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 ( نه ی زم  ۲۴هشتگ+ ۳۵۸ی)معرف ی سیترند انگل ی+ هشتگ ها  نستاگرامیا یفارس   دیپربازد  یهشتگ ها

یکی از بهترین راه های اثبات شده افزایش فالوور،    هشتگ های پربازدید فارسی اینستاگرام چه هستند؟
است. اولین بار استفاده از هشتگ بر میگردد به توییتر؛ زمانیکه پست ها در توییتر به   استفاده از هشتگ 

م و  هشتگ گذاری در اینستاگرا  کمک هشتگ ها بسیار دیده شدند و مورد توجه قرار گرفتند. بعد از آن 
پسند خیلی ها قرار گرفت. بعد از آشنایی با هشتگ گذاری در اینستاگرام، در    تلگرام رواج یافت و مورد 

این مقاله درمورد پربازدیدترین هشتگ های اینستاگرام صحبت خواهد شد و لیست هشتگ آماده فارسی و  
 .انگلیسی را خواهید دید 

ای هشتگ گذاری اینستاگرام  دانستن این نکته مهم است که قبل از استفاده از هشتگ ها، باید با استراتژی ه
هشتگ های نامرتبط زیر پست های اینستاگرام خود بگذارید. همچنین دانستن   آشنا شوید وبدانید که نباید 

چه هستند مهم    هشتگ های اکسپلور  اینکه هشتگ های پربازدید فارسی، هشتگ های پربازدید انگلیسی و
 .است 

ما مهم هستند و محبوب ترین هشتگ های فارسی و  در این مطلب خواهید دید که چرا هشتگ ها برای  
انگلیسی در اینستاگرام کدام اند و در آخر هشتگ های هنری انگلیسی و هشتگ های ورزشی انگلیسی را  

 .به شما معرفی خواهیم کرد 

ای پربازده برای ارائه خدمات تجاری است. مشاغل مختلف با امکاناتی نظیر تبلیغات،  اینستاگرام رسانه 
بهینه سازی حضور    دهند. برایاط با مشتری، دریایی از مشتریان متنوع، تجارت خود را گسترش می ارتب

ن رقیبان خود در  باید اصول و مقدماتی را رعایت کرد. در غیر این صورت در بی های اجتماعیدر شبکه 
 ترین اصول برای دیده شدن در این فضا، استفاده ازترین و راحت اینستاگرام دیده نخواهید شد. از مهم 

هشتگ های   است. پس اگر به دنبال رفتن پستتان به اکسپلور هستید از "هشتگ های پربازدید اینستاگرام"
 .غافل نشوید  پربازدید فارسی اینستاگرام

 تینگ چرا و چطور؟ اینستاگرام مارک

ای رواج  ، مارکتینگ آنالین به شکل گسترده های اخیر و خصوصا پس از پاندمی کرونا و قرنطینه در سال
تجارت روبه  استقبال روزافزون صاحبان  با  پلتفرم  این  از کسب یافت.  بسیاری  درنهایت  وکارها  رو شد. 

تولید    وکارترین اصول موفقیت یک کسب گرفتند. از مهم  راه اندازی فروشگاه اینترنتی اینستاگرام  تصمیم به
ای اهمیت زیادی دارد.  حرفه ساخت پست اینستاگرام  است. برای داشتن یک پیج موفق  محتوا در اینستاگرام

هایتان یک چهارچوب مشخص داشته باشید و از آن خارج نشوید. همچنین برای دیده شدن بیشتر  برای پست 
 .حتماً از هشتگ های پربازدید اینستاگرام استفاده کنید 

با مخاطبان را فراموش نکنید. با توجه به نوع محتوای پبج با مخاطبان خود   افزایش تعامل در اینستاگرام
محترمانه و یا صمیمانه رفتار کنید. ولی در نظر داشته باشید که صمیمانه بودن متضاد احترام گذاشتن  

