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 مقدمه
های اجتمباعی رسبان و شبب هاز وقتی که ما دقایق یا ساعاتی از شببانه روز را در دنیبای مجبازی ببه خصبو  نبرم اف ارهبای پیام

کنیم و تبا شبچ چنبدین ببار های رسیده شبرو  مبیگذرد. روزمان را با برداشتن گوشی و بررسی پیامگذرانیم، زمان زیادی نمیمی

رسانیم! این حقیقتی است که بیشبتر آخرین همدمی است که با او روز را به اتمام میای شچ هم رویم. در انتهدوباره به سراغش می

ما با آن سروکار داریم. اما تلگرام در این حقیقت بیشتر دخیل است. تلگرام به عنوان ی ی از پرطرفدارترین نرم اف ار پیبام رسبان در 

خواستم برای شخصی پیام خود را بر پایۀ آن انجام دهند. اگر در گذشته بنده میهای ها، باعث شده افراد خیلی از فعالیتبین ایرانی

کردم؛ امروز با وجود تلگرام کمتر به سراغ ایمیل خواهم رفبت. سبادگیِ کبار کبردن ببا یا فایلی را ارسال کنم و از ایمیل استفاده می

 های قدیمی را پر کند.خیلی از فناوریتلگرام و همچنین در دسترس بودن و سرعت خوبی که دارد باعث شده جای 

تر شبده و آن را از طرف دیگر از زمانی که تلگرام ام ان ساخت کانال و حتی ربات را به نرم اف ار خود اضافه کرد، کاربرد آن گسترده

ازد و در آن اقدام توانست برای خود کانالی بسبه یک شب ۀ اجتماعی قوی و در دسترس تبدیل کرد. از آن زمان به بعد هر کسی می

ها باید انجام گیرترین کارهایی بود که مدیران کانالترین و وقتبه انتشار محتوای مد نظر خود کند. اف ایش اعضای کانال هم از مهم

تر شبده و رقاببت دادند و در حال حاضر با وجود ه اران کانال که روی سرورهای تلگرام وجود دارند، کار جذب اعضا کمی سختمی

( memberوکارهایی بر پایۀ جذب و ارسال عضبو یبا همبان ممببر  ر سر این مساله بسیار شدیدتر گشته است. تا جایی که کسچب

 های مختلف ارسال کنند.ها بتوانند عضو با کیفیتتش یل شدند که برای صاحبان کانال

کرد که حتی شده برای دوستان و اطرافیان خودش ها را آن قدر ساده کرد که هر کسی را ترغیچ میتلگرام ساخت و مدیریت کانال

گیرد به هبر قیمتبی کبه ای نداشت تا این ه مدیر کانال تصمیم میهم که شده یک کانال دست و پا کند. اما کانال بدون عضو فایده

توانند از کانال خبود کسبچ ایش دهد. این کار زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که مدیران فهمیدند میشده اعضای کانال خود را اف 

کانال دارای اعضای زیادی باشد. پس حتی اگبر جبذب اعضبا دارای ه ینبه شود که درآمد کنند و این کسچ درآمد زمانی محقق می

 از قِبل آن بیشتر از آنچه که ه ینه کرده است را در آورد. شد که در آینده بتواندهم بود، مدیر این ه ینه را متقبل می

دارها همین که یک کانال شلوغ داشته باشند و روز به روز به تعداد اعضای کانال اف وده شود، خبود ارضبا البته از نظر خیلی از کانال

داده. به هر حال جبذب اعضبا حبال ببه هبر کننده است و باعث رقبت هر چه بیشتر فرد به انجام کاری است که تا به االن انجام می

دان های ساخت و مدیریت یک کانال تلگرامی است که در حال حاضر با وجود ایبن همبه کانبال، کبار چنبترین بخشروشی، از مهم

ین مفید های مشابه و تقلبی در خیلی از موارد گوی سبقت را از کسانی که قصد دارند در این بای نیست. مخصوصاً این ه کانالساده

 اند.باشند، را ربوده

کتابی که پیش روی شماست، آموزش نحوۀ تبلیغ کانال تلگرام با کمترین ه ینه و با استفاده از بهترین روش برای افب ایش اعضبای 

کند و باعث دیبده ارائه می telegram.computeruser.irکانال تلگرام است. این روش تبلیغ بر اساس خدماتی است که سایت 

گردد. این روش بازدۀ خبوبی دارد امبا ببه کانال شما و مشخصات آن در محیط اینترنت و مخصوصاً موتور جستجو  گوگل( می شدن



شبان صورت آنی شما قادر به دیدن نتیجۀ آن نیستید. در ادامه راجع به نحوۀ تبلیغات و سبواالت پرکباربردی کبه کباربران ببه  هن

 کرد.رسد، اطالعات بیشتری کسچ خواهید می

اساس کار این کتاب بر ارائۀ دانش مورد نیاز برای انجام این گونه تبلیغ است. یعنی شما با مطالعۀ کامل این کتاب کامالً متوجه این 

کند و نحوۀ تاثیرش چگونه است. با توجه ببه این به بسبیاری از موضو  خواهید شد که این روش تبلیغ کانال تلگرام چطور عمل می

اندازی کردند، فاقد این اطالعات هستند، عموماً روشی را برای باال بردن کانال خبود در پبیش کانالی را برای خود راه افرادی که تازه

گیرند که ج  از دست دادن پول خود، چی  دیگری نصیبشان نخواهد شد. مثالً پرداخت پول به ازای دریافت ممببر فیبک  عضبو می

کنید تاثیر خوبی بر کانال تلگرام شما نداشته باشد. در حالی کبه حتبی ام بان مسبدود میجعلی تلگرام( شاید آن قدر که شما ف ر 

تان هم وجود دارد. که در این صورت شما قادر به دریافت خسارت از فردی که باعث رسیدن خسارت به شما شده اسبت شدن کانال

 باشید.نمی

گیرید. بعد به صورت گام به گام و عملی، ببه همبراه ا بدانید را فرا میپس شما در این کتاب اول تمامی آن چی هایی که نیاز دارید ت

تصویر مراحلی که باید طی کنید به شما نشان داده خواهد شد. در طی کردن هر مرحله ن اتی به شما گوش د خواهد شبد دانسبتن 

 رساند.ه صفر میای که کردید را بآندازد و احتمال از دست دادن ه ینهآنها شما را یک گام به جلو می

اید که حتی شده یک بار این روش تبلیغاتی جهت اف ایش اعضای کانال تلگرام را امتحان کنید، تبا پایبان ایبن کتباب پس اگر آماده

 همراه ما باشید.

 

  



 چرا تلگرام؟
عضای آن تالش کنبیم؟ مگبر کنیم که چرا ما باید در تلگرام کانال بسازیم و برای جذب اموضو  این کتاب را با این سوال شرو  می

نرم اف ارهای پیام رسان دیگری وجود ندارد که به ما ام ان ساخت پیج یا کانال را بدهنبد؟ در جبواب ببه ایبن سبوال، بایبد گفبت؛ 

هایی که تلگرام دارد. باعث شده است که کاربران این سامانه در ایران اف ایش چشمگیری داشته باشد. تبا جبایی مشخصات و ویژگی

ها از آنِ خود کردند. همین باعث شده است که ما تلگرام را برای ساخت کانال و صفحۀ مجازیِ تبۀ یک کاربران تلگرام را ایرانیکه ر

 خود انتخاب کنیم.

