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 (شرفتهی تا پ  ی)مبتد گانیساخت ربات تلگرام: آموزش صفر تا صد را

اهمیت ربات های تلگرامی بر کسی پوشیده نیست. ربات های تلگرامی نه تنها کار را برای بسیاری از کاربران این پلتفرم 
 .آسان کرده؛ بلکه به منبع درآمدی پر سود برای بسیاری از افراد تبدیل شده است

صمیم گرفتیم که در این مقاله شما را با از آن جایی که ربات های تلگرامی تحولی بزرگ در این پلتفرم ایجاد کرده اند، ت
را داشته باشیم تا از آن برای ساخت    ربات کاربردی تلگرام  10معرفی    در ادامه   آشنا کنیم.  ساخت ربات تلگرام  چگونگی

شوید و از این راه در آمد خوبی  با ربات تلگرامی کسب درآمد ربات ایده بگیرید. با این کار به راحتی می توانید مشغول به
 .به دست آورید

در این مقاله در مورد اهمیت بات تلگرامی صحبت می شود و به شما می آموزیم که ربات مورد نیاز خود را به سادگی  
باط با مشتریانتان است و مطمئنا  بسازید. به خاطر داشته باشید که ربات تلگرامی یکی از بهترین ابزارهای شما برای ارت

 .برای افزایش فروش و تعامل با مخاطبینتان به آن نیاز پیدا خواهید کرد

 آموزش صفر تا صد رایگان ساخت ربات تلگرام

 

اخت ربات تلگرام راه های مختلفی وجود دارد که هرکدام می تواند جذاب و کارآمد باشد. برای ایجاد یک ربات  برای س
 .کارآمد درابتدا باید طریقه ایجاد یک ربات را فراگرفت

 استفاده از ربات سازها •
 برنامه نویسی اختصاصی  •
 استفاده از سورس های نوشته شده و آماده برای ربات تلگرام  •

دوم و سوم نیاز به دانش برنامه نویسی دارید ولی در روش اول شما می توانید به راحتی اقدام به ایجاد یک ربات در روش 
 .ساده کنید

انواع ربات سازها در تلگرام وجود دارد که ساخت ربات تلگرام را به راحت ترین شکل ممکن در دسترس شما قرار می  
 .به ساده ترین شیوه ممکن ربات اختصاصی خود را بسازید Manybot  دهند. به عنوان مثال به کمک ربات ساز

انواع پست ها به کاربران، ایجاد دستورات شخصی سازی شده در قالب   به کمک این ربات ساز می توان برای ارسال 
 .منوهای گوناگون ربات ساخت
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 مراحل ساخت ربات تلگرام )گام به گام( 

را جستجو کرده و سپس وارد آن شوید. سپس بر   botfather@ این کار در تلگرام در ابتدا باید به ربات پدر بروید. برای
 .بزنید Start روی دکمه

را ارسال کنید. برای این منظوردر پیام ارسال شده باید عبارت   newbot/ برای ساخت ربات جدید دستور :ایجاد ربات جدید  .1
 .فوق را لمس کرده و سپس گزینه ارسال را بزنید

 .برای این کار، یک نام متناسب برای رباتتان به صورت فارسی یا انگلیسی می توانید انتخاب و ارسال کنید :ربات  انتخاب نام .2
پس از واردکردن نام ربات، ربات پدر از شما یوزرنیم ربات در حال ساخت را می   :(Username) انتخاب یوزر نیم .3

ربات شما را پیدا کنند.در این    ،ردن آن در قسمت جستجوی تلگرامخواهد. به کمک این یوزرنیم کاربران می توانند با واردک
عبارت باید  شما  ربات  نام  انتهای  که  باشید  داشته  دقت  حتماً  شود Bot قسمت   .گذاشته 

مجاز به استفاده هستید.توجه داشته باشید یوزرنیم   "_" برای یوزرنیم فقط از اعداد و حروف انگلیسی و کاراکتر زیرخط 
  :https://t.me/your_name_botعداً قابل تغییر نیست و آدرس ربات شما به صورت زیر خواهد بودانتخاب شده ب 

پس از طی کردن مراحل باال و ساخت ربات تلگرام، توکن برای شما ارسال می شود که در این   :(Token) دریافت توکن •
را کپی و ذخیره کنید. توکن یک رمز و یک معرف برای بات ساخته شده توسط شما است که تلگرام  مرحله باید توکن ارسالی  

است  کرده  ارسال  و   .ایجاد 
این توکن باید در جای امنی ذخیره و نگهداری شود زیرا دیگران می توانند به کمک همین توکن ربات شما را به کنترل خود  

می توانید به کمک ربات سازها و یا از طریق برنامه نویسی ربات خود را به تلگرام  درآورند. پس از دریافت توکن شما عمالً  
کنید  .متصل 