ی  همچنین به یاد داشته باشید که استفاده نیست. شما درهرصورت باید به مخاطبان خود احترام بگذارید.  
 .گیری دارد بهینه از هشتگ های پربازدید فارسی اینستاگرام در میزان بازدید شما تأثیر چشم 

 چگونه فروش خود را در اینستاگرام افزایش دهیم؟ 
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وکار، راهکارهای  العاده برای کسب و افزایش فروش در این بستر فوق  کسب درآمد از اینستاگرام  جهت 
 :بسیار زیادی وجود دارد. برای مثال

دهید، به شکل دقیق با عکس، فیلم  ای بسازید و محصوالت یا خدماتی را که ارائه می پروفایل حرفه  •
 .و کپشن باکیفیت معرفی کنید 

 .وئنسرها برای تبلیغ و معرفی پیج و محصوالتتان کمک بگیرید از اینفل •
 .کشی برگزار کنید مسابقه و قرعه  •
 .ها استفاده کنید از لینک  •
 .از محصوالت خود فیلم بگیرید و اعتمادسازی کنید  •
 .از هشتگ های پربازدید فارسی اینستاگرام استفاده کنید  •
 تان دیگرتان با پیج اینستاگرام  افزایش تعامل شبکه های اجتماعی  •

آسان ترین و سریع ترین راه افزایش   در بین موارد باال، استفاده از پر بازدید ترین هشتگ های اینستاگرام 
 .فروش در اینستاگرام خواهد بود 

 تی برای افزایش فالوور اینستاگرام نکا

ترین ارکان کسب درآمد از اینستاگرام،  ، دست به هر راهی نزنید. یکی از مهم افزایش فالوور اینستاگرام  برای 
تان خراب نشود.  های نامناسب برای تبلیغ استفاده نکنید تا جایگاه پیج . از راه جذب و افزایش فالوور است 

مدت فالوورهای  ی زمانی کوتاه از هر شخص نامربوطی برای تبلیغ پیج استفاده کنید. ممکن است در بازه 
به یاد  شود و شما را با آن فرد  شما افزایش یابد؛ ولی به یاد داشته باشید این در ذهن مخاطبان هک می 

 .توانند به شما اعتماد کنند زمان طوالنی نمی آورند. درنتیجه پس از مدت می

یابد؛ اما  وجه استفاده نکنید. درست است که عدد فالوورهای شما در ظاهر افزاش می هیچ از فالوور فیک به 
ها  ها و الیک نت بدانید که اگر هر کاربری سری به پیج شما بزند و میزان فالوورهای پیج را با میزان کام 

دید که اعتماد آن مقایسه کند متوجه تفاوت آن  به شما خدشه ها خواهد شد. درنهایت خواهید  دار ها نسبت 
 .شود می

 های اجتماعی بهبود برندینگ در شبکه 

ها در بهبود برند شما تأثیر زیادی دارد. برای قدم اول کارکتر  ای دارد و رعایت آن برندینگ اصول پیچیده 
به رویه و شخص  این  کنید.  پیج خود را مشخص  پیج شما کمک فراوانی می یت  باعث  ی  تعیین کار  کند. 

های  شود محتوای برند شما با آن کارکتر در ذهن مخاطب بشیند. این کار در شناخت دغدغه و خواسته می
 .مخاطب نیز تأثیرگذار است 

در نظر داشته باشید. محیط را نیازسنجی کنید و آن چیزی   استراتژی بازاریابی اینستاگرام حتماً برای خود 
و اکسپلورر روی ویوی   الگوریتم اینستاگرام برای الیک . را که در حال حاضر جامعه نیاز دارد ارائه کنید 

ها برندینگ خود را در اینستاگرام به  تأثیر زیادی دارد. پس با آگاهی کامل از این الگوریتم   های پیج پست 
 .بهترین نحو، شکل دهید 

