
اینستاگرام نام برد. اینستاگرام با توجه به تعداد   یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی، در فضای مجازی را می توان

باالی کاربران مطالب بسایر زیادی هر روز در این شبکه مجازی در حال انتشار است و گاهی نیاز است تا این مطالب 

به کمک   دانلود عکس از اینستاگرام را به کاربران نمیدهد ولی شما می توانیدنگهداری شود . خود برنامه اینستاگرام امکان 

عکس و فیلم های  انتخاب کرده و  روش دانلود عکس از اینستاگرام روش هایی که ما در ادامه مقاله برایتان توضیح میدهیم

 مورد نیاز خود را دانلود نمایید . برای مشاهده مراحل دانلود عکس از اینستاگرام با ما در ادامه مقاله همراه باشید

  

 لود عکس از اینستاگرامروش دان

همانوطر که در ابتدای مقاله توضیح داده شد ، خود اینستاگرام اجازه ذخیره و دانولد عکس را به کاربران نمیدهد .اما ما در 

 . این مقاله روش هایی برای دانلود عکس در اینستا بای شما توضیح میدهیم

 :دسته بندی می شود روش دانلود عکس از اینستاگرام به صورت زیر به طور کلی

 روش دانلود عکس از اینستاگرام

 از عکس مورد نظر اسکرین شات گرفته و ویرایش کنید

 Source code  به کمک نسخه وب اینستاگرام و یا سایت اینستاگرام از طریق

 اینستاگرام به کمک برنامه نحوه دانلود عکس 

 سایت های دانلود عکس اینستاگرام  

 دانلود عکس اینستاگرام با کامپیوتر

  

 :از عکس مورد نظر اسکرین شات گرفته و ویرایش کنید

این روش ساده ترین و سریع ترین روش برای ذخیره عکس شما در اینستاگرام می باشد .برای این کار باید عکس خود را 

در صفحه اورده و اسکرین شات به کمک کلیدهای ترکیبی پاور گوشی با کم کردن صدا به صورت همزامان و یا در آیفون 

مک ویرایش گر گوشی ابعاد اضافه را بریده و عکس را در گالری ذخیره با پاور و هوم این عملیات را انجام داده سپس به ک

 .نمایید

 .کلیک کنیدبرگرداندن پیج اینستاگرام برای اطالع از

  

 Source code  به کمک نسخه وب و از طریق

ها دانولد عکس از اینستا را انجام دهید باید مراحل زیر را دقیق و به صورت  Source code برای اینکه بتوانید از طریق

 :کامل انجام دهید

نت اینستاگرام شوید و عکس مورد نظر خود را وارد اکا  به کمک مرورگرهای داخل گوشی و یا سیستم خود .1

 .بیاورید

 .را انتخاب کنید Inspect و گزینه  در قسمت خالی صفحه، کلیک راست کنید .2

 .شوید  Sources در این حالت پنجره ای نمایان می شود که وارد تب .3
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دا کنید و در تب جدید باز وارد تب بشوید و در میان فولدرها به دنبالعکس خود بگردید. عکس مورد نظر خود را پی .4

 .کرده و ذخیره نمایید

 

  

 اینستاگرام به کمک برنامه نحوه دانلود عکس 

 .مک برنامه های جانبی ذخیره کردهمیشه سواالتی مبنی بر اینکه چگونه م یتوان عکس های اینستاگرام را به ک

 . گاهی نیاز داریم برخی از عکس یا فیلم های اینستگرام را ذخیره کنیم و در زمان های دیگر مجدد آن را تماشا کنیم

 : اینستاگرام وجود دارد که ما آنها را برای شما بیان می کنیم دانلود عکس  تعدادی برنامه برای

 FastSave برنامه

 برنامه FastSave اندروید می باشد،که با نصب این برناه بر روی گوشی خود به   مناسب سیستم عامل های

 .صورت خودکار عکس را از اینستا در گوشی شما ذخیره می کند

 Regrann برنامه

 برنامه Regrann برای اندروید استفاده می شود .برنامه Regrann قابلیتی به نام Repost for Instagram  دارد

که شما به راحتی می توانید عکس و فیلم های مورد نظر و دلخواه خود را به صورت مستقیم از طریق برنامه 

