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قبالً کاربران مجبور بودند که از قالب های مربعی برای انتشار تصاویر در
پیج استفاده کنند. اما اکنون این محدودیت برداشته شده و اینستاگرام

عالوه بر تصویرهای افقی، از قالب های عکس های عمودی نیز پشتیبانی

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال
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می کند. بنابراین مختار هستید که با توجه به سلیقه خود هر کدام از
انواع قالب ها را که خواستید مورد استفاده قرار دهید.

برای دسترسی به این قابلیت کافیست که اینستاگرام خود را به آخرین
نسخه به روز رسانی نما�د. در ادامه نوشتار همراه ما باشید، تا در مورد

استفاده از تصاویر عمودی برای پست بیشتر صحبت کنیم.

کیفیت عکس های اینستاگرام، یک فاکتور مهم در

افزایش فروش

عکس های باکیفیت و مناسب در واقع ویترین فروشگاه اینستاگرامی

شما هستند. هر چه قدر که این تصاویر زیباتر و جذاب تر باشند، فرآیند
جذب مشتری با سرعت و سهولت بیشتری انجام می گیرد.

این مسئله به خصوص برای پست های تبلیغاتی و محتواهای مربوط به
محصوالت اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا در بسیاری از اوقات دیده
می شود که مشتریان از این موضوع که تصاویر آپلود شده در پیج شبیه

خود کاال نیست، گله مند هستند.

کسانی که در اینستاگرام فروشگاه اینترنتی دارند، در واقع از طریق

تصویر کاالها و محصوالت خود را به مشتریان معرفی می کنند. عکس از
جمله پرکاربردترین انواع محتوا است که اکثر افراد به سرعت با آن
ارتباط برقرار می کنند. کیفیت پا�ن تصاویر باعث دلسردی کاربران شده

و امکان دارد که پیج اینستاگرام را آنفالو کنند.

گاهی اوقات محصولی را در صفحه اینستاگرامی خود به فروش

می رسانید که الزم است برای آن یک عکس عمودی تهیه کنید. در
آپدیت های جدید اینستاگرام امکان استفاده از تصاویر عمودی برای

پست فراهم شده است.
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در نسخه های قدیمی همواره کاربران برای آپلود عکس با محدودیت
روبرو بودند و تنها می توانستند تصاویر مربعی را برای پست ها انتخاب

نمایند. در مواقعی که طول و عرض تصویر ها نیز با هم برابر نبود،
کاربران با چالش مواجه می شدند.

اما در نسخه های جدید اینستاگرام امکان آپلود عکس های عمودی بر
روی این پلتفرم فراهم شده است. حتی می توانید تصاویر عمودی را

برای بخش هایی نظیر Igtv و استوری نیز به کار ببرید.

اندازه عکس های مناسب برای پست های اینستاگرام

به طور کلی عکس هایی که در صفحات اینستاگرامی آپلود می شود، در

سه نوع مربعی، افقی و عمودی هستند که اندازه مناسب برای این
تصاویر به شرح زیر می باشد:

1-سایز مناسب برای عکسها ی مربعی

یکی از انواع تصاویری که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته می شود،
نوع مربعی است که در مقایسه با سایر تصاویر بیشترین کاربرد را دارد.

اندازه عکس های مربعی 600px*600px  می باشد، اما برای این که 
این گونه تصاویر بهترین رزولوشن را داشته باشند، توصیه می شود که

ابعاد آن ها را 1080px *1080px  در نظر بگیرید. نسبت ابعاد یک
تصویر مربعی نیز 1:1 است.

Landscape 2- سایز مطلوب برای عکس های افقی یا

برای این که کیفیت تصویر افقی در اینستاگرام کامال حفظ گردد، بهتر
است که با نسبت 16:9 آپلود شوند. البته در این شرایط اینستاگرام

یک کادر حاشیه ای را نیز در اطراف تصویر اضافه می کند.
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3-سایز مناسب برای عکس های عمودی

چنانچه یک تصویر عمودی را با سایز بیش از حد استاندارد در
اینستاگرام بارگذاری کنید، از شما خواسته می شود که بخشی از تصویر

را برش دهید. این مسئله برای سلفی ها اشکالی ایجاد نمی کند و
کیفیت آن همچنان حفظ می شود.

اما برای نمایش مطالب و پست های خاص اغلب بریدن تصویر سبب
می گردد که بخشی از آن نمایش داده نشود. این مسئله ممکن است

که عدم رضایت فالوورها را به همراه داشته باشد.

ازاین رو برای آپلود عکس بدون اعمال هیچ گونه برش، باید از دکمه
اندازه کامل که در قسمت پا�ن و سمت چپ آن قرار گرفته است،

کمک بگیرید. به طور کلی برای استفاده از تصاویر عمودی برای پست،
اندازه استاندارد آن باید 1080px * 1350px   باشد.

همچنین برای به دست آوردن مطلوب ترین رزولوشن توصیه می گردد

که سایز تصویر را به 1080px * 1350px تغ�ر دهید. نسبت ابعاد
عکس عمودی نیز باید 4:5 باشد، تا بهترین کیفیت را دریافت کنید.