 اندازی افیلیت مارکتینگ در اینستاگرامراه
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اینستاگرام در  در فروش  و  سیستم همکاری  تولیدات  عادی،  کاربران  اینفلوئنسرها و  که  است  ، سیستمی 
کارها کمک کرده و پورسانت  و ها به افزایش مخاطب و خریداران کسب کنند. آن خدمات برندها را معرفی می

کنند. البته شکی نیست که اینفلوئنسرها به دلیل نرخ تعامل بیشتر، در افیلیت مارکتینگ  افت می خود را دری
 .تر خواهند بود موفق 

فقط برای افزایش فروش و کسب درآمد نیست. این سیستم عالوه بر این،   همکاری در فروش   استفاده از 
 .کند دید برند را افزایش داده و به معرفی آن کمک می باز

  نمونه افیلیت   ترین سایت فروشگاه آنالین ایران( آشنایی دارید. دیجی کاال ی شما با دیجی کاال )بزرگهمه 
های خرید خود در اختیار اینفلوئنسرها و کاربران اینستاگرام قرار  است که لینک  ینگ در اینستاگرام مارکت
ها پورسانت خود را از خرید دریافت  ها، آن دهد. درنهایت در صورت مراجعه و خرید مشتریان از لینک می
 .کنند می

 رفتن به اکسپلورر 

با دانستن هشتگ های اکسپلور به کمک دانستن استراتژی های هشتگ گذاری اینستاگرام.    رفتن به اکسپلورر
 الگوریتم اینستاگرام. ، در تولید محتوا بچینید الگوریتم اینستاگرام برای اکسپلورر  استراتژی خود را طبق

حال دانستن این تغییرات کوچک  چنان تغییری نداشته است. بااین گذشته آن   نسبت به سال  2021در سال  
 .تأثیر نیست وکار شما بی در پیشرفت کسب 

قوانین    تان به شما است. طبقهای موردعالقه ی پست ر اینستاگرام ارائه دانید هدف اکسپلورطور که می همان 
 .دهد مؤثر است هایی که به شما ارائه می ، در پست  Instagramنوع فعالیت شما در،  اینستاگرام

ش میزان بازدید از پست اهمیت بسیاری دارد. افزایش میزان الیک و کامنت  نیم ساعت اول نیز برای افزای
 .کند ی اول، شانس ورود به اکسپلور اینستاگرام را بیشتر می دقیقه  30پست در 

را متناسب با موضوعتان چاشنی محتوا کنید. با استفاده   هشتگ های ترند اینستاگرام ی محتواقبل از ارائه 
گیرد. درنهایت طبق  فارسی اینستاگرام، محتوای شما موردتوجه کاربران قرار می   از هشتگ های پربازدید 

 .شود ، پست شما وارد اکسپلورر می Instagram الگوریتم خاص 

 Reach نکاتی برای افزایش

افزایش    دهد. راهکارها جهت ریچ اینستاگرام میزان بازدید یک نفر از یک پست و پیج شما را نشان می 
 :اند ازعبارت  ریچ اینستاگرام

دانستن   • پس  دارد.  زیادی  تأثیر  شما  ریچ  میزان  در  اینستاگرام  فارسی  پربازدید  های  هشتگ 
 .همیت است پربازدیدترین هشتگ های فارسی اینستاگرام بسیار حائز ا

 .های اصلی و فرعی در بایو پیج برای معرفی دقیق بیزینس خود استفاده کنید از کلیدواژه  •
 .پیج خود را در حالت پابلیک قرار دهید  •
 .عکس پروفایلتان را متناسب با تجارت خود انتخاب کنید  •
 .ها در بایو استفاده کنید از لینک  •
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 مزیت استفاده از اینستاگرام برای فروش 

کنند. وجود  گیر است که افراد زیادی با سالیق متفاوت در آن کار می رام یک فضای مجازی همه اینستاگ
دهد. درنتیجه به همین میزان محتوا برای  شماری در اختیار شما قرار می این حجم از کاربر مخاطبان بی 
را به مشتری پایه ثابت  توانید هر یک از این کاربران  ی محتوای متناسب می ارائه وجود دارد. شما با ارائه 

