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 مقدمه
ای ماا هایی که نقش بسیار مهمی را در زندگیِ روزمره یا حتی حرفههای اجتماعی امروزه خیلی حرف برای گفتن دارند. شبکهشبکه

ها از ملزومات زندگیِ امروزی است. به طوری که باید مدت زمانی را صارف گررانادن در ایان کنند. فعال بودن در این شبکهایفا می

ها هام اساباب سارگرمیِ ماا را فاراهم آوریم. بعضی وقتها به دست میاها اخبار روز را از درون این شبکهها کنیم. خیلی از مشبکه

کنند. در این صورت اسات ای از موارد هم به فروش محصوالت و خدمات ما و در نهایت افزایش درآمد ما کمک میکنند. در پارهمی

 باشد.ین حد در زندگیِ ما ریشه دوانده است، بسیار سخت میکه تا ا در حالیهای اجتماعی که دل کندن از شبکه

هایی کاه در درجاا اول باا های اجتماعیِ موبایلی هساتیم. شابکههای اجتماعی به نام شبکهدر حال حاضر شاهد نسل جدید شبکه

های اجتماعیِ نسل قبل عموماا  مبتنای بار مرورگرهاای استفاده از گوشیِ تلفن همراه ما قابل استفاده هستند. در صورتی که شبکه

تر شدند و باعث شاد های اجتماعیِ موبایلی بسیار سادههای هوشمند ورود به شبکهد فراگیرانا گوشیاما با وجود رشاینترنتی بودند. 

 تا همه بتوانند از این امکان استفاده کنند.

رساان  های اجتماعی تلگرام نام دارد که تا زمانی که ویژگیِ کانال به آن افزوده نشده بود، تنها یک نرم افازار پیاامیکی از این شبکه

ها از آن بیشتر استفاده کنیم. باه طاوری کاه هایی بود که سبب شد حداقل ما ایرانیرسانی که دارای قابلیتبود. البته نرم افزار پیام

رسان را کنار زد و شد رتبا اول. به هر حال االن تلگرام یک نرم افزارِ پیام رسان درجا یک در کشور ماست کاه های پیامدیگر برنامه

کنند. همین امر باعث شده بستر مناسبی برای فعالیت روی این شبکا اجتماعی فراهم شود و منااف  بسیاری از آن استفاده میافراد 

 ها فراهم کند.زیادی برای اشخاص و شرکت

باه شاما ترین کتابی باشد که کند به نوبا خود کاملهای تلگرام موضوع این کتاب است. کتابی که سعی میساخت و مدیریت کانال

های مختلا  دانید با استفاده از نسخه. همانطور که میدهدنحوۀ ساخت کانال تلگرام را به همراه نکات مفید و کاربردیِ آن آموزش 

های کااربردیِ تلگارام ترین نسخهمان کرد. نسخا مویایل و نسخا رایانه از جمله مهمتوان اقدام به ساخت و مدیریت کانالتلگرام می

تاان را توانید کانالها شما میگیرند. با هر کدام از این نسخهها نفر مورد استفاده قرار میبه صورت روزمره توسط میلیونهستند که 

 بسازید و مدیریت کنید. 

ترین نکاات کاار را شاروع کند به شما تمامی مواردی که نیاز داریاد را آماوزش دهاد. از ابتاداییکتاب به صورت تصویری سعی می

کرد و پس از آن به سراغ مراحل بعدی خواهیم رفت. عالوه بر آن در طی این مسیر به شما خواهیم گفت که چه کاار بایاد  خواهیم

 تان را باال ببرید.تان حس تازگی و طراوت را داشته باشد و تا حد امکان هم بتوانید اعضای کانالانجام دهید که کانال

مقصاود خاود هم نیست. شما قصد ساخت یک کانال تلگرام را دارید که بتوانید با آن به اینکه هدف شما از ساخت کانال چه باشد، م

د معرفی و فروش محصوالت شما باشد، یا به عنوان یک کار سرگرم کننده دنبال جم  کردن چند نفر دور و بر خواهبرسید. حاال می

  اید تا انتهای کتاب همراه ما باشید.. اگر آمادهباشیدهم 



 اجتماعی و اهمیت آنها شبکه های
های اجتماعی استفاده کنایم؟ چارا بایاد خواهد به این سوال پاسخ دهد که چرا ما باید از شبکهاین بخش از این کتاب می

بانه روز های اجتماعی برای ما مهم باشند؟ اصال  شبکا اجتماعی چیست که بخش قابل توجهی از تمرکزِ ما را در شاشبکه

 است؟به خود اختصاص داده 

همانطور که از نامش پیداست، یک شبکا اجتماعی متشکل از افرادی است که برای محقق کردن هدفی خااص روی یاک 

بستر نرم افزاری کنار یکدیگر جم  شدند. مثال  فیسبوک را در نظر بگیرید که یک عده درون این شبکه به انتقال اطالعات 

خواهد باا اساتفاده از ارا اا محتاوای . حاال این درخشیدن میکنند بیشتر از دیگران بدرخشندمشغول هستند و سعی می

های لختِ خود برای نمایش به دیگران!! به هار حاال هار کسای کاه در فیسابوک مشاغول مفید باشد، یا با انتشار عکس

فعالیت است، دنبال رسیدن به یک هدفی است. خیلی از کسب و کارها در این محیط مشتری برای محصوالت خاود پیادا 

هاای های اجتماعی بدون اینکه از این مورد آگاه باشند، با کلیک کردن روی پیوندها و عکسکنند و کاربران این شبکهیم

های اجتماعی همیشاه باد نیسات. البته یافتن مشتری در شبکهمختل  در حال برآورده کردن خواسته های آنها هستند. 

های اجتماعی و حتای یاز است که یاد داشته باشید که چطور در شبکهاگر شما تولید کنندۀ یک کاالی مفید باشد حتما  ن

فیسبوک دنبال مشتری برای خود بگردید. این جز ی از اصول زنده مانده یک کسب و کاار اسات کاه قاادر باشاید بارای 

 کنید مشتری پیدا کنید. وگرنه محکوم به فنا هستید.محصولی که ارا ه می

شود شاروع باه کار میک شبکا اجتماعی حسابی برای فعالیت دارد، به محض اینکه بیاز طرف دیگر هر کسی که درون ی

های دهاد کاه شابکهکناد. ایان نشاان میباز کردن مرورگر یا برناما کاربردیِ خود برای ورود به آن شبکا اجتمااعی می

کنیم در حاال اساتراحت مای اجتماعی هم نقش بسیار مهمی در پُر کردن اوقات فراغت فرد دارد. اوقاتی که ماا احساا 

هستیم، در حالی که این گمان اشتباه است؛ ما در حال گرفتن اطالعات و پر کردن ذهنِ خاود باا اطالعااتی هساتیم کاه 

 شود.شاید از صحت آنها هم اطالعی نداریم. این کار معموال  به صورت ناخودآگاه انجام می

اخبار هم دارند. اخبااری کاه شااید حتای از مجااریِ دیگار قابلیات انتقال های اجتماعی نقش بسیار فعالی در پس شبکه

توانناد هام تولیاد ها هماه میدریافت نداشته باشند. از همین رو از جرابیت بیشتری هم برخوردار هستند. در این محیط

گرارناد گاوش کننده باشند و هم مصرف کننده. یعنی شما ملزم نیستید که فقط به محتوایی که دیگران برای انتشاار می

توانید خودتان دست به کار شده و مجرای خودتان را بسازید. پس از آن یک جامعا مجازیِ کوچک بارای خاود دهید. می

 اندازی کنید.راه



تواند به شما کمک کند که خود یا کارتاان اینکه دستِ شما هم باز است که بتوانید کانال خودتان را ایجاد کنید، خیلی می

شاود هنرتاان بیشاتر از حالات تر عمل کنیاد. باعاث میکند در کسب و کار خود موفقشناسانید. کمک میرا به دیگران ب

 عادی دیده شود.

کناد ایارادات کاار را بهبود امکاناتش است. بنابراین ساعی میتر شدن و از طرف دیگر هر شبکا اجتماعی در حال تکمیل

گردد که افراد زیادی کنار همدیگر جم  شوند کاه امور باعث میبرطرف کند و به کیفیت خدمات خود اضافه کند. همین 

شاوند و های یکسان کنار یکادیگر جما  میمندیهایی این است که معموال  افراد با عالقهآیییکی از مشخصا این گردهم

ها نگااه آییردهمگردند مناب  بیشتری را شامل گردد. هم برای خودشان و هم برای کسانی که از بیرون به این گباعث می

 کنند.می

های اجتماعی به نحوی صاحی  کند که چرا ما باید از شبکههمین دالیلی که تا اینجا خدمت شما عرض شد، مشخص می

های موبایال کاه های اجتماعی را در زندگیِ روزمرۀ خود پیدا کردیم، مخصوصا  با رشد دستگاهاستفاده کنیم. جایگاه شبکه

 تر از قبل شده است.ها پررنگدهند، نقش این شبکهدید روی این دستگاه مانور میهای اجتماعیِ جشبکه

 

 چرا تلگرام؟
رسان افازوده شاد، بیشاتر تلگرام هم یک شبکا اجتماعی است. البته از وقتی که امکان ساخت کانال به این نرم افزار پیام

امه فقط یک نرم افازار پیاام رساان باود، کاه افاراد باا شبیه به یک شبکا اجتماعی شد. در حالی که تا قبل از آن این برن

توانستند مبادرت به ارسال پیام، متن، صوت به دیگر مخاطبان خود که روی گوشیِ آنها هم تلگرام نصب استفاده از آن می

( ایان Lineین )است بکنند. البته قبل از اینکه تلگرام قابلیت کانال را معرفی کند، نرم افزارهای پیام رسان دیگری مثل ال

امکان را داشتند. آنها امکان سایت پیج یا صفحا اجتماعی را داشتند که دقیقا  کارکردی معادل کانال در تلگرام باود. البتاه 

توانستند نظر بگرارند و یاا حتای الین امکانات به مراتب بیشتری نسبت به تلگرام داشت. از جمله اینکه کاربرانِ کانال می

 ها به چه تعدادی دیده شدند.توانید ببینید که پستنند. این درحالی است که در تلگرام شما فقط میها را الیک کپست

( بود که حتما  یا بایاد باا اساتفاده از یاک Pageولی الین یک ایراد خیلی بزرگ داشت و آن هم مدیریت سختِ صفحه )

ریت کرد و یا از مرورگر و برناما تحات وب اساتفاده نام داشت کانال را ساخت و مدی @Lineبرناما کاربردیِ جداگانه که 

تر از اساتفاده از برناماا تاپ پیش برد که همین باا اینکاه کاار را ساادهکرده و صفحه را با استفاده از رایانا رومیزی یا لپ

نکاه در کشاور پاپان کرد، اما باز هم دارای ایراداتی بود. به خصوص اینکه سرورهای الین با توجه به ایکاربریِ موبایلی می

 ها سرعت مناسبی نداشتند. همین دالیل سبب شد که به سمت تلگرام کوچ کنند.بودند، برای ایرانی



خاورد کاه باه دلیال آپ به گوش میهای اجتماعی از جمله الین و واتسهای فیلتر شدن دیگر شبکهاز طرف دیگر زمزمه

کشور ما با روسیه در حال حاضر خوب است و تلگرام فیلتر نخواهاد  شد تلگرم یک نرم افزار روسی و رابطااینکه تصور می

 ، انتقال به سمت استفاده از تلگرام تسهیل شد.شد

های اجتماعی را در ایران دارد و هماین جملاه مشاخص این شد که در حال حاضر تلگرام بیشترین سهم استفاده از شبکه

های دیگری مثل سرعت و امنیت باال که خود توسعه در این بین ویژگی کند که چرا ما باید روی تلگرام کار کنیم! حاالمی

میلیاون کااربر  45تلگرام بایش از  در حال حاضرتاثیر نبوده است. دهند، هم بیدهندگان تلگرام روی آن مانور زیادی می

م باید در ایان شابکه بارای شود. پس جای این شکی نیست که ما هایرانی دارد که روز به روز هم به تعداد آنها افزوده می

 رسیدن به مقاصد خود تا حدی فعال باشیم که بتوانیم با ساخت کانال، هدف خود را محقق کنیم.

 

 تلگرام برای بهبود کسب و کار
توانیم از تلگرام برای بهبود کسب و کار خود اساتفاده کنایم؟ خواهیم به این نکته اشاره کنیم که چطور ما میدر اینجا می

های مختلفی است. اول از همه همان بخش گفتگو یا چت به ما امکان مکاتبه یا حتی مکالما با دیگران دارای جنبه تلگرام

های خود در تماا  توانیم با مشتریدهد. با استفاده از این قابلیت ما به عنوان مدیر کسب و کار خود، به راحتی میرا می

مراه دارد، تلگرام هم دارد. بر همین اسا  است کاه خیلای از کساانی باشیم. در حال حاضر هر کسی که یک خط تلفن ه

که اقدام به تبلیغ و افزایش اعضای کانال تلگرام می کنند، از طریق ترفند استفاده می کنند. یعنی افراد را با شماره اضاافه 

یا گروهِ شما نیساتند، در ثاانی می نمایند. که خب چندان معقول نیست. چون اوال  این افراد خواستار عضو شدن در کانال 

 می کنند که باعث خواهد شد کانال ظرف مدت زمانی بعد مسدود گردد. Reportاین افراد حتما  کانال شما را 

اما از دیگر قابلیت های تلگرام این است که ما قادریم کانال و یا حتی ربات بسازیم. کاناال یاک رساانا یاک طرفاه اسات. 

نند محتوای کانال را دریافت کنند و کار دیگری نمی توانناد انجاام دهناد. در حاالی کاه رباات یعنی کاربران فقط می توا

تلگرام که یکی دیگر از امکانات تلگرام است، برای ایجاد تعامل کاربر با ربات ایجاد مای شاود. کااربر میتواناد ساوالی را از 

ی تواند اطالعات سفارشی شده ای را دریافات کناد. ربات بپرسد و پس از آن پاسخ مورد نظر خود را دریافت کند. حتی م

مثال  یک کاربر ربات می تواند هشدارهایی را به صورت زمان بندی شده دریافت کند. مثال  اگر آب و هوای فردا اباری باود، 

ا باید خاود هشداری را دریافت کند. این نشان میدهد که ربات ها از قابلیت برنامه نویسی پشتیبانی می کنند که این کار ر

هاا در تعامال هاا و رباتتوسعا دهندۀ ربات انجام دهد. تلگرام ربات را ساخته است که کاربران بتوانناد باا صااحبان کانال

 باشند.



حاال فرض می کنیم شما کسب و کاری دارید که قصد دارید آن را با استفاده از تلگرام ترفی  دهیاد. از امکاان گفتوگاوی 

توانیاد شاماره موبایال یاا های خود استفاده کنیاد. میتوانید برای ارتباط مستقیم مشتریمی تلگرام که عرض شد چطور

های اجتماعی قرار دهید و آنها با شما به طور مساتقیم در شناسا تلگرام خود را روی سایت، وبالگ و دیگر صفحات شبکه

 تما  باشند.

