سایز استوری و پست اینستاگرام (ابعاد استاندارد پستها  +اینفوگرافیک)
قطعا میتوان گفت که شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال حاضر محبوبترین شبکه اجتماعی در ایران و جهان است،
دیگه االن فکر نمیکنم شما شخصی را بشناسید که پیج اینستاگرام نداشته باشد! اینجا هستند تا بمانند .طبق اطالعاتی
که اینستاگرام منتشر کرده است ،اینستاگرام در ماه بیشتر از یک میلیارد کاربر فعال دارد و طول یک روز بیشتر از 500
میلیون استوری منتشر میشود! باورتان میشود؟! بیشتر از  500میلیون!
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جالب است ب دانید که استوری اینستاگرام یک ترند جهانی است و بعید به نظر میرسد که حاال حاالها از محبوبیت آن
کاسته شود ،شما در استوری پیج اینستاگرامتان می توانید مطالبی مثل :نظرات مشریان راضی ،نمایش محصوالت به
صورت خالقانه ،برندسازی و  ...را منتشر کنید .بنابراین متداولترن سواالت همه افراد برای ساخت پست و استوری
اینستاگرام موارد زیر است:
✓ سایز استوری اینستاگرام
✓ سایز پست اینستاگرام
✓ سایز استوری اینستاگرام در فتوشاپ
✓ سایز استوری هایالیت
✓ سایز استوری عکس
✓ و....

خب حاال در این مقاله تصمیم گرفتیم که یک بار برای همیشه پاسخ سواالت باال را بدیم ،حال اگر میخواهید با سایز
استوری و پست در اینستاگرام آشنا شوید و برای پیج اینستاگرامتان استوری و پستهای جذاب طراحی کنید ،اما
نمیدانید که سایز مناسب آنها چیست ،ادامه مقاله را با دقت مطالعه کنید.

سایزهای استاندارد عکس و فیلم در اینستاگرام
در حال حاضر شما میتوانید در  3سایز مختلف پستهای تصویری و ویدیویی خود را در اینستاگرام منتشر کنید:
✓ سایز مربع
✓ سایز افقی
✓ سایز عمودی
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سایز استاندار (پیکسل)

نسبت ابعاد

نوع پست

1080×1080

1:1

پست مربع (عکس)

608×1080

1.91:1 - 16:9

پست افقی (عکس)

1350×1080

4:5

پست عمودی (عکس)

1920×1080

9:16

استوری عمودی (عکس)

608×1080

1.91:1 - 16:9

استوری افقی (عکس)

2000×2000

1:1

کاور هایالیت

654×420

1:1.55

 IGTVسایز کاور

180×180

1:1

اندازه تصویر پروفایل

1080×1080

1:1

پست مربع (ویدیو)

608×1080

1.91:1 - 16:9

پست افقی (ویدیو)

1350×1080

4:5

پست عمودی (ویدیو)

1920×1080

9:16

)عمودی(  IGTVویدیو

1080×1920

16:9

)افقی(  IGTVویدیو

سرعت اینترنت

سرعت اینترنت

سایز الیو اینستاگرام
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سایز استوری اینستاگرام
ابعاد استاندارد استوری اینستاگرام  1080×1920است یعنی سایز تصویری که میخواهید برای استوری اینستاگرام طراحی
کنید ،باید طول  1080پیکسل و ارتفاع  1920پیکسل داشته باشد ،این یعنی نسبت ابعاد تصویر باید  9:16باشد ،توجه
کنید که اگر میخواهید ویدیو عمودی در استوری منتشر کنید دقیقا باید ابعاد ویدیو به همین ترتیب باشد یعنی نسبت
 9:16داشته باشد ،حال اگر می خواهید ویدیو را به صورت افقی منتشر کنید دقیقا باید همین ابعاد را برعکس کنید ،یعنی
ابعاد  1920×1080پیکسل و نسبت  16:9داشته باشد.
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ابعاد کاور هایالیت اینستاگرام
اگر میخواهید در پیج اینستاگرام خود برخی از استوری ها را ذخیره یا به اصطالح اینستاگرامی ،هایالیت کنید ،نیاز
هست که برای هر هایالیت یک کاور جذاب طراحی کنید ،خب حاال به نظر شما سایز کاور هایالیت چند است؟
در پاسخ این سوال باید بگوییم که سایز کاور هایالیت  2000×2000پیکسل و با نسبت  1:1است و این یعنی اینکه شما
میتوانید هر تصویر مربعی شکل را به عنوان کاور هایالیت استفاده کنید.