 .خودتبدیل خود کنید 

وکار کوچک دارید با اینستاگرام مشتریان محدود به مکان جغرافیایی شما نخواهند بود. شما  اگر یک کسب 
توانید فراتر از محل زندگی خود، در سراسر ایران و حتی سراسر دنیا مشتریان خاص خود را پیدا  می
 .کنید 

 اینستاگرام آماده ابزار برتر تولید هشتگ  15

 

توانند  تر می ها کاربران راحت ی آن وسیله روند. به بندی محتواهای مختلف به کار میها برای دسته هشتگ 
ی درست از هشتگ های پربازدید فارسی اینستاگرام، بازدید پیج  استفادهمحتوای موردنظر را پیدا کنند.  

به کاربران جهت پیدا   ابزار مدیریت شبکه های اجتماعی  دهد. وجود انگیزی افزایش می شما به شکل شگفت 
 :اند ازاندازد. این ابزارها عبارت قدم جلو می ها را یک کند و آن ین هشتگ ها کمک می ترکردن مناسب 

• HashtagForLikes 
• Kicksta 
• Ingramer 
• Tailwind 
• BigBangram 
• All Hashtag 
• Instavast 
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• Webstagram 
• Photerloo 
• SeekMetrics 
• TagsFinder 
• TagMentor 
• Hashatit 
• Display Purposes 
• Sistrix 

  هایی برای استفاده از لیست هشتگ های پربازدید اینستاگرامتوصیه 

 .هشتگ های پربازدید فارسی اینستاگرام را متناسب با محتوای خود انتخاب کنید  •
 .هشتگ های جدید و متنوع بسازید  •
 .ی کاری خود استفاده کنید حتماً از هشتگ های مرتبط با حوزه  •
 .تا کافی است  10تا   7حدود  روی نکنید. در استفاده از هشتگ زیاده  •
 .از هشتگ های کوتاه استفاده کنید  •
 .استفاده از هشتگ های ترند را در دستور کار خود قرار دهید  •

 های مختلف هشتگ های ترند در ایران و خارج در زمینه 

 

گوییم چالش و یا موضوعی ترند شده منظور فراگیر شدن آن است. مشاغل دیجیتال مارکتینگ  زمانی که می 
ها را نیازسنجی کنند. درنتیجه با توجه به ترندها محصوالت و  ی مخاطب را بخوانند و آن باید ذهن جامعه 

 .بهترین شکل ارائه دهند   محتوای خود را به 
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های روز  کنند که از دغدغه هشتگ های ترند در اینستاگرام مارکتینگ به مشاغل الکترونیک کمک می 
طور مثال در حال حاضر موضوعی که  مخاطبین آگاه شوند و جهت پیج خود را به آن سمت سوق دهند. به 

که پیج علمی یا خبری  ست. شما درصورتیزیستی با آن اذهن مخاطب را شدیداً درگیر کرده کرونا و هم 
دارید باید محتوای این اخبار را کامالً تحت پوشش قرار دهید. با استفاده از منابع موثق، کاربران را نسبت  

 .به مسائل روز این مسئله آگاه کنید 

 :اند ازها و موضوعات مختلف عبارت تعدادی از هشتگ های ترند درزمینه  

 و ورزش اندامدرزمینٔه تناسب 

اندام و الغری هستند. همچنین وجود پاندمی کرونا موجب شده است  افراد زیادی در طی روزبه فکر تناسب 
ی این امر هشتگ های پربازدید فارسی اینستاگرام  که ورزش در خانه به امری متداول تبدیل شود. درنتیجه

