
HTTPS://T.ME/SAVADRESANEH_KHJ در خراسان جنوبی( انقالب اسالمی ای نسرا )نهضت سواد رسانه  

   

 

 

 !ترفند تلگرام که احمتااًل منی دانستید ۱۵
به طور مستمر در  ۲۰۱۳دانست. واتس اپ از سال   را می توان به عنوان یکی از رقبای بزرگ واتس اپ در ایران و حتی جهان تلگرام

دارد مه به   تماس و یا نتِ تحت وب را به سددتسددتد اود ا دداهه مردو اما تلگرام قابلتت یایی  حال رشددب بودو و ویی ی یایی نون

 Bot ناممانال یای تلگرامی اسددت مه در منار سددتسددتمی به   سدداد ی نمی توان از هنها  تشددت. بزر تریب قابلتت تلگرامخ سدداات

مسدتریا برای ارسدال   اصدویدتاق قابت توجهی را از اود نندان دیب تا جایی مه یداحبان مسدا و مار و وب  توانسدته انطاا  ذتیری و

متلتون می رسدنب مه امرر   ۱۰۰نکنتد مه ماربران تلگرام به زحمت به  ماالا و اطالعته یای اود از هن اسدتاادو می مننب. هرامو 

ماربران واتس اپ از مرز یک متلتارد نتز  تشته.  ماننب ایران و ازبکستان حضور دارنبخ ایب در حالی است مه  در منوریایی اعظد هنخ

از مسددنهریای ذر   تلگرام حامی از هن اسددت مه ایب اپ منطاد در هینبو ای نه ننبان دور به یکی اما تال  یای  و ت برای اریب

 ۱۵ترهنب تلگرام را بندناسدتب. قاطا ایب   ۱۵اسدت در ادامه مالا  رام یسدتتب بهترطرهبار ببل اوایب شدب. ا ر شدما از ماربران تلگ

 .می توانب توانایی یای شما در استاادو از تلگرام را باال ببرد ترهنبِ جالا

 :خاموش کردن پیش نمایش مسیج ها 1 .

مسی ذتام   ایب امکان را هراید سازد تا یر قات شبو ا رنه اتلی ماتب است اما می توانب  نمایش ذتام یا در  وشی و بوییو در یاحه

 :تلگرام وجود دارد. ماهی است به مستر زیر برویب یای شما را بخوانب. اوشبختانه امکانِ اامو  مردن ایب  زینه در

Settings >>Notification and Sounds >> Message Preview 

 .ود داردایب ویی ی در تمام نسخه یای تلگرام )حتی تلگرام دسکتاپ( وج
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۲- LED .اعالنات را به سلیقه خود چراغانی کنید! 

اعالنخ را بر  LED ما می دیب تا رنگ نراغاسدت و بر اسداس هن تلگرام ایب اجازو را به شد  البته ایب قابلتت یدرها در انبرویب هطال

را به هبی تغتتر دیتب.   LED توانتب برای اعالناق تلگرام رنگ  می  مرال.  منتب  سداارشدی تان  عالقه مورد رنگ  اسداس سدلت ه اود و

را  یمسدددر اود رنگ قرمز   را نتز سددداارشدددی منتب مرال برای LED برای یر مانتکت ااص )ماربر ااص( رنگ یمچنتب متتوانتب

هن مخاطا را هرااوانی   info نظر اود رهتهخ روی هن ملتک )تپ( منتب و انتخاب منتب! برای اینکایا ماهی اسددت به مانتکت مورد

را   LED رنگ و یمچنتب  ویبر دیختصدصصد   به یمراو صدای دلخوای   را یاهته و Notifications and Sounds سدسس منتب و

 .تطتتب منتب
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ی. ۳ یر یِت دانلود محتواهای صوتی و تصو  مدیر

مو وع به ایب    تگابایت را به ماربران می دیب! ایب  ۱.۵است مه امکانِ ارسال هایلهایِ تا    یکی از قابلتت یای منحصربارد تلگرام ایب

 حالت ا ر  اینترنت اود را از دسدددت ببیتب. در واق  یب مبیایای حهتد را دریاهت منتب و مت حهدمطناسدددت مه ممکب اسدددت ا