سایز پست اینستاگرام
هر چقدر اینستاگرام محبوبتر میشود ،امکانات آن هم بیشتر میشود ،در ابتدای کار اینستاگرام فقط میتوانستید یک
نوع تصویر را در پیج خود منتشر کنید و آن هم پستهای مربعی بود ،نه از استوری خبری بود و نه حتی میتوانستید
ویدیو منتشر کنید! بنابراین در ادامه این مقاله میخواهیم انواع ابعاد پست اینستاگرام را بررسی کنیم.
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ابعاد استاندارد پست مربع در اینستاگرام
برای انتشار پست های مربع باید طول و عرض تصویر خود را یکسان در نظر بگیرید تا به شکل مربع باشند ،بنابراین
نسبت استاندارد برای پست مربع اینستاگرام  1:1است و استانداردترین سایز هم  1080×1080پیکسل است ،شما میتوانید
پست های مربعی شکل را هر ابعاد مربع شکل دیگری هم طراحی کنید ،اما اگر کوچکتر از این سایز پستتان را طراحی
کنید ممکن است که در زمان بارگذاری کیفیت تصویر پایین باشد ،چون خود اینستاگرام هم در نهایت سایز تصویر آپلودی
را به نسبت تنظیمات دیتای کاربر کاهش میدهد تا سرعت بارگذاری تصاویر برای کاربرانی که اینترنت ضعیفتری دارند
هم خوب باشد.

سایز پستهای عمودی در اینستاگرام
برای انتشار پستهای عمودی باید تصاویر خود را با نسبت  4:5طراحی کنید ،بهترین سایز هم برای پستهای عمودی
 1080×1350پیکسل است .توجه کنید که میتوانید همین ابعاد را در  ۲ضرب کنید و پست عمودی خود را با  ۲برابر این
ابعاد طراحی کنید ،فرقی نمیکند فقط باید نسبت  4:5را رعایت کنید تا تمام محتوای داخل تصویر به زیبایی نمایش
داده شود.

دوره آموزش ساخت قالب پست و استوری
اینستاگرام
در دوره آموزشی ساخت پست و استوری اینستاگرام به سبک
حرفه ای ها ،یاد می گیرید که چگونه قالب ها و تمپلیت های
اینستاگرامی فوق حرفه ای را برای پست ها و استوری های پیج
اینستاگرام خود یا مشتریان تان طراحی کنید و با این کار هر روز
به تعداد فالوورها و الیک های خود بیافزاید و حتی با طراحی
پست و استوری برای پیج های دیگران به کسب درآمد بپردازید.
برو به دوره آموزش ساخت قالب پست و استوری اینستاگرام

برو به دوره ساخت پست و استوری اینستاگرام
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ابعاد پستهای ویدیویی در اینستاگرام
حال در ادامه میخواهیم ابعاد پستهای ویدیویی را بررسی کنیم ،همانطور که در باال و در جدول ابعاد پستهای
اینستاگرام مشاهده کردید ،ابعاد پستهای ویدیویی با پستهای تصویری هیچ فرقی نمیکند و فقط همانند تصاویر
نسبت آنها را رعایت کنید.
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سایز پست ویدیو مربعی در اینستاگرام
برای سایز پستهای ویدیویی باید حتما نسبت  1:1را رعایت کنید و استانداردترین سایز ویدیو  1080×1080پیکسل
است .بنابراین همانند پستهای عکس باید در پستهای ویدیو ،طول و عرض پست برابر باشند.

مشخصات پست ویدیویی در اینستاگرام
اگر میخواهید یک ویدیو را پست کنید باید ویدیوی شما مشخصات زیر را داشته باشد:
✓ ویدیو باید  30فریم بر ثانیه باشد
✓ حداکثر زمان ویدیو در هر پست  60ثانیه باشد
✓ زمان ویدیو نباید کمتر از  2ثانیه باشد
✓ نهایت حجم فایل  4گیگ باشد

حال اگر میخواهید در بخش پستهای اینستاگرام ویدیو آپلود کنید باید مشخصات باال را رعایت کنید و یک نکته مهم
که حتما سعی کنید سایز ویدیو را در ابعاد استاندارد که در باال به آن اشاره کردیم منتشر کنید تا بعد از انتشار از کیفیت
آن کاسته نشود.
نکته :اگر میخواهید ویدیوهایی بیشتر از  60ثانیه را در اینستاگرام قرار دهید 2 ،راه دارید ،اگر ویدیو کمتر  600ثانیه
است میتوانید آن را به  10بخش  60ثانیهای تقسیم کنید و به صورت پست اسالیدی منتشر کنید ،و اگر زمان ویدیو
بیشتر است ،آن را در بخش  IGTVاینستاگرام منتشر کنید.