صورت زمان بنادی شاده بارای مخاطباان کاناالِ خاود کاه هماناا  توانید برای انتشار محتوا بههای تلگرام هم میاز کانال

توانید به عنوان خبرنامه یا یک مجلاا های فعلی یا بالقوۀ شما هستند استفاده کنید. در خیلی از مواق  از کانال میمشتری

ها، آن را ببینند و از کتابتوانند آن را بخوانند و فیلم های ای که خوانندگان آن فقط میالکترونیکی استفاده نمایید. مجله

 کنید استفاده کنند.ها و دیگر انواع محتوایی که منتشر میصوت

هدف اصلی این کتاب روی کانال های تلگرام است. پس این بخش را بیشتر باز خواهیم کرد. دقات داشاته باشاید کاه باا 

احب کسب و کار نیاز داریم کاه درون ایان شابکا توجه به استفادۀ روزافزون تلگرام در بین کاربران ایرانی، ما به عنوان ص

اجتماعی کانال داشته باشیم. این کانال باید حاوی مطالب جالب در کنار معرفیِ محصوالت و خدمات ما هام باشاد. ماثال  

آموزشای راجا  باه -جات دارید. در این حالت بهتر اسات یاک کاناال علمایفرض کنید شما یک شرکت تولید پالستیک

ا حتی دیگر موضوعات مرتبط داشته باشید و هر از چناد گااهی محصاوالت جدیاد و مشخصاات آنهاا را باه پالستیک و ی

مند هستند. شاما مخاطبان معرفی کنید. این کار باعث می شود که کسانی را به کانال جرب کنید که به موضوع آن عالقه

های یکساان کناار یکادیگر جما  شادند و شاما منادیای از افرادی را خواهید داشت که باا عالقهپس از مدتی مجموعه

 توانید آنها را تبدیل به مشتری برای خود کنید.می

ها با بازنشار شادن، کاناال ها قابلیت رشد عصبی دارند. یعنی اگر شما محتوای خوبی روی کانال خود بگرارید، پستکانال

بیشتری دست به دست شاده و در ایان باین تنهاا  شما را تبلیغ می کنند و باعث خواهند شد که کانال شما در بین افراد

اند. پس رسانا کانال تلگرام را دسات کام کسانی به عضویت کانال شما در خواهند آمد که به موضوع آن عالقه نشان داده

 نباید گرفت.

امکاان برناماه  ها قابلیت هاای بیشاتری دارناد وو اما می رویم سراغ ربات ها که باز هم نوعی دیگر از کانال هستند. ربات

توان کاری کرد که محتاوایی باه مخاطباان نشاان ریزی دارند. ربات ها امکان انتشار پست به شکل کانال را ندارند. اما می

داده شود که آنها درخواست می کنند. ربات ها هم عضوپریر هستند. یعنی شخص باید به عضویت ربات درآمده تاا بتواناد 

های تلگرام هم بریا خود انواع مختلفای دارناد و همگای از هماین را هم باید بدانید که ربات از آن استفاده کند. البته این

دهاد و ( کار خاود را انجاام میInlineکنند. شاید رباتی وجود داشته باشد که به صورت درون خطی )ساختار تبعیت نمی

. ولی در هر صورت کاربر رباات، بایاد موافقات اصال  نیازی به عضو شدن در آن به شکلی که در باال توضی  داده شد نباشد

توانناد توانند آغازگر مکاتبه یا فعل و انفعال باشند. پس در بیشتر موارد نمیها نمیخود را از استفادۀ ربات اعالم کند. ربات



و حتای تواند به سادگی ربات را مسدود کرده برای اشخاص ایجاد مزاحمت کنند. چون به محض دریافت مزاحمت فرد می

 گزارش ایجاد مشکل به شرکت تلگرام ارسال کند.

تواند به رشد کسب و کار شما کمک کند. جالب اینجاسات کاه های تلگرام میاستفادۀ صحی  از ربات ها و همچنین کانال

های اجتماعی، باالخص تلگرام به خاوبی هادایت شاوند، هزیناه هاای های تبلیغاتی بر اسا  همین نوع شبکهاگر کمپین

دهناد. پاس بازاریابی کسب و کار شما را به شدت کاهش خواهند داد. از طرف دیگر سرعت رشاد آن را هام افازایش می

توانید به عنوان یک فرد روی بازاریابی تلگرامیِ کسب و کار خاود کاار حداقل تلگرام را دست کم نگیرید. خود شما هم می

ای از کسب و کاری که قرار است باا باشید که شما باید شناخت کافی فقط باید توجه داشته کنید. زمان را از دست ندهید.

استفاده از تلگرام تبلیغ و معرفی شود داشته باشید. حاال چه این کسب و کار مالِ خود شما باشد، و چه به عنوان بازاریااب 

 در حال فعالیت برای آن کسب و کار هستید.

 

 انتخاب موضوع فعالیت کانال
شوید و انتظار دارید یاک موضاوعِ خااص کانال شما باید یک موضوع فعالیت برای خود داشته باشد. همانطور که وارد یک سایت می

شوید و انتظار داریاد کاالهاای آن در حیطاا موضاوع خاصای باشاد، کاناال تلگارام هام داشته باشد، یا اینکه وارد یک فروشگاه می

مندی را جرب کانالِ خود کنید؟ کنید که قرار است چه نوع افرادی با چه نوع طرز فکر یا عالقهطور است. باید این طور فرض همین

موضوعی که بعدا  قرار است باا کاار کاردن تان را هم تعیین نمایید. اگر همین سوال را از خودتان بپرسید، قطعا  قادرید موضوع کانال

 دهید.روی آن و انتشار محتوا مرتبط با آن کانال را رونق 

 انتخاب این موضوع روی چند جا تاثیر مستقیم دارد:

 .در انتخاب عنوان کانال که در نوار باالی کانال در تلگرام دیده می شود 

 .در انتخاب نوع محتوایی که قرار است در کانال منتشر گردد 

 مخاطب هدف کنیم.گراری برای تبلیغ کانال و جرب اعضایی که ما مد نظر داریم آنها را تبدیل به در هدف 

بارای اینکاه یاک خواهیم یک عنوان برای کانال خود پیدا کنیم. االن ما باید بدانیم که موضوع کانال راج  باه چیسات. ما میحاال 

 خوبی را برای کانال انتخاب کنیم، باید به سواالت زیر پاسخ دهیم: عنوان

 ؟اگر قصد ما معرفیِ کسب و کارمان است، کارِ ما راج  به چیست 

 های ما بیشتر از چه قشری و با چه مشخصاتی هستند؟ها و مشتریمخاطب 

 چه کلمات و اصطالحاتی از بار جرابیتی بیشتری برخوردارند؟ 



 ؟نام تجاری ما چیست؟ آیا می توان از آن برای عنوان کانال استفاده کرد 

  برخوردار است؟کلماتِ عنوان کانال در موتورهای جستجو نظیر گوگل، از جستجوی زیادی 

 خواهید در کانال منتشر کنیم؟هایی را میچه نوع پست 

. عنوان کانال را زماانی برای عنوان کانال خود انتخاب کنیمبا توجه به توضیحاتی داده شد، االن ما باید یک عبارت چند کلمه ای را 

شود که کاربران کاناال شاما است. اما این کار باعث نمی کنیم. البته این عنوان بعدها هم قابل ویرایشسازیم وارد میکه کانال را می

شاوند کاه هماا اعضاای های کانال تمامی تغییرات به صورت یک اعالمیه منتشار میاز عنوان قبلی مطل  نشوند! در فهرست پست

 .ها مربوط به تغییر عنوان کانال شماستتوانند آنها را مشاهده کنند. یکی از این نوع اطالعیهکانال می

تان مشخص شده باشد( االن راحت قادرید یاک عناوان خاوب بارای آن اگر بدانید که کانال شما راج  به چیست )موضوع آن برای

به عناوان مثاال اگار قصاد داریاد یاک کاناال  آیند را هم در نظر داشته باشید.انتخاب کنید. البته موارد و ضوابطی که در ادامه می

دیگر کامال  مشخص است که چه نوع محتوایی را قرار است درون کانال منتشر کنید. پس عنوان کانال تفریحی راه اندازی کنید، این 

 را انتخاب کنید.

عنوان کانال بهتر است که به فارسی نوشته شود. مگر اینکه شما کارتان برندی دارد که با حروف انگلیسی ثبت شده است. پس بهتر 

. اما سعی کنید همیشه از اصطالحات "Explodکانال پوشاک "یسی را هم وارد کنید. مثال : است در کنار عنوان فارسی، عبارت انگل

 توانید استفاده کنید.فارسی در هر کجایی که می

هایی که در باال به آنها اشاره شده را پوشاش دهناد. باه روی انتخاب عنوان کانال وقت بگرارید و عنوانی را انتخاب کنید که شاخصه

حاال درست است که این عنوان در اینترنت دیده نخواهد شد، چون اصوال  قابلیت دیده شدن را ندارد. اما اگر از کلمااتی عنوان مثال 

های اینترنتای را داریاد، شود، زمانی کاه قصاد تبلیاغ کاناال در ساایتدر عنوان کانال خود استفاده کنید که در گوگل جستجو می

داد. پس عنوان کانال را فارسای و باا اصاطالحاتی انتخااب کنیاد کاه در موتاور جساتجو و  تبلیغات کانال شما بهتر جواب خواهند

 اینترنتی جستجو می شوند.

های کاناالِ شاما ها و پساتگردد جلوۀ بدی به کانال شما بدهد. مخصوصا  اگر پیامالبته این عنوان نباید زیاد بلند باشد که باعث می

که در این صورت عنوانِ کانال شما هم به همراه نقلِ قول ارساال خواهاد شاد و اگار بلناد  ( شوندForwardبرای دیگران بازنشر )

 باشد در خیلی از مواق  فردِ دریافت کننده گیج خواهد شد!

 

 دریافت و نصب تلگرام
ی تلگارام را دریافات اما قبل از آن باید بدانیم که چطور باید نرم افزارهاا کانال تلگرام کنیم.ساخت حاال وقت آن است که شروع به 

تلگرام از نظر فنی چطور کار می کند. پس بهتر است کمی صبر کنید و این بخش از کتاب را هم مطالعه کنیاد کاه کرد و همچنین 



مطمئن شوید تلگرام به چه صورتی کار می کند. نرم افزارِ اصلیِ تلگرام روی رایانه های قدرتمندی به نام سرور قرار دارد. سارورهای 

دهند و توساعه دهنادگان تلگارام مادام در تلگرام هم در خارج از کشور هستند. سرورهای تلگرام هستا اصلیِ تلگرام را تشکیل می

باشد. این نرم افزار اصلیِ تلگارام اسات کاه تماامی کارهاا را حال کار کردن روی نرم افزار تلگرام هستند که روی سرورها نصب می

ل زمانی که شما از طریق برناما کاربردیِ تلگرامی که روی گوشیِ خود نصب کردید پیامی را باه دوسات دهد. به عنوان مثاانجام می

خود ارسال می کنید، این پیام اول روی سرورهای تلگرام ذخیره خواهد شد. پس از آن پیام به برناما کاربردیِ تلگرامِ دوسات شاما 

 کنند که البته اگر هم نباشند، تلگرام وجود نخواهد داشت.نجا بازی میارسال خواهد شد. سرورهای تلگرام حکم واسط را در ای

کانال تلگرام هم همین گونه است. شما تمامی کارها را با استفاده از تلگرامی که روی گوشیِ هوشمند شما یا تلگرامی که روی رایانا 

شوند. بعد از آنکه روی سرورهای تلگرام ارسال مید و دستورات و محتویات به سرورهای یدهشخصیِ شما نصب شده است انجام می

 شوند.تلگرام ذخیره شدند، به برناما کاربردیِ تلگرام مخاطبان کانال ارسال می

های ما نصب هستند. باه غیار شود که روی دستگاههایی انجام میپس فهمیدیم که ارتباط ما با سرورهای تلگرام با استفاده از برنامه

یم با تلگرام ارتباط برقرار کنیم. البته یک راه دیگر برای ارتباط با سرورهای تلگرام وجود دارد و آن هم نوشاتن یاک از آنها نمی توان

باه سارورهای تلگارام متصال شاود کاه در اینجاا نیااز باه داناش  APIبرناما کامپیوتری است که مستقیم با اساتفاده از کادهای 

کنید، شما در حال استفاده قتی شما از برناما کاربردیِ تلگرام روی رایانا خود استفاده مینویسی و توسعا نرم افزار است. اما وبرنامه

 ای هستید که قبال  نوشته شده است و نیازی به برنامه نویسی نیست.از برنامه

که روی دستگاه شود. در اینجا همان نرم افزاری است های مختلفی نصب میهای مختلفی است که روی دستگاهتلگرام دارای نسخه

کنید، یک نسخه از تلگرام است کاه باا ایِ خود نصب می iOSشود. مثال  اپلیکیشنی که شما روی گوشیِ اندرویدی یا شما نصب می

آن قادرید با سرورهای تلگرام ارتباط برقرار کنید. اما نسخه های دیگری از تلگرام مثل تلگرام کامپیوتر هم وجود دارند که شما آنهاا 

تاپ خود نصب کنید. شرکت تلگرام کااری کارده اسات کاه شاما از هار دساتگاهی اساتفاده توانید روی رایانا رومیزی یا لپرا می

 ها استفاده کنید.ها و رباتانالکنید، به راحتی بتوانید پیام رد و بدل کنید و از محتوای کمی

توانید کانال خود را بسازید و آن را تاپ، در هر صورت میلپ نکتا جالب اینجاست که شما چه از گوشیِ خود استفاده کنید و چه از

تر از گوشیِ هوشمند شما باشد. باه دلیال اینکاه هماه تاپ آسانمدیریت کنید. البته که شاید مدیریت کردن کانال با استفاده از لپ

تر از کاار یا لپ تااپ باه مراتاب راحاتتاپ شما بزرگتر است و هم اینکه کار کردن با صفحه کلید رایانا رومیزی صفحه نمایش لپ

کردن با صفحه کلید گوشی شماست. البته در هر صورت ساخت حساب تلگرام را اول باید از روی گوشی انجام دهید. پس از اینکاه 

 حساب را از روی گوشیِ هوشمند خود، با استفاده از یک خط سیم کارت ساختید، پس از آن حاال می توانید باا هار دساتگاهی باه

حساب تلگرام خود متصل شوید و از این بابت هیچ گونه نگرانی وجود نخواهد داشت. حتی می توانید از روی تلگرام کامپیوتر کاناال 

 های جدیدی را بسازید. این کار را در اداما کتاب به شما آموزش خواهیم داد.

