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ینستاگرام یکی از محبوب ترین نرم افزارهای ارتباط اجتماعی است که مخاطبان زیادی را در سرتاسر جهان جذب خود ا

یشن در تالشند تا با هر بار بروزرسانی آن، خدمات و امکانات جدید تری در اختیار دهندگان این اپلیک کرده است. توسعه

کاربران قرار دهند. یکی از این امکانات قابلیت به اشتراک گذاری استوری میباشد. قابلیتی که با استقبال چشمگیر مواجه 

فاکتور و کار ها در اینستاگرام داشته باشد. استوری اینستاگرام میتواند تاثیر بسزایی در رشد و پیشرفت انواع کسب شد. 

های زیادی بر روی زیبایی تصویر در قالب استوری اثر گذارند اما یکی از مهم ترین آنها رعایت اندازه استاندارد میباشد. 

چگونگی تنظیم سایز استوری اینستاگرام و ابعاد استاندارد آن پرداخته ایم.در این مطلب به   

 

اینستاگرامسایز استوری   

 2017اینستاگرام همواره راه های گوناگونی در جهت اشتراک لحظه ها در اختیار کاربرانش قرار میدهد اما در سال 

توسعه دهندگان اینستاگرام از قابلیت جدیدی با نام استوری رونمایی کردند. کاربران با استفاده از استوری میتوانند تصاویر 

ساعت با دنبال کننده های خود به اشتراک بگذارند. با گذشت زمان و استقبال  24به مدت  و فیلم های مورد نظر خود را

بیشتر کاربران از استوری، امکانات بیشتری نظیر اضافه کردن استیکر های گوناگون و تعامل با مخاطب از طریق رای 

س های بزرگ نیز برای رشد و ارتقاء گیری و یا پرسش و پاسخ به آن اضافه شد. حال آنکه بسیاری از برند ها و بیزن

کسب و کار خود از قابلیت استوری به طور هوشمندانه ای بهره میبرند. اما یکی فاکتور هایی که باعث تاثیرگذاری هر چه 

ندازه ابیشتر محتوا در قالب استوری میشود، جلوه بصری آن است. محتوای خالقانه، عکاسی زیبا و رعایت کادر بندی و 

کاربران را ملزم به رعایت ابعاد استوری نمیکند اما پیشنهاد زایی در دیده شدن استوری شما دارد. اینستاگرام تاثیر بس

این ابعاد با کیفیت اچ دی برابری  )عرض( را برای استوری های خود اعمال کنید.1080)طول(*1920میشود ابعاد 



نیز استفاده کنید. اما توجه داشته باشید در صورت بارگذاری  9به  16همچنین میتوانید از تصاویر با ابعاد میکنند. شما 

 عکس با وضوح پایین، کیفیت مطلوبی ارائه داده نخواهد شد.

پیکسل از باال و پایین عکس را متن مهمی یادداشت نکنید، زیرا با توجه به تنوع صفحه های  250تا همچنین بهتر است ��

ه برخی از مخاطبان شما قادر به مشاهده بخشی از ابتدا و انتهای استوری گوشی های هوشمند، این امکان وجود دراد ک

 شما نباشند.

 

 

 نرم افزار های تغییر سایز اینستاگرام

در دنیای تکنولوژی افراد با در دست داشتن تنها یک تلفن همراه هوشمند، میتوانند به دریایی از ابزار های گونان دسترسی 

تولید محتوا دیگر لزومی به داشتنن اپلیکیشن های پیچیده و یا کامپیوتر نیست، بسیاری از داشته باشند. امروزه برای 

توجه است که  بلکاربران موفق در اینستاگرام محتوای صفحه خود را از طریق تلفن همراه خلق و ویرایش میکنند. قا

ی بارگذاری تصاویر پیروی میکنند، بسیاری از اپلیکیشن های ارتباط اجتماعی از قالب ها و چارچوب های خاصی برا

