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 دانلودر و ربات تلگرام نستایبه کمک ا نیبدون الگ نستاگرام ی دانلود از ا

از وقتی اینستاگرام آمده با چالش های زیادی مواجه شده ایم. مثالً یک پست را در اینستاگرام می بینیم و  
ندارد؛ این واقعاً ناراحت کننده  دوست داریم آن را در سیستم خود داشته باشیم اما امکان دانلود آن وجود  

 !است 

اما امروز آمده ایم یک خبر خوب بدهیم؛ دانلود از اینستاگرام امکان پذیر است. اما چگونه؟ با سایت ها و  
اپلیکیشن های مختلف. ولی گاهی ممکن است به یک برنامه اطمینان نداشته باشید که ایمیل یا شماره تلفن  

نستاگرام در آن وارد کنید؛ خب ما برنامه های اینستا دانلودر بدون الگین هم  خود را برای کانکت شدن با ای
 .داریم! برای آشنایی بیشتر با این نکات و آشنایی با نحوه دانلود از اینستاگرام در کامپیوتر با ما همراه باشید 

 دانلود از اینستاگرام بدون الگین

وانید تمام پست های این رسانه اعم از تصاویر، ویدیوها  ، یعنی شما می ت دانلود از اینستاگرام بدون الگین
 .و پست های متنی را بدون ورود به اینستاگرام دانلود کنید و در گوشی یا کامپیوتر خود سیو کنید 

اینطوری خیالتان راحت می شود که خطری اطالعات شخصی شما مثل ایمیل، پسوورد اینستاگرام و شماره  
. در ادامه به شما می گوییم چگونه دانلود فیلم از اینستاگرام و ذخیره در گالری را  تلفنتان را تهدید نمی کند 

 .به آسانی انجام دهید 

 بهترین اپ دانلود از اینستاگرام

 

را   "Ahasave Insta Downloader" می گردید برنامه  بهترین برنامه دانلود از اینستاگرام  دنبال اگر  
تهیه کنید. این برنامه امروزه محبوب ترین اینستا دانلودر بدون الگین برای سیستم اندروید محسوب می  
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و در حساب شخصی  شود و به شما کمک می کند تا تصاویر و ویدیوها را به صورت آنالین استخراج کنید  
 .خود داشته باشید 

استفاده از این برنامه کامالً رایگان است و به ثبت نام احتیاج ندارد همچنین الزم نیست بابت عضویت یا  
در ادامه صحبت خواهیم   iOS ورود، مراحلی را پشت سر بگذارید. برای دانلود پست از سیستم عامل 

 .کرد 

ت را کپی کنید و در این اپلیکیشن قرار دهید. این اپلیکیشن را  پس URL قبل از ورود به برنامه کافیست 
 :می توانید از لینک پایین دانلود کنید 

https://www.ahasave.com/ 

 

آن را روی   APK موقع ورود به لینک کافیست برنامه را از طریق گوگل پلی دانلود کنید و با کمک فایل
سیستم خود نصب نمایید؛ سپس مجوزهای ذخیره سازی را فعال کنید. آشنایی با اصول دانلود از اینستاگرام  

می کند.   بازاریابی شبکه های اجتماعی   و بطور کلی  اینستاگرام مارکتینگ  ر کمک شایانی به فعالیت د 
 :یر را دنبال کنید برای استفاده از این برنامه، راهنمای ز
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 .کلیک کنید و آن را در نوار برنامه سیو کنید  "copy link" روی •

کلیک کنید و این برنامه را برای اندروید انتخاب کنید؛ بعد از تأیید لینک، دانلود   "share to" روی  •
که می    شروع می شود. اگر نسخه را به شکل رایگان تهیه کرده باشید یک آگهی برایتان ظاهر می شود 

که در سمت راست و   "download manager" توانید بعد از اتمام آن پست دانلودشده خود را در پوشه 
 .باالی برنامه قرار دارد پیدا کنید 

برای دانلود پست از اکانت های عمومی نیاز به   "Ahasave Insta Downloader " نکته: برنامه *
های خصوصی باید وارد اینستاگرام شوید اما از امنیت و  الگین شدن ندارد؛ ولی برای دانلود از اکانت  

 .قانونی بودن این برنامه خیالتان راحت باشد 

 ذخیره فیلم از اینستاگرام بدون نرم افزار 

 