ی که روی رایانا رومیزی نصب شده است نشان خواهیم ما در این قسمت از کتاب به شما نحوۀ ساخت و مدیریت کانال را در تلگرام

داد. فلسفا استفاده از برناما کاربردیِ تلگرام روی هر دستگاهی یکی است. البته که ممکن است اندکی اختالف بین تلگرام اندرویاد 

م باید در نظر داشته باشید کاه برخای توانید آنها را مطابقت دهید. ولی این را هبا تلگرام ویندوز وجود داشته باشد. اما به راحتی می



از امکانات در تلگرام گوشیِ شما که حکم تلگرام اصلی را دارد، وجود خواهد داشت که روی تلگرام کامپیوتر نیسات. مثال برخای از 

ت تنظیمات حریم خصوصی که راج  به آن نیازی به توضیحات بیشتر در این کتاب نیست. ولی تمام آن چیزی که شما برای سااخ

و راه اندازی کانال نیاز دارید در تلگرام کامپیوتر، که مورد آموزش ما در این کتاب است، وجود خواهد داشت. البتاه شارکت تلگارام 

ارساال ویادیو در  امکاان های برناما کاربردیِ تلگیام یکسان قرار نداده اسات. ماثال تمامی امکانات مدیریت کانال را در تمامی نسخه

کارهاایی هام بارای شود وجود دارد که در تلگرام کامپیوتر موجود نیسات. ولای راهنصب می iOSتلگرامی که روی  برناما کاربردیِ

 دارد.کامپیوتر وجود دارد که دست ما را بسته نگه نمی انجام این کار روی تلگرامِ

های مختل  ایرانی و خاارجی هساتند یتهای ما نصب گردد، باید چه کنیم؟ سااما برای دریافت تلگرامی که قرار است روی دستگاه

شود که تلگرام یا هیچ برناما دیگری را به غیر از منبا ِ اصالیِ کنند. اما به شما شدیدا  توصیه میکه تلگرام را برای دانلود منتشر می

باشد کاه باا رفاتن باه ایان نشاانیِ اینترنتای می elegram.orgtآن از هیچ کجای دیگر دریافت نکنید. منب  اصلیِ تلگرام سایت 

 جا تمامی نسخه های تلگرام را مشاهده کرده و با چند تا کلیک آنها را دریافت کنید.توانید از همانمی

 

ای از تلگرام دهد. شما در این قسمت از صفحه باید روی نسخهرا نشان می telegram.orgتصویر باال نمایی از صفحا اصلی سایت 

ای را عرضاه دانید تلگرام برای هار ناوع دساتگاهی نساخهکلیک کنید که قصد دارید همان نسخه را دریافت کنید. همانطور که می

رد که با یک مرورگار اینترنتای بادون نصاب کرده است که همه بتوانند از تلگرام استفاده کنند. تلگرام حتی نسخا تحت وب هم دا

https://telegram.org/


 Telegramهای تلگرام خود استفاده کنید. برای این کار بایاد روی پیونادِ توانید از حساب یا حسابهیچ گونه نرم افزار اضافی می

Web_version  .شاکل و  الزم به ذکر است که برای ورود به حساب خود از هر نسخه از تلگارام کاه اساتفاده کنیاد،کلیک کنید

شمایل و مراحل کال یکی است و تفاوت زیادی با هم ندارد. مثال  همین تلگرام تحت وب طوری طراحی شده است که شما احسا  

 کنید در حال کار کردن با یک نرم افزاری هستید که روی دستگاه شما نصب شده است.می

بینید که بساته باه ناوع سیساتم عامال گوشایِ ن را میویندوز فوهای کاربردیِ اندروید، آیفون و در ردی  باالی این صفحه، برنامه

خصای باا هایی از تلگرام را شاهد هساتیم کاه روی رایاناا شهوشمندِ خود قادرید آنها را دریافت کنید. اما در ردی  پایین ما نسخه

عاملِ رایاناا شاما تمشاوند. اگار سیسانصاب می( PC/Mac/Linux( و ویندوز و لینوکس )macOSهای مکینتاش )عاملسیستم

 ویندوز است، پس باید روی مورد دومی کلیک کنید تا وارد صفحا دیگری شوید.

 

 Get Telegram forدر اینجا به طاور خودکاار سیساتم عامال شاما تشاخیص داده شاده و باا کلیاک روی دکماا آبای رناگِ 

Windows شخیص از طارف توانید آخرین نسخا تلگرام مربوط به سیستم عامل رایانا شخصیِ خود را دریافت کنید. اگر این تمی

کلیک کنید تا خود بتوانید نساخا  Show all platforms نسخه های مورد نظر، روی  ِسایت تلگرام اشتباه بود، برای دیدن تمامی

 تان را انتخاب نمایید.سیستم عامل

اریاد. هم روی رایانا خود د tsetup.x.x.x.exeا نام بکنید و االن یک پرونده رض ما این است که شما از ویندوز استفاده میحاال ف

باا  تلگارام شاماز شما باز خواهد شد. در اولین صافحه اتلگرام برای  ،روی آن فرآیند نصب شروع شده و پس از نصب با دوبار کلیک

 کنید.کلیک  Start Messagingاید روی که بای مواجه خواهید شد صفحه



 

قات د. (Iranدیاد )؛ البته پس از اینکه کشور را از فهرسات کشاویی اول انتخااب کرپس از آن باید شماره موبایل خود را وارد کنید

گرام رایاناه تفاده از تلاسداشته باشید که این مراحل را اول باید روی تلگرامِ گوشیِ هوشمند خود، انجام دهید. در غیر این صورت با 

 د. فقط قادرید حسابی که از قبل ساختید را اینجا هم فعال کنید.تان را بسازیتوانید حساب تلگرامشما نمی

 

کنیم تا در صورتی که به اینترنت متصل هستیم بقیا مراحل طی شود. در مرحلا بعدی به تلگرامی کاه روی کلیک می NEXTروی 

تاان را ه تلفنرقمی ارسال خواهد شد که باید آن کد را در جعبا این مرحله وارد کنایم. اگار شامار 5کد گوشیِ ما نصب است یک 

 توانید روی دکما باال سمت چپ پنجره کلیک کنید تا بتوانید شماره موبایل خود را اصالح کنید.اشتباه وارد کردید می

 Send code via SMSین شماره موبایل دسترسی ندارید، باید روی مورد بعدی این است که اگر همینک به حسابِ تلگرامِ فعالِ ا

ای راین ماوارد با کلیک کنید تا کد به صورت پیامک روی گوشیِ شما ارسال گردد. سپس کد را برداشته و در این پنجره وارد کنید.

 ردد.گاستفاده  SMSروش  شود باید ازدق است و اگر کد برای شما به هر دلیلی ارسال نمیهای تلگرام هم صادیگ نسخه



 

هاای قبلایِ ا و کانالدر نهایت شما برای اولین بار روی رایانا شخصی، وارد حساب تلگرامِ خود خواهید شد. در اینجا تمامی گفتگوها

ل روی آن ساخته که جدید است و هیچ کانالی از قب کنیمر میروی حسابی از تلگرام کا توانید ببینید. اما ما در این کتابخود را می

 نشده است.

 

لسافا فشماسات. یعنای  iOSکنید، دقیقا  شبیه به تلگرام اندروید یا طرز کار کردن با تلگرامی که روی رایانا شخصیِ خود نصب می

با جستجو جع پشتِدر باال  سه خطاید روی جا هم به مانند اندروید بکند. مثال  در اینکار کردن با آن یکی است و تفاوت زیادی نمی

ن نساخه گرار در ایا را صرف گشت و اوقاتی کلیک کنید تا بتوانید یک کانال، گروه و یا مکالما جدید ایجاد کنید. زمان آن است که

 دید.های آن آشنا شاز تلگرام کنید. پس از مدت زمان اندکی شاهد خواهید بود که با تمام قسمت

شود. باه شناخته می تلگرام قابل حملگرام هم داریم که با عنوان لن فصل از کتاب اینکه، ما یک نوع نسخا دیگر از تنکتا آخر در ای

این معنی که نیازی به نصب روی رایانا ما ندارد و از طرف دیگر قابلیت جابجایی با استفاده از حافظا فلش روی هر دستگاه دیگر باا 



تلگارام  چندین حسابِدهد به ما اجازه میقابل حمل این است که  وه بر آن از دیگر مزیت تلگرامِسیستم عامل هماهنگ را دارد. عال

 که در اداما کتاب به این مورد هم اشاره خواهیم کرد.های قابل حمل داشته باشیم، را روی هر کدام از تلگرام

 

 زمان از چندین حساب تلگراماستفاده هم
کند و شما تا زمانی کاه یاک سایم کاارت جدیاد تهیاه تلگرام روی یک شماره تلفن همراه کار میدانید هر حساب همانطور که می

ب کااربری توانید حساب جدید تلگرام برای خود ایجاد کنید. یا به عبارت دیگر به تعداد سیم کارتی که دارید قادرید حسانکنید نمی

خواهیم با چندین حساب کاه خورد؟ در خیلی از مواق  ما میدردی می های کاربریِ متعدد به چهدر تلگرام داشته باشید. اما حساب

هاایی کاه اصاال  کنیم و یاا زمانهر کدام شماره موبایل مختلفی دارند کار کنیم. به عنوان مثال وقتی که زیاد از تلگرام استفاده مای

 کارمان با تلگرام گره خورده است.

لگارام تب کاربریِ جدید برویم این است که روی هر حساب باید برای آن به سراغ حسا ترین عامل مرتبط با این کتاب که مااما مهم

هایی هستند کاه ( کانالPublicکانال عمومی ) منظور ازبسازیم و بیشتر از آن مقدور نیست.  عمومی عدد کانال 5توانیم تنها ما می

ایان امکاان را ندارناد و  Privateهای خصوصی یاا تی که کانالتواند عضو آنها شود. در صور( هر کسی میIDبا استفاده از شناسه )

 فقط با استفاده از پیوندِ دعوت، افراد قادر به عضویت در کانال خصوصی هستند.

برداشاته و  ها امکان جابجایی را ندارند! یعنی این طور نیست که شما بتوانید کانالی را از روی یک حساب تلگراماز طرف دیگر کانال

هاا و گفتگوهاا را باه یاک ها، اعم از عماومی و خصوصای و همچناین گروهکانال کل توانیدحساب دیگر وارد کنید. اما میروی یک 

کساانی کاه  توانید انجام دهید. اگر دیده باشایدحساب دیگر منتقل کنید که این کار را با تغییر شماره موبایلِ آن حسابِ تلگرام می

ابجایی کنند. در صورتی که به طور مستقیم شرکت تلگرام امکان جفروشند از این ترفند استفاده میخرند یا میهای تلگرام میکانال

ال را روی ها را میسر نکرده است. پس اگر شما خواسته باشید بعدها کانال را به شخص دیگری واگرار کنید، اگر تنها همان کانکانال

 ایید.زید، قادرید فقط همان کانال را به شخص دیگری واگرار نمیک حساب تلگرامِ جداگانه با یک سیم کارت دیگر بسا



 

یاک  ول چطاور رویااز چندین حساب تلگرام استفاده کنید باید چه کار کنیم؟ این بستگی به این دارد کاه ماا  حاال برای اینکه ما

کاه  را روی یک گوشیِ هوشمند بساازیمما باید حسابی  دانید در اولین قدمگوشی چندین حساب تلگرام را بسازیم. همانطور که می

ید چنادین همان مراحلی است که بعد از نصب تلگرام روی گوشی باید طی کنید و کار زیاد ساختی نیسات. اماا اگار خواساته باشا

ر است و با ه حساب را روی یک گوشی بسازیم، اینجا چندین حالت وجود دارد. حالت اول این است که گوشیِ شما چند سیم کارته

کنید. برای این منظور باید از دو یا چناد تاا نارم افازار تلگارام در کناار هام روی ها یک حساب تلگرام ایجاد میم از سیم کارتکدا

های سخهنتوانید روی گوشیِ خود نصب کنید، باید گوشیِ خود استفاده کنید. از آنجایی که یک ویرایش از تلگرام را چندین بار نمی

( +Telegram  )ب کنید. مثال  یکی همین تلگرام رسمی برای اندروید را نصب کنید و دیگری تلگرام پاالمختلفی از تلگرام را نص

ربردیِ های کاربردی که کاار هماان برناماا کاارا نصب کنید که یک جایگزین برای برناما کاربردیِ تلگرام است. از این دست برنامه

هماا شاما  ارند که البته رایگان نیستند. شاایددرخی از آنها امکانات بیشتری هم دهند بسیار زیاد است. بتلگرامِ رسمی را انجام می

کاه حتای  ها نسخا غیررسمی از تلگرام برای گوشیِ هوشمندِ اندرویدیِ شماستاسم موبوگرام یا تلگراف را شنیده باشید. این برنامه

توانیاد  شما هم نصب شوند. پس چندین حساب تلگرام را میهای برناما کاربردیِ تلگرام روی گوشیِتوانند در کنار دیگر ویرایشمی

ساب حهای غیررسمی مثل همین تلگراف امکان استفاده از چندین البته برخی از این برنامه همزمان روی گوشیِ خود داشته باشید.

 یِ خود جابجا شوید.دهد، بدون اینکه نیاز داشته باشید به برناما کاربردیِ دیگری روی گوشتلگرام را درون خودش می

های زرد، قرمز، سابز و مشاکی اسات کاه باه های رنگی، تلگرامهای رنگی هم داریم. منظور از تلگرامحتی اگر دیده باشید ما تلگرام

ر کناار آن تفااوت کاه د رایگان از طریق اینترنت قابل دریافت هستند و دقیقا  مثل همان برناما کاربردیِ تلگرامِ اصلی است. باا ایان

 های مختل  داشته باشید.کارتتوانید چندین حساب کاربری را با استفاده از شماره سیمشود. یعنی شما باز هم مینصب می

اما اگر گوشیِ شما چند سیم کارته نبود چه؟ در این حالت باز هم شما باید یک سیم کارت دیگار داشاته باشاید. دسترسایِ باه آن 

کارتی دارید روی یک گوشیِ عادی فعال است، باز هم باه راحتای ضروری است. پس اگر سیم سیم کارت برای دریافت پیامک از آن

توانید حساب تلگرام آن را روی یک گوشیِ هوشمندِ دیگر بسازید. به این صورت که هنگام وارد کردن شماره موبایل در نرم افزار می

تان ارساال رقمی برای 5وارد کنید. سپس پیامکی حاویِ یک کد  ای که روی گوشیِ غیرهوشمندتان است راتلگرام، شما باید شماره



خواهد شد که باید آن را وارد نرم افزار تلگرام روی گوشیِ هوشمندِ خود کنید. به هماین راحتای بااز هام قادریاد چنادین حسااب 

 کاربریِ روی یک گوشیِ هوشمندی که چند سیم کارته نیست داشته باشید.