اینستاگرام نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و قالب خاصی را برای پروفایل، پست و استوری در نظر گرفته است، هرچند 

استفاده از این ابعاد در استوری الزامی نمیباشد اما همانطور که گفته شد تاثیر بسزایی در زیبایی تصویر خواهد داشت. در 

امه چند نمونه از نرم افزار های کاربردی جهت تنظیم سایز استوری اینستاگرام آورده شده است.اد  

 

 picsartبرنامه  ☑

با یکی از محبوب ترین  و قوی ترین استودیو های ویرایش عکس برای سیستم عامل اندروید میباشد.   picsartبرنامه 

سترسی خواهید داشت اما جهت تنظیم ابعاد استوری اینستاگرام میتوانید با دانلود این اپلیکیشن به ابزار های رایگان زیادی د

، قالب استوری را انتخاب کرده و به راحتی عکس را برش دهید و فایل نهایی را  cropو سپس  toolsمراجعه به قسمت 

   ذخیره کنید. 

 

 photo & picture resizerبرنامه  ☑

و در کمترین زمان ممکن عکس مورد نظرتان را در ابعاد استوری اینستاگرام تنظیم  با نصب این برنامه میتوانید به راحتی

کنید. این اپلیکیشن شامل دسته ای از ابعاد های آماده است، همچنین میتوانید به صورت دستی نیز سایز های مورد نظرتان 

 را درج نمایید.

 

 

 photo resizerبرنامه   ☑

نیز یکی از ابزار های کم حجم اما کار آمد است که با استفاده از آن میتوانید به آسانی ابعاد مورد  photo resizer برنامه 

 ۶۰۰ *۸۰۰ ، ۷۶۸ * ۱۰۲۴سایز پیش فرض یعنی:  4نظرتان بر روی عکس دلخواه اعمال کنید. این برنامه شامل 

 ز ثبت کنند.میباشد. همچنین کاربران میتوانند ابعاد سفارشی خود را نی  ۳۲۰ * ۶۴۰ ،

 



ی تنظیم ابعاد استوری اینستاگرامسایت ها  

 

 

 

 

و یا اپلیکیشن مناسب سیستم عامل تلفن همراه شما در دسترس نیست، اگر امکان دانلود نرم افزار های گوناگون را ندارید 

بهره میتوانید از ابزار های آنالین موجود در اینترنت استفاده کنید. یکی دیگر از راه های تنظیم ابعاد استوری اینستاگرام، 

ان وجود دارند که به واسطه مندی از ابزار های رایگان دنیای اینترنت است. سرویس های آنالین زیادی در سرتاسر جه

آنها و تنها با چند کلیک میتوان تغییرات زیادی در تصویر و یا فیلم ایجاد کرد. در ادامه به معرفی چند نمونه از سایت های 

 تغییر سایز عکس و تنظیم ابعاد استوری اینستاگرام پرداخته شده است.

 

 Bulk Resize Photos  ☑  

Bulk Resize Photos  از ابزار های رایگان و کارآمد برای تنظیم ابعاد تصاویر است. با استفاده از این سایت  یکی

دلخواه فایل خروجی را دانلود کنید. همچنین این سرویس به کاربران امکان میتوایند به سادگی و با درج عرض و طول 

 تغییر کیفیت را نیز میدهد. ، تغییر رنگ پس زمینه و webpو  jpg ،pngتبدیل عکس مورد نظر به فرمت های 

 

Birme  ☑ 

Birme( batch image resizing made easy)   نیز یکی دیگر از سرویس های آنالین موجود در زمینه تغییر سایز

و طول وارد کنید و  عکس است. برای تنظیم سایز استوری اینستاگرام کافیست تا ابعاد گفته شده را در کادر های عرض

 را به صورت فایل تکی یا به صورت فایل زیپ دانلود کنید.در نهایت نتیجه 

 



KapWing’s Resizer ☑   

میباشد. با ورود به این سایت،    KapWingیکی از ابزار های آنالین محبوب درخصوص تنظیم سایز استوری اینستاگرام، 

تصویر خود را برش دهید.  9:16قالب  کرده و با استفاده از  drag & dropمیتوانید تصویر و یا ویدیو مورد نظرتان را 

 این سرویس آنالین تنها محدود به تغییر سایز استوری اینستاگرام نمیباشد و امکانات زیادی جهت ویرایش تصاویر و ویدیو 

  برخوردار است.