کار ساخت ربات را در   Start بروید و با زدن دکمه  @Manybot برای ساخت ربات رایگان می توانید به ربات ساز
یبانی می کند و می توانید از امکانات آن به راحتی  عرض چند دقیقه به پایان برسانید. این ربات ساز از زبان فارسی کامالً پشت 

 .استفاده کنید

 کسب درآمد از با ربات تلگرامی

امکان ایجاد ربات در تلگرام حرکتی روبه جلو و تأثیرگذار در رشد مخاطبین این پلتفرم بود. پس از گذشت مدتی کوتاه انواع 
 .ل مخاطبین نیز قرار گرفتنداقسام ربات ها در این تلگرام عرضه شدند که مورد استقبا

را در کانال ها و گروه ها انجام دهند و یا حتی به عنوان یک موتور  تبلیغات گسترده تلگرامی  ربات هایی که می توانستند
 .جستجو برای تصاویر عمل کنند 

خودکار شدن فرایندها از یک سو و تعداد باالی مخاطبین و کاربران فعال تلگرام در ایران از سوی دیگر محیطی ایده آل را 
 .به وجود آورده تا صاحبان کسب وکار در بستر تلگرام و به کمک ربات های اختصاصی اقدام به گسترش کار خود کنند

به افزایش بیشتر   کسب درآمد از تلگرام  ین هستید می توانید با خواند مطلبشما نیز اگر صاحب کسب وکار و یا فروشگاه آنال 
 .درآمد خود کمک کنید

 ربات ها ابزاری کاربردی در بستر تلگرام 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://t.me/your_name_bot
https://dayanaffiliate.com/blog/telegram-advertisements/
https://dayanaffiliate.com/blog/how-to-make-money-on-telegram/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 

ه شدن ربات ها به تلگرام بر محبوبیت و کارایی آن را بیش ازپیش افزود زیرا که بعد از ایجاد این قابلیت، بسیاری از اضاف
 کارها در این پلتفرم می توانست به صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. ربات ها توانستند مهم ترین نقش را در مبحث

 .ایفا کنند و حتی بر تعداد مخاطبین این پلتفرم بیفزایند تلگرام مارکتینگ

گسترش و رشد ربات های تلگرامی به گونه ای بود که ربات نویسی به منبع درآمد خوبی برای برنامه نویسان تبدیل شد. 
به امری ساده و قابل دسترس تبدیل   کسب درآمد با ربات تلگرامی  ب کردند باعث شد تامخاطبین بسیاری که این ربات ها کس

 .شود

البته کسب درآمد تنها برای برنامه نویسان این حوزه نبوده و صاحبان کسب وکار و متولیان ربات های توانستند درآمد های  
 .بسیار خوبی از این طریق کسب کنند

 ربات کاربردی تلگرام  10معرفی 

 

بعد از اضافه شدن امکان ساخت ربات تلگرام به این پلتفرم، به سرعت ربات های گوناگونی عرضه شدند که هرکدام سعی  
 .در برطرف کردن نیازهای مهم مخاطبین داشتند
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نیازهای گوناگونی مانند جستجوی تصاویر، موزیک و فیلم، چت ناشناس، تبدیل گفتار به متن، نظرسنجی، بازی های گوناگون 
بازاریابی   رما و.... محبوبیت استفاده از ربات ها به قدری بود که حتی فعاالن حوزه شبکه های اجتماعی از ربات ها برای

ربات کاربردی تلگرام    10 استفاده کردند و ربات های کاربردی در این زمینه ایجاد کردند. در ادامه  شبکه های اجتماعی
 .را به شما معرفی می کنیم

 ربات جستجو و دانلود آهنگ  .1

است که در آن می توانید آهنگ موردنظر خود را   melobot های تلگرام،  یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ربات
جستجو کنید و سپس دانلود نمایید. این ربات هوشمند قابلیت شناسایی آهنگ از طریق نوشتن متن آهنگ را دارد و به راحتی  

 .با نوشتن قطعه ای از ترانه می توانید موزیک مربوطه را پیدا کنید

، همه آهنگ های ایرانی و خارجی در دسترس مخاطبین بود ولی بعد از مدتی با   melobot تلگرام  در ابتدای ساخت ربات
 اجرای قوانین کپی رایت صرفاً آهنگ های مجاز و دارای کپی رایت آزاد در این رسانه منتشر می شوند. آیدی این ربات

@melobot است. 