ز هار کادام از امان دو تا حساب تلگرام روی دو تا نرم افزارِ تلگرام داریم. از االن باه بعاد، کنیم روی گوشیحاال ما تا اینجا فرض می

خاواهیم از رایاناا شخصایِ خاود بارای توانیم استفاده کنیم. حااال ماا میها روی هر دستگاهی با هر نسخه از تلگرام میاین حساب

های تلگرامی که روی گوشی ساختیم را بوها استفاده کنیم. برای این منظور باید حساها و حتی انجام گفتگساخت و مدیریت کانال

تان را روی رایاناا توانیاد اولاین حساابروی رایانا شخصی بیاوریم. پس طبق آموزشی که در فصل قبلی کتاب ارا ه شاد، شاما می

 شخصی بیاورید. اما برای دومی باید چه کار کنید؟

یافات رام قابل درایش از نسخا رایانا شخصیِ تلگرام در دستر  داریم که آن هم از طریق سایت رسمیِ تلگدر این حالت ما یک ویر

ار تلگرام را ش از نرم افزگفته می شود. یعنی بدون اینکه ما خواسته باشیم این ویرای ویرایشِ قابل حملِ تلگراماست. به این ویرایش، 

ای هاا و گفتگوهاا را باه جانرم افزار به همراه حسابِ کاربری و همچناین تماامی کانالروی رایانا خودمان نصب کنید، قادریم کل 

 حمال را لگارامِ قابالِتدیگری از همان رایانه یا رایانا دیگری منتقل کنیم! جالب نیست؟ از همین رو قادریم حتی چندین نرم افزارِ 

نادین چر همزماان باه جداگانه را باز نمایید. پس االن ما باه طاوروی یک رایانه باز کنیم و روی هر کدام از آنها یک حساب تلگرام 

 ست.هایِ رویِ آن برای ما میسر امدیریتِ کانالحساب تلگرام دسترسی داریم که 

رفته و https://desktop.telegram.org توانید به نشانی برای دریافت نسخا قابل حمل تلگرام که روی ویندوز اجرا شود، می

مگابایات را دارد  32کلیک کنید. نسخا قابل حمل تلگرام که حجمای حادود  Portable version for Windowsروی پیوندِ 

 کند.برای شما شروع به دانلود شدن می

 

رایاناا  Downloadsوال  درون پوشاا پس از دریافت این پرونده به مکانی که آن پرونده ذخیره شده است مراجعه کنیاد کاه معما

را طای  توانید آن را بادون اینکاه مراحال نصابشماست. االن با دو بار کلیک روی این پرونده که نمادی دقیقا  مثل تلگرام دارد می

روناده در په و کنید، چندین پوشاکنید، اجرا کنید. این پروندۀ تلگرام را درون یک پوشه قرار دهید. چرا که زمانی که آن را اجرا می

های مسایر فعلای وجاود کنار آن ساخته خواهد شد که اگر درون یک پوشا به خصوص نباشند، امکان قاطی شدن با دیگار پروناده

ه کاهای مختل  ممکن است با مشکل مواجه شوید. چرا که حساب کاربریِ فعلی دارد. در ضمن برای جابجا کردن آن هم بین رایانه

هایی که هم کاه دریافات کردیاد ها و عکسشود و تمامی فایلکنید، پس از انتقال غیر فعال میار فعال میهمینک روی این نرم افز

 شوند.حرف خواهند شد. چون این محتویات درون همین پوشه های مجاور پروندۀ اجرایی تلگرامِ قابلِ حمل ذخیره می

https://desktop.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/


 

های تلگارام دهد که ما پس از فعال کردن یکی از حسابی را نشان میندۀ دریافت شده است. اما تصویر پایین لحظه اوتصویر باال پر

ه تلگارام محتویااتی کا طور که گفته شاده درون ایان پوشاههمان پرونده هم در کنار آن ساخته شدند. چندینپوشه و یکروی آن، 

 شوند.ها و ... ذخیره میها، عکسکند، نظیر فیلمدریافت می

 

ورد نیاز کپی مبه تعداد )که ممکن است پسوند آن برای شما قابل نمایش نباشد(،  Telegram.exeحاال شما قادرید از این پروندۀ 

کاه در  نند آن چیازیکنید و هر کدام را درون یک پوشه قرار دهید و با اجرا کردن آن یک حساب تلگرام را روی آن باز کنید. به ما

 نیم.شما عرض شد. این گونه است ما توانستیم روی ویندوز چندین حساب تلگرام را اجرا ک فصل قبلیِ این کتاب خدمت

ا دریافات رحاال اگر سیستم عامل رایانا شخصیِ شما چیز دیگری است، از همان صفحه ای کاه تلگارام قابال حمال بارای وینادوز 

ت کنیاد. امل را دریافاتلگرامِ قابل حملِ خاصِ همان سیستم عکردیم، زمانی که با رایانا شخصیِ خود به آنجا مراجعه کنید، قادرید 

ید، هر کجا باشا باقیِ مراحل هم دقیقا  مثل همان چیزی است که اینجا به شما توضی  داده شد. شرکت تلگرام کاری کرده است که

 توانید مدیریت کنید.های تلگرامِ خود را ببه دسترسی به یک خط اینترنت حساب یا حساب

 

 با تلگرام رایانه آشنایی
دازیم. های مختلا  آن بیاناپس از اینکه ما توانستیم تلگرام را روی رایانه دریافت و نصب کنیم، حال بهتر است نیم نگاهی به بخش

کنیاد. در کنیم که ممکن است شما با استفاده از گوشیِ هوشمندِ خود اقدام به ساخت و مدیریت کانالِ خاود میالبته فراموش نمی



صورت هم هیچ مشکلی وجود ندارد. چرا که تمامی مراحلی که باید انجام دهید، که چه از نظر ظاهری و چه فنی یکای اسات و این 

داری ای کانالتفاوت زیادی ندارد. به این دلیل ما تلگرام رایانه را انتخاب کردیم برای آموزش که، اگر خواسته باشید به صورت حرفه

هار رایانا رومیزی که حاویِ صفحه کلید فیزیکی برای کار کردن با سرعت بیشتری اسات اساتفاده کنیاد. کنید، باید قادر باشید از 

 کنند و هیچ مشکلی هم وجود ندارد.چند که خیلی از مدیران کانال ها هستند که از گوشیِ خود استفاده می

ا قابال ، چاه از نساخپس حاال باید تلگرام را به صورت اجرا شده داشته باشیم. حاال چه از نسخا نصبی تلگرام استفاده کرده باشایم

خواهید یافات.  تلگرام را برای اجرا Start Menuحمل. اگر از نسخا نصبی استفاده کرده باشید با رفتن به فهرست شروع یا همان 

ه هسات، کا، هر کجایی ا به صورت قابل حمل مورد استفاده قرار داده باشید، باید روی پروندۀ اجراییِ آندر صورتی که اگر تلگرام ر

 دو بار کلیک کنید تا نرم افزار برای شما اجرا شود.

 

ایش ماعارض صافحه ن نمای نرم افزار تلگرام روی رایانه دقیقا  مثل تلگرام روی گوشیِ شماست. اما به دلیل اینکه اینجا محادودیت

صاویر بااال( وجود ندارد، پس طبیعی است که نوار گفتگوها )در سمت چپ تصویر باال( در کنار صفحا گفتگوها )در سامت راسات ت

ثال تلگارام مهای پنجرۀ نرم افزار با بگیرید و عرض آن را کم کنید، خواهید دید که دقیقاا  نماای آن قرار گیرد. در حالی که اگر لبه

 فزار تلگرام استفاده کنید.توانید از نرم اد. پس به مانند همان میاندرویدیِ شما خواهد ش



 

هایی که در آنها هستیم یا ساختیم را ببینایم. باا کلیاک ها و همچنین گروهتوانیم تمامی گفتگوها، کانالپس از نوار سمت چپ می

توانیاد، میهرسات گفتگوهاا هام تجوی باالی فشود. از جعبا جسروی هر کدام، صفحا همان گفتگو، کانال یا گروه نمایش داده می

ر زماان هام ه ها بگیرد.موردی را جستجو کنید. بدون اینکه زمانی از شما برای پیدا کردن کانال، گفتگو، گروه و یا مورد خاصی از آن

حتاوای ما دیگار اناواع توانید متن یکه وارد صفحا گفتگویی شدید، در پایین صفحه همان نواری وجود دارد که با استفاده از آن می

وار نامت چپِ ایان مد نظر خود را ارسال کنید. به عنوان مثال اگر خواسته باشید عکسی را بفرستید، باید روی عالمت سنجاق در س

کاس، ه از جملاه عکلیک کنید و پس از آن پروندۀ مد نظرتان را از روی رایانا خود انتخاب کنید. به سادگی هر چند تاا کاه پروناد

ها و ارسال نمایید. از ارسال شاکلک Sendبا کلیک روی دستور  وتوانید انتخاب کنید یا هر چیزی که خواسته باشید را می ویدیو و

 همچنین پیام صوتی هم غافل نشوید.

ندیادیم. اماا باه ها ما هیچ گوناه اختالفای ها و گروهکار دقیقا  مثل تلگرام گوشی بود و برای کار کردن با گفتگوها و کانال یتا اینجا

وی آن کلیاک سراغ سه خطی که به صورت افقی در باال، سمت چپ نرم افزار، قبل از نوار جستجو وجود دارد خواهیم رفت. پاس ر

 کنیم.می

 



هاا، رسات مخاطبباز هم اگر با تلگرام گوشیِ خود کار کرده باشید، نمای این نوار آشنا است. ایان قسامت باه ماا امکاان دیادن فه

ار را باا دهد. به ترتیب از باال به پایین موارد موجود در این ناوو همچنین ساخت کانال، گروه و ایجاد گفتگوی جدید را میتنظیمت 

 هم بررسی خواهیم کرد.

توانیاد تاان را میدر باالترین قسمت که با پس زمینا آبی رنگ مشخص شده، شما عکس نمایه، نام و همچنین وضعیت برخط بودن

توانید انجام دهید. حااال یا تنظیمات همین نرم افزار هم می Settingsمشخصات را عکس نمایه و نام را از طریق بخش  ببینید. این

 نوبت آن بخش هم خواهد رسید.

New Group  :ور کلیاک برای ساخت یک گروه جدید که نوعی از محیط فعل و انفعالی بر پایا تلگرام است بایاد روی ایان دسات

ساخت  کند. البته راج  بهاخت گروه را طی کنید. ساخت گروه هم به مانند کانال تلگرام است و تفاوت زیادی نمیکنید و مراحل س

  گروه هم کتاب دیگری نگاشته شده است که توصیه خواهد شد آن کتاب را هم از سایت کاربر رایانه دریافت کنید.

New Channel  :ن دساتور عدی کتاب به شما یاد خواهیم داد کاه باا کلیاک روی ایاما با این بخش بیشتر کار داریم. در فصل ب

و به شاما  های تلگرامیِ خود را بسازید. مراحل آن بسیار ساده است و ظرف چند دقیقا کانال شما ساخته شدهبتوانید کانال یا کانال

 تحویل داده خواهد شد.

Contacts  :شود. این فهرسات از روی دفترچاه تلفان های تلگرام شما نمایش داده میبا کلیک روی این دستور، فهرست مخاطب

هاا موجاود و قابال دساتر  شود و از این به بعد با هر نسخه از تلگرام که کار کنید، ایان فهرسات مخاطبگوشیِ شما دریافت می

رسات تن از ایان فهحرف و اضافه کردن آنها انجام دهید. البته افزودن یاا کاساهستند. بدون اینکه خواسته باشید کار دیگری برای 

 ه راحتی انجام دهید.بتوانید این کار را می Contactsکامال  دست شماست که با کلیک روی 

Settings  :  بخاش را هام یان اتنظیمات نرم افزار تلگرامِ شما در این قسمت نهفته شده است. شاید خواسته باشید برخی از مواق

 ترین آنها در ادامه اشاره خواهیم کرد.یاد بگیرید که به مهم

Telegram FAQ  :منتقل خواهید شد که قادریادرام با عنوان سواالت متداول ای از سایت تلگبا کلیک روی این دستور، به صفحه 

 ولی روان است. به اطالعات خود راج  به تلگرام اضافه کنید. البته این اطالعات به زبان انگلیسی

شاتری راجا  باه اطالعات بی Aboutدر انتهای این نوار هم شما نسخا تلگرامِ مورد نظرتان را خواهید دید. همچنین با کلیک روی 

 توسعه دهندگان این نرم افزار خواهید دید که ما به آن بخش دیگری کاری نداریم.

Contacts - دفترچه مخاطب ها 

توانید ببینید که چاه یمدفترچه تلفن است که با کارکرد آن آشنایی دارید. با استفاده از دفترچه تلفن  تلگرام دارای بخشی با عنوان

نها را وارد کنید. م کاربریِ آکسانی حساب تلگرام دارند و با آنها ارتباط برقرار کنید. بدون اینکه خواسته باشید مدام شماره تلفن یا نا

 توانیم انجام دهیم:می Contactsدو تا کار مهم را ما از بخش 



 ها با استفاده از شماره تلفن اوافزودن یک مخاطب به دفترچه مخاطب -1

 هاحرف کردن یک مخاطب از دفترچه مخاطب -2

توانید موجود در باالی صفحه می Searchشود. از جعبا ها نمایش داده میفهرست مخاطبکنیم. کلیک می Contactsپس روی 

توانیاد باا وی شاود و میمخاطب خاصی را جستجو کنید. با کلیک روی عنوان هر مخاطب صفحا گفتگو با همان مخاطاب بااز می

 گفتگو کنید و محتوا برای او ارسال کنید.

 

ای باا عناوان د. پاس از آن جعباهکلیک کنی ADD CONTACTولی برای افزودن یک مخاطب جدید باید از پایین این جعبه روی 

New Contact که باید مشخصات مخاطب جدید را وارد کنید: باز خواهد شد 

 First Name نام مخاطب : 

 Last Name توانید خالی بگرارید(.: نام خانوادگی مخاطب )این گزینه را می 

 Phone number 98+شمارۀ کشوری. برای ایران : شماره تلفن وی، به همراه پیش . 

توانیاد  میکه کلیک کنید، افزودن مخاطب جدید انجام خواهد شد و شما وارد صفحا گفتگو با وی خواهید شد. حاال Createروی 

 با او وارد گفتگو شوید.

 های تلگرام باید وارد صفحا گفتگوی با او شد. برای ایان کاار یاا وارد صافحااما برای حرف کردن یک مخاطب از فهرست مخاطب

فتگوی با او باز گروی نام آن کلیک کنید تا صفحا  Contactsوی قبلی شوید که قبال  با او در تما  بودید. یا از طریق بخش گفتگ

 دهد.شود. تصویر زیر این صفحه را نشان می



 

اال سامت بدر  Deleteحاال روی نوار باالی صفحا گفتگو کلیک کنید. به صفحا مشخصات گفتگو خواهید رفت که باید روی دکما 

های این حسابِ تلگرامِ شما حرف خواهد شاد. باه هماین راستِ این بخش کلیک کنید. پس از آن این مخاطب از فهرست مخاطب

 های خود حرف کنید.بتوانید از دفترچه مخاطترتیب هر مخاطبی که خواسته باشید را می

 

 

Settings - تنظیمات 
ماتی ه تمام تنظینین بخش شامل تنظیمات پرکابرد است. اما تلگرام؛ نسخا ویندوزیِ آن. ارسیم به بخش تنظیمات نرم افزار اما می

غ اید به سرابنشد،  که از طریق تلگرام گوشیِ هوشمندِ شما قابل دستر  است. پس در آن حالتی که تنظیم خاصی در اینجا یافت

 گوشیِ خود بروید.



 

 SETنید مشخصات حساب خودتان را تعیین کنید. با کلیک روی دکما آبی رنگِ توااز طریق جعبا باالی صفحه تنظیمات، شما می

PROFILE PHOTO ها برای طرف مقابل شما زمانی که هایی را در نظر بگیرید. این عکسقادرید برای حساب خود عکس یا عکس

توانید می EDIT. اما با کلیک روی ها دقت داشته باشیددر حال گفتگو با وی هستید قابل نمایش است. پس در انتخاب این عکس

 کلیک کنید. SAVEنام و نام خانوادگِی خود را ویرایش کنید و روی 

 

تان را به کاربری را خواهید دید که شماره تلفن شما و همچنین نام Infoتنظیمات اصلی برخواهیم گفت. بخش  صفحادوباره به 

بندد که باید روی آن کلیک نقش می Choose Usernameاربری نساختید، عبارت کدهد. البته اگر تا به االن نام شما نشان می

ا با شما اسه، بدون دانستن شماره تلفن شمز این شنتوانند با استفاده اد انتخاب کنید. دیگران میای را برای خوکرده و یک شناسه

کلیک  SAVE کنید نباید توسط فرد دیگری انتخاب شده باشد و در نهایت باید رویدر ارتباط باشند. شناسه ای که انتخاب می

 کنید.



 

ها برای رسیدن پیام جدید است. مثال  اگار گزیناا رسانیحاویِ تنظیماتی برای نمایش و نحوۀ نمایش اطالع Notificationsبخش 

Desktop notifications های ویندوز برای اطالع رساانی باه شاما اساتفاده رسانیرا فعال کنیم، نرم افزار تلگرام از سبک اطالع

 خواهد کرد.