اما اگر دنبال »ذخیره فیلم از اینستاگرام بدون نرم افزار« هستید راه های خوبی وجود دارد؛ همچنین اگر  
روی این شبکه اجتماعی متمرکز   کسب درآمد  رایاست و می خواهید ب  افزایش درآمد از اینستاگرام  هدفتان 

 .شوید روش های پایین می تواند برایتان مؤثر باشند 

 متد بازرسی 

یکی از بهترین روش ها در خصوص نحوه دانلود از اینستاگرام در کامپیوتر روش بازرسی است و می  
مورد عالقه خود را روی دسکتاپ بارگیری کنید. برای این کار ابتدا روی ویدیو کلیک راست    توانید ویدیو 
 .کلیک کنید  Inspect کنید و روی
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 .آمده است را پیدا کنید  =src جلوی  mp4 بعد از   را بزنید و لینکی که "Ctrl + F" سپس
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سپس در قسمتی که لینک روی صفحه است دوبار کلیک کنید و آن را کپی نمایید. االن لینک را در یک  
رگر قرار دهید؛ حال ویدیو نمایش داده می شود. حاال می توانید ویدیو را در رایانه هم سیو  برگه جدید مرو

 .نمایید و در سایتی دیگر منتشر کنید 

 

را در سایت معتبر دایان   افزایش ایمپرشن  د و اصولی مانن الگوریتم اینستاگرام  بهترین اطالعات درباره
افیلیت پیدا می کنید. این سایت مقاالت جامعی درباره انواع کسب درآمد و بازاریابی دیجیتال با روش ها و  

 .خواهد شد تکنیک های تخصصی آن را در اختیارتان قرار می دهد و باعث تحول موقعیت شغلی شما 

 متد کمک از ربات تلگرام

استفاده از ربات های تلگرامی است؛ ولی با استفاده این    روش های دانلود از اینستاگرام  یکی از بهترین
 .ربات ها فقط می توانید از پیج های عمومی بارگیری پست انجام دهید 
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 :آورده شده است مراحل نحوه »دانلود پست های اینستاگرام از تلگرام« با تصویر در زیر 

روی  • تلگرام  اپلیکیشن  در  و  "contacts" ابتدا  بزنید  بین  ذره  آیکون  روی  سپس  کنید؛   کلیک 
Instasave_bot ربات وارد شوید  را پیدا کنید. از طریق مرورگر هم می توانید به این. 

 Start   را بزنید و وارد صفحه چت شوید؛ درنهایت روی Send Message بعد از ورود به ربات  •
 .کلیک کنید و زبان انگلیسی را انتخاب نمایید 

 .بعد از کپی کردن لینک اینستاگرامی مدنظر طبق دستورالعمل ربات پیش بروید  •

 .چند ثانیه بعد ربات یک تصویر قابل دانلود از لینک شما تحویل می دهد 
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ترفندهای    و آشنایی شما با  افزایش تعامل اینستاگرام  تمام اقدامات باال به شکل غیرمستقیم می تواند در
مؤثر باشد. پس اگر واقعاً قصد راه اندازی یک فروشگاه آنالین حرفه ای را در این رسانه دارید    اینستاگرام

 .را خوب مطالعه کنید  2021قوانین اینستاگرام  آخرین آپشن ها و 

 نرم افزار دانلود از اینستاگرام برای کامپیوتر 

 

فقط به گوشی ختم نمی شود. همانطور که باالتر هم به متد بازرسی    دانلود از اینستاگرام  اما تکنیک های 
های اینستاگرام روی دسکتاپ اشاره کردیم االن هم می خواهیم دو شیوه ی دیگر یعنی    درباره ذخیره فیلم 

 :استفاده از سرویس های آنالین و کد منبع را برایتان بگوییم 

 سرویس های آنالین 

کاربرد سرویس های آنالین در این زمینه است که در کمترین    ابزارهای دانلود از اینستاگرام   یکی از بهترین 
 توانید ویدیو های خود را با کیفیت باال دانلود کنید. در این زمینه نحوه استفاده از ابزار رایگان  زمان می 

DownloadVideosFrom را به شما آموزش می دهیم: 

متن   URL کد  • قسمت  در  و  کنید  کپی  را  خود  مدنظر  اینستاگرامی  ویدیو 
 .قرار دهید  DownloadVideosFrom  ابزار

 .در پایین صفحه کلیک کنید  Download MP4 فیلم رویسپس برای دانلود  •

 .دارد  (MP3) این سرویس امکاناتی هم برای دانلود عکس یا حتی فقط صدای ویدیوها 
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 کد منبع 