ابعاد پست ویدیویی افقی در اینستاگرام
ا گر میخواهید پست ویدیویی افقی منتشر کنید ،ویدیوی شما باید با نسبت  1.91:1و حداکثر  16:9باشد ،سایز استاندارد
هم  608×1080پیکسل است ،اگر موبایل خود را به صورت افقی بگیرید و فیلمبرداری کنید ،در حقیقت دارید با نسبت
 16:9فیلمبرداری میکنید و این یعنی اینکه میتوانید آن ویدیو را به صورت پست ویدیویی افقی در اینستاگرام منتشر
کنید.
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ابعاد پست ویدیویی عمودی در اینستاگرام
اگر میخواهید یک پست ویدیویی عمودی منتشر کنید باید ویدیوی خود را با نسبت  4:5بسازید و سایز استاندارد آن
هم  1080×1350پیکسل است.

سایز استاندارد  IGTVاینستاگرام
در ابتدا که قابلیت  IGTVبه اینستاگرام اضافه شد ،فقط انتشار ویدیوهای عمودی امکانپذیر بود ،اما هماکنون میتوانید
ویدیوهای افقی را نیز در  IGTVمنتشر کنید ،ابعاد استاندارد  IGTVبه صورت زیر است:
✓ نسبت استاندارد ویدیوهای  IGTVبه صورت عمودی  9:16و سایز آن  1080×1920است
✓ نسبت استاندارد ویدیوهای  IGTVبه صورت افقی  16:9و سایز آن  1920×1080است
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سایز کاور پست  IGTVاینستاگرام
اگر میخواهید برای پستهای  IGTVکاور طراحی کنید باید با نسبت  1:1.55و سایز استاندارد  420×654پیکسل کاور
خود را طراحی کنید.

ابعاد الیو در اینستاگرام
در حال حاضر ابعاد الیو در اینستاگرام قابلیت شخصیسازی ندارد ،و شما نمیتوانید یک سایز مشخص را برای الیو در
نظر بگیرید ،بنابراین نیازی نیست نگران ابعاد الیو در اینستاگرام باشید چون خود پلتفرم اینستاگرام بر مبنای سرعت
اینترنت شما سایز و کیفیت الیو را تنظیم می کند ،تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که موبایل خود را به
صورت عمودی بگیرید و الیو خود را شروع کنید!

اینفوگرافیک ابعاد پستها در اینستاگرام
برای راحتی شما عزیزان در رابطه با ابعاد پستهای مختلف در اینستاگرام یک اینفوگرافیک جامع طراحی کردیم که در
زیر میتوانید آن را مشاهده کنید:
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جمعبندی
در انتها امیدواریم که مقاله سایز استوری و پست اینستاگرام ،مورد پسند شما قرار گرفته باشد ،هر گونه سوالی در رابطه
با ابعاد پستهای مختلف در اینستاگرام دارید در پایین همین مقاله و در بخش دیدگاههای سایت مطرح کنید تا خیلی
زود پاسختون رو دریافت کنید ،ممنون از شما که تا انتهای این مقاله همراه ما بودید);

مطالب مرتبط
✓ کسب درآمد از اینستاگرام | راهنمای راه اندازی کسب و کار اینستاگرامی
✓

26ایده خالقانه برای انتشار پست های اینستاگرامی

✓ ترفندهای افزایش فروش در اینستاگرام 🤩نحوه فروش محصوالت در اینستاگرام
✓ خرید پیج اینستاگرام چه معایب و مزایایی دارد؟
✓ افزایش فالوور اینستاگرام

منبع :آکادمی دیجیتال مارکتینگ وبکیما

دوره آموزش ساخت قالب پست و استوری
اینستاگرام
در دوره آموزشی ساخت پست و استوری اینستاگرام به سبک
حرفه ای ها ،یاد می گیرید که چگونه قالب ها و تمپلیت های
اینستاگرامی فوق حرفه ای را برای پست ها و استوری های پیج
اینستاگرام خود یا مشتریان تان طراحی کنید و با این کار هر روز
به تعداد فالوورها و الیک های خود بیافزاید و حتی با طراحی
پست و استوری برای پیج های دیگران به کسب درآمد بپردازید.
برو به دوره آموزش ساخت قالب پست و استوری اینستاگرام
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