 

افازار  را فعال کنید، نرم Update automaticallyمی نرم افزار است. مثال  اگر گزینا هم حاوی تنظیمات عمو Generalبخش 

های مختل  نرم افزار توانید زبان قسمتمی Change languageخودش را به صورت خودکار به روز خواهد کرد. یا با کلیک روی 

 خواهیاد زماانی کاه رایاناا شاما روشانرا تغییر دهید. البته در حال حاضر زبان فارسی در این فهرست موجود نیست. اگر هام می

فعاال را  Launch Telegram when system startsخودکار اجرا گردد، بایاد گزیناا  شود، این نرم افزار تلگرام به صورتمی

 کنید.

 



را انتخااب  Autoر تلگرام را تعیین کنیاد. اگار های مختل  نرم افزاتوانید مقیا  نمایش قسمتمی Interface Scaleاز قسمت 

 کنید به صورت خودکار با توجه به رزولوشن نمایشگر شما، این مقیا  تعیین خواهد شد.

 

 Enterخواهید باا یاک باار توانید مشخص کنید. مثال  اگر میرا میتنظیمات مربوط به صفحا گفتگوها  Chat Settingsاز بخش 

اب کنیاد. را انتخ Send by Ctrl+Enterزدن از صفحه کلید، خط بعدی ساخته شود به جای اینکه پیام ارسال گردد، باید گزینا 

محتواهاا چاه زماانی باه  کدام توانید تعیین کنید کههم می Automatic media download settingsبا کلیک روی پیوندِ 

 صورت خودکار دانلود شوند و کدامین یک دانلود نشوند.

 

 Choose fromتوانید پس زمینا بخش گفتگو ها را تغییر دهیاد. باا کلیاک روی به راحتی می Chat backgroundاز بخش 

gallery خواهید عکس دلخواهی را برای پاس میهای پیش فرضِ خود تلگرام موردی را انتخاب کنید و اگر توانید از روی عکسمی

 را انتخاب کنید و عکسی را از روی رایانا خود برگزینید. Choose from fileزمینه قرار دهید، باید روی 

 

خواهید روی نرم افزار تلگرامِ خاود های تنظیمات نرم افزار تلگرام است. اگر میترین بخشاز مهم Privacy and Securityخش ب

کنید. ش نمیکلیک کنید. البته مطمئن باشید که این رمز عبور را فرامو Turn on local passcodeرمز عبور بگرارید باید روی 

توانید تمامی جلساتی که این حساب تلگرام باا می Show all sessinsچون بعدا  ممکن است که به مشکل بخورید. با کلیک روی 

سایِ هار کادام را کنید. یعنی دستر Terminateآنها فعال است را ببینید؛ حاال روی هر دستگاهی. از همین جا هم قادرید آنها را 

 قط  کنید.



 

است که اگر تا االن مدت زمان زیادی  Manage local storageهم شامل دیگر تنظیماتی مثل  Advanced Settingsبخش 

ی که نیاازی ها، ویدیوها و دیگر انواع محتوایاز استفادۀ این نرم افزار گرشته است، بهتر است نگاهی به این بخش بیاندازید که عکس

 ندارید را از روی رایانا خود و مکانی که تلگرام آنجا نصب شده است را حرف کنید.

 

ر دفعا بعدی که نارم کلیک کنید. با این کا Log Outاین حساب را از روی این نرم افزار ببنید، باید روی  و در نهایت اگر خواستید

 معرفی کنید. ه نرم افزاربافزار تلگرام را اجرا کردید، مثل زمانی است که تازه تلگرام را نصب کردید. یعنی باید یک حساب تلگرام را 

یریت کردن تگرام و مد ر تلگرام رایانه آشنا شدید، وقت آن است که به سراغ نحوۀ ساخت کانالحاال که با کلیات و تنظیمات نرم افزا

 آن برویم. به شما قول خواهیم داد که چیزهای خوب و جدیدی را یاد بگیرید.

 

 گام به گام تا ساخت کانال
اصلیِ  به سراغ ساخت کانال تلگرام، که موضوعی آن آشنا شدید، وقت آن است که های تلگرام و نرم افزارهاحال که با بیشتر قسمت

کنیم. در نهایات کاناالِ ماا ای از تلگرام اساتفاده مایاین کتابِ آموزشی است برویم. برای ساخت کانال مهم نیست که از چه نسخه

باشیم. کاار کاردن باا به کانال را داشته  توانیم ارسالمان دسترسی داشته باشیم میساخته خواهد شد و ما از هر کجا که به حساب

هاای ها را به سامت اساتفاده از کانالکانال هم بسیار ساده است، به طوری که شاید همین عامل یکی از دالیل مهمی بود که خیلی

 تلگرامی به عنوان رسانه کشاند.

های تلگارام باه ی دیگار نساخهآموزیم. ولی مراحل کار روپس ما اینجا روش انجام ساخت کانال را در نرم افزار ویندوزیِ تلگرام می

 کنیم.همین شیوه است و تفاوت زیادی ندارد. پس نرم افزار تلگرام را روی ویندوز باز می



 

احال کلیک کنیاد تاا وارد مر New Channelعالمت سه خط در باال سمت چپ نرم افزار کلیک کنید. حال روی پس از آن روی 

رای ایان تاان را وارد کنیاد. باگام به گام ساخت کانال شوید. در اولین مرحله )تصویر زیر( شما باید نام و همچنین توضیحات کانال

تشاار تان و همچنین در باالترین قسمت هر انتان را وارد کنید. این نام در باالی کانالنام کانال Channel nameمنظور در جعبا 

ما در ( می شود، باز هم عنوان کانال شاForwardاز کانال شما بازنشر ) شود. در مواقعی هم که پستیاز کانال شما نمایش داده می

ت، بندند. پس انتخاب یک عنوان خوب که با اولین نگاه بتوان متوجه شد کاه کاناالِ شاما راجا  باه چیساباالی متنِ پیام نقش می

 شد.تواند مفید باخیلی می

 

بازدید کنندگان زمانی کاه وارد بخاش توانید توضیحاتی که برای هم که به صورت اختیاری است شما می Descriptionدر جعبا 

شود را وارد کنید. حتما  فراموش نکنید که در بین این توضیحات یک راه ارتباطی کاه شوند نمایش داده میتان میمشخصات کانال

شماست را بنویسید که مخاطبان کانال بتوانند به طور مستقیم باا شاما در ارتبااط باشاند و نظارات و  همان شناسا حسابِ تلگرامِ

پاریرد، بایاد توضایحاتی را در اینجاا قارار تان تبلیاغ میپیشنهادت خود را با شما در میان بگرارند. در خیلی از مواق  هم اگر کانال

 دهید.



ایین این جعبه کلیک پدر  CREATEانید تغییر دهید. پس این دو گزینه را پر کرده و روی توالبته عنوان و توضیحات را هم بعدا  می

شوید که باید نوع کانال را تعیین کنید. تلگرام ساخت دو نوع شود و وارد مرحلا بعدی میکنید. در این مرحله کانال شما ساخته می

 پریر کرده است که از این قرار است:کانال را امکان

 کانال ع( مومیPublic Channel : )( این نوع کانال حاویِ یک شناسهIDاست که هما کااربران تلگارام می ) توانناد باا

ار تلگارام توان وارد جعبا جستجوی نرم افزاستفاده از این شناسه کانالِ عمومیِ شما را پیدا کنند. شناسا هر کانالی را می

اناال یان ناوع از کما خواسته باشید یک کانال شلوغ داشاته باشاید بایاد اکرد تا کانالِ عمومیِ مورد نظر پیدا شود. اگر ش

 های تجاری یا تبلیغاتی یا سرگرمی باید از همین نوع باشند.تلگرام را انتخاب کنید. به عنوان مثال کانال

 ( کانال خصوصیPrivate Channelکانال : ) فقاط افاراد های خصوصی برای عضویت در آنها معموال  محدودیت دارند و

( Join Linkتوانند به عضویت کانال درآیند که دارای پیوند )لینکِ( دعوت باشند. به این پیوند، لیناکِ جاوین )زمانی می

شاود و باه صاورت سازید بارای کاناال شاما در نظار گرفتاه میشود. پیوند دعوت هم زمانی که کانال را میهم گفته می

ازدیاد کاناال بد. قابلیت تعیین توسط شما را هم ندارد. اگر قصاد شاما افازایش شوتصادفی از حروف انگلیسی تشکیل می

رای است، از ساخت کانال خصوصی خودداری کنید. چرا که همانطور از اسمش پیداست، این کاناال خصوصای اسات و با

صای راه انادازی ل خصوهای خود یک کانااکالسیجم  خاصی از افراد ساخته خواهد شد. مثال  قصد دارید برای جم ِ هم

 های دیگر.آموزان کال کنید که فقط آنها بتوانند از محتوای کانال استفاده کنند، نه دانش

 

ای با را برای ساخت کانال عمومی انتخاب کنید، در قسمت پایین این جعبه که گزینه Public Channelپس اگر گزینا اول یعنی 

سازد، را تعیین کنید. تعیین شناسه دستِ خود شماست. در نهایت پیوندِ کانال را می وجود دارد، باید شناسا کانال، که Linkعنوان 

البته باید در نظر داشته باشید که این شناسه قبال  توسط فرد یا کانال دیگری انتخاب نشده باشد. در غیر این صورت پیام قرمز رنگِ 

Sorry, this link is already occupied د. اماا اگار باه مانناد تصاویر بااال هشادارِ را دریافات خواهیاد کارThis link is 

available  را دریافت کنید، به این معنی است که شناسه ای که انتخاب کردید درست است و قابل انتخاب اسات. پاس باا خیاال

د یا هماان شناساا کلیک کنید. البته باز هم باید خدمت شما عرض کنم که نوع کانال و همچنین پیون SAVEتوانید روی راحت می

تان تبلیغ کرده باشید و مدت زمان زیادی از سااخت و محبوبیات آن گرشاته کانال هم بعدا  قابل تعویض است. البته اگر روی کانال



باشد، با تغییر نوع کانال یا تغییر شناسا کانال ضربا بزرگی به کانال خواهید زد! پس همین اول یک شناسا خود بارای کاناال خاود 

 کنید.انتخاب 

باود بارای  را برای ساخت یک کانال خصوصی انتخاب کنید، این کانال حاویِ یک پیوند خواهد Private Channelاما اگر گزینا 

شاود. باه تصاویر یمدعوت افرادی که قصد دارید به عضویت کانال شما در بیایند. که این پیوند در پایینِ همین جعبه نماایش داده 

 زیر نگاه کنید:

 

توانیاد د را مینشان داده شده است، همان پیوندِ دعوتِ کانالِ خصوصیِ شماست. این پیونا Invite Linkپیوندی که در زیر عبارت 

توانید آن را تغییر مینهمین االن بردارید، یا اینکه بعدا  هم قادرید آن را به دست آورید. ولی چیزی که مهم است این است که شما 

 شود.یای از حروف انگلیسی ساخته مصورت تصادفی از مجموعه دهید. این پیوند به

 هم هست. اگار در خیلی از مواق  شاید دیده باشید که یک کانال به صورت عمومی ساخته شده است، اما دارای لینک جوین نکته:

تان را داشته باشید، در همین مرحله کاافی اسات ایان پیوناد را خواهید پیوندِ جوین یا همان پیوندِ دعوتِ کانال تلگرامشما هم می

شاما  رحله دیگر باهاش کنید. این پیوند همان پیوندِ جوینِ کانال شماست. اما پس از رد این مکپی کرده و در جای مناسبی ذخیره

لِ های لینک جوین این است که کاربر برای عضو شدن در کانانمایش داده نخواهد شد! پس فرصت را غنیمت شمارید. یکی از مزیت

بارای عضاویت در  در پایین کانالِ شما jonn channelستور کند، نیازی به کلیک کردن روی دشما، زمانی که روی آن کلیک می

 ندارد. کانال

کنیم و روی ساازیم. پاس گزیناا اول را انتخااب مایای که برای آن تعیین کاردیم میحاال ما در اینجا یک کانال عمومی با شناسه

SAVE کنیم.کلیک می 



 

از کساانی کاه در فهرسات  نظار کنایم. درایان مرحلاه بایاد تاوانیم از آن صارفبه مرحلا بعدی خواهیم رفت که باه ساادگی می

ای ایان کاار برهای حسابِ تلگرامِ ما هستند، افرادی را به کانال دعوت کنیم. یعنی به زور آنها را به عضویت کانال در آوریم! مخاطب

انال خواهیم شاد و نیم که وارد کبیکلیک کنیم. حال می INVITEشان کنیم و روی باید یکی یکی با کلیک کردن روی آنها، انتخاب

ور کنیاد، ین مرحلاه عبااعضای اولیا آن کسانی هستند که ما آنها را به اجبار به عضویت کانال درآوردیم. اگر هم خواسته باشید از ا

 در پایین جعبه کلیک کنید. SKIPتان اضافه کنید، کافی است روی دکما بدون اینکه افرادی را به کانال

 

پاس  تان کردید، وجود خواهد داشات!مسدود شدن کانال به وسیلا گزارش افرادی که شما به اجبار آنها را عضو کانال امکان توجه:

های شما هست که چنین کانالی را دوست نادارد، باا اجباار وی را عضاو کاناال خاود کنید شخصی در فهرست مخاطباگر فکر می

ها، و سپس افزودن آنها به کاناال شان به فهرست مخاطباز شماره تلفن استفاده نکنید. در ضمن از افزودن افراد به صورت دستی با

امال  کتان به شدت افزایش خواهد یافت. افزایش اعضای کانال باید به طور که خطر مسدودیت کانال ؛از این روش هم خودداری کنید

 کنید.طبیعی و خود به خود انجام گیرد. که البته شما هم باید برای آن تبلیغ 



پس ، دوماین و سااز هماین االن قادریاد اولاین اکنون کار ساختِ کانال به اتمام رسیده است و شما وارد صفحا کانالِ خود شادید.

ماان آشانا هاای مختلا  کانالتان را منتشر کنید. اما اجازه دهید چند تا تنظیم اولیه را انجام دهایم و باا بخشچندین پستِ کانال

 شویم.

 

ین چناد دهد. در سمت چپ موردی با همان نام کانالی کاه همانمایی از نرم افزار تلگرام بعد از ساخت کانال را نشان میتصویر باال 

ما . حااال چاه شادقیقه پیش ساختیم ظاهر شده است. عالمت بلندگو که قبل از نام کانال نشان داده شده، نشان دهندۀ کانال است

 باشید.صاحب آنها باشید چه شما عضو آنها شده 

بینیم. نوار پایین برای ارساال رویم. در اینجا ما دو تا نوار میاما به سراغ بخش سمت راست یا همان صفحا اصلیِ مدیریت کانال می

تن، ماقبیال عکاس،  پست یا محتوای جدید کاربرد دارد که با آن هم آشنا خواهیم شد. اما تا همین حد بدانید که هر نوع محتوا از

های کانال خود ارسال کنید. یک گزیناا تنظیمای هام توانید برای مخاطبیا هر چیز دیگری که فکرش را بکنید می تصویر، فایل و

یم های کانال هنگام ارسال پستِ جدید وجود دارد که با آن هام آشانا خاواهبرای نمایش یا عدم نمایش اطالع رسانی برای مخاطب

 شد.

