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 دانلود عکس پروفایل اینستاگرام از طریق سایت، ربات و دیگر برنامه ها

اینستاگرام به کاربرانش اجازه نمی دهد تصویر بزرگ پروفایل خود یا سایرین را دانلود کنند. تنها چیزی  
 .که می توانید ببینید یک تصویر کوچک در گوشه باال سمت چپ پروفایل کاربران است 

ن را نگه  زمانی که از گوشی همراه استفاده می کنید، اگر آهسته روی تصویر پروفایل خود بزنید و دستتا 
دانلود عکس پروفایل   دارید، می توانید تصویر فعلی را تغییر دهید یا حذف کنید. اما راهی برای

 .به صورت طبیعی وجود ندارد   اینستاگرام

که خیلی ها از آن خبر ندارند یعنی نحوه   اینستاگرام ترفندهای بنابراین این مطلب را به یکی دیگر از
 .دانلود تصویر پروفایل اختصاص دادیم. تا انتها همراه ما بمانید 

 برنامه دانلود عکس پروفایل اینستاگرام براي اندروید 

 

که در ادامه نام می بریم، اجازه می دهند   برنامه دانلود عکس پروفایل اینستاگرام براي اندروید  چند 
 .د تصویر بزرگتری از یک پروفایل را ببینید یا آن را دانلود کنی

insfull (Big Profile Photo Picture for Instagram) .1 

میلیون کاربر، به علت قابلیت های عالی که دارد محبوب است. فقط کافی است   10این برنامه با بیش از 
نام کاربری اینستاگرام فردی را که می خواهید تصویر پروفایل او را بزرگتر ببینید، در این برنامه وارد  

برابر بیشتر وجود دارد و کیفیت تصویر این بین تحت    8امکان زوم کردن روی تصویر تا کنید. سپس 
  .تاثیر قرار نمی گیرد 
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این برنامه به شما اجازه می دهد سریعا پروفایلی را که می خواهید، جستجو کنید. همچنین امکان   

 .دانلود کردن تصاویر پروفایل کاربران در اندازه تمام صفحه وجود دارد 

 (Qeek (Profile Picture Downloader for Instagram.2 

Qeek   .برنامه دیگری است که توسط آن می توانید تصویر پروفایل دیگران را در اندازه بزرگ ببینید
برای استفاده از این برنامه باید یوزرنیم اینستاگرام کاربر مربوطه را در آن وارد کنید و روی هر  

   .برابر زوم کنید تا جزئیات بیشتری را ببینید  8نید تا تصویری که بخواهید می توا

 

با استفاده از این برنامه وجود ندارد. اما همیشه می توانید    دانلود عکس پروفایل اینستاگرام امکان  

 .تصویر مورد نظرتان را در اندازه کامل باز کنید و از صفحه گوشی خود یک اسکرین شات بگیرید 

Profile Picture Downloader for Instagram.3 

قابلیت های این برنامه محدود به موارد باال نیست، بلکه می توانید پیش نمایشی از تمام پست ها و بیو  
فعالیت می کنید، این   همکاری در فروش اینستاگرام   اکانت کاربران مختلف را ببینید. اگر در زمینه

افیلیت   ویژگی بسیار مفید است تا پست های رقبای خود را بهتر بررسی کنید. همکاری در فروش یا 
افت پورسانت و کمیسیون است. توصیه می  یه شیوه پولساز برای کسب درآمد از طریق دری مارکتینگ 

  .شود مقاله ای در این زمینه بخوانید 

اگر می خواهید تصویر پروفایل کاربران اینستاگرام را به اندازه کامل و کیفیت باال ببینید و دانلود   

 .ارد کنید، باید این برنامه را نصب کنید. امکان دانلود تصویر پروفایل اکانت های خصوصی نیز وجود د 
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 دانلود عکس پروفایل اینستاگرام برای ایفون 

 

است. به کمک این برنامه می   Zoomer  دانلود عکس پروفایل اینستاگرام برای ایفون بهترین برنامه 
 .توانید تصویر پروفایل های اینستاگرام را با اندازه بزرگ ببینید 

برابر نیز وجود دارد و نیازی به ثبت نام داخل برنامه یا الگین   8به راحتی امکان زوم روی تصاویر تا 
استفاده از آن تنها باید یوزرنیم  کردن با اکانت اینستاگرام خودتان نیست. این برنامه رایگان است و برای 