 

 

 سایز استوری اینستاگرام در فوتوشاپ

فوتوشاپ را در سیستم خود  نرم افزارو برنامه های موجود را نداشته و  آنالین  اگر امکان استفاده آنالین از سرویس های

اقدام به تنظیم سایز استوری  ،نصب و راه اندازی کرده اید، میتوانید با استفاده از این نرم افزار قدرتمند ویرایش عکس

ر در ادامه توضیح داده شده است:کااینستاگرام خود کنید. نحوه انجام این   

 

  newو سپس   fileود به صفحه اصلی نرم افزار فوتوشاپ، از منوی موجود در باالی صفحه، گزینه پس از ور (1

 را انتخاب کنید.

 

 

در پنجره باز شده، ابعاد سفارشی خود را وارد کنید. برای تنظیم سایز استوری اینستاگرام در فوتوشاپ کافیست  (2

 را انتخاب کنید.  okرا وارد کرده  و گزینه  1920عدد   heigth  و در کادر 1080عدد   widthدر کادر 



 

 

 

 

به نرم افزار فوتوشاپ انتقال داده و در نهایت   drag & dropدر مرحله آخر تصویر انتخابی خود را با روش  (3

کلیک کرده و پس از انتخاب محل   save asرا انتخاب و بر روی گزینه   fileمجددا از منوی باالی صفحه 

 کلیک کنید. saveذخیره شدن تصویر بر روی 

: برای کشیدن و رها کردن یک فایل، کافیست نشانگر موس را بر روی فایل مورد نظر برده، کلید چپ  درگ و دراپ

 موس را نگه دارید و فایل را بر روی مقصد مورد نظر رها کنید.

 

اینستاگرامابعاد کاور هایالیت   

 

دوسال پس از رونمایی از قابلیت استوری و استقبال گسترده کاربران از آن، اینستاگرام امکان هایالیت با هدف ثبت بهترین 

لحظات استوری اضافه کرد، کاربران با هایالیت کردن استوری های خود، عمراستوری های منتخب خود را به بیش از 

آنها   bioه عنوان یک دفتر خاطره در صفحه پروفایل افراد و دقیقا در قسمت پایین ساعت تبدیل میکنند. هایالیت ب 24

قرارگرفته است. همچنین کاربران میتوانند با دسته بندی استوری های خود هر یک را  در هایالیت جداگانه ای ذخیره و 

گرام دقیقا ه اندازه با پروفایل و در سایز برای آنها عکسی به عنوان کاور نیز در نظر بگیرند. ابعاد کاور هایالیت اینستا

 پیکسل میباشد. 2000*  2000

 

 خالصه مطلب 



از بدو رونمایی با استقبال زیادی مواجه شد، به استوری اینستاگرام یکی از محبوب ترین امکانات این نرم افزار است که 

طوری که با اضافه شدن امکان به اشتراک گذاری لحظات از طریق استوری، کاربران اینستاگرام به طور چشمگیری 

افزایش پیدا کردند. همچنین بیزنس های زیای برای به نمایش گذاشتن کسب و کار خود و ارتقای آن، ازاستوری اینستاگرام 

فاده میکنند. یکی از فاکتور هایی که در زیبایی استوری تاثیرگذار است، رعایت ابعاد استوری اینستاگرام است که است

موجب ارتقای جلوه های بصری محتوا میشود. در مقاله فوق به طور کامل به نحوه تنظیم سایز استوری اینستاگرام پرداخته 

 شد. 