 :اند ازدر این زمینه رواج یافتند. تعدادی از این هشتگ ها عبارت 

 رژیم # •
 رژیم_الغری # •
 رژیم_کاهش_وزن # •
 رژیم_غذایی # •
 رژیمی # •
 الغری # •
 الغری_شکم # •
 الغری_سریع # •
 الغری_فوری # •
 الغری_آسان # •
 ورزش # •
 ورزش_در_خانه # •
 ورزشی # •
 ورزشی_زنانه # •
 ورزش_بانوان # •
 ورزشکاران # •
 ورزش_شکم # •
 ورزش_در_منزل # •
 ورزش_خانگی # •
 ورزش_هوازی # •

 :هشتگ های ترند انگلیسی در این زمینه شامل

• #exercise 
• #exercises 
• #exercisemotivation 
• #exercizeathome 
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• #exersiseroutine 
• #exersisescience 
• #exersisetips 

 :در زمینٔه آشپزی لیست هشتگ های پربازدید اینستاگرام 

کنند.  های متفاوت دارند از این هشتگ استفاده می کسانی که ذوق و شوق امتحان غذاهای جدید و دستور بخت 
البته زندگی مستقل جوانان و زندگی دانشجویی نیز موجب افزایش مخاطبان این هشتگ ها شده است. در  

 :حال حاضر ترندترین این هشتگ ها در ایران شامل موارد زیر است 

 آشپزی # •
 زی_ایرانی آشپ# •
 آشپزی_آسان # •
 آشپزی_خاص # •
 آشپزی_ملل # •
 آشپزی_مدرن # •

 :اند ازهشتگ های ترند به زبان انگلیسی در رابطه با آشپزی عبارت 

• #cooking 
• #cookingvideos 
• #cookingathome 
• #cookingtime 
• #cookingram 
• #cookingwithlove 
• #cookingtips 
• #cookingclass 

 در زمینٔه پزشکی و درمان رام لیست هشتگ های پربازدید اینستاگ
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در ایران مردم عموماً توان مالی مراجعه به پزشک برای برخی موارد را ندارند. به همین دلیل مراجعه به  
های  گذارند. همچنین گاهی به درمان خانگی و پیشنهاد را همیشه پشت سر می پزشک برای برخی امور  

شود. گاهی کاربران  کنند. البته همیشه برای درمان خانگی مراجعه نمی موجود در فضای مجازی بسنده می 
  کنند. این امر موجب به وجود های مختلف، این محتوا را مطالعه می ی درمان بیماری جهت آشنایی با پروسه 

 :آمدن هشتگ های مختلف در این مورد شده است 

 درمان # •
 درمان_جوش # •
 درمانی # •
 درمانگر# •
 درمان_گیاهی # •
 درمان_لک # •
 درمان_کبد_چرب # •
 درمان_دیابت # •
 پوست_سالم # •
 پوست_صاف # •
 پوست_چرب # •
 پوست_خشک # •
 پوست_مو # •
 درمانکرونا # •
 درمان_زودانزالی # •
 درمان_چاقی # •
 درمان_طبیعی # •
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 لیست هشتگ های هنری انگلیسی

• #art 
• #artist 
• #love 
• #drawing 
• #photography 
•  #artwork 
• #instagood 
• #photooftheday 
• #like 
• #fashion 
• #painting 
• #beautiful 
• #illustration 
• #artistsoninstagram 
• #follow 
• #digitalart 
• #picoftheday 
• #nature 
• #photo 
• #design 
• #bhfyp 
• #style 
• #sketch 
• #arte 
• #happy 
• #cute 
• #draw 
• #music 
•  #bhfyp 
• #portrait 
• #drawings 