ه کنیم، صفحه مشخصات و ویرایش کانال برای ماا کاد که زمانی که روی آن کلیک مییک نوار هم در باالی صفحا کانال وجود دار

ا داشاته تواند چندین مدیر برای انتشار محتاواین را هم فراموش نکنید که کانالی که ساختید میمدیرِ کانال هستیم باز خواهد شد. 

ولاین باار اسی که بارای کهستید که کانال را ایجاد کردید. هر  باشد. اما مدیرِ اصلی که تمامیِ اختیارات کار را در دست دارید، شما

 تواند انجام دهد.کانالی را بسازد، او مدیر کلِ کانال خواهد شد و هر نوع ویرایشی، از قبیل حرف کردن کانال را وی می

 گردد. زای به مانند تصویر زیر برای ما باکنیم تا صفحهروی نوار باالی کانال کلیک می



 

تواند آنها را ویرایش کند. دیگاران زماانی کاه وارد ایان تواند مشخصات کانال را ببیند، حتی میاینجا عالوه بر اینکه مدیر کانال می

ز اشوند، فقط قادرند مشخصات کلیِ کانالِ شاما را ببینناد و قاادر باه ویارایش کاردن آن نیساتند. البتاه برخای بخش از کانال می

 د مدیرهای کانال هم برای دیگران قابل دیدن نیست.مشخصات کانال مثل تعدا

یان ترین قسامت ادراین صفحه تصویرِ کانال، عنوان کانال، تعداد اعضای کانال، همچنین توضیحات کانال نقش بسته اسات. در بااال

شاوید. در ال میکنید، وارد بخش ویرایش مشخصات کانوجود دارد که زمانی که روی آن کلیک می EDITای با عنوان صفحه دکمه

چاه  توانیاد مشااهده کنیاد کاهدر پایین این صفحه هم می اداما کتاب به شما خواهیم گفت که چطور باید این کار را انجام دهید.

گر دیگر ها، ویدیوها، پرونده های صوتی و دیتعداد انواع مختل  محتوا درون کانال منتشر شده است. به عنوان مثال تعداد کل عکس

 بندی شده به آنها دسترسی داشته باشید.توانید به صورت دستهوا قابل نمایش است که با کلیک روی آن به راحتی میانواع محت

شخصات مجاد کنید و پس دراین فصل از کتاب آموزش گام به گام ساخت کانال تلگرام، یاد گرفتید که چطور کانالِ تلگرام خود را ای

 .کانال اشاره خواهیم کرد و تنظیمات اداما این کتاب به نحوۀ ویرایش درآن را در هنگام ساخت تعیین نمایید. 

 



 ویرایش مشخصات و تنظیمات کانال تلگرام
رسد. اما قبل از انجام ایان تنظیماات، مجادد باه صافحا مشخصاات تان را ساختید، نوبت به انجام تنظیمات اولیه میحاال که کانال

خاود  اناال تلگارامِقبلیِ این کتاب، راج  به آن توضیحات اولیه ارا ه شد. پس وارد صافحا ککانال خواهیم رفت که در انتهای فصل 

 شوید و روی نوار باالییِ آن کلیک کنید. صفحا مشخصات کانال باز خواهد شد.

 

ینی کاه ایپااین صفحه از دو قسمت کلی تشکیل شده است. قسمت باالیی که برای ویرایش مشخصات کانال کاربرد دارد. و قسمت 

از بخش پایین، شاهد توضیحاتی هستیم کاه در زماان سااخت  Infoسمت قتوانیم مشخصات بیشتری از کانال را ببینیم. در ما می

 کانال خودمان تعیین کردیم. برای ویرایش این توضیحات باید از بخش باالیی این صفحه اقدام کنیم.

دیاد باه که اگر فعال نباشد، هنگام ارسال پست ج Notificationsان یک گزینا تنظیمی وجود دارد با عنو Settingsدر قسمت 

کاناال  امکاان دارد شما هشدار داده نخواهد شد. حاال شما با خودتان بگویید که مگر من خودم مدیر کانال نیستم؟ چرا هستید! اماا

خواهیاد ایان داده خواهد شد. پس اگر میاشید که با انتشار پست توسط آنها به شما هم اطالع رسانی های دیگری هم داشته بمدیر

 ها برای شمای ِمدیر هم غیر فعال شود، تیک این گزینه را بردارید.رسانیاطالع

توانیاد مادیرهای فعلایِ می administrator 1دو تا پیوند وجود دارد کاه باا کلیاک روی اولای، یعنای  Membersدر قسمت 

نوشته شده، به این معنا است که این کانال فقاط یاک  administratorقبل از عبارت  1تان را ببینید که از آنجایی که عدد کانال

مدیر دارد و آن هم شخصِ خود بنده است. اگر قصد اضافه کردن مدیر دیگری داشته باشیم، باید روی این گزینه کلیک کنایم، و از 

ب کنیم. پس دقت داشته باشید فردی که قرار است به هایی که داریم یک یا چند نفر را به عنوان مدیر جدید انتخافهرست مخاطب



های گفتاه های تلگرامِ شما وجود داشته باشد. پس به روشعنوان مدیرِ جدید کانال انتخاب شود، از قبل باید درون دفترچه مخاطب

در پایین  ADD ADMINISTRATORهای خود اضافه کنید. پس از آن کافی است روی دستور شده اول آن را به فهرست مخاطب

 های خود افرادی را برای مدیر شدن درون این کانال انتخاب کنید.صفحه کلیک کنید و از فهرست مخاطب

 

توانناد یتوانند پست و یا محتوای جدیدی به کانال اضافه کنند. البته باید دقت داشاته باشاید کاه آنهاا نممدیرها به مانند شما می

ی بااقی شه مادیرِ اصالدهند. در ضمن امکان حرف مدیرِ اصلی از کانال را ندارند. پس مدیرِ اصلی همیتنظیمات مهمِ کانال را انجام 

 خواهد ماند و هیچ طور حرف نخواهد شد. مگر اینکه کانال حرف گردد.

نشان دهندۀ تعاداد اعضاای کاناال  1است که عدد  member 1از صفحه مشخصات کانال  Membersدومین دستور از قسمت 

ویت کاناال است. خب؛ کانالِ ما به دلیل تازه تاسیس بودن تنها یک عضو دارد و آن هم مدیرِ اصالی اسات و کاس دیگاری باه عضا

عضاای هماا ا کنید روی این پیوند که کلیک کنیم، فهرستی از اعضای فعلیِ کانال نشان داده خواهد شد. البته دقت درنیامده است.

 بقیا اعضا دور از دستر  شما هستند. وتوانید ببیند عدد از اعضا را می 200رسد که شما تنها توانید ببینید. به نظر میرا نمی

ن کاار روی تاان بیافزاییاد. بارای ایااز همین جا قادرید اعضایی که نتوانستید در مراحل ساخت کانال تلگرام اضافه کنید را به کانال

ADD MEMBERS ها افرادی که قصد اضافه کردنشان را دارید انتخاب کنیاداز پایین این جعبه کلیک کرده و از فهرست مخاطب 

 کلیک کنید. INVITEو روی 



 

شاود باا عناوان دیاده می Actionsآییم. در اینجاا یاک دساتور دیگار در قسامت مان میمجدد به صفحه مشخصات کانال تلگرام

Delete Channelتان را برای همیشه حرف خواهد کارد. پاس ر روی آن کلیک کنید، تلگرام با گرفتن تایید از شما کانال. که اگ

عضاا و تان حرف گردد، به هیچ عناوان قابال بازیاابی نیسات. تماام ادر انتخاب این دستور نهایت دقت را داشته باشید که اگر کانال

یان هند رفت. پس زمانی کانال را حرف کنید که از انجاام ای از بین خواهایی هم که درون کانال ارسال کردید، همگهمچنین پست

 پریریِ آن اطمینان دارید.کار و همچنین عدم برگشت

االیی صافحا باپس تا اینجا با مشخصات کانال تلگرام و همچنین مدیریت مدیران و اعضای کانال آشنا شدیم. اماا باه ساراغ بخاش 

 یر زیر کامال  مشخص است.مشخصات کانال خواهیم رفت که در تصو

 

ماان اسات. هماانطور کاه تاا االن دیدیاد، ما اینجا چند تا کار را باید انجام دهیم. اول از همه انتخاب یک تصویر مناسب برای کانال

که این تصویر چنادان  استفاده کرده و تصویر کانال را ایجاد کرد. "ک"کانال ما عکسی نداشت. پس تلگرام به جای آن از دو عبارت 

کلیاک  SET PHOTOمناسب و گویای محتوای کانالِ ما نیست. پس باید آن را تغیی دهیم. برای این کاار روی دکماا آبای رناگِ 

مان عکسی را برای در نظر گرفتن تصاویر بایستی از درون رایانه یا دستگاهای برای ما باز خواهد که میکنیم که بعد از آن پنجرهمی

تان ندارید، باا اساتفاده از موتاور جساتجو درون برگزینیم. پس باید عکس را از قبل آماده کرده باشید. اگر عکسی برای کانالکانال 

اینترنت جستجو کرده و یک عکس مناسب با محتوای کانال را پیدا کنید. البته خیلی از مواق  هم شاید نیااز باشاد عکاس را کمای 



ای مثل فتوشاپ انجاام دهیاد. اماا اگار ایان آن، این کار را باید با استفاده از یک نرم افزار حرفهویرایش کنید که در بهترین حالت 

افزار را هم ندارید، به راحتی حتی قادرید از هر برناما دیگری که روی گوشی یا رایانا خود دارید اساتفاده کنیاد. نارم افزارهاای نرم

 سبک و سادۀ بسیاری برای این کار وجود دارند.

کنید که باید شود. در تصویر زیر مشاهده میس از اینکه عکسی را از روی رایانا خود انتخاب کردید، عکس آمادۀ ویرایش شدن میپ

هایی که در اطراف محایط عکاس ای که قرار است به عنوان عکس کانال برش بخورد را انتخاب کنید. برای این کار از دستکحیطه

 کلیک نمایید. SAVEر نهایت هم روی شوند استفاده کنید. دظاهر می

 

 اهد شد.پس از آن کانال شما صاحب عکسی خواهد شد که برای هما اعضای کانال و همچنین کاربران تلگرام نمایش داده خو

 

دهید، یک پست راجا  باه هماین موضاوع هام درون کاناالِ شاما منتشار خواهاد شاد. کاه هر زمان که عکس کانال را تغییر می

 گردند.کانال شما هم از این موضوع مطل  می هایمخاطب



 

شاوند. اماا اگار پس االن کانالِ ما شامل یک عنوان، عکس و همچنین توضیحاتی است که در پاایین ایان صافحه نماایش داده می

در باال سامت  EDITخواسته باشید عنوان و توضیحات کانال را تغییر دهیم باید چه کار کنیم؟ برای این کار کافی است روی دکما 

 برای ما باز خواهد شد. Edit channelراستِ همین صفحه کلیک کنیم. جعبا 

 

قادریاد توضایحات کاناال را وارد  Descriptionتان را تغییر دهیاد. در قسامت توانید نام کانالمی Channel nameدر قسمت 

تی را ارسال دارد که اگر فعالش کنید، زمانی که پس وجود Sign messagesکنید یا اصالحی صورت دهید. گزینه ای هم با عنوان 

ام است و هر کاد اگر کانال شما شامل چندین مدیر به صورت خودکار زده خواهد شد. نامِ نویسندۀ پست هممی کنید در انتهای آن 

ازدیاد بودتان و هام بارای کنند، اگر خواسته باشید میزان مشارکت هر کدام را هم برای خاز آنها در انتشار محتوا به شما کمک می

ها توساط چاه افارادی شود که کدام پساتکنندگان کانال تعیین کنید، بهتر است این گزینه را فعال کنید. از این بعد مشخص می

 ا یاری کند.رتواند در داشتن یک کانال بهتر شما منتشر شده است. که می

ای کنیم، هماان جعباهزمانی که ماا روی آن کلیاک مایود دارد که وج Edit public linkدر انتهای این جعبه دستوری با عنوان 

 "لا سااخت کانااتاگام به گام "برای ما باز خواهد شد که در ابتدای ساخت کانال دیدیم. توضیحات مربوط به این جعبه را در فصل 

 ارا ه دادیم. که برای کسب اطالعات بیشتر بهتر به آنجا مراجعه کنید.



 

کتاا دیگار نتنظیمات برای شاما ذخیاره شاوند. کلیک کرده تا  SAVEفراموش نکنید که بعد از ایجاد هر نوع تغییری، روی دکما 

 اینکه انجام تنظیمات هم نیاز به دسترسیِ به اینترنت دارند. پس اول اتصال به شبکه را برقرار نمایید.

 بهمی از هیچکه سعی شد به صورت کامل آموزش داده شود، تا نقطا م این بود از آموزش بخش مشخصات و تنظیمات کانال تلگرام

 دید.کجای تلگرام برای شما باقی نماند که در اداما کتاب آموزشی و همچنین استفاده از تلگرام با مشکل مواجه گر

 

 انتشار محتوا در کانال
ها از طریاق نیم. این ارسالبرای اعضای کانال ارسال ک توانیمتن، عکس، فیلم، شکلک و ... هستند که ما میمنظور از محتوا همان م

ینادوزیِ خاود  وی رایاناا ورصفحا کانال ما در نرم افزارِ تلگرام قابل انجام است. پس کافی است تلگرام را باز کنیم که ما این کار را 

اال از سمت راست قادریم خاودِ کاناال را کنیم. حمان کلیک میها و گفتگوها روی نماد کانالکانال دهیم. سپس از فهرستانجام می

 ببینیم.

 



ل هام باه ر خاودِ کانااداگر یادتان باشد، پس از اینکه کانال را ایجاد کردیم، عکسِ کانال را هم تغییر دادیم که ایان اطاالع رساانی 

های کانال را با راست کلیک روی آن و انتخااب دساتور ها یا نوشتهتوانیم هر کدام از پستشود. ما میاعضای کانال نمایش داده می

Delete Message هاای کااربران شاود، از روی تلگرامکنیم. با این کار عالوه بر اینکه آن پست از روی تلگرامِ ما حرف می حرف

 کانال هم حرف خواهد شد. پس کال  دیگر برای هیچ کسی قابل نمایش نیست.

تااب کیان فصال از . در ااما در صفحا کانالِ ما نواری در پایین وجود دارد که برای ارساال هار ناوع محتاوا باه کاناال کااربرد دارد

تان را با محتوای خوب و مفید خواهیم راج  به این نوار صحبت کنیم و به طور کامل آن را شرح دهیم، تا بعد از آن بتوانید کانالمی

 روز کنید.به 

 

ن نوار وجود تا نماد دیگر هم در ای 4بینید در وسطِ این نوار مکانی برای نوشتن متن مورد نظرتان است. عالوه بر آن همانطور که می

ه کار چدهند. خب، کامال  مشخص است که برای نوشتن متن در وسط این نوار باید دارد که هر کدام کار خاصی را برای ما انجام می

ایاد باه ا همین جاا برکلیک کرده و با استفاده از صفحه کلید شروع به تایپ کردن متنِ خود کنیم. اما یک نکته  کرد. باید درون آن

ا فرض اگر شما متنی را در اینجشما عرض کنم و آن نحوۀ ارسال پست پس از نوشتنِ آن در جعبا ارسال متن است. در حالت پیش

خواهیاد باا یمتن به همراه دیگر متعلقات آن فوری منتشر خواهاد شاد. اماا اگار از صفحه کلید بزنید، م Enterوارد کنید و روی 

Enter  زدن یک خط جدید ایجاد شده و ارسال صورت نگیرد، باید از بخش تنظیمات یعنیSettings قسامت ،Chat Settings 

را بزنید  Enterه کلید بگیرید و سپس را انتخاب کنید. با این کار زمانی که کلید کنترل را از صفح Send by Ctrl+Enterگزینا 

 ارسال صورت می گیرد.