خواهید محصوالت و خدمات خود را معرفی کنیبد و ببرای تان از ساخت کانال تلگرام چیست. شما میحال کار نداریم که شما هدف

هایتبان را ببه دیگبران بشناسبانید، شبما خواهید خودتان را به دیگبران معرفبی کنیبد و یبا مهارتخود مشتری پیدا کنید، شما می

خواهید آموزش را در دستور کار خود قرار دهید و برای دیگران مفید ای را احیا کنید، شما میخواهید دانش و علم فراموش شدهمی

خواهید. امبا بعبد از انتخباب هبدف، بنبا ببه باشد. در هر صورت در اول کار باید بدانید که شما از ساخت و اداره کردن کانال چه می

 کنید. کنید و شرو  به ادارۀ کانال خود میو جذب اعضا انتخاب میدالیل مذکور شما تلگرام را برای ساخت صفحۀ مجازیِ خود 

های تلفن همراه که ام ان اتصال به اینترنت را داشتند مطرح شد. سبهولت رسان روی گوشیتلگرام اول به عنوان یک نرم اف ار پیام

رسان خود را رها کننبد و ببه م اف ارهای پیاماستفاده و همچنین سرعت وامنیت باالیی که داشت، کاربران را مجبور کرد که دیگر نر

هبا باعبث هبر چبه سراغ تلگرام بیایند. تلگرام به سرعت رشد کرد تا این ه قابلیت ساخت کانال و حتی ربات ارائبه شبد. ایبن قابلیت

دیِ تلگرام را هم تر شدن تلگرام شد و امروز شاهد این هستید که هر کسی که در دستش گوشیِ هوشمند دارد، برنامۀ کاربرمحبوب

 کند.ای ایجاد ارتباط استفاده میدارد و از آن بر

اندازی کرد که ایبن کبار کنید چی ی برای ارائه دارد، کانالی برای خود راهحتی پا از آن هم فراتر گذاشته شد و هر کسی که ف ر می

ها رشد کردند و به عنبوان ال خود کرد. کانالدر کمتر از یک دقیقه شدنی است. پس از آن شرو  به جذب اعضای جدید و رونق کان

 ترین رسانه مطرح شدند. تا جایی که کانال ها نقش بسیار پر رنگی را در مخابرۀ اخبار و رویدادها به عهده گرفتند.جذاب

د را از آن بگیبرد. تواند بهرۀ خوتمامی این اتفاقات نشان داده که تلگرام کم چی ی نیست و با توجه به فراگیر بودن آن، هر کسی می

از یک فروشندۀ ساده گرفته تا بازاریاب یک شرکت ب رگ، همه به ف ر استفاده از ظرفیت تلگرام برای سود هر چبه بیشبتر افتادنبد. 

شبوند و در نهایبت های آنهبا میکسچ و کارهای دوستدار تلگرام شدند. افراد برای دریافت اطالعات محصوالت و خدمات عضو کانال

 برد برد تش یل شد که همه توانستند سود خود را ب نند.یک شب ۀ 

حاال ما باید بدانیم که چرا باید تلگرام را انتخاب کنیم، برای ساخت کانال و تالش برای باال ببردن آن کبه در نهایبت بتبوانیم ببه آن 

های مختلف دارد و ما در ایبن کتباب روشچی ی که در  هن داریم برسیم. که این کار شدنی است، البته با استفاده از تبلیغاتی که 

 های آن به طور کامل اشاره خواهیم کرد که شما هم بتوانید از آن استفاده کنید.به ی ی از بهترین روش



 کدام روش برای تبلیغ کانال؟
بباال ببردن اعضبای های مختلفی برای اگر شما مدتی است که در دنیای تلگرام گام نهادید، حتماً متوجه این موضو  شدید که روش

ای ج  ضرر مالی و زمانی برای شما ندارند. ببه های تلگرام وجود دارد. برخی از آنها مفید هستند. ولی خیلی از آنها واقعاً نتیجهکانال

عنوان مثال ه ینه کردن برای دریافت ممبر فیک یا همان عضو جعلی که کاری به ج  باال ببردن شمارشبگر اعضبای کانبال تلگبرام 

شود. در حال حاضر شرکت تلگرام در حال کبار دهد، حتی شده باعث مسدود شدن کانال تلگرام شما می، کار دیگری انجام نمیشما

کنند تا آنها را مسدود کند. ببه ایبن هایی است که به این روش اقدام به باال بردن اعضای کانال خود میکردن روی پیدا کردن کانال

 محسوب شده و در حالی که کانال مورد نظر شاید هیچ وقت آن قدر عضو نداشته و نخواهد داشت.دلیل که این کار نوعی تقلچ 

کننبد. یعنبی شبما بایبد ببرای تعبداد های مختلفی در سطح اینترنت مشغولفعالیت هستند که اقدام به فروش عضو جعلی میسایت

شبود. ضو به تعداد اعضای قبلی کانال شما اف وده میخاصی عضو پول پرداخت کنید و پس از آن ظرف مدت زمان کمی آن تعداد ع

شود. متصدیِ این نو  تبلیغ با اسبتفاده از تعبداد زیبادی شبماره ای انجام میدر بیشتر موارد این روش به صورت نرم اف اری و رایانه

آورد. خبوب، کانبال شبما در مبی کند و با ازای پرداختی که شما داشتید، آن اعضا را به عضبویتحساب کاربری در تلگرام ایجاد می

دهند. اما همین که عدد اعضای کانال شما را افب ایش همانطور که واضح است، این اعضا برای کانال شما هیچ کار مفیدی انجام نمی

 دهد.دهند شاید تنها کار مفیدی باشد که این نو  تبلیغ برای کانالِ شما انجام میمی

 

. در مبورد افب ایش "آن است که آهسته و پیوسبته روی نیست گهی تند و گهی خسته روی؛ رهرورهرو آن "از قدیم گفته شده که 

اعضای کانال تلگرام اگر خواسته باشید کانالی مفید و پویا داشته باشیم، باید در نظر داشته باشیم که اگر در گبذر زمبان و در حبین 

ند برای ما مفید باشد. کسانی که در این حالت به عضبویت کانبال مبا تواانتشار پست برای کانال عضو جدید دریافت کنیم، کانال می

مند به محتوا و موضو  کانال ما هستند. پس اگر هم قصد فروش یک محصول ببرای کسبچ درآمبد را داریبم کبه آیند، عالقهدر می

یدا خواهد کبرد. ایبن جبدای ایبن مرتبط با موضو  کانال ماست، احتمال فروش باال خواهد رفت و سود ما هم در این بین اف ایش پ

ای اف ایش پیدا کند، خود تلگرام شک خواهد کرد که شما از ممبر موضو  است که اگر اعضای کانال تلگرام شما به صورت یک دفعه

 رود.تان استفاده کردید و ام ان مسدود شدن کانال میفیک برای باال بردن اعضای کانال



ها ببه دیگبران ازنشرِ پسبتبال خود را با محتوای جدید و جذاب به روز کنیم. پس از مدتی با کنیم کاندر روش طبیعی، ما سعی می

القبه منبد عمشاهده خواهیم کرد که کانال توسط افراد بیشتری دیده خواهد شد. در همین حال کسانی کبه ببه موضبو  کانبال مبا 

ن بی کبه ببین باید روی تبلیغ کانال کار کنیم. مبادلۀ بنبر یبا لیاصالً ن شوند. اما این به این معنا نیست که ماهستند عضو کانال می

تواند به نوعی تبلیغ مفید در نظر گرفته شود. البته در انجام این کار هبم بایبد اعتبدال را رعایبت ها در جریان است میمدیران کانال

 های فعلیِ کانال زیاد ا یت شوند.مخاطچکنیم. نباید کاری کنیم که 

کنبد کبه  د کانالِ مااید به طوری باشد که مثل یک صافی عمل کند. سر راه عدۀ کثیری قرار گیرد و فقط کسانی را وارتبلیغ کانال ب

انبال ککند که باید از چه روشی برای باال بردن اعضبای ماهیت این نو  تبلیغ هم به ما گوش د میشان آمده است. از کانال ما خوش

 کجبا؟ های مختلف بیشتر دیده شود. حاال شباید از خودتبان بسرسبید؛ مبثالًه کانال ما در محیطاستفاده کنیم. ما باید کاری کنیم ک

عضبای از ببین آنهبا بخش بعدی را هم مطالعه کنید تا متوجه این موضو  بشوید که کجا باید خیل عظیمی از افراد را پیدا کنید و ا

 بالقوۀ کانال خود را پیدا کنید.