 هشتگ های ورزشی انگلیسی

• #sports 
• #sportscar 
• #sportscars 
• #sportswear 
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• #esports 
• #sportsphotography 
• #sportster 
• #watersports 
• #motorsports 
• #easports 
• #extremesports 
• #instasports 
• #sportsday 
• #easportsfifa 
• #sportshoes 
• #sportsbetting 
• #nikesportswear 
• #sportstyle 
• #sportsbra 
• #sportsman 
• #kings_transports 
• #sportsbar 
• #sportsnutrition 
• #actionsports 
• #sportsperformance 
• #sportsnews 
• #sportsmassage 
• #sportscenter 
• #wintersports 
• #youthsports 
• #sportsphotographer 
• #foxsports 
• #combatsports 
• #sportsmedicine 
• #sportsbike 
• #mmsports 
• #sportsbook 
• #sportsbikelife 
• #deinsportsfreund #outdoorsports 

 هشتگ های پربازدید خارجی در زمینٔه ی درمان 

• #therapy 
• #therapydog 
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• #treatment 
• #treatmentjerawat 
• #treatmentfoundation 
• #treatmentroom 
• #treatmentcream 

 در زمینٔه دکوراسیون 

شده و حتی برخی از اصول آن ازنظر روانشناسی نیز بهتر  امروزه دکوراسیون به امری پردرآمد تبدیل 
ای باشد که انرژی مثبت در آن درحرکت باشد.  گونه است رعایت شود؛ یعنی چیدمان محل کار یا خانه به 

ی ما، اصولی را در رابطه با دکوراسیون بدانیم و بر اساس آن چیدمان محل کار و  نتیجه بهتر است همه در
محل زندگی خود را تغییر دهیم. همین امر موجب رواج تعداد زیادی هشتگ در ایران در این زمینه شده  

 .است 

 دکوراسیون # •
 دکوراسیون_داخلی # •
 دکوراسیون_منزل •
 دکوراسیون_داخلی_منزل  •
 وراسیون_کالسیک دک# •
 دکوراسیون_اتاق_خواب # •
 دکوراسیون_مدرن # •
 دکوراسیون_اداری # •
 دکوراسیون_آشپزخانه # •
 دکواسیون_چوبی # •
 دکور# •
 دکوری # •
 دکوریجات # •
 دکور_منزل # •
 دکوراتیو # •
 دکوری_شیک # •

 هشتگ های پربازدید خارجی در زمینٔه دکوراسیون 

• #decoration 
• #decorations 
• #homedecoration 
• #decorationideas 
• #decorationinterieur 
• #decorationmariage 
• #decorationwedding 
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• #decorationstyle 

 هادر زمینٔه آنالین شاپ 

ها که با استقبال  روز در حال گسترش هستند. آنالین شاپ ها در ایران روزبه های اخیر آنالین شاپ در سال 
های پربازدید فارسی اینستاگرام را فراهم کردند. هر یک از آنالین    جاد هشتگ ی ای مردم همراه شدند زمینه 

 :اند ازها عبارت های آن طورکلی هشتگ های مخصوص به خود را دارند، ولی به ها هشتگ شاپ 

 آنالین_شاپ # •
 خریدآنالین # •
 خرید_آنالین # •
 خرید_اینترنتی # •
 خریداینترنتی # •
 خریدلباس # •
 آنالین شاپ # •
 انالین شاپ # •
 نالین شاپ_الکچری آ# •
 آنالین شاپ_ترکی # •
 آنالین شاپ_معتبر # •
 آنالین شاپینگ # •
 آنالین شاپ_آرایشی # •
 کادویی # •
 کادویی_خاص # •
 کادویی_شیک # •
 کادویی_ارزان # •

 ها شاپهشتگ های پربازدید انگلیسی در زمینٔه آنالین 

• #onlineshop 
• #onlineshopping 
• #shoponline 
• #onlineshopjakarta 
• #onlineshopph 
• #shoppingonline 
• #onlineshping 