آموزش گذاشتن عکس عمودی در پست اینستاگرام

اگر دوست دارید به صفحه اینستاگرام خود تنوع بدهید و از
اشتراک گذاری پست های مربعی خسته شده اید، بهتر است که با روش

گذاشتن عکس عمودی در پیج آشنا شوید. همان طور که گفته شد، در
بروزرسانی های اخیر اینستاگرام امکان ارسال تصاویر 600 در ۴۸۰ برای

پرتره و ۶۰۷ در ۱۰۸۰ برای منظره امکان پذیر شده است. به منظور
استفاده از تصاویر عمودی برای پست اینستاگرام مطابق مراحل زیر

عمل کنید:
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1.     وارد اکانت اینستاگرام خود شوید و یک پست جدید ایجاد
نما�د.

2.     عکس مورد نظر را از گالری برگزینید.

3.     روی آیکون محصول کوچک که در قسمت پا�ن و سمت چپ

صفحه اصلی تصویر قرار گرفته، ضربه بزنید و سپس تصویر را در داخل
قاب تنظیم نما�د. استفاده از این نماد، آن را از شکل مربعی به عمودی

تغ�ر می دهد.

4.     اکنون می توانید بدون برش، عکس مورد نظر را در صفحه
اینستاگرام خود آپلود کنید.

معرفی اپلیکیشن No Crop به منظور ارسال عکس های

عمودی در اینستاگرام
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چنانچه برای انتشار عکس در پست های اینستاگرام و یا قرار دادن

No تصویر روی پروفایل خود با مشکل مواجه هستید، اپلیکیشن
Crop می تواند به شما کمک کند. توسط این نرم افزار قادر خواهید بود،
انواع تصویرهای افقی و عمودی را در بخش های مختلف پیج

اینستاگرامی خود به اشتراک بگذارید. برنامه No Crop برای
محتواهای ویدیویی نیز کاربرد دارد و از طریق آن می توانید تنظیمات
مربوط به انواع فیلم های افقی و عمودی را به صورت کامال حرفه ای

انجام دهید.

برای این که بتوانید عکس های کامل را بدون برش در اینستاگرام قرار

دهید، این برنامه بهترین گزینه است؛ زیرا  این امکانات را در اختیار
شما قرار می دهد:

§        اشتراک گذاری تصاویر با سایز کامل

§        ارائه فیلترهای گوناگون برای جلوه دادن به تصاویر

§        ارائه عکس های مختلف برای پس زمینه

نتیجه گیری
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کیفیت تصویر در اینستاگرام نقش مهمی در جذب مخاطب ایفا
می کند. به همین دلیل باید بهترین اندازه و رزولوشن را برای عکس ها

انتخاب کنید، تا کاربران از دیدن آن لذت ببرند. تجربه نشان داده است،
ادمین هایی که به کیفیت تصاویر منتشر شده در پیج اینستاگرام خود

اهمیت نمی دهند، خروجی مطلوبی نیز ندارند.

این موضوع برای اکانت های تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار است؛
زیرا برگزیدن سایز مناسب برای عکس در زیباتر شدن پست ها و

همچنین مرتب شدن فضای پیج اینستاگرام تاثیر فوق العاده زیادی
دارد. با استفاده از تصاویر عمودی برای پست می توانید یک پیج

متفاوت با پست های زیبا طراحی کنید و کاربران را نسبت به خرید
محصوالت خود ترغیب نما�د.

 برای اینکه الیک پست باالیی داشته با خرید الیک اینستاگرام برای

پست های پیجتان مسیر را برای رفتن به اکسپلور کوتاه کنید.

 منبع مقاله

سواالت پر تکرار درمورد استفاده از تصاویر عمودی برای

پست

عکس ها را به سه روش عمودی و افقی و مربعی میتوان عکس هارا اپلود کرد که
بهترین حالت برای انتشار تصاویر مربعی است.

ساختن کاور مخصوص پیج اینستاگرامتان باعث میشود تصویر پیج شما در ذهن
مشتریان هک شود و هرگاه عکس پست شمارا دید به راحتی پیج شما رو بشناسد.

عکس ها را به چند روش میتوان در اینستاگرام منتشر کرد؟ -

چرا ساختن کاور برای پست های اینستاگرام ارزشمند است؟ -
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

جدیدترین نوشته ها

چگونه رمز اینستاگرام خود

را پیدا کنیم؟


چگونه اینستاگرام را دی
اکتیو کنیم؟



پرداخت ایمن

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683&t=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683&text=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://reddit.com/submit?url=https://www.digi-members.com/?p=117683&title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683&title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA&summary=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683&name=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA&description=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683&description=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B2&media=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Fuse-vertical-images-for-posts-scaled.jpg
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683&title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA&description=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B2
mailto:?body=https://www.digi-members.com/?p=117683&subject=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://www.digi-members.com/wp-admin/profile.php
https://www.digi-members.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D117683&_wpnonce=ee80881df2
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/how-to-find-your-instagram-password/
https://www.digi-members.com/how-to-deactivate-instagram/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


10/22/22, 1:20 PM استفاده از تصاویر عمودی برای پست

https://www.digi-members.com/use-vertical-images-for-posts/ 9/9

خرید بازدید استوری
اینستاگرام

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
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