 تبلیغ کانال درمحیط وب
کنید، در اصبل در حبال وبگبردی هسبتید. کنید شرو  به گشت و گذار در صفحات مختلف مینی که شما مرورگر خود را باز میزما

اینترنتبی  این محیط وب نام دارد. صفحات مختلف حاوی مطالچ و محتواهای مختلفی هستند که هر کدام از آنها روی یبک سبایت

ای زنی هستند. هر کسی هم دارای قصدی است. ی ی به دنبال محتواین محیط مشغول گشتها نفر در اند. روزانه میلیونقرار گرفته

 گردد. حتی در این میان کسانی هستند که به دنبال یک کانال خا  بامورد نظرش می ویدیویسرگرم کننده است. ی ی هم دنبال 

شوند و دنبال یک کانال تلگرامی هسبتند، از چبه کنید این دسته از افراد که وارد محیط وب میموضو  خاصی هستند. شما ف ر می

 جوی گوگل!ز طریق موتور جستاکنند؟ جوابش خیلی ساده است: جستجو روشی استفاده می

گوگبل  کننبد.کلیبک می Searchکننبد و روی در جعبۀ جستجوی موتور جسبتجو وارد می "کانال"کلمۀ آنها عبارتی را به همراه 

 نهبا شبوند و روی دکمبۀدهد که اگر وارد ی ی از آنشان میهای مختلف به آنها نتایجی را از صفحات مختلف در محیط وب و سایت

داننبد ها از آن غافلند و نمیلاین روندی است که بیشتر مدیران کانا شوند.د کانال شده و عضو آن کانال میورود به کانال ب نند، وار

سبایت  های میلیونی از همین ترفند استفاده کردند و ترافیبککانال تبدیل کرد. خیلی از کانال اعضایتوان به که ترافیک وب را می

 خود را به عضو کانال تبدیل کردند.

شبوند ها منتشبر میبه این موضو  توجه داشته باشید که موتورهای جستجو قادر به خ یدن و بررسیِ محتوایی که داخل کانالباید 

گبردد را مسبتقیم راهنمبایی های تلگرام را  خیره کند و شخصی را که به دنبال یک کانال خا  میتواند کانالنیستند. گوگل نمی

ه ک منتشر کنیم. گوگل آن صبفحمان را به همراه توضیحات درون یک صفحه از یک سایت پرترافیتوانیم کانالکند. در عوض ما می

دهبد. ایبن گونبه اسبت کبه مبا از ظرفیبت وب و موتبور کند و در نتایج خود به کاربران اینترنتبی نشبان میرا بررسی و  خیره می

 یم.کنجستجوی گوگل برای باال بردن اعضای کانال تلگرام خود استفاده می



 

ای از سبایت کنبد و نتیجبهبینید کبه کباربر اینترنتبی آن را در جعببۀ جسبتجوی گوگبل وارد میدر تصویر باال، شما عبارتی را می

telegram.computeruser.ir توانید در آن تبلیغ کانال تلگرام خود را انجبام دهیبد( ببه وی نمبایش داده  سایتی که شما می

 ای از سایت مذکور هدایت خواهند شبد کبهرد این عبارت در گوگل جستجو شده و کاربران به صفحهشود. روزانه شاید صدها مومی

 تبلیغ یک کانال تلگرام در آن قرار گرفته است.

دهنبد و تمامباً اعضبای واقعبی و شوند، خودشان با میل خود این کار را انجبام میدر این روش فقط کسانی وارد کانال مورد نظر می

ا ببه گردنبد؛ نبه شبمکه به موضو  کانال عالقه نشان دادند. یعنی در این روش تبلیغ، افراد به دنبال کانبال شبما می کسانی هستند

د و جبذابی تان را پس از تبلیغ به صورت منظم به روز کنیبد و محتبوای مفیبدنبال آنها. البته این تمام ماجرا نیست. شما باید کانال

رک ن نند. کانال را ت وه به تبلیغ و توضیحات موجود در صفحۀ تبلیغ اعتماد کردند، ناامید نشوند درون آن منتشر کنید. تا آنهایی ک

 تر است.چون هر چقدر که جذب اعضای جدید سخت باشد، نگه داشتن اعضای فعلی سخت

ادر نیست کبه هر کسی قخوب، این طبیعی است که پس دیدید که اساس این نو  تبلیغ داشتن یک سایت با بازدید و رتبۀ باالست. 

بلیغ کانال های پربازدیدی داشته باشد و کانالش را درون آنها تبلیغ کند. اینجاست که سایت کاربر رایانه ام ان تیک سایت یا سایت

ادامبۀ ا در زنید، در گوگل هم دیده شوید. ج ئیات این کبار رشمارا مهیا کرده است تا بتوانید حتی با عنوانی که برای کانال خود می

 کتاب به شما توضیح خواهیم داد.

اشبید ها برای دیده شدن کانال شما در محیطی است که تلگرام ارتباط چندانی با آن ندارد. دقت داشبته بروش این روش از بهترین

فاده از موتبور توانید با اسبت. یعنی شما نمیندکنید، در محیط وب قابل دیدن نیستهای تلگرام مشاهده میکه محتوایی که در کانال

دهبد، ببه امبوزش می را جستجو کنید. اما با روش تبلیغاتی که این کتاب ببه شبماها یا خود کانالجستجو محتوای داخل کانال ها 

 توانید از ترافیک وب اعضای مفیدی را برای کانال خود جذب کنید و از آنها استفاده کنید. سادگی می



 کانال؟را سایت کاربر رایانه جهت تبلیغ چ
ر ضبرری شید، این کبااگر شما دارای سایت یا وبالگی در محیط وب باشید و پس از مدتی آن را به بازدید نسبتاً خوبی هم رسانده با

تان قرار دهید تا بازدید کنندگان بتوانند در صبورت تان را در م انی از وبالگ( کانالIDبرای شما نخواهد داشت که پیوند یا شناسۀ  

اشبد! بد ده هب اری د کانال شما شوند. تاثیر این کار زمانی بیشتر خواهد شد که بازدید وبالگ شما در روز به صبورت چنبتمایل وار

تمباً از رف کردید، حرسیدن به چنین عددی از بازدید هم نیاز به صرف زمان و ه ینه است که اگر تا االن چنین ه ینه و زمانی را ص

 این فرصت استفاده کنید.

 15.000توانید کانال خود را در یبک سبایت ببا بازدیبد بیشبتر از ای اندک میاین فرصت را ندارید، در عوض با صرف ه ینهاما اگر 

 است. ه بدین قرارروزانه منتشر کنید، که این بازدید روز به روز در حال اف ایش است. م یت تبلیغ کانال در سایت کاربر رایان

 تومان( 5.000گیرید.  در حال حاضر فقط ی کانال خود میه ینۀ اندک در قبال اعضایی که برا 

 .تبلیغ کانال شما برای همیشه در سایت خواهد ماند و تاثیرش با گذشت زمان بیشتر خواهد شد 

 های الزم برای بیشتر دیده شدن کانال شما به شما ارائه خواهد شد. از جمله این کتاب!راهنمایی 

  تان را ثبت کنید.توانید کانالدقیقه می 10خودکار خواهد بود و شما در کمتر از تمامی مراحلِ درج تبلیغ به صورت 

 باشد.پذیر میپشتیبانی از طریق تلگرام و ایمیل در هر زمان از شبانه روز ام ان 

ثیری دائمبی را در ل حاضبر تباای اندک منتشر کردند و در حبااندازی سایت، تبلیغ خود را با ه ینههایی بودند که در اوایل راهکانال

 اف ایش اعضای مفید و سودمند کانال خود شاهد هستند.

هایی مثل تبلیغ وش کر این ن ته حائ  اهمیت است که این روش تبلیغ، همانطور که تا اینجای کتاب به شما توضیح داده شده، با ر

کنند تا به کانال شما برسند. همبین امبر فراد طی مید. از جمله اختالف اصلی، روالی است که اهای دیگرِ تلگرام تفاوت داردر کانال

یبغ در توانید انتظار ایبن را داشبته باشبید کبه پبس از درج تبلباعث شده تاثیر تبلیغ در سایت به صورت آنی نباشد! یعنی شما نمی

اهیم ا توضبیح خبواب به شمسایت، فوراً اعضای کانال شما اف ایش چشمگیری را تجربه کند! با توجه به روالی که در بخش بعدیِ کت

ای کبه شود که با توجه به ه ینبهگوییم این نو  تبلیغ، یک نو  تبلیغ بلند مدت محسوب میداد، متوجه خواهید شد که چرا ما می

 کنید، نتیجۀ بسیار خوبی را خواهید گرفت.شما پرداخت می

باشد و همین امر سبچ گشته است کبه می SEOاف اری و  این درحالی است که سایت مدام در حال به روز شدن و بهبود از نظر نرم