 

 کنیم.تا نماد موجود در این نوار می 4گردیم و شروع به توضی  دادن حال دوباره به نوارِ ارسالِ کانال بر می

اگر روی این نماد کلیک کنید، تا زمانی که آن را نگه داشتید، ضبط صدا شروع شده و زمانی که کلید چپ مو  را رها  ««

تواناد مفیاد گیرد. ایان امکاان زماانی میرسد و ارسالِ صوت صورت میکنید، کار ضبطِ صدا از میکروفون دستگاهِ شما به اتمام می

را به کانال دارید. اما باید به این نکته توجه کنیاد کاه اگار روی رایاناه ایان کاار را انجاام باشد که شما قصد ارسال صدای خودتان 

فرض سیستم شما کدام است؟ اگر تنها یک میکروفون به آن متصال شاده باشاد، دهید در حال حاضر میکروفونِ ورودی و پیشمی



به ضبط کردن صدا کنیاد. هار زماان هام کاه خواساتید فقط همان کار خواهد کرد. پس دهان خود را به آن نزدیک کنید و شروع 

ین صدای ضبط شده را دور بیاندازید، قبل از اینکه آن را ارسال کنید، باید مو  را در جایی به غیر از نوارِ ارسالِ کانال رها کنید. با ا

 کار چیزهایی که ضبط کردید حرف خواهند شد.

ای بهتار های حرفاهانجام دهید. اما باید توجه داشته باشید که برای ارسال صوتهمین کار را هم قادرید روی گوشیِ هوشمندِ خود 

ه آن نید و حتای باکاست اول صدا را با یک میکروفون خوب ضبط کنید. بعد با استفاده از یک نرم افزار ویرایش صدا آن را ویرایش 

مااده آ mp3ساوندِ ز اینکه فایلِ خروجیِ خود را باا پموسیقی اضافه کنید. سپس آن را درون کانال قرار دهید. در این صورت پس ا

 واهیم داد.کردید، باید روی عالمت سنجاق از نوار ارسال کلیک کنید. که طریقا کار کردن با آن را هم در ادامه آموزش خ

ی انتقاال بهتار ها باراتوانید از شاکلکها دارای کاربرد بسیاری هستند. در تلگرام شما میدانید شکلکهمانطور که می «« 

ها باه صاورت بریاد، فهرسات شاکلکرا روی ایان نمااد میها و روحیات استفاده کنید. بر همین اسا  زمانی که اشااره گار حالت

شاد، شاکلک در آنجاا ظااهر شود. هر کجا که خطِ افقیِ چشمکزن در جعبا درجِ من آنجاا بابندی شده به شما نشان داده میدسته

 خواهد شد.

 

ای که در سمت راست جعباه وجاود ها انتخاب کنید و با استفاده از لغزندهها را قادرید از پایین جعبا شکلکاز شکلکدستا خاصی 

هایی نشان داده خواهد شد که بیشترین کاربرد را دارند. یا باه ها جابجا شوید. در باالترین قسمت این جعبه شکلکدارد، بین شکلک

ها مادام در حاال گشاتن باشاید، از ایان قسامت د. پس بدون اینکه خواسته باشید بین شکلکاصالح توسط شما زیاد استفاده شدن

 شکلک مورد نظرتان را پیدا کرده و استفاده کنید.

م هست. استیکرها که ما در این کتاب از آنها با عنوان برچساب ه( Stickerها، تلگرام دارای امکانی به نام استیکر )عالوه بر شکلک

 کلیاک Stickersها قابل دستر  هستند. با این تفاوت که باید از باالی ایان جعباه روی از طریق همان جعبا شکلک بریم،نام می

 نیم.ها هم استفاده کاند را ببینیم و از آنلگرامِ ما فعال شدهتها که روی حساب ای از برچسبتوانیم مجموعهکنیم. حاال می



 

ها توانیم استفاده کنایم. در حاالی کاه برچسابها در ترکیب با متن هم میت که از شکلکها در این اسها با شکلکتفاوت برچسب

تاوانیم هاای عاادی ماا میشوند. بدون اینکه حتی زیرنویس داشته باشید. چون در تصاویر و عکس)استیکرها( به تنهایی منتشر می

 برای آنها یک متن به عنوان زیرنویس تعیین کنیم.

کنیم، بینیم. زمانی که روی آن کلیک مایدهنده در پایین سمت راست میها ما یک عالمت چرخعبا برچسبدر همین قسمت از ج

های تاوانیم از بساتهها کاربرد دارند. ما به تعداد دلخاواه میهای برچسبجعبا دیگری برای ما باز خواهد شد که برای مدیریت بسته

ز االن به بعد با هر د اضافه کنیم. زمانی که این کار را انجام دادیم، ابه حسابِ تلگرام خو ها استفاده کنیم. اما اول باید آنها رابرچسب

 ها استفاده کنیم.م از این برچسبتوانینسخه از تلگرام، روی هر دستگاهی که وارد حساب خود شویم، می

 



هایی که تاا االن شود، برچسبدیده می STICKERSبینیم. سربرگ اولی که با عنوان ها ما دو سربرگ میدر بخش مدیریت برچسب

 Greatتوانیم ببینیم. که باا ناام توانیم ببینیم. به صورت پیش فرض ما اینجا تنها یک بستا برچسبی میآنها را نصب کردیم را می

Minds خاط 4ک روی عالمت توانیم بگیریم و ترتیبش را عوض کنیم ) با کلیشود. هر دسته برچسب را از این قسمت میدیده می

در سمت چپ آن و تغییر مکان به باال یا پایین(. یا اینکه با کلیک روی عالمت سطل زبانه در سمت راستِ  آن، حارفش کنایم کاه 

 مان نیستیم.هایها یا کانالهای آن در گفتگوها، گروهدیگر قادر به استفاده از برچسب

دهد که هام رایگاان هساتند و هام توساط افاراد بسایاری هایی را به شما نشان می( بسته برچسبTRENDINGاما سربرگ دوم )

 شود.در روبروی هر کدام امکان نصب آن برای شما فراهم می ADDاستفاده شده است. با کلیک روی دکما 

 

عد قاادرم از باز االن به  اتفاقی خواهد افتاد. بینید چهبدهم تا شما بتوانیم من این کار را برای برچسب اولی از این فهرست انجام می

 هم.های خود را به طرف مقابلم نشان داین دسته برچسب استفاده کنم و حالت

 

کلیاک کنیاد و باه  روش اول این است که از جعبا ارسال، روی عالمات هم به دو روش است. هاۀ استفاده کردن از برچسبنحو

های مد نظرتان روی یکی کلیک کنید. ارسال آن برچسب به مخاطابِ شاما یاا اعضاای سببروید و از گروه برچ STICKERSبخش 

 کانال فورا  انجام خواهد شد.



های مرتبط با حالت مدنظرتان استفاده کنید و آن را وارد جعبا ارسال تر است این است که، از شکلکاما روش دوم که بسیار مرسوم

ی باه هایی که مرتبط با شکلک هستند به شما نشان داده خواهند شد که کامال  بستگرچسبمتن کنید. بعد از آن پیشنهادهایی از ب

 ها را به تلگرامِ خود اضافه کردید.این دارد که شما کدام بسته برچسب

 

ها کدر کل بهره بردن از شکل ی که مدام در حال ارسال برچسب هستید بسیار مفید است.ها برای زماناین روش استفاده از برچسب

های بسایار زیاادی توساط افاراد تواند در انتقال مفهومی نقش بسیار مهمی داشته باشد. ناگفته نماند کاه برچسابها میو برچسب

ی کاه توانید به تلگرامِ خود اضافه کنیاد. باه عناوان مثاال زماانمختل  در حال ساخته شدن هستند که شما هر کدام از آنها را می

ای در پاایین جعباه ADD STICKERSکلیک روی دستور  کند، با کلیک روی آن و سپسشخصی برچسبی را برای شما ارسال می

 توانید آن بسته برچسب را به تلگرامِ خود اضافه کنید.شود، میکه برای شما باز می

 

شان نشاان ای که روی دستگاهانال با اعالمیهاین زنگوله زمانی که فعال باشد، با انتشار یک پست درون کانال، اعضای ک «« 

خواهید این اتفاق بیافتد، باید با یک بار کلیک روی این زنگولاه آن گردند. اگر نمیشود، از به روز شدن کانالِ شما مطل  میداده می

انتشار پست، متوجاه باه روز شادن (. البته نباید فراموش کرد که اعضای کانال شما به هر حال با را به حالت غیر فعال درآورید )

هماان ولی اگر ایان گزیناه را غیرفعاال کنیاد،  تان نقش خواهد بست، خواهند شد.کانال شما از روی عددی که در کنار نماد کانال

 لحظه کاربرِ کانال شما را درگیر خودش نخواهد کرد. ممکن است بعدا  متوجه به روز شدن کانال شود.



ها آگاه شوند. به این دلیال کاه برخای از خواهید فورا  با انتشار محتوا درون کانال، مخاطبدارد که شما نمیاین مورد زمانی کاربرد 

شاوند. پاس از مادتی کاه باا کنند و فوری از کانال شما خاارج میمواق  در این حالت خیلی از اعضای کانال فوری لغو عضویت می

ی لی و چاه زماانمتوجه خواهید شد که چه زمانی بهتر است اطاالع رساانی را فعااانتشار پست درون کانال و قواعد آن آشنا شدید، 

 غیرفعال کنید.

ای برای شما باز خواهد شد که باید پروندۀ با کلیک روی عالمت سنجاق که در سمت چپِ نوار ارسال وجود دارد، پنجره «« 

کلیک کنید. پس از آن پروندۀ مورد نظر آماده بارای انتشاار روی  Openصوتی، تصویری یا ویدیویی را انتخاب کنید و سپس روی 

 کانال شما خواهد شد.

شاد کاه  ای به مانند تصویر زیر برای شما باز خواهاددقت داشته باشید که اگر پروندۀ شما از نوع تصویری باشد، یک پنجرۀ محاوره

 باید تنظیمات آن را تعیین کنید.

 

شود که اعضای کانال بتوانناد حالت فعال باشد، عکس از حجمش کاسته خواهد شد و باعث می به Compress imageاگر گزینا 

یعنای  خواهد باود. آن را با سرعت بیشتری دریافت کنند. عالوه بر آن عکس بدون نیاز به کار خاصی برای اعضای کانال قابل نمایش

گار ایان د شد. اماا انالِ شما به صورت باز شده نمایش داده خواهنیازی به دانلود کردن آن و سپس باز کردنش ندارند. درون خود کا

 شود.ده میهای کانال نمایش داگزینه را غیرفعال کنید، به مانند تصویر زیر برای مخاطب

 

 شود.تصویر نمایش داده میهم برای درج توضیحات بیشتری راج  به تصویر است، که زیر  Captionجعبا 



 

احال باشاد، پاس از اینکاه مر mp3سال به کانال انتخاب کرده باشید از نوع صوتی باشد، ماثال  پساوندش ای که برای اراگر پرونده

توانند با کلیک روی آن اول دریافتش کنند و ساپس از هماان جاا اقادام باه اش به اتمام رسید، بازدید کنندگان کانال میبارگراری

 پخشِ آن کنند.

 

 

فت کنند د آن را دریاپروندۀ شما به صورت ویدیویی باشد، برای بازدیدکنندگان به صورتی نمایش داده خواهد شد که اول بایاما اگر 

رگاراری اناال خاود باهر نوع پروندۀ دیگری کاه روی ک و سپس با استفاده از اجراکنندۀ دستگاهِ خودشان آن را اجرا کنند و ببینند.

 شود.لگرام قابلیت شناسایی ندارد، به همین شکل درون کانالِ شما ظاهر میکنید که توسط تمی

 



به صاورت  ای که GIFای که صدا ندارد، یا همان پروندۀ  mp4کافی است یک پروندۀ  GIFبرای گراشتن تصاویر متحرک یا همان 

امِ ز درون تلگارن صدا ساخته شده است را برای ارسال باه کاانال انتخااب کارده تاا بازدیاد کننادگان بتوانناد آن را امتحرک و بدو

 خودشان اجرا کنند و نیازی نباشد اول آن را دریافت کرده و سپس اجرایش کنند.

 

 ها در نظر بگیریدنکاتی که باید در ارسال
لاب در ین انتشاار مطحاداخل کانال که بسیار راحت و شیرین بود. اما در این بین نکاتی این بود از نحوۀ ارسال انواع مختل  محتوا 

 کانال وجود دارد که در ادامه سعی خواهیم کرد برای داشتن یک کانال جراب آنها را با شما در میان بگراریم.

شاما  کنیاد. از آنجاایی کاه کاناالنتشار میاول از همه باید به این نکته دقت داشته باشید که چه نوع پستی را درون کانال خود م

هاای کاناال شاما باا خورد. اگر مخاطبهایی را منتشر کنید که به موضوع کانالِ شما میشامل موضوع خاصی است، پس باید پست

رون کاناال شاما هایی را دکنند. آنها انتظار دارند پساتکانالی مواجه شوند که از آنچه گفته بود تخطی کرده، فورا  کانال را ترک می

موضاوع کاناال شاما چناین ینکاه ارسد ننویسید، مگر تان میببینند که شما به آنها وعده داده بودید. پس از هر چیزی که به ذهن

 چیزی است.

 شاما از ایان فکر نکنید که کانال شما هر چه بیشتر نوشته و عکس و تصاویر متحرک داشته باشد بهتر اسات! شااید اعضاای کاناال

های کاناال ساتپتوانناد خودشاان را باا سارعت بینناد کاه نمیای از موارد اعضای کانال وقتی میشان نیاید. در پارهخوشموضوع 

از هام از های کانال اگر با کیفیت باشند، این مورد کمتر پیش خواهد آمد. ولی باالبته ارسال کنند.هماهنگ کنند، کانال را ترک می

 افراط و تفریط پرهیز کنید.

