
 چگونه از اینستاگرام چیزی را دانلود کنیم

بسیاری از مواقع پیش می آید که فیلم ، کلیپ ، عکسی در اینستاگرام میبینید و تمایل دارید 

، پس الزم است که طریقه ی دانلود  کنیدرا ذخیره نمایید و بعدا آنرا ببینید و ازآن استفاده  آن

و ود ندارد از اینستاگرام را بلد باشید زیرا نسخه ی اصلی اینستاگرام گزینه و قابلیتی برای دانل

گویند یگری که به اصطالح به آنها اینتا دانلودر میاز برنامه های جانبی دبرای دانلود الزم است 

رنامه ها در گوگل پلی در دسترس هستند که با دانلود آنها میتوانید رسانه ایید. این باده نماستف

 کنید.و عالقه تان را از اینستاگرام دانلود های مورد نیاز 

 :بهترین اینستاگرام با قابلیت دانلود

تاگرام ، که به اینس سانیستاگرام را با نام در وبسایت فالووان قصد داریم ورژنی ازاینستااما امروز 

فی کنیم که نیازی به نصب و استفاده از به شما عزیزان معر پیشرفته معروف شده است را

جانبی ندارد و آپشن های زیاد تر و بهتری نسبت به نسخه ی اصلی دارد ، باماهمراه برنامه های 

 باشید.

 
 سانیستا را بیشتر بشناسیم:

است  ایکس اینستا اپلیکیشن سانیستا یک نسخه مود شده فارسی از اینستاگرام مشابه برنامه

شده است. سانیستا نسبت به نسخه رسمی  تهیه های اندرویدی که برای استفاده روی دستگاه

اینستاگرام قابلیت های پیشرفته تر و گسترده تری دارد . این قابلیت ها در کنار پشتیبانی 

کامل از زبان فارسی از این اینستاگرام فارسی یک اپلیکیشن محبوب برای کاربران ایرانی 

 که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. .ستساخته ا

 امه به تعدادی از قابلیت های آن میپردازیم:در اد

https://appsget.ir/instax/


 

 قابلیت فیلتر کردن پست های صفحه اصلی اینستاگرام برای تعیین نحوه لود پست ها 

  درصد با کاهش کیفیت لود عکس ها و  40تا  30کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام در حدود

 حه اصلی و جلوگیری از دانلود خودکارفیلم ها در صف

  قابلیت ضد تبلیغ پیج ها برای مسدود کردن تبلیغات اینستاگرام )کافیه پیج موردنظر را به لیست

 ضد تبلیغ اضافه کنید(

 )قابلیت پروموت پست ها )افزایش بازید پست های شما 

 بدون استفاده از برنامه های  وری ، عکس ، ویدئو و انواع رسانه های اینستاگرامقابلیت دانلود است

 جانبی ، و فط ازطریق قابلیت های خود این برنامه 

 حالت روح پیشرفته اینستاگرام برای حفظ بهتر حریم خصوصی 

 مانند سایر اپلیکیشن ها مانند: واتساپ ، تلگرام و کردن روی پیام ها در دایرکت  قابلیت ریپالی

.. 

 ده از آن میتوانید ازاین اپلیکیشن جذاب استفاده کنید.و بسیاری قابلیت دیگر که با دانلود و استفا 

 

 : روش دانلود پست های اینستاگرام

ها های مختلف و متنوعی برای دانلود از اینستاگرام وجود دارد که هر کدام از این روشروش

و رسانه  خواهند از اینستاگرام محتوامی سانی کهخصوصیات خاص خودش را دارند. معموالً ک



)اندروید یا  خواهند این کار را با گوشی همراه خوددانلود کنند، یا می های مدنظرشان را

 آیفون( یا با استفاده از کامپیوتر انجام دهند.

 .های بیان خواهیم کرددر ادامه روش دانلود از اینستاگرام را برای هر کدام از این دسته 

کنند و میزان ده از گوشی هوشمند خودشان از اینستاگرام استفاده میمعموالً افراد با استفا

 ی دیگرهااستفاده از گوشی برای ورود به این رسانه اجتماعی خیلی بیشتر از سایر دستگاه

 .کنیماست. از این رو ابتدا روش دانلود از اینستاگرام با استفاده از گوشی هوشمند را بررسی می

 رد دانلود از اینستاگرام با استفاده از تلگرام :اولین مو

توانید تلگرام است. شما میاپلیکیشن لود از اینستاگرام، از طریق ترین روش دانبهترین و آسان

و تصویری را از طریق تلگرام دانلود کنید. برای این کار  )IGTV (به جز هر نوع پست ویدیویی

اند، کلیک کنید. ای که به صورت عمودی زیر هم قرار گرفتهبر روی سه نقطه تنها کافیست

کلیک کنید. با این کار لینک آن تصویر و  Copy Link بر روی ی باز شدهحال در صفحه

 .شودویدیو کپی می

 

شده را در تلگرام خود برای لینک کپیبعد از کپی کردن لینک رسانه ی مورد نظر الزم است 

خود و یا یک فرد دیگری ارسال کنید. پس از چند ثانیه تصویر و ویدیو به صورت یک پست در 



نکته ی توانید به راحتی آن را دانلود و ذخیره کنید. شود و میتلگرام برای شما نشان داده می

ست. پذیر ااین روش تنها برای صفحات بدون قفل امکانست که قابل توجه در این روش این ا

 .توانید انجام دهیداین روش را به وسیله کامپیوتر نیز می

 

 

 

 

 
 