آن را  نیبد و نتیجبۀکروز به روز به ترافیک و رتبۀ سایت اف وده شود. پس بهتر است تا قبل از افرایش قیمت تبلیغ در سایت اقبدام 

ام ثبت در ادامۀ کتاب در هنگ های آتی شاهد باشید. البته این نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که شما به تمامیِ اصولی کهطی هفته

ج یت، نحبوۀ درکانال به شما داده شده است، پایبند باشید. این اصول مواردی مثل نحوۀ انتخباب عنبوان کانبال ببرای ثببت در سبا

 باشد.توضیحات برای کانال و ... می



ویر زیر می توانید ال سای فعلبیِ است که در تص Alexaهای ایرانی و خارجی بهترین شاخص برای دیدن رتبۀ سایت در بین سایت 

 .اینجا کلیک کنیدسایت کاربر رایانه را مشاهده کنید. برای دیدن ال سای فعلی سایت، 

 

باشبد. در سبمت راسبت سایت میخطی که در جعبۀ سمت چپ از رتبۀ سایت نمایش داده شده، نشان سیر سعودیِ اف ایش بازدید 

یبن ، که کاهش اهم دو عدد با عناوین شاخص رتبۀ جهانی سایت  در باال( و شاخص رتبۀ کشوریِ سایت  در پایین( نشان داده شده

 توان نتیجه گرفت که چرا شبما بایبد ببا اسبتفاده از سبایتباشد. بر همین اساس میاعداد به من لۀ اف ایش بازدید روزنانۀ سایت می

 کاربر رایانه اقدام به تبلیغ کانال خود کنید.

کنند، برای ارسال هر عضو مبلغی بین های تلگرام میهایی که اقدام به فروش ممبر و عضو برای کانالاین در حالی است که سرویس

 ،هبای دیگبردهید، ببا روشمیلیغ انجام ای که با این روش تبه ینهتوانید با مقایسۀ کنند. که شما میتومان دریافت می 100تا  50

 ببرید. با استفاده از سایت ما تبلیغات روشپی به مفید بودن 

 روال رسیدن اعضا به کانال شما
مراحل  هایی که در  هن شماست پاسخ داده شود،به جهت این ه با روال رسیدن اعضا به کانالِ خود آشنا شده و به بسیاری از سوال

 های بعدیِ کتاب، کارهایی که شما باید انجام دهید را ببه صبورت تصبویریواهیم داد. در قسمترا ی ی ی ی خدمت شما توضیح خ

 آموزید.می

 مراحل کلی که شما باید انجام دهید:

 پرداخت مبلغ .1

 ثبت کانال .2

http://www.alexa.com/siteinfo/computeruser.ir
http://www.alexa.com/siteinfo/computeruser.ir


. ایبن معرفبی کنیبدکنند در ابتدا باید بستری وجود داشته باشد که شما بتوانید کانال خود را بواسطۀ آن به کسانی که وبگردی می

های وابسته است کبه بازدیبد چنبد هب اری دارد و شبما در ( یا سایتTelegram.ComputerUser.irبستر سایت کاربر رایانه  

 اولین گام باید کانال خود را درون این سایت ثبت کنید.

گبردد. پشبتیبانیِ سبایت دریافبت میهای نگهبداری و ثبت کردن کانال در سایتِ ما شامل ه ینه است که این مبلغ به جهت ه ینه

تبلیبغ "باشد و که برای پرداخت آن باید وارد صفحۀ تومان می 5.000مبلغی که در حال حاضر برای ثبت کانال باید پرداخت گردد، 

هبای صفحه قرار گرفته است مبلغ مورد نظر را با استفاده از ی ی از کارتاز طریق درگاهِ بان ی که در این شده و  "کانال تلگرام شما

های معتبر کشبور صبادر شبده بان یِ عضو شتاب به همراه رم  دومِ کارت، پرداخت کنید. وجود همین درگاه که توسط ی ی از بانک

های کشور به کسچ و کارهبای از طریق بانکاست، نشان از ضمانت پرداختِ شماست. قابل  کر است که ام ان ارائۀ درگاهِ مستقیم 

 تایید نشدند وجود ندارد.

 

http://telegram.computeruser.ir/?p=32
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وی شود و ببا کلیبک کبردن رمراحل پرداخت وجه از طریق دریافت اطالعاتی نظیر نام، شماره موبایل و ایمیل  اختیاری( شرو  می

انتهبا  تان را پرداخبت کبرده و درانید مبلغتوبه درگاه بان یِ منتشر خواهید شد. بعد از آن شما در سایت بانک می "پرداخت"دکمۀ 

 کلیک کنید. "ت میل خرید"روی 

ای پیش روی شما نقبش خواهبد بسبت در اقدام بعدی، شما مجدد به سایت ما برگشت داده خواهید شد و به صورت خودکار صفحه

ز گوشیِ باشد و شما قادرید با استفاده اباشد. پس کردن این فرم بسیار ساده و راحت میتان میکه شامل یک فرم برای ارسال کانال

 هوشمند خود و یا رایانۀ رومی ی اقدام به ارسال کانالِ خود برای ما کنید.

 

سد. حاال باید صبر کنیبد تبا کانبال رکار شما در اینجا به اتمام میو  کانال شما به دست ما خواهد رسید "ثبت کانال"با کلیک روی 

شما توسط اپراتورهای سایت تایید شده و اصالحیات الزم روی آن انجام گیرد و منتشر گردد. کانال شما عالوه بر این ه در سایت ما 

 گردد.هم منتشر می @introchannelشود، جهت اطال  از انتشارِ کانال، در کانال اختصاصیِ ما به نشانیِ منتشر می

شود. زمانی کبه شد. اما داستان از اینجا به بعد شرو  میتا اینجای کار مراحلی بود که جهت انتشار کانال در سایت ما باید انجام می

ال ای از سایت ما که شامل توضیحات و پیوندِ کانبصفحهگوگل آمده و گردد، در اولین فرصت خ ندۀ کانال شما در سایت ما ثبت می

دهد که در صبفحۀ نتبایج جسبتجوی گوگبل کند. این کار را برای این انجام میشماست را مورد بررسی قرار داده و آن را  خیره می

گبر ز دسترسِ ماست. اما ااوارد خارج دهد. این منمایش دهد. در ضمن در همین حین به صفحۀ کانال شما در سایت ما هم رتبه می

هیبد تری جذب خوابه توضیحاتی به شما داده شده، در حین ثبت کانال، توجه کنید، قطعاً رتبۀ بهترین خواهید گرفت و اعضای بیش

 کرد.

https://telegram.me/introchannel


گر اانجامد. کنیم کانال شما در گوگل هم  خیره شده که این فرآیند مم ن است از چند ساعت تا چند روز به طول بیحاال فرض می

واهید ختان را جستجو کنید، در بیشتر موارد کانال خود را در صفحۀ نتایج گوگل صفحۀ جستجوگر گوگل را باز کنید و عنوان کانال

 دید.

 

نبوانی را تان را دارید، باید خیلی دقت کنید. باید عبه همین دلیل هم هست که روی انتخاب عنوان کانال، زمانی که قصد ثبت کانال

گردنبد. ببدین ترتیبچ حتبی ببا شود و افراد بیشتری به دنببال آن کلمبۀ کلیبدی مینتخاب کنید که در گوگل بیشتر جستجو میا

گردند. ببه عنبوان مثبال تصبویر نمونبۀ بباال تان هم، افرادی جذب صفحۀ کانال شما در سایت ما میهایی مشابهِ عنوانِ کانالعبارت

هبای مشبابه هبم دهد. که اگر این عنوان خوب باشد، افبراد ببا جسبتجوی عبارترا نشان می "گلستان سالمت"نتیجۀ عنوان کانالِ 

 توانند جذب این کانال شوند.می

شود که سهم عظیمی از این جسبتجوها مرببوط ببه جسبتجوی ها جستجو از طریق موتور جستجوی گوگل انجام میروزانۀ میلیون

ل، هنگبام توانید به راحتی استفاده کنید. ن ات بسیار زیادی در انتخاب عنوان کانبامی های تلگرامی است، و شما از این فرصتکانال

لنبد بحیِ نسبتاً ثبت آن در سایت ما وجود  دارد که در ادامۀ کتاب خدمت شما توضیح خواهیم  داد. از جمله نوشتن یک متن توضی

کنبد. در نهایبت شباید ببا کانبال شبما در گوگبل کمبک می و حاویِ کلمات کلیدی مرتبط با کانال که به هر چه بیشتر دیده شدن

 دقیقه زمان، بتوانید کانالِ خود را در گوگل باال بیاورید. 15گذاشتن 

شبما،  تان عالقه دارد دیده شد، وی روی پیوند صفحۀ کانال شما در سبایتِپس از این ه کانال شما توسط فردی که به موضو  کانال

ود گردد. در این صفحه عنوان، توضیحات و ع سی وجود دارد که شما برای کانالِ خباز سایت ما می کند و وارد آن صفحهکلیک می

 شبما، ترغیبچ انتخاب کردید و آن را هنگام ثبت کانال ارسال کردید. فرد با خوانبدن توضبیحات و همچنبین دیبدن تصبویرِ کانبالِ

ن در شود و عضو کانال شما خواهد شد. ایانالِ شما در تلگرام می. وارد ککلیک کند "عضویت در این کانال"گردد که روی دکمۀ می

الِ خبود وز کردن کانرصورتی است که در همان نگاه اول محتوای کانالِ شما را مفید ارزیابی کند. پس حتماً مدت زمانی را برای به 

 در هر روز بگذارید.