 ربات چت ناشناس  .2

ب است زیرا از طریق آن می توان به صورت ناشناس با سایر افراد ارتباط برقرار  این ربات نیز بسیار محبوب و پرمخاط
 .کرد

در واقع سازندگان این ربات برای سرویس دهی مخاطبان خود را به عضو شدن در یک یا چند کانال دعوت می کنند که این 
این کانال ها به صورت تصاعدی شده است. در سایر شبکه های اجتماعی مانند توییتر  افزایش ممبر تلگرام موضوع باعث

 .است  bchatbot@ نیز این ربات جهت ارتباط اعضا استفاده می شود. آدرس این ربات

 تلگرام GIF ربات جستجوگر گیف .3

وها و گروه ها فعال است و نیازی به اضافه کردن و یا استارت کردن آن نیست. این ربات به صورت خودکار در گفتگ 
استفاده از این ربات نیز بسیار محبوب است و نه تنها در تلگرام، در بسیاری از شبکه های اجتماعی این نوع ربات وجود  

 .دارد

و موضوع موردنظر خود را پس از آن   را در باکس در گفتگو ها تایپ کرده gif@ برای دسترسی به این ربات کافی است
 .بنویسید تا لیستی از گیف های مرتبط به نمایش درآید

 تلگرام Manybot ربات .4

هدف از ایجاد این ربات، ساخت ربات تلگرام بدون دانش برنامه نویسی است. بالگرها و مدیران وب سایت جز کاربران  
ل پیام مشترک، ایجاد دستورات سفارشی، ایجاد منوهای سفارشی، ارسال اصلی این ربات ساز به حساب می آیند. قابلیت ارسا

، توییتر، یوتیوب و ایجاد فرم های متنوع از کاربردهای این ربات است. آدرس این ربات   RSS خودکار مطالب از طریق 
 .است  manybot@ در تلگرام

 ربات رأی گیری تلگرام  .5

ری است و می توانید برای یک عنوان گزینه های متعددی را به رأی گیری این ربات یکی از ابزار موجود برای رأی گی
 .است vote@ بگذارید. این رأی گیری هم در کانال ها و هم در گروه ها می تواند صورت گیرد. آیدی این ربات

 ربات الیک تلگرام  .6
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ه کمک آن می توانید محبوبت یک موضوع  این ربات نیز مانند ربات قبلی در رأی گیری ها، مورداستفاده قرار می گیرد و ب
 .است like@ را به رأی گیری بگذارید. آدرس این ربات

 ربات ویکی پدیا تلگرام . 7

هدف از ساخت ربات تلگرام ویکی ارائه اطالعات وب سایت ویکی پدیا در بستر تلگرام است. شما می توانید به راحتی 
و آن را به اشتراک بگذارید. البته این ربات لینک صفحه مربوطه را   مطلب موردنظر خود را در ویکی پدیا جستجو کرده

 .است wiki@ در اختیار شما قرار می دهد. آدرس این ربات

 ربات دسترسی به دیگر ربات های ساخته شده  .8

این ربات بسیار کاربردی است و به کمک آن می توانید تمامی ربات های ساخته شده را طبق نام و دسته بندی جستجو کنید.  
 .است storebot@ آدرس این ربات

 تبدیل صدا به متن  .9

رده و واضح  به کمک این ربات می توان صدای خود را به متن تبدیل کنید. دقت این ربات در حد قابل قبولی است و باید شم
 .است voicybot@ صحبت کنید. آدرس این ربات

 تبدیل عکس به استیکر .10

به کمک این ربات نیز می توان به راحتی عکس را به استیکر تبدیل کرد. عکس خود را در این ربات ارسال کنید و به 
 .است clippy@ صورت خودکار استیکر تحویل بگیرید. آیدی این ربات

 نتیجه گیری 

ساخت   ا به منزله ابزارهای تلگرام هستند که در ضمن استفاده از این پلتفرم به کمک مخاطبین خود می آیند. قابلیتربات ه
توانسته بسیاری از مشکالت کاربران در استفاده از این پلتفرم را رفع کند. این ربات ها به قدری کارایی داشتند    ربات تلگرام

ه نویسان و صاحبان ربات ها توانستند تا به راحتی کسب درآمد با ربات تلگرامی داشته  و مورد استقبال قرار گرفتند که برنام
 .باشند

بازاریابی در بستر تلگرام به واسطه مخاطبین بی شمار این شبکه اجتماعی روزبه روز گسترده تر شده و با به روزرسانی 
می توان برای این اپلیکیشن متصور بود. در این    های متعددی که برای تلگرام انجام می شود جامعه هدف گسترده تری را

، گوشه ای از توانایی های این ربات ها    نحوه ساخت ربات تلگرام  و  ربات کاربردی تلگرام   10معرفی    نوشته سعی شد تا با
 .را به شما نشان دهیم

همانطور که در این نوشته اشاره شد، امروزه کسب درآمد با ربات تلگرامی بسیار پرطرفدار شده است و همین عامل بر  
تعداد کاربران این پلتفرم افزوده است. اگر شما هم یکی از طرفداران ربات هاهی تلگرام هستید و ایده ای در زمینه ساخت 

 .القه دارید، می توانید از هم اکنون شروع به کار کنید ربات تلگرام دارید و یا به برنامه نویسی ع

 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/