ها را تها از فاصلا زمانیِ خاصی استفاده کنید. برخی از اوقات بهتر است در فاصله زمانیِ خاصی در طاول روز پسای ارسال پستبرا

ر ما  کارده و دجمنتشر کنید. در برخی از مواق  هم شاید نیاز باشد هما آن چیزی که قرار است در طول یک روز منتشر شوند را 

ه را شااید ایان نکتاهای کانالِ شما چه انتظاری دارند متفاوت اسات. آن هم بسته به اینکه مخاطب یک زمان منتشر کنید. باز زمان

 های مختل  دریابید.های مختل  با سبکبتوانید طی گرشت مدتی از ارسال

تند. اگار ل تلگارامِ شاما هسابندیِ محتوای کانااها نوعی دستهرا دست کم نگیرید. هشتگ( #«  HashTagها )استفاده از هشتگ

ها در البالی ماتن یاا در انتهاای آن خواهید نوشته های شما به صورت دسته بندی شما هم قابل دستر  باشند، باید از هشتگمی

 استفاده کنید. حاال هشتگ چیست؟

  



فه کنایم ایان تاوانیم تاگ )برچساب( اضاادانید که برای هر نوشته ما میاگر با وبالگ نویسی و نوشتن پست آشنا باشید، حتما  می

های ارسالی در کانالِ تلگارامِ ماا های وبالگ کاربرد دارد. حاال همین کاربرد هم در پستها به نوعی برای دسته بندیِ نوشتهبرچسب

ن نباید رید. این مترا در ابتدا بنویسید و پس از آن یک کلمه به عنوان متنِ هشتگ بیاو #وجود دارد. برای درج هشتگ باشد عالمت

 _ماتدار باشد. یعنی اگر قصد دارید یک عبارت و نه یک کلمه را به صورت هشتگ درآورید، باید بین هر کلماه عالرت فاصلهبه صو

لیاک کآورید، حاال را بگرراید. به این صورت هما کلمات باید به همدیگر چسبیده باشند. زمانی که متنی را به صورت هشتگ در می

 روی آن کلیک کند. به تصویر زیر نگاه کنید. تواندیعنی کاربر می شود.خور می

 

 هایی که عضو آنها هستیم و دارای نوشته یا عکسی هستند که حااویِکلیک کنیم، تمامی کانال کانال_ساخت#اگر ما روی هشتگِ 

های مرتبط را فارق از اینکاه در شوند. پس به راحتی قادریم پستچنین هشتگی هستند از قسمت سمت راست برای ما فهرست می

صای خا موضاوعِ آن را باا ،رطی کاه نویساندۀ آن زماان ارساالکدام کانال یا حتی گروه یا گفتگو هستند را پیدا کنیم. البته به شا

 گراری کرده باشد.هشتگ

 

دهند. بهتر است چند تا هشتگ را که به موضوع کانال شاما های کانال انجام میبندی را برای ما و مخاطبها کار دستهپس هشتگ

خودِ شما هام باه  در نظر بگیرید. بدین صورت حتی کنید یک هشتگ همتی که ارسال میخورند را انتخاب کرده و برای هر پسمی

 سِ این کار برآیید.پشان را دارید، به راحتی از های مشابه را بیابید و اگر قصد ویرایشتوانید ارسالیراحتی می

به نحوۀ جستجوی هشتگ در جعبا جستجوی نرم افزار تلگرام دقت کنید. به همان صورتی که باید هشتگی را بارای متنای تعیاین 

های مرتبط با آن هشتگ از همان روش استفاده کنیم. یعنای نبایاد کنیم، اینجا هم ما یا کاربران دیگر تلگرام باید برای یافتن پست

 کلمات را از هم جدا کنیم. _ر بین کلمات وجود داشته باشد. فقط باید با خط فاصله ای د Spaceهیچ گونه فاصله یا 



های اجتماعیِ مختل  کاربردهای مختلفی داشتند باشند. البته این اختالف زیاد نیست و باید بدانید ها ممکن است در شبکههشتگ

های تر محتاوایی را در شابکهاربران بتوانناد راحاتی کارد و کاها این است که مطالب را بهتار دساته بنادکه هما مقاصد هشتگ

های اینترنتای کااربردی ندارناد! پاس ساعی نکنیاد در نظارات یاا ها در ساایتاجتماعی پیدا کنند. دقت داشته باشید که هشاتگ

ها )منظاور رچسابکنید از هشتگ استفاده کنید. چرا که معموال  در آنجاا بایاد از بها منتشر میها و وبالگهایی که در سایتپست

 های شکلکلیِ در تلگرام نیست( استفاده کرد. برچسب

 

 افزایش اعضای کانال تلگرام
ه کاار د آنهاا را باتا اینجای کتاب با خیلی از مباحث تلگرام آشنا شدید و حال وقت آن است که به نکاتی اشاره کنیم کاه شاما بایا

شاکل از مهای کانال کار چندان سختی نیست. اما ساخت و انتشار اولین نوشتهببندید تا بتوانید اعضای کانال خود را افزایش دهید. 

ر مواق  شود که که شما قادر باشید برای کانال خود مخاطب جرب کنید و همچنین آنها را نگه دارید. در بیشتاالن به بعد شروع می

ین بارقاابتی کاه  م بکنید. چرا که در حال حاضار بااحداقل اوایل کار شاید نیاز باید که برای به دست آوردن اعضای خوب هزینه ه

د شاما از های مختلفی تلگرامی وجود دارد شاید به خودیِ خود نتوان یک کانال پر بازدید داشت. اما فراموش نکنید که اگر قصکانال

هید کارد. ز آن را برداشت خواداری بیشتر اداشتن کانال به درآمد رساندن آن است، هر چقدر که اول کار خرج کنید، در اداما کانال

های افزایش اعضای کانالی که درصد روش 90البته به شرطی که این هزینه کردن با تفکر و تجربه همراه باشد. چون در حال حاضر 

کاناالِ کنند! حتی مورد بوده که تبلیغ ه و فقط پول شما را از آنِ خود میکنند بازدهی نداشتهای مختل  تبلیغ میها و کانالسایت

 ه است.های دیگر گراشته است، اما به هیچ عنوان نتیجا قابل قبولی دریافت نکردخود را با مبلغ چند صد هزار تومنی درون کانال

 شما برای افزایش اعضایِ کانال خود حتما  باید دو تا کار را با هم انجام دهید:

 به روز کردن کانال با محتوای مفید و جراب .1

 ش اصولی و با کمترین هزینهتبلیغ کانال به رو .2

ه نتیجاه تان اصال  جراب و کاربرپساند نباشاد، باه هایچ عناوان باشما اگر تبلیغاتی میلیونی روی کانال خود داشته باشید، اما کانال

 گیرد که عضو کاناالشود حداقل چند تا پست آخر را خوانده، سپس تصمیم مینخواهید رسید. چرا که کسی که وارد کانال شما می

 ت.سازد در جرب اعضای بیشتر زیاد اسشما بشود یا خیر. پس نقش کیفیت محتوای کانالِ شما که در نهایت کیفیتِ کانال را می

کنناد و شاما تان نرسید، همان اعضایی هم که عضوِ کانالِ شما شدند، پس از مدتی کانال را تارک میتر اگر شما به کانالاز آن مهم

و تنها! پس اگر قصد دارید یک کانال خوب داشته باشید، تصمیم خود را بگیرد و زمان را هدر ندهیاد. باه  مانید و یک کانال، تکمی

های درستی کار کنید و این کار ادامه داشته باشد. حتی در برخی از مواق  باید تالش شما گروهی باشد. پس به روشی کاه در فصال

از نیروی آنها هم برای داشاتن یاک کاناال پویاا اساتفاده کنیاد. ل اقدام کرده و قبلی کتاب گفته شده برای افزودن نویسنده به کانا

 همیشه کار گروهی بهتر جواب داده و خواهد داد. وظیفا هر کس را مشخص کنید و از آنها انتظار داشته باشید.



تاان هنه شاما از هار آنچاه کاه باه ذا باید تنوعی از انواع مختلفی محتوا باشد. البته این به این معنا نیست کاهای کانالِ شمپست

قات رسد درون کانال بنویسید؛ خیر. شما باید هم متن بنویسید، هم در کنار آن از تصویر، فایلم و صاوت هام اساتفاده کنیاد. دمی

تاان لبینناد، بیشاتر باه کاناهای شما بارای اولاین باار آن را میکنید مخاطبمنتشر میداشته باشید اگر محتوایی که درون کانال 

کنند. همیشه به عددِ مقدار بازدیادهای هار پسات گردند و با بازنشر کردن آنها به جرب اعضایِ بیشتر کانال کمک میمند میعالقه

دهاد کاه س نشان میپنگاه کنید. ببنیید کدام نوع پست بیشتر دیده شده است. این بدان معنا است که میزان بازنشر آن زیاد بوده. 

 شوند.محتوا بیشتر ارسال کنید، اعضای کانالِ شما بیشتر خوشحال میاگر شما از آن نوع 

شود به این معناا نیسات کاه حتماا  و تان را هم تبلیغ کنید. وقتی سخن از تبلیغ میاما این تنها برگِ برندۀ شما نیست. باید کانال 

د، باا ی فعاال هساتیر شما درون یک انجمن اینترنتاحتما  باید پول خرج کنید. خیلی از تبلیغات هستند که رایگان هستند. مثال  اگ

یاا ارساال شناساا ته در انجام این کار افراط نکنید که اصال  خوب نیسات. تان را هم تبلیغ کنید. البتوانید کانالهای خود میارسال

کانالِ شما  داشته باشد. البته  یشتر دیده شدنبتواند نقش زیادی در کنید میکانال در انتهای هر ایمیلی که برای دیگران ارسال می

 نگرفته باشید. های جراب است را نادیدهبه شرطی که اصل اول را که همان انتشار پست

هاایی باشاید کاه اعضاایِ آنهاا های هم رتبا شماست. باید بگردید و دنبال کانالهای دیگر تبلیغ کانالِ تلگرام تبادل با کانالاز روش

 اه باادل بنار اراتشماست. سپس با مدیر آن کانال در تما  باشید و درخواست خود را برای تباادل لیناک یاا معادلِ اعضایِ کانالِ 

د. البتاه توانید از این روش هم برای افزایش اعضای کانال خود استفاده کنیکنید. در بیشتر مواق  درخواست شما پریرفته شده و می

 ن شیوه را بپریرد.شاید دیگر کمتر مدیری وجود داشته باشید که ای

ع و مکان . انتخاب نواما در خیلی از مواق  هم داشتن تبلیغات به همراه هزینه الزم و ضروری است. چون نتیجا بهتر و بیشتری دارد

ه اناال راجا  باکمثال  این خیلی خوب اسات کاه اگار یاک  تبلیغ، کامال  بستگی به این دارد که موضوع کانالِ شما راج  به چیست.

های هاز پس هزینا یان رشتا خاصی دارید، آن را درون یک سایتِ پربازدید با همان موضوع تبلیغ کنید. البته شاید هر کسیدانشجو

 های کمتری وجود دارد.این نوع تبلیغ برنیاید که زیاد است. اما روش های دیگری هم برای تبلیغ کانال تلگرام با هزینه

 

 تلگرامکانال  و هدفمند ارزان تبلیغ
تبلیغغ پاردازد؛ م میارزان کاناالِ تلگارا این بخش از کتاب آموزش ساخت کانال تلگرام به یک نوع تبلیغ بسیار تاثیر گارار و البتاه

لِ شاما ایت به کاناادر این روش تبلیغ کانال شما در یک سایت پر بازدید تبلیغ شده و یک صفحه از آن س اینترنتیِ کانال تلگرام!

تای حشود. پس از اینکه تبلیغ خود را به این صورت درون سایت مورد نظر تبلیغ کردید، حاال صفحا کانالِ شاما اختصاص داده می

 شود. به تصویر زیر نگاه کنید:درون موتور جستجوی گوگل هم در بیشتر موارد دیده می



 

 

ای از نتاایج ساایتِ تبلیاغِ کنیم، صافحهدهد زمانی که ما عبارتی را برای جستجوی کاناال در گوگال وارد مایاین تصویر نشان می

ها در سرتاسر کشاور خیلی شود و رتبا اول هم هست.ده مینشان دا telegram.computeruser.irهایِ تلگرام به نشانیِ کانال

این سابت با بازدیاد  کنند. همچنینهای مورد نظرِ خود برای عضو شدن درون آنها استفاده میهستند که از گوگل برای یافتن کانال

ین امار باعاث جارب اعضاایی شود. هماروزانا چند ده هزاری باعث دیده شدن کانالِ شما در بین صفحات مختل  اینترنتی هم می

به شما هام توصایه  ( در کار نیست.فیک)جعلی شود که به کانال شما عالقه مند هستند. تمامی این افراد واقعی هستند و ممبر می

 شود.کنیم به دنبال اعضای جعلی نباشید که این کار حتی باعث مسدود شدن کانالِ شما از سوی شرکت تلگرام هم میمی

کنید. پس خت میپردا هزار تومان را از طریق درگاهِ سایت 5یغ در این سایت هم بدین صورت است که شما اول مبلغ روال درج تبل

پس آن را سااز آن به صورت خودکار فرمی به شما نشان داده خواهد شد که بایاد مشخصاات کاناال خاود را درون آن وارد کنیاد. 

روع ا باه نادرت شاایت منتشر خواهد شد و پس از مدتی افزایش اعضایِ کانالِ شمارسال نمایید. حاال کانال شما به سادگی درون س

 توانید لرت ببرید.خواهد شد. تبلیغ شما درون این سایت برای همیشه خواهد ماند و از نتیجا آن می

ه مراتاب بهتاری را دریافات توانید از ترفندهای مختلفی که باید بدانید استفاده کرده و نتیجاا باتمام ماجرا نیست. شما می اما این

اطاالق  K)به هار هازار عضاو یاک  Kکه در باال در صفحا نتایج گوگل دیدید، شاید تا االن چندین  Yourappsکنید. نمونا کانال 

زیار باه آن اشااره شاده اسات، یاک تبلیاغ  شود( عضو دریافت کرده است. شما هم قادرید با به کار بردن اصولی کاه در کتاابِمی

بارای دانلاود کتااب  تاثیرگرار و شیرین در سایت کاربر رایانه داشته باشید. آن هم با حداقل هزینه که شاید فکارش را هام نکنیاد.

 .تا صفحا دانلودِ کتاب در مرورگرتان باز شود اینجا کلیک کنیدتوانید می

 

 وریافات کنیاد دیا اینکه روی عکس زیر کلیک کرده تا دانلود کتاب به صورت مستقیم برای شما شروع گردد. کتاب را باه رایگاان 

 طبق آموزشِ آن گام به گام عمل نمایید.

 

http://telegram.computeruser.ir/
https://goo.gl/oLrmbz
https://goo.gl/oLrmbz


 

  را از دست ن کتابکتاب به صورت تصویری و به زبان ساده و به صورت کامال  تایید شده نگارش شده است. دریافت رایگاِن ای

ن ین زمان ممکتر از آن حتما  زمانی را صرف خواندن و همچنین عمل به دستورات آن کنید تا قادر باشید در کمترندهید و مهم

 یک کانال پربازدید حتی برای کسب درآمد داشته باشید. ما به شما راه حلش را خواهیم گفت.

 

 سخن آخر
کانالِ تلگرام رسیدیم. سعی شد در کنار موضوع اصلیِ کتاب که همان ساختِ کانال تلگارام به پایان کتاب آموزش ساخت و مدیریت 

بود، به مسا ل مهم دیگری هم برای داشتن یک کانال پربارتر اشاره شود. در حال حاضار شاما دارای داناش راه انادازیِ یاک کاناال 

های خاود از آنهاا هام طلبد. پس سعی کنیاد در کناار آموختاهموفق هستید. اما کار تمام نشده است. این راه تالش شما را هم می

های اطالعااتیِ خاود اضاافه کنیاد. باا گر باشید و سعی کنید به داشاتهاستفاده کنید و از آزمون و خطا هم نترسید. همیشه پرسش

ر اختبار داشته باشید. در پایاان از شاما ای دها را از رایانه و نرم افزارهای رایانههای دیگر ما هم همراه باشید تا بهترین آموزشکتاب

( دیادن کنیاد و از ویدیوهای جماالکنیم از طرح تولیدِ رایگان ویدیوهای آموزشیِ رایانه )سپاسگراریم و همچنین شمارا دعوت می

 استفاده کنید. و به زبان فارسی، های آموزشیِ مجانیفیلم

 

 

  

http://jamaltv.com/
http://jamaltv.com/
https://goo.gl/XcC9lt
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