 

در باالی تصبویر نمبایش داده شبده اسبت کبه خبود شبما انتخباب  ن کانال،جا قابل  کر است که در تصویر باال توضیحات ایهمین

تان بیشتر توضیح داده باشبد، منجبر ببه جبذب اعضبای کنید که چه باشد. این توضیحات هر چقدر بیشتر باشد و راجع به کانالمی

تری نسبت رتبۀ به مراتچ باال کلمه توضیحات، 300هایی به همراه بیش از بیشتر خواهد شد. این مورد را تجربه ثابت کرده که کانال

 های دیگر دارند.به کانال

ر نهایبت ها یا حتی صدها مورد برای کانالِ شبما اتفباب بیافتبد و داین روالی که تا اینجا خدمت شما شرح داده شد، شاید در روز ده

که این روال کاری مم ن است بعد از چنبد اعضای کانالِ شما به صورت موثر باال خواهد رفت. البته باز باید به این ن ته اشاره کنیم 

شوند مم ن اسبت مبدت زمبان بیشبتری ببه هایی هم که ثبت میروز یا چند هفته پس از ثبت کانال رخ دهد. برای برخی از کانال



مباتی کلیبدی، زنید؛ عنوانِ حاویِ کلتان مید که شما برای کانالتمام اینها به انتخاب عنوان و توضیحاتی بستگی دار طول بیانجامد.

 به شما آموزش داده خواهد شد. و بیشتری در ادامۀ کتاب ن ات بهتر تر.همچنین توضیحات هر چه بیشتر و کامل

 پرداخت مبلغ
اهیم ملبیِ کبار خبوحال که با روال کاری جذب اعضای جدید با استفاده از تبلیغ کانال خود در سایت آشنا شدید، به سراغ مراحل ع

 دهد. اما قبل از پرداخت بهتر است به این موارد توجه کنید:ا پرداخت اینترنتی تش یل میاولین گام ررفت که 

 اهبد شبد! در نظر داشته باشید که کانال شما تایید نخوا دارید، راخالقی یا مغایر قوانین کشوری اگر قصد انتشار کانال غیر

 در این صورت مسئولیت پرداختِ شما به عهدۀ شما خواهد بود.

 ست.اتِ مبلغ توسط شما به من لۀ قبول قوانین سایت و همچنین توضیحاتی است که در این کتاب  کر شده پرداخ 

 رو  کنید.شجهت انجام پرداخت کافی است وارد صفحۀ زیر از سایت کاربر رایانه شده و با وارد کردن مشخصات خود، کار را 

 (=32telegram.computeruser.ir/?p) صفحۀ پرداخت وجه

 

 کلیک کنید. پرداختی تان را پر کنید و روای که تصویر آن در باال به شما نشان داده شده است، باید اطالعاتدر جعبه

 :توانید نام اصلی یا نام مستعار خود را وارد کنید.پُر کردن این گ ینه ال امی است. می نام و نام خانوادگی 

 :دهد.شخیص میشما را با این شماره ت صحیح هم ال امی است. سیستم پرداختِ وارد کردن شمارۀ موبایلِ شماره موبایل 

 کردید یا خیر!ت توانید تشخیص دهیم که پرداخاگر شمارۀ خودتان را وارد ن نید، ما نمی

http://telegram.computeruser.ir/?p=32
http://telegram.computeruser.ir/?p=32


 :تان، بهتر است که آن را وارد کنید. امبا وارد کبردن های راهنما به صندوب ایمیلاگر ایمیل دارید، برای ارسال نامه ایمیل

 ایمیل ال امی نیست.

درگباه ببان ی  ببهنمایش  داده خواهد شبد و پبس از چنبد لحظبه  "درحال اتصال..."جعبۀ کنید زمانی که روی پرداخت کلیک می

 کلیک کنید. "ورود به درگاه پرداخت"بایست روی اگر انتقال صورت نگرفت، می دایت خواهید.ه

 

توانید اطالعات کارت بان ی و رمب  دومِ کبارت را وارد کبرده تبا باشد، میکه تحت نظر بانک مرک ی می صفحۀ درگاه بان یاز طریق 

وشبیِ سبت. اگبر از گابه درگاه بانکِ ملت درون مرورگر رایانۀ رومیب ی . تصویری که در ادامه آمده، مربوط پرداخت شما انجام گیرد

 شمایلِ آن اندکی متفاوت باشد. ودهید، مم ن است ش ل هوشمندِ خود پرداخت را انجام می

 



شبد کبه در  وارد صفحۀ دیگری برای ت میل خرید خواهیدکلیک کردید،  "پرداخت"اگر اطالعات وارد شدۀ شما صحیح بود و روی 

ه الزم نیسبت کلیک کنید. در غیر این صورت پرداخت شما قطعی نخواهد شد! از این مرحلب "تکمیل خرید"ینجا حتماً باید روی ا

تان را به ما بدهید، ما قادریم پرداخت شبما های بیشتر اگر شما همان شماره موبایلاطالعاتی را یادداشت کنید. چرا که برای بررسی

 ا همیشه یادداشت کنید.ر شماره پیگیریکاری بهتر است که شما بگوییم. اما برای مح م را رصد کنیم و نتیجه را به

 

 کلیک کنید. Continueاگر پنجرۀ اخطاری از طرف مرورگرِ شما باز شد، بایستی روی  : توجه

ری  قاببل پیگیبدر اینجا شما پرداخت را با موفقیت پشت سرگذاشتید و در هر صورت پرداختِ شما در سامانۀ ما ثببت شبده و بعبداً

خطبا  شبماببه رسبد و است. در برخی از مواقع هم مم ن است پول از حساب شما کسر شده باشد، اما پرداخت ناموفق به اتمام می

حسباب شبما برگشبت  ا نخواهید شد. در این صورت هم حداکثر ظرف یک روزِ کباری مبلبغ ببهمجدد وارد سایتِ مشود یا داده می

 خواهد خورد.

 موجود است. ای از سایت ما خواهید شد که در آنجا فرمی جهتِ ثبتِ اطالعات کانال در سایتدرگامِ بعدی وارد صفحه

 

تان را ثبت کنید، نیازی ببه از طریق فرم ارسال کانال، کانال نتوانید پرداخت کرده باشید و با موفقیتدر صورتی که مبلغ را  : توجه

تبان ما راهنمایی .با ما تماس بگیریدایمیلِ خود را بررسی کنید یا  ! در این صورت کافی است یا صندوبِنیستپرداخت مجدد مبلغ 

 خواهیم کرد.



