما همراه باشید.

چه افرادی قادر به زمانبندی کردن پست ها در

اینستاگرام هستند؟

معموال اغلب کاربران این سوال را می پرسند که چگونه می توانیم از
این قابلیت استفاده کنیم و چرا این قابلیت برای ما فعال نمی باشد؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت که استفاده کردن از قابلیت
زمانبندی پست ها برای همه کاربران فعال نیست و تنها پیج هایی
می توانند از آن استفاده کنند که صاحب اکانت تجاری می باشند.

https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
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پس اگر قصد داشته باشید از این امکانات اینستاگرام استفاده کنید
حتما باید اکانت خود را از حالت ساده به تجاری تبدیل کنید.

هم چنین داشتن اکانت تجاری سبب می شود که اطالعات تماس
بیشتری از شما در قسمت بیو به کاربران نشان داده گردد.

نحوه زمانبندی پست های اینستاگرام چگونه است؟

شاید در ابتدا تصور کنید که تنظیم کردن  قابلیت زمانبندی پست ها

در اینستاگرام کار پیچیده ای است. اما در حالی که چنین نیست و
این کار بسیار آسان و ساده می باشد.

زمانی که تنظیمات مربوطه را انجام دهید می توانید از یک

اپلیکیشن جانبی برای انجام این کار به راحتی استفاده کنید. چرا که
اینستاگرام خود ابزاری buffer برای انجام این کار قرار نداده است.

به عنوان مثال می توانید از اپلیکیشن

برای انجام این کار استفاده کنید. به این صورت که می توانید پست
های مورد نظر را از گوشی و وب سایت زمان بندی کنید. همچنین

می توانید دیگر پست های اینستاگرامی را طراحی و آپلود کنید.

در صورتی که حساب اینستاگرامی خودتان را به این نوع ابزار های
زمانبندی متصل کنید به راحتی می توانید از یک رابط کاربری برای

اضافه کردن تصاویر، نوشتن توضیحات و… هم استفاده کنید.

سرویس هایی که از زمانبندی پست در اینستاگرام

پشتیبانی می کنند کدامند؟

هم اکنون انواع سرویس های مختلف وجود دارند که از این قابلیت
اینستاگرام پشتیبانی می کنند. اما خب حال باید خودتان آن ها را

مورد بررسی قرار دهید و بدانید که کدام یک از آن ها از این قابلیت
زمانبندی پست ها در اینستاگرام پشتیبانی می کنند؟
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اپلیکیشن زمانبندی پست ها در اینستاگرام

همانطور که در بخش های باالتر هم به این موضوع اشاره شده که
برای زمانبندی کردن پست ها در اینستاگرام روش های زیادی وجود

دارد، یکی از این روش ها هم، استفاده کردن از اپلیکیشن زمان بندی
پست ها می باشد که این برنامه به شما این امکان را می دهد تا

بتوانید زمان ارسال پست ها در اینستاگرام را به خوبی تنظیم کنید.

عالوه بر این کار، این برنامه پیشنهاداتی به شما در مورد استفاده از
هشتگ ها می دهد و می توان از چنین برنامه هایی به عنوان یک

buffer.ابزار مهم بازاریابی اینستاگرام یاد کرد. را برایتان معرفی کنیم
می توانیم به این منظور ابزار

خوب است بدانید که این ابزار کامال رایگان می باشد و عالوه بر آن

قابلیت های بسیار زیادی را در اختیار کاربران قرار می دهد. استفاده
از این اپلیکیشن بسیار ساده و آسان است. نحوه فعال کردن

زمانبندی در اینستاگرام با استفاده از این برنامه هم به شیوه زیر می
باشد:

در مرحله اول باید اینستاگرام را باز کنید و به قسمت پروفایل بروید.

در این قسمت گزینه تنظیمات را باز کنید.
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در مرحله بعدی روی گزینه اکانت کلیک کنید و سپس روی گزینه
انتقال به حساب کاربری در پا�ن صفحه بزنید.

سپس گزینه شروع را بزنید. در صفحه بعدی که برایتان باز شد،
میتوانید حساب کاربری فیسبوک را به اینستاگرام متصل کنید. اگر

هم صفحه ای در فیسبوک نداشتید می توانید در این قسمت یک
صفحه جدید در فیسبوک برای خود باز کنید.

گام بعدی برای این کار، اطالعات را تکمیل کنید و روی گزینه نکست

ضربه بزنید. سپس اکانت شما به یک اکانت تجاری تبدیل شده
است و می توانید وارد اپلیکیشن بافر گردید.

با استفاده از اطالعات حساب کاربری وارد اینستاگرام شوید و به بافر
اجازه دسترسی بدهید. سپس از شما تا�د هویت درخواست می
گردد. باید آن را تا�د کنید. سپس روی گزینه استارت ضربه بزنید.

هم اکنون ویژگی زمانبندی ارسال پست ها در اینستاگرام به خوبی
برایتان فعال شده است.

آیا عالوه بر برنامه بافر، برنامه های  دیگری هم به این منظور طراحی

شده اند؟

در پاسخ می توانیم بگو�م که بله. اما چون برنامه بافر رایگان می

باشد و دارای رابط کاربری آسان است آن را برایتان معرفی کردیم.

آیا امکان زمانبندی کردن چند پست برای انتشار وجود

دارد؟

بله، باید وارد قسمت تنظیمات شوید و روی گزینه زمانبندی کلیک
کنید.سپس چندین پست را برای انتشار شدن در بازه های زمانی
مختلف انتخاب کنید.سایت دیجی ممبر همواره تالش کرده است تا

با قرار دادن اطالعات مفید در اختیار کاربران خود آن ها را به سمت
موفقیت های بیشتر سوق دهد.
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