شدونب مه به قاطا اتمام   ایب مبیایای سدنگتب اتوماتتک دانلود می Wifi غترهطال نکردو باشدتب با اتصدال را  مبیا  دریاهت اتومایتک

  یب امکان را دارنب مه انتخاب مننب می اواینب مبام نوع مبیا )مرال ویبئو ا حهد اینترنت را در بر اوایب داشدددت! ماربران در تلگرام

تمام  زینه یا را غتر هطال منتب و در یدورتی مه  مه اینسدت مار  تریب  عاقالنه.  مننب  دریاهت اتوماتتک را(  …یا یدبا و Gif یا عکس

 .انلود نمایتبرا در یمان لحظه و به دلخواو و انتخاب اود د مبیایی برای شما مهد بود هن

مسدتر    و دیتای موبایت وجود دارد و برای اینکار ماهی اسدت به سدراغ wifi یر دو حالت امکان غترهطال مردن دانلود اتوماتتک برای

 :زیر رهته و تنظتماق را طبق عکس ذتش ببریب

Setting >> Automatic media download 

 وجود دارد مه می توانتب هنها را غتر Save to gallery و Autoplay Gif نون  توجه داشدته باشدتب در ایب بخش قسدمت یایی

نتز منکت  Save TO gallery یاست. بخش  هطال منتب. قسمت اول در واق  ذخش عکس یای متحرک ببون اجازو شما در مانال

تلگرام  وزیک یایی مه ازمننب مه نمی داننب اطالعاتنددان یمچون عکس یا و ویبئو و م  بسددتاری ماربران تلگرام اسددت مه اعالم می

تمدام اطالعداق دانلودی از تلگرام را در  دالری  وشدددی   دانلود می منندب مهدا یاترو می شدددودف بدا هطدال مردن ایب  زینده می توانتدب

 .منایبو منتب

 

 .باور ذتش هرض ایب  زینه غتر هطال است و تمام اطالعاق دانلود شبو از تلگرام در ذوشه ی نصبی تلگرام یاترو می شود
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آپ . ۴  غیر فعال کردن صفحه پاپ 

می    همبن ذتاممه بر اسدداس هن با همبن یر ذتامخ یدداحه ی مونکی باال همبو و ابر از  ایب  زینه نتز یددرها در انبرویب وجود دارد

ماهی اسدت به مسدتر زیر رهته و  زینه مورد نظر اود را    دیب مه به نظر مب بسدتار هزار دینبو اسدت. برای غتر هطال یا هطال مردن هن

 :انتخاب منتب

Settings >> Notifications and Sounds >> Popup Notifications 

را   Always show popup از شدر هن االص اوایتب شدب! اما ا ر  انتخاب منتب را No popup بر اسداس  زینه یا ذتش رو ا ر

 Only when Screen off و Only when Screen on منتبخ ذنهرو نمایش دینبو را اوایتب داشت. دو  زینه دیگر انتخاب

 :ی را انتخاب نمایتبباشب اعالناق را ذاپ مب مه بر اساس دلخواو می توانتب یک  یستنب مه می  وینب ا ر یاحه روشب )یا اامو (

 

 .حتی در حالت قات شبو نتز ذاپ اپ اعالن را دریاهت اوایتب مرد Always Show توجه داشته باشتب مه در حالت
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 در چت های محرمانه “تایمر حذف” تنظیم کنید . ۵

Secret chats اب می هیدب. ایب بخش می تواندب بدا ویی ی یدای ماتدب و ذرطرهدبارِ تلگرام بده حسددد  یدا ندت یدای محرمدانده یکی از  

شدما می توانتب در ینگام نت در ایب بخش  .)مببا تا م صدب( امنتت مامت نت یای شدما را هراید هورد end-to-end رمز تاری

ر اوایب داد. ی  ویی ی اسدت مه ایب امکان را به شدما self-destruct timer .اود نتز نمایتب  اقبام به تنظتد تایمر برای حت  ذتام

منتب حتما از ایب بخش اسدتاادو مردو و حتما تایمر حت  برای    شدرمتی یسدتتب و متخوایتب رمز مهمی را رد و ببل واق  ا ر رئتس