 کانال در سایت ثبت
 به شبما نشبان داده خواهبد عات پرداختاطالای هدایت خواهید شد که این ه شما پرداختِ مبلغ را انجام دادید، به صفحه پس از

شوید. در صفحۀ ارسبال کانبال شبما فرمبی هدایت می ارسال کانالثانیه به صورت خودکار به صفحۀ  10شد و پس از مدت زمان 

 این بندها را پر کرده و روی ثبت کانال کلیک کنید.هر کدام از باید بینید. بند می 6متش ل از 

هبر  که راجبع ببه ا ش ل فرم تغییر کند. اما ماهیت و توضیحاتیدقت داشته باشید که مم ن است در آینده ترتیچ بندها و ی نکته:

 .باشدمیی سان شده است داده کدام از بندها 

شبمایل  شب ل و ندکی تغییر درااین فرم با  رایانه رومی ی باز شده است. باشد که درون مرورگرِتصویر زیر نمای کلی از این فرم می

 .درخواهد آمدنمایش  به هم وارد این صفحه شدید  هوشمندزمانی که با گوشیِآن، 

 



 ست.ار بند آمده توضیحات و ن اتی که در پر کردن هر کدام از این بندها باید در نظر داشته باشید، در ادامه با  کر شمارۀ ه

گان بازدیبد کننبد کانبالِ شبما ببه نوانی است که در سایت ما برایعپر کردن این گ ینه به من لۀ انتخاب  عنوان کانال : -1

ای ویبژهده اسبت توجبهِ شبانتخاب عنوانِ کانال بسیار مهم است و باید به ن اتی که در ادامه به شبما گوشب د شود. نمایش داده می

 فرد باشد.رای یک عنوان منحصربهشود، باید داهر کانالی که در سایتِ ما ثبت می داشته باشید.

 

 هتر اسبت لیسی است، بعنوانِ کانال باید به فارسی باشد. حتی اگر عنوانی که برای کانالِ خود در تلگرام انتخاب کردید انگ

 اینجا یک عنوان فارسیِ مرتبط با موضو  کانالِ خود وارد کنید.

  حرف داشته باشد. یعنی زیاد بلند یا زیاد کوتاه نباید باشد. 60بیشتر از نباید 

 و  "هنبر"های باشد، بهتر است از عبارتحتماً باید حاویِ کلمات کلیدی باشد. یعنی اگر کانال شما راجع به هنرِ معرب می

: کانبال ه شود  مثبالرد، در ادامه آورددر آن استفاده شده باشد.  عالوه بر آن اگر کانالِ شما یک نامِ خا  هم دا "معرب"

 هنر معرب معاصر(

 باشد. عبالوه ببر دهید در گوگل ام ان جستجو شدنش زیاد میدر نهایت شما باید عنوانی را انتخاب کنید، که احتمال می

اسبم  "نوبرانبه"جبا . در این"کانال آرایشبی بهداشبتی نوبرانبه"آن اسمِ خا ِ کانالِ خود را هم در انتهای آن بیاورید. مثل 

 شود.عبارتی است که در گوگل زیاد جستجو می "کانال آرایشی بهداشتی"خا ِ کانال شماست و 

 ی تبا  کنیم که به صورتاز وارد کردن عناوین کلی خودداری کنید! چرا که ما در انتهای آن، شناسۀ کانالِ شما را درج می

کنیم. یمبتان را هبم اضبافه را وارد کنید، ما در انتهای آن اسمِ خا ِ کانال "کانال فروشگاهی"گردد. مثالً اگر شما عنوان 

 ."کانال فروشگاهیِ بنفشه"مثل 

 های خا  در عنوان هم خودداری کنید. این موارد حذف خواهند شد.ها و ش لکاز درج نویسه 

 هایی از عنوان بد:نمونه

 اتی با قیمت های ارزان و باورن ردنی!!!کانال عمده فروشی و خرده فروشی لباس های ترک و وارد 

 کانال جمال جمالی 

  زیباییکانال 

 هاکانال جشنواره 

 کانال مان دا 

 هایی از عنوان خوب:نمونه

 کانال سرگرمی و تفریحی مراد 



 کانال لوازم بهداشتی شنبلیله 

 کانال شعر و شاعری احمد احمدی 

 فرانشر چاپ و طراحی خدمات کانال 

 

، توضیحاتی است که شما باید ببرای کانبال خبود بنویسبید تبا در دومین بند از نظر اهمیت و ترتیچ توضیحات کانال: -2

 سایت ما منتشر شود.

 

 زیر پاسخ دهید: سواالتدانید چه بنویسید، به اگر نمی

 .کانال شما راجع به چه محصول یا موضوعی است؟ راجع به آن کامل توضیح دهید 

 ایی را شاهد هستند؟اعضای کانال شما چه نو  محتو 

 های کانالِ شما چیست؟ویژگی 

 توانند با شما در ارتباط باشند؟اعضای کانالِ شما چطور می 

  در پایین صفحه کلیک کنند. "عضویت"در انتها از آنها دعوت کنید روی دکمۀ 

 در نوشتن توضیحات به موارد زیر دقت کنید:

  ِواهیبد کبرد. شما باالتر خواهد رفت. در نتیجه اعضای بیشتری جبذب ختوضیحات شما هر چقدر بیشتر باشد، رتبۀ کانال

تنِ خود را درون مکلمه در نظر بگیرید. بهتر است قبل از پُر کردن فُرم،  200حداقل تعداد کلمات موجود در توضیحات را 

 یک ویرایشگرِ متنی روی دستگاهِ خود بنویسید و آن کسی کرده و وارد فرمِ ارسال کانال کنید.

  لمباتی ی اسبت، از کدر توضیحات از کلمات کلیدیِ مرتبط با کانالِ خود استفاده کنید. یعنی اگر کانالِ شما راجع به پ ش

 استفاده کنید. باشند در متنِ خود زیادکه مرتبط با مقولۀ پ ش ی و سالمت می

 وضبیحات کانبال مجباز پیوند در ت 2ر دادن اگر سایت یا وبالگی دارید، حتماً پیوندِ آن را در توضیحات خود قرار دهید. قرا

 تان پیوندی به این صفحه بدهید، باز بهتر است.باشد. از طرف دیگر اگر از قسمتی از سایت یا وبالگمی



  بندیِ متنِ خود استفاده کنید.های ویرایشیِ موجود در این بخش از فرم، برای سبکبه طرز صحیحی قادرید از دکمهشما 

 گردد.که متنِ شما تا حدِ ام ان بررسی شده و اصالح میدقت داشته باشید 

 

توانیبد ش داده خواهد شد. آن ع س را در اینجا خودِ شما مییک ع س نمای مابرای کانالِ شما در سایت  تصویر کانال: -3

شبود بایبد ببه ای که ببرای شبما بباز میه و در پنجرهکلیک کرد Browseهان انتخاب کنید. برای این منظور روی از روی دستگاه

 کلیک کنید. Openتان بروید که تصویرِ مورد نظر در آنجا قرار گرفته است. ع س را انتخاب کرده و روی مسیری از دستگاه

 

های بسیار پرحجم از ارسال ع سع سِ کانال باید مرتبط با خودِ کانال باشد و زننده هم نباید در غیر این صورت حذف خواهد شد. 

پی سبل  400×  400هبای هبای خیلبی کوچبک اسبتفاده ن نیبد. ع سدهند( همچنین ع س که سرعت ارسالِ فرم را کاهش می

 بهترین اندازه را دارند.

 

نید انتخاب کنید. تواگیرد. این دسته را از اینجا خودِ شما مییکانالِ شما در دستۀ خاصی از سایتِ ما قرار م دستۀ کانال: -4

 ید.تان دارد را انتخاب کنای که بیشتری ارتباط را با کانالروی فهرست کشویی کلیک کرده و دسته

 

شوند هم اسبتفاده های که در سایت منتشر میبندیِ ری تر کانالها هم برای دستهالبته به غیر از این نو  دسته بندی، ما از برچسچ

 ام کاری از طرف شما نیست.ه صورت هوشمند انجام خواهد شد و نیازی به انجگذاری بکنیم. این برچسچمی

 

باشد. ایبن لینبک را از صبفحۀ مشخصباتِ می جدیدت افراد کانالِ شما دارای یک لینک  پیوند( برای عضوی لینک کانال: -5

 سبۀشرو  شده و در ادامه شنا https://telegram.meمعموالً با  توانید به دست آورید. این لینککانالِ خود از طریق تلگرام می

 هم خودداری کنید. Joinهای ه صورت کامل وارد کنید و از وارد کردن لینکآید. لینک کانال را بکانال شما می



 

، (آموزش ( در آوریبدشPublic( است، بهتر است اول آن را به حالت عمومی  Privateاگر کانالِ شما به صورت خصوصی   نکته:

باشد بهتبر اسبت تان میر قصد شما اف ایش اعضای کانالسسس لینک عمومیِ کانال را برداشته و در این قسمت از فرم وارد کنید. اگ

 های خصوصی ام ان عضویت هر کسی مقدور نیست!از ساخت کانال خصوصی خودداری کنید! در کانال

 

د. از با استفاده از آن مراحبل پرداخبت را طبی کردیبد را وارد کنیب در این جعبه، باید شماره موبایلی که شماره موبایل: -6

 شود که شما پرداختِ خود را قبالً انجام دادید. پس در وارد کردن آن دقت کنید.متوجه می سامانهطریق این شماره موبایل 

 

 

 "ت کانبالثبب"از کلیبک چنبدین بباره روی  کلیبک کنیبد. "ثببت کانبال"روی در نهایت بهتر است موارد را دوباره بررسی کرده و 

 خودداری کنید. چرا که مدت زمانی نیاز است تا ع سی که از روی دستگاهِ خود انتخاب کردید ارسال گردد.