 درزمینٔه هنر موسیقی 

ها بر  ی موسیقی از پرطرفدارترین هنرهای امروز است. در اینستاگرام پایه اصلی بسیاری از کلیپ عرصه 
 :اند ازهای ترند این عرصه عبارت ها استوار است. مواردی از هشتگ آهنگ 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 موسیقی # •
 قی_سنتی موسی # •
 موسیقی_ایرانی # •
 موسیقی_پاپ # •
 موسیقی_اصیل # •
 موسیقی_محلی # •
 موزیک # •
 موزیک_جدید # •
 موزیک_ویدئو # •
 موزیک_ویدیو # •
 موزیک_خاص # •
 آهنگ # •
 آهنگ_جدید # •
 آهنگ_غمگین # •
 آهنگ_جدید # •
 آهنگ_ساز # •
 آهنگ_قدیمی # •
 آهنگ_ترکی # •
 آهنگ_شاد # •
 آهنگ_عاشقانه # •

 هشتگ های پربازدید انگلیسی در رابطه با موسیقی 

• #music 
• #musicvideo 
• #musician 
• #musicia 
• #musicprouducer 
• #musicproduction 
• #musicstudio 
• #musical 
• #musiclover 
• #musicians 

 درزمینٔه مد و فشن 

د. حتی بسیاری از  مد و مدلینگ امری است که بسیار موردتوجه است و بسیار از جوانان به آن عالقه دارن
 .کنند های لباس و اکسسوری نیز از آن برای معرفی محصوالت خود استفاده می آنالین شاپ 

 مد # •
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 مدلینگ # •
 مدل# •
 مدلباس # •
 مدو _فشن # •
 فشن # •
 فشن_استایل # •
 فشن_بالگر # •
 فشن_مدل# •
 فشن_ایرانی # •
 فشن_شو # •
 فشن_مدلینگ # •
 لباس_مجلسی # •
 لباس # •
 لباس_ترک # •
 لباس_بچه # •
 لباس_شب # •
 لباس مجلسی_شیک # •
 لباس نامزدی # •
 لباس مردانه # •
 لباس دخترانه # •
 زیورآالت # •
 زیوراالت # •
 زیوراالت_خاص # •

 پربازدیدترین هشتگ های انگلیسی درزمینٔه مد و فشن
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• #fashion 
• #fashionforrelief 
• #fashionblogger 
• #fashionstyle 
• #fashiondesigner 
• #fashionmodel 
• #fashionphotography 

 درزمینٔه سرگرمی 

های اینستاگرام  بسیاری از کاربران اینستاگرام برای آزاد کردن ذهن خود از مشکالت روزمره، سرگرمی 
و عکس    ها درزمینه  ساختن کلیپ ای دارند. آن کنند. مردم خالق ایرانی طبع طنز بسیار قوی را دنبال می 

رسی اینستاگرام در این زمینه  های پربازدید فا  های طنز، استعداد باالیی دارند. تعدادی از هشتگنوشته 
 :اند ازعبارت 

 سرگرمی # •
 سرگرمی_کودک # •
 سرگرمی_جالب # •
 سرگرمی_سالم # •
 خنده # •
 خنده_دارترین # •
 خنده_دار# •
 خنده_بازار # •
 خند_ دار # •
 طنز # •
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 طنزایرانی # •
 طنز_اجتماعی # •
 جالب # •
 دانستنی # •
 دانستنی_ها # •
 دانستنیهای_جالب # •
 جوک # •
 جوک_باحال # •
 استنداپ_کمدی # •
 استندآپ # •
 استنداپ کمدی # •

 هشتگ های پربازدید انگلیسی درزمینٔه سرگرمی 

• #funnyvideos 
• #funny 
• #fun 
• #funnyclips 
• #funfact 
• #funnymemes 
• #funnyshit 
• #funnyposts 
• #funnyquotes 
• #funnyvideo 

 درزمینٔه گردشگری 

از قطب ایران سرتاسر جاذبه  تاریخی و طبیعی است و  به شمار  های گردشگهای گردشگری  ری جهان 
کند.  های مناطق مختلف ایران هرساله تعدادی زیادی گردشگر ایرانی و خارجی را جذب می آید. جاذبه می