 .هدفتان را جستجو کرده یا لینک پروفایل او را در آن وارد کنید 

 دانلود عکس پروفایل اینستاگرام از طریق سایت 

سایت های زیادی در زمینه »دانلود عکس پروفایل اینستاگرام« فعالیت می کنند اما بهترین آن ها را در  
 .زیر معرفی کردیم

IGDownloader.1 

این سایت به کاربران خود اجازه می دهد به راحتی تصاویر و ویدئوهای اینستاگرام، تصویر پروفایل ها  
 .و ریلزها را دانلود کنند 
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 .این سایت هنوز محدودیتی را برای کاربران خود قائل نشده و کامال رایگان است  

Instadp.2 

 یا آیفون را نصب کنید، سایت   برنامه دانلود عکس پروفایل اینستاگرام براي اندروید  اگر نمی خواهید 
Instadp  با ابزارهای خود تمام نیازهای شما را برآورده می کند. 
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 .بروید  instadp.com استفاده از این سایت به آدرس برای •
 .را انتخاب کنید  Profile Pictures Downloader از تصویر باال گزینه  •
نام کاربری مورد نظرتان را در کادر مربوطه وارد کنید تا پس از مدتی تصویر پروفایل او را   •

 .در اندازه و کیفیت اصلی آن ببینید 
 .موجود تصویر را روی دستگاه خود دانلود و ذخیره کنید اگر دوست داشتید با گزینه   •

را برای جلوگیری از دانلود تصویر پروفایل ها دور   الگوریتم اینستاگرام یک سایت عالی دیگر که .3
 .نام دارد که قابلیت های مشابه با دو سایت قبلی دارد saveInsta   می زند،

 دانلود عکس پروفایل اینستاگرام از طریق ربات 
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یا اندروید ندارند و   دانلود عکس پروفایل اینستاگرام برای ایفون  بسیاری از افراد عالقه ای به نصب 
ترجیح می دهند از ربات های مخصوص در تلگرام برای این کار استفاده کنند. گرچه دقت کنید تمام این  

طر نیستند و باید تنها از ربات های قابل اعتماد استفاده کنید. دو نمونه از آن ها را  ربات ها مفید و بی خ
 :در زیر معرفی کردیم

Regrambot.1 

ریگرام یکی از بهترین ربات ها برای دانلود عکس پروفایل های عمومی و خصوصی اینستاگرام است.  
یگان دانلود کنید. گرچه خدمات این  به کمک این ربات می توانید پست و استوری را نیز به صورت را

 .آن را تهیه کنید   ربات قبال رایگان بوده و حاال باید اشتراک ماهیانه 

البته تیم توسعه ریگرام قول یک »برنامه دانلود عکس پروفایل اینستاگرام براي اندروید« را نیز دادند که  
 .به زودی به مرحله اجرا می رسد و امکانات آن رایگان است 

irinsbot.2 

با توجه به تعداد محدود برنامه های »دانلود عکس پروفایل اینستاگرام برای ایفون«، کاربران این پلتفرم  
می توانند از یک ربات تلگرامی دیگر استفاده کنند که برخالف مورد قبل رایگان است. برای استفاده از  

ه راحتی با دادن یوزرنیم مورد نظر  آن ابتدا از شما خواسته می شود در یک کانال عضو شوید و سپس ب 
 .خود، می توانید تصویر بزرگ پروفایل او را مشاهده کرده و دانلود کنید 

 سخن نهایی 

ربرانش محدودیت هایی را  این پلتفرم برای مشاهده و دانلود عکس پروفایل کا ،قوانین اینستاگرام  طبق
روی اپلیکیشن و وب سایت خود گذاشته است. حتی برخالف قدیم شما نمی توانید پروفایل مورد نظرتان  
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را در مرورگر کامپیوترتان باز کنید و با کلیک راست روی تصویر آن، لینک تصویر را باز کنید و آن  
 .را در اندازه بزرگ ببینید 

حل های زیادی وجود دارد که در    پروفایل اینستاگرام با کیفیت اصلی راه  با این حال برای دانلود عکس
 .مطلب باال انواع آن را توضیح دادیم. بسته به نیاز خود می توانید از آن ها استفاده کنید 

 مطالب مرتبط 
 ایده کسب درآمد از اینستاگرام 18

  بازاریابی شبکه های اجتماعی چیست؟
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