 

توانید این صفحه را بندید. اگبر در زمبان در انتها پیام موفقیت آمی  ارسال کانال به شما نشان داده خواهد شد که با خیال راحت می

تان را وارد کرده باشید، اطالعیۀ انتشار کانال به ایمیلِ شما ارسال خواهد شد. در هر صورت با عضویت در کانالِ پرداختِ مبلغ ایمیل

 توانید از وضعیت انتشار کانال خود مطلع شوید.می @introchannel ما با شناسۀ

 

http://telegram.computeruser.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/
http://telegram.computeruser.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/
https://telegram.me/introchannel


قرمب   طایی به رنگدر برخی از مواقع هم مم ن است پیام موفقیت آمی  بودن ارسال به شما نشان داده نشود. در این حالت حتماً خ

 ب نید. "ثبت کانال"ن را خوانده و مش ل را برطرف کنید. سسس مجدد روی در صفحه وجود دارد که باید آ

 

های نامناسچ و مستهجن، همچنین متنِ نامناسچ اسبتفاده کبرده باشبند، در هایی که برای انتشار در سایت، از ع سکانال توجه:

ن ز طبرف سبازماادرجۀ اول توسط ما تایید نخواهند شد. در ثانی، ام ان فیلتر شدن هر کانالی کبه ضبوابط را رعایبت ن برده باشبد 

 م کرد.رت به درخواست این سازمان، ما کانال مورد نظر را از سایت حذف خواهیفیلترینک وجود خواهد داشت. در این صو

 

 پس از ثبت کانال
یش شده و ررسی و ویراپس از این ه پرداخت را انجام دادید و مراحل ثبت کانال را طی کردید، کانال شما باید توسط اپراتور سایت ب

 منشتر گردد. در طی این مراحل اگر مش لی وجود داشته باشد، با شما تماس گرفته خواهد شد. 

وز گردد و رنال باشد. کانال شما باید طبق ضوابط به دهید، رسیدگی به کا ترین کاری که شما باید انجاماما شاید در این مرحله مهم

توانبد شبما را در ای از خود کانالِ خود نشان دهید. برای این منظبور انتشبار محتبوای مفیبد و جبذاب میای حرفهسعی کنید جلوه

 رسیدن به این مقصود یاری کند.

 در اینجا  کر چند ن تۀ مهم هم حائ  اهمیت است.

 

 .بگذارید  خودراه ارتباطی برای اعضای کانالِ

حات یبا ر قسمت توضیدر حالت عادی، اعضای کانال شما قادر به ایجاد ارتباط با شما به عنوان مدیر کانال نیستند. پس بهتر است د

ا در تواننبد ببا شبمکانالِ خود، یک راه ارتباطی مثل شناسۀ تلگرامِ شخصی و یا ایمیلی را قرار دهید تا آنهبا ب Descriptionهمان 

های عادی که شبما لتتماس باشند. در مواقعی که یک کانال تجاری دارید، در این حالت این کار  حتماً باید صورت گیرد. اما در حا

رام شبده. ور وارد تلگبید هم باز بهتر است این راه ارتباطی را برقرار کنید. برای این منظبیک کانال شخصی یا هنری یا اجتماعی دار

شخصبات کانبال کلیک کنید که وارد بخش ویرایش م Editداخل کانال تلگرام خود شوید و روی نوار باالی کانال کلیک کنید. روی 

های زیبادی را تواند برای شبما فرصبتمواقع این ایجاد ارتباط میشوید و از آنجا توضیحات کانالِ خود را ویرایش کنید. در خیلی از 

مبوارد را  مخاطببان کانبال ببه شبما ایبنفراهم آورد. در کمترین حالتش شما متوجه نقاط قوت و ضعف خود خواهید شد. چرا کبه 

 گوش د خواهند کرد.



 فیلتر شدن صفحۀ کانال شما در سایت ما

نگ برای مبا اخطبار آمبده کبه درخواسبت حبذف یل ماهیت کانال شما از طرف سازمان فیلتریای از موارد مم ن است به دلدر پاره

ببرای  یبن مبورد فقبطصفحۀ مد نظر را از ما کرده باشند. در این حالت ما وظیفه داریم کانالِ شما را از سایت حبذف کنبیم. البتبه ا

طبرف  کشوری فعالیت کنند. در صورت عدم حذف آن صبفحه از ی باشند یا مغایر قوانینهایی اتفاب خواهد افتاد که غیر اخالقکانال

ت مبا ثببت تان را در سبایما، عالوه بر این ه باید پاسخگو باشیم، همان صفحه از سایت هم فیلتر خواهد شد. پس قبل از این ه کانال

صبفحۀ  در صورت فیلتر شبدن نباشد.ی و مغایر شئونات تان غیر اخالقکنید، به این مورد توجه داشته باشید که در درجۀ اول کانال

 کانال شما در سایت ما، هیچ گونه مبلغی استرداد نخواهد شد.

 سواالت متداول

 تونم از شما پشتیبانی بگیرم؟چطور می

پشتیبانی به جهت پاسخ به سواالت شما  البته پس از مطالعۀ کامل این کتاب( و همچنین رفع مش الت احتمالی پبس از پرداخبتِ 

هبایی کبه در صبفحۀ باشد. برای دریافت پشتیبانی کافی اسبت از روشوجه و یا ارسال کانال، آمادۀ ارائۀ خدمات به شما ع ی ان می

هبای . تلگبرام و همچنبین ایمیبل از روشاینجا کلیک کنیبددر سایت  کر شده استفاده کنید. برای رفتن به این صفحه  تماس با ما

 تباط باشید.ارسال درخواستِ پشتیبانی است که بتوانید به راحتی با ما در ار

 

 با این تبلیغ، من چقدر ممبر دریافت می کنم؟
رمِ ثبت اتی که در فعنوان و توضیح ! به این دلیل که این موضو  کامالً بهتخصیص دهیمتوانیم ما عدد ثابتی به این سوالِ شما نمی

اتِ حهمچنین توضی تان باشد.کانال، پس از پرداختِ مبلغ، زدید بستگی دارد. عنوان شما باید حاویِ کلمات کلیدی مرتبط با کانال

 کنید اضافه خواهد کرد.به اعضایی که دریافت می بیشترهر چه بهتر و 

 

 تعداد بازدید کانالم چند نفر میشه؟

هبایی در انالکدر قسمت قبلی، پاسخ این سوال داده شده است. اما در ادامۀ مطالچ گفته شده، باید عرض کرد کبه در حبال حاضبر 

ولی کبه کنند و برخی هم هستند که تاثیری زیادی نگرفتند. رعایت اصها عضو دریافت میسایت ما ثبت شدند که روزنانه بیش از ده

 در این کتاب  کر شده است، کانالِ شما را به کانالِ پر بازدیدی تبدیل خواهد کرد.

http://telegram.computeruser.ir/?p=6629
http://telegram.computeruser.ir/?p=6629
http://telegram.computeruser.ir/?p=6629


 

 ؟کجاهاست کنه می منتشر رو ما تبلیغ که شما سایت از فضاهایی

ورتبا  رپیغباتی یبا با توجه به توضیحاتی که در این کتاب به شما داده شده است، کانالِ شما در سایتِ ما، به صبورت یبک پسبتِ تبل