 .شود های مسافرتی و تورها استفاده می هشتگ های پربازدید فارسی اینستاگرام بیشتر توسط آژانس 

 گردشگری# •
 گردشگری_ایران # •
 گردشگری_تهران # •
 گردشگری_جهان # •
 ری_ایران گردشگ# •
 گردشگری_ایرانی # •
 گردشگری_روستایی # •
 توریست # •
 توریستی_گردشگری # •
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 توریستی # •
 توریست_خارجی # •
 توریست_ایران # •
 توریستی_تفریحی # •
 مسافرت # •
 مسافرتی # •
 مسافرت_ارزان# •
 مسافرت_شمال# •
 سفر # •
 سفرتایم # •

 های ترند انگلیسی درزمینٔه گردشگری هشتگ 

• #travel 
• #travelphotography 
• #travelblogger 
• #traveltheword 
• #traveling 
• #travelgram 
• #travelblog 
• #travelphoto 

 درزمینٔه بورس و ارز دیجیتال

وکارهای درآمدزا و پرطرفدار بوده است. این عرصه در  تجارت در بورس و ارز دیجیتال همیشه از کسب 
فت. بسیاری از افراد جامعه برای درآمد بیشتر شروع به  ای موردتوجه قرار گرصورت ویژه سال اخیر به 

 .گذاری در این بازارها کردند سرمایه 

 بورس # •
 بورس_انالین # •
 بورس_تهران # •
 بورس_ایران # •
 بورس_اوراق_بهادار# •
 بورس_سهام # •
 ارزدیجیتال # •
 ارز_دیجیتالی # •
 ارزدیجیتالی # •
 ارزدیجیتال بیت کوین # •
 ارزدیجیتال_بیت کوین # •
• #bourse_iran 
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 هشتگ های پربازدید انگلیسی در زمینٔه بورس و ارز دیجیتال 

• #digitalcurrency 
• #exchange 
• #exvhanges 
• #bourse 
• #boursedeparis 
• #bourses 

 درزمینٔه هنرهای دستی 

سازند.  های دیگر می ساز خود را با چوب، فلز، آهن، کاغذ و بسیاری متایر های دست هنرمندان باسلیقه سازه 
 .کنند در آنالین شاپ های خود معرفی می  اینستاگرام ها تولیدات خود را در فضای آن

 دستساز # •
 سازهدست # •
 سازه_هنری دست # •
 سازهای_من دست # •
 سازهای_هنری دست # •
 سازهای_چوبی دست # •
 ساز_نمدی دست # •
 سازست گوشواره_د # •
 سازانگشتر_دست # •
 سازگردنبند دست # •

 های پربازدید انگلیسی درزمینٔه تولیدات دستسازهشتگ 

• #handmade 
• #handmadejewelry 
• #handmadewithlove 
• #handmadesoap 
• #handmadeaccessories 
• #handmadebag 
• #handmadegifts 
• #handmadecards 

 حرف آخر 

در این مطلب با هشتگ های پربازدید انگلیسی و همچنین هشتگ های پربازدید فارسی آشنا شدید و اهمیت  
آشنایی با اصول هشتگ گذاری و استراتژی های هشتگ گذاری اینستاگرام برای شما روشن شد. بعد از  

شتگ های پربازدید  هشتگ اینستاگرام آماده را در قالب لیست لیست ه  هشتگ های ترند اینستاگرام،  بررسی 
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های مختلف بررسی کردیم.  به شما ارائه دادیم و هشتگ های ترند در ایران و خارج در زمینه    اینستاگرام 
در آخر دیدید که چقدر دانستن هشتگ های اکسپلور اهمیت دارد و برای افزایش فروش در اینستاگرام مهم  

شتگ های آماده داشته باشید، برای ما کامنت  است. اگر در زمینه های دیگر هم دوست دارید لیستی از ه
 !بذارید 
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