 .مجدد گست و ارسال نمایید



  

 

 downloader برنامه

 استفاده از برنامه downloader  اندورید نیز کار را برای کاربران ساده کرده است.به کمک در سیتم عامل عای

این برنامه شما ب می توانید به راحتی و با سرعت باالیی فیلم های اینستاگرام و یوتیوب را ذخیره نمایید.همچنین 

 .دانلود و نصب این برنامه بسایر راحت می باشد

 downloadgram برنامه

 یکی دیگر از برنامه ها downloadgram  است که می توانید لینک عکس و فیلم مورد نظر خود را کپی نمایید و

در این برنامه قرار دهیدو ذخیره نمایید.زمانی که ذخیره نمایید هر زمان که نیزا داشتید می توانید آن ها را مشاهده 

 .نمایید حتی زمانی که اینترنت نداشته باشید

 instaget برنامه

 برنامه instaget ن بسایر ساده و راحت می باشد.این اپلیکشن تبلیغات ندارد و خیلی راحت میتوانید یک اپلیکیش

 .را از حساب های عمومی و خصوصی ذخیره نمایید IGTV تمامی عکس و فیلم ها و حتی

  

 quick save نرم افزار



 نرم افزار quick save وانید با سرعت باالیی نیز مانند سایر برنامه ها برای گوشی اندروید استفاده می شود و میت

عکس و فیلم ها را ذخیره نمایید.برای انجام این کار باید لینک عکس مورد نظر خود را کپی کرده و در برنامه 

کند تا این قابلیت را به اینستاگرام اضافه کنید و تمام تصاویر و ویدیوها را به  ذخیره نمایید.به شما کمک می

 .ترین شکل ممکن ذخیره کنید سریع

  

 اطالعیه 

توجه داشته باشید اگر فردی پست اینستاگرامی خود را روی حالت خصوصی تنظیم کند این قابلیت برای ذخیره تصویر یا 

 .ویدیو کاربردی نخواهد داشت

  

  

 video downloader اپلیکیشن

  اپلیکیشن video downloader توسط شرکت InShot  در گوگل پلی منتشر شد و برای دانلود فیلم و موزیک

 مورد استفاده قرار گرفت

 :برخی از امکانات این برنامه به صورت زیر است

 دانلود انواع ویدئو و تصاویر موجود در صفحات وب 

  داخلیپخش و مشاهده انواع کلیپ های تصویری به وسیله مرورگر 

 پخش کننده آفالین ویدئو های دانلود شده 

 پشتیبانی از انواع فایل ها در فرمت های گوناگون نظیر mp3 ،m4a ،mp4 ،m4v ،mov ،avi ،wmv ،doc 

،xls ،pdf ،txt و … 

 شناسایی خودکار انواع کلیپ های موجود در صفحات و دانلود آن ها 

  حرفه ایگزینه های متنوع مدیریتی برای تجربه دانلودی 

 امکان دانلود چندین فایل به صورت همزمان 

 محافظت از فایل های دانلود شده در پوشه ایی اختصاصی به وسیله رمز عبور 

 پشتیبانی از دانلود در پس زمینه و ذخیره فایل ها در کارت اس دی 

 سایت های دانلود عکس اینستاگرام

رفدار از ریق سایت های دانلودر می باشد .ما چندین سایت را در یکی دیگر از روش دانلود عکس از اینستاگرام روش پر ط

 :این قسمت به شما معرفی می کنیم

  

 سایت اینستا دانلود

در ابتدا باید پست مورد نظر که نیاز به ذخیره دارید را باز نمایید .سپس در منوی سمت راست سه نقطه عمودی موجود را 

 را فشار دهید سپس ورد سایت شوید و این لینک را جایگزین کنید و دانلود نمایید ( copy link ) کلیک و گزینه کپی لینک

  

  



 سایت دانلود گرام

اینستا دانلود عمل می کند.به این صورت که پست مورد نظر خود را انتخاب کرده و کپی لینک   سایت دانلود گرام مشابه با

 .را میزنیم و در این سایت ذخیره و دانلود می کنیم

  

 