گبر کنبد، کبه از دیآگهی منتشر خواهد شد. بدین ترتیچ یک صفحه از سایت ما به توضیحات و پیوندِ کانالِ شما اختصا  پیبدا می

ر ایبن کند. عالوه بر آن اگبر ضبوابطی کبه دصفحاتِ سایت ما به آن اشاره شده و بازدیدکنندگان را به صفحۀ کانالِ شما هدایت می

 گیرد.نال  کر شده است را رعایت کنید، به طور مستقیم از گوگل هم بازدید میکتاب هنگام ارسال کا

 

 بازدهی هم داره؟

ازدۀ کبار را ببدر این کتاب داده شده است، با دقت تمام توجبه کنیبد، حتمباً  ثبت کانال در سایتاگر به توضیحاتی که در بخش 

شوند، بازدۀ مناسبی را شاهد باشند. ما ایبن هایی که در سایتِ ما ثبت میخواهید دید. البته این به این معنی نیست که تمامیِ کانال

 ر بازده داشته باشید.انتظاکنید، باید ای که میتضمین را نخواهیم داد و شما با توجه به ه ینه

 

 تضمین هم می کنید؟

نجبر مای از سایت است که کانالِ شما در آن ثبت شده است. که در نهایبت وظیفۀ ما باال بردن بازدید کلیِ سایت و همچنین صفحه

ی جبذاب و ببه روز و تبواتبان را ببا محشود کبه بایبد کانالشما شرو  می به باال رفتن اعضای کانالِ شما خواهد شد. پس از آن کارِ

کنیم که اعضای ضمین نمیتمناسچ باال بیاورید و با ترفندهایی که بلد هستید اعضا را حفظ کنید تا کانالِ شما را ترک ن نند. اما ما 

تبلیبغِ  تموفقیب %90ز اکانالِ شما، مخصوصاً به صورت آنی پس از انتشار کانال در سایتِ ما اف ایش پیدا کند. به این دلیل که بیش 

ینبۀ سبتقیمی ببا ه مارتبباط  تبلیغبازدهیِ  از طرفی همشما بستگی به انتخابِ عنوان و توضیحاتی دارد که برای کانالِ خود زدید. 

طمئن باشید ببا اشید! اما مشما نباید انتظار تاثیر تبلیغِ چند صد ه اری درون یک کانالِ میلیونی را به این روش داشته ب تبلیغ دارد.

  ات ارائه شده در این کتاب، بیش از آن چی ی که ه ینه کردید برداشت خواهید کرد.رعایت ن

 

 تونم اعتماد کنم؟چه طور می

دهند، و با در نظبر گبرفتن اینترنتی به آنها درگاه می درگاهِ های ایرانی در صورت احراز هویت شدنِ متقاضیانِبا توجه به این ه بانک

توانیبد ببا دهیبد، میداده شده پرداختِ خبود را انجبام می  ماهمین درگاه که از طرف بانک به سایتِواسطۀ ه این موضو  که شما ب

کانال در حال حاضر در سایت، مفتخبریم  3000خیال راحت به سامانۀ ما اعتماد کنید. عالوه بر آن با در نظر گرفتن انتشار بیش از 



ش ل را سریع حل خواهیم کرد. در صورت مش ل حتماً با پشبتیبانی تمباس که حتی یک ش ایت از بابت پرداختِ وجه نبوده و ما م

 بگیرید.

 

 کانالِ من چند بار توی سایت منتشر میشه؟

ایت مبا، لِ شبما در سبکانالِ شما به ازای هر بار پرداختِ مبلغ، فقط یک بار درون سایتِ ما منتشر خواهد شد. اما همان صفحۀ کانبا

تبان انالکدیبده شبدنِ  وجه به توضیحاتی که تا اینجای کتاب به شما داده شده است، االن باید با روالبرای همیشه خواهد ماند. با ت

 در سایت ما و همچنین در اینترنت و گوگل آشنا شده باشید.

 

 کانال رو دوباره هم می تونم ثبت کنم؟

ثبت کنید. امبا توجبه ببه  ز واری  مجددِ وجه در سایت ماتان را پس اهایتوانید کانال یا کانالشما به هر تعداد که خواسته باشید می

 س از پرداخبتِمتفباوتی را پب توضیحاتِ کاناالِو همچنین  عنوان کانالاین ن ته ضروری است که برای گرفتن نتیجۀ بهتر، باید 

ضبیحاتی کبه شود. در انتخاب عنوانِ کانال ببه تومبلغ، در فرمِ ارسال کانال وارد کنید که این باعث بیشتر دیده شدنِ کانال شما می

 داده شده است حتماً توجه داشته باشید. "ثبت کانال در سایت"در بخش 

 

 ای می کنید؟از اطالعات شخصیِ ما چه استفاده

م اسبتفاده ما ببه سیسبتتلگرامِ شب کانالِ العات شخصیِ شما از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و ایمیل، تماماً جهت ارسالِاط

چنبین و هم پرداختِ شماشود و هیچ گونۀ استفادۀ تبلیغاتی یا م احمتی نخواهد شد! شمارۀ تلفن شما به جهت پل ارتباطیِ بین می

ما تمباس ین شماره با شباشد. در مواقعی هم که برای انتشار کانال شما مش لی به وجود آمده باشد، از طریق بامی فرمِ ارسال کانال

 خواهیم گرفت و مش ل را حل خواهیم کرد. این اطالعات به هیچ عنوان به دست شخص ثالثی نخواهد افتاد.

ان نمایی پس از پرداخبت و اطبال  از زمبهایی برای راهشود، جهت ارسال نامهایمیلی هم که به صورت اختیاری از شما دریافت می

کبه شبما  اشبید، در مبواقعیایمیلِ تبلیغاتی برای شما ارسال نخواهد شد. دقت داشته ب هیچ گونه شود.انتشار کانال به کار برده می

تان وجود نخواهد م ان انتشار کانالکنید نامعتبر باشد، برای ما اوارد می موبایلکنید و عددی که به جای شماره ایمیلی را وارد نمی

 راه ارتباطی هم با شما وجود ندارد! شود و همچنینداشت. چون برایِ ما پرداختِ شما تایید نمی

 



 من پرداخت رو انجام دادم، اما بعد از صفحه خارج شدم!
ای ارسال خواهد شبد اشید، برای شما نامهبکرده تان را هم وارد اگر شما پرداختِ مبلغ را با موفقیت به اتمام رسانده باشید، و ایمیل

  نبوده باشبد موفقیت آمی که راهنمایِ انجام باقیِ مراحل کار خواهد بود. به صندوبِ ایمیلِ خود مراجعه کنید.  اما اگر پرداختِ شما

ن اصبالحی شبما ببا عنبواساعت ببه حسباب ببان یِ  24و مبلغ از حسابِ بان یِ شما کسر گردد، آن مبلغ به صورت خودکار پس از 

ود از خبمارۀ تلفبنِ برگشت خواهد خورد. برای دانستن این موضو  که پرداختِ شما موفقیت آمی  بوده یا خیر، بهتر است با ارائۀ شب

 .طریق پشتیبانی درخواستِ خود را ارسال کنید

 

 تونم توی توضیحاتِ کانال، لینک به سایت یا وبالگم بدم؟می
ت. و از ا بهتبر هبم هسبقادرید در توضیحاتِ کانالِ خود به وبالگ و یا سایتِ خود پیوند دهید که این کار ببرای شبمله؛ حتماً! شما ب

 هیبد،یغِ کانال شما در آن درج شده است، پیونبد دکه تبل ه از سایت ماای از سایتِ خود هم به همین صفحطرف دیگر اگر از صفحه

 .دریافت خواهید کرد نتیجۀ به مراتچ بهتری
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در پایان باید از زمانی که بابت مطالعۀ این کتاب گذاشتید نهایت تش ر را از شما داشبته باشبیم. امیبدواریم کبه بتبوانیم شبما را در 

ببود کبه ببرای دریافبت  کاربر رایانههبای های اجتماعی یاری کنیم. این کتاب از مجموعه کتابجهت حضور هر چه بهتر در شب ه

مراجعبه نماییبد. منتظبر  ComputerUser.irباید به سبایت کباربر رایانبه ببه نشبانیِ  های آتی،و به روز رسانی های بیشترکتاب

 ای باشید.های جامع و تصویری ما در زمینۀ علوم رایانهکتاب
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