 :برای این روش باید از کد منبع ویدیو برای دانلود استفاده کنید 

 Inspect element ابتدا ویدیوی مدنظر را باز کنید و روی آن کلیک راست کرده و روی گزینه  •
 .کلیک کنید  inspect کلیک کنید؛ سپس روی گزینه

 

را در آن تایپ کنید. سپس لینکی   MP4 کلمه  Find را فشار دهید؛ بعد از نمایش گزینه Ctrl + F سپس •
 .قرار دارد  =src   بینید که کنار آن عالمت را می  
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 .سیستم خود سیو نمایید   االن لینک را کپی کنید و در یکه برگه جدید قرار دهید و با کلیک راست آن را در •

 

 سایت دانلود از اینستاگرام اندروید 

که در   Ahasave اگر دنبال دانلود ویدیوهای اینستاگرام در سیستم عامل اندروید هستید عالوه بر برنامه 
 باال اشاره کردیم، می توانید از متدهای دیگری هم استفاده کنید که نحوه استفاده از برنامه رایگان و ایمن

Video Downloader  در زیر آمده است: 
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 copy" ابتدا در برنامه اینستاگرام روی سه نقطه باالی پست موردنظر خود ضربه بزنید سپس روی  •
link"  کلیک کنید. 

پیست کنید. بعد از دانلود ویدیو به شکل خودکار   Video Downloader را در برنامه  سپس لینک  •
 .بارگیری و در گالری گوشی ذخیره می شود 

 

آشنا    تنظیمات اینستاگرام  م و برنامه های وابسته آن کار کنید زودتر با هرچه بیشتر با اپلیکیشن اینستاگرا
 .می شود  افزایش فروش اینستاگرام  خواهید شد؛ این مسئله در نهایت برای فروشگاه های اینترنتی منجر به 

 دانلود از اینستاگرام در آیفون نحوه 

اما باالخره بحث »دانلود از اینستاگرام در سیستم عامل آیفون« به میان آمد. شاید اول با خود فکر کنید با  
برنامه رایگان و مناسب برای   نیست. بهترین  اینطور  آیفون سخت می شود کار کرد ولی اصالً  گوشی 
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س ها و ویدیوهای اینستاگرام را با کیفیت فوق العاده  است که عک  Regrammer گوشی آیفون اپلیکیشن
 .دانلود می کند 

ویدیو اینستاگرام را در   URL است؛ باز هم کد  Video Downloader مانند  Regrammer کاربرد 
کلیک می کنید تا ویدیو دانلود شود. بعد از دانلود پست به   Preview این برنامه قرار می دهید و روی 

 !دوربین گوشی شما ذخیره خواهد شد  Roll شکل خودکار در

 

با به شما در تجربه بازاریابی موفق و عملکرد حرفه ای دانلود پست ها   اصطالحات اینستاگرام  آشنایی 
  .کمک می کند 

 دانلود از اینستاگرام با گوگل کروم 

و رونق دادن به فروشگاه اینترنتی خود کارهای بیشتری می توانید انجام    افزایش ریچ اینستاگرام  برای 
دهید. شاید دوست داشته باشید با دانلود عکس و ویدیوهای اینستاگرام از آن ها ایده بگیرید و روند پست  

 .گذاری در اکانت خود را بهبود ببخشید 

را به شما   Igram داد. ما وب سایت جالب است بدانید که از طریق وب هم می توان این کار را انجام  
 .انجام دهید  از اینستاگرام را با گوگل کروم دانلود توصیه می کنیم؛ می توانید با استفاده از این اپلیکیشن

قرار   Igram برای شروع کار، ابتدا لینک ویدیو مورد نظر را کپی کنید و در نوار جستجوی وب سایت  •
 .دهید 

 .کلیک کنید؛ این ویدیو در رایانه شما در نهابت ذخیره خواهد شد سپس روی دکمه آبی دانلود  •
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 نتیجه گیری 

حاال که کامل دانلود از اینستاگرام را می دانید و با نحوه دانلود از اینستاگرام در کامپیوتر آشنا هستید، دیگر  
ب یک اینستا  مشکلی بابت سیو ویدیوهای دوست داشتنی و مورد عالقه خود نخواهید داشت. همچنین با نص

 .دانلودر بدون الگین معتبر با اطمینان خاطر می توانید پست های باب میل خود ذخیره را داشته باشید 
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