 سایت الو اینستاگرام

سایت الو اینستاگرام از سایت های پرطرفدار و محبوب در بین کاربران می باشد و بعد از ورود به سایت مشاهده می نمایید 

کرده و همه را به صورت مجزا قرار داده است. برای دانولد  که برای دانولد عکس و فیلم و غیره گزینه های مختلفی تعبیه

لینک خود را  download instagram video عکس اینستا باید بعد از انتخاب و کپی کرده لینک مورد نظر در قسمت

 .قرار دهید و پس از سرچ زد عکس شکا مشاهده می شود و می توانید آن را ذخیره نمایید

 Download وارد بخش  این سایت امکان مشاهده و ذخیره استوری ها را نیز فراهم کرده است .به این صورت که

Instagram Stories  می شوید .سپس نام سایت را همراه با @ قرار می دهید و استوری های مورد نیاز خود را می توانید

 .مشاهده و ذخیره نمایید

 .کلیک کنید بازیابی اکانت هک شده اینستاگرام برای اطالع از

 با کامپیوتردانلود عکس اینستاگرام 

و به کمک افزونه های   دانلود عکس اینستاگرام با کامپیوتر  روش دیگری که برای دانلود عکس از اینستاگرام وجود دارد

 .آن می باشد. ما در این قسمت به توضیح کامل موارد می پردازیم
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 instant save ابزار

  ابزار instant save شد .به کمک این ابزار می توانید عکس های یکی از افزونه های کاربردی مروگر می با

اینستاگرام را ذخیره نمایید.به این صورت مه لینک مورد نظر خود را در افزونه قرار داده و فایل عکس و فیلم 

 .خود را ذخیره نمایید

 ifttt ابزار

ل ذخیره عکس به صورت برای داشتن این افزونه ایتدا باید وارد سایت شده و حساب کاربری ایجاد نمایید. سگس مراح

 .خودکار صورت می گیرد.این افزونه امکان ذخیره آلبومی و استوری ها را نیز فراهم کرده است

  

 از اینستاگرام آیفون دانلود عکس

نیز برنامه های برای ذخیره عکس و فیلم در اینستا وجود دارد .نام این برنامه ها به صورت  IOS برای سیستم عامل های

 :زیر است

 ios روش دانلود عکس از اینستاگرام برای سیستم عامل

  video downloader  برنامه

 fast save for instagram برنامه 

 insta for instagram  برنامه 

 story save for instagram  برنامه 

  video downloader  برنامه

 fast save for instagram برنامه 

 .به کمک این برنامه ها و با گوشی آیفون امکان ذخیره عکس در اینستا برای شما نیز فزاهم آمده است

  

 اخبار پیرامون روش دانلود عکس از اینستاگرام

 های غیراخالقی پسر بچه اینستاگرامی و دو دختر تصاویر فانتزی

های او دو  های مختلفی مواجه شده است. در پست نشهای یک پسر خردسال در اینستاگرام با بازخوردها و واک اخیراً پست

ها رد و بدل  هایی که میان آن نیز حضوری نامتعارف دارند و دیالوگ« های زیبای او ملکه»عنوان  دختر کم سن و سال به

 .ها نوشته است که تیمی بزرگسال برای آن  شود نشان از این دارد می

 ینستاگرامواکنش وزیر ارتباطات به شایعه فیلترینگ ا

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با اشاره به شایعه فیلترینگ همیشگی اینستاگرام بیان کرد: شورای عالی فضای مجازی در 

ای نداشته است که بخواهد درباره اینستاگرام نظری ارائه دهد. مرجع تصمیم گیری در این زمینه وزارت  این مدت جلسه

 .ارتباطات نیست

 .کلیک کنید لود پی دی اف مقاله روش دانلود عکس از اینستاگرامبرای مطالعه و دان



  

  

 خالصه مطلب

را توضیح دادیم. سایت های مختلف را معرفی  روش دانلود عکس از اینستاگرامما در این مقاله به صورت کامل و مفصل 

ز مطالعه این مقاله سواالتی داشتید می نرم افزارهای تولید شده برای این امر را توضیح داده ایم.اگر پس ا  کردیم و تمامی

 .توانید با درج کامنت در زیر همین مقاله با ما در میان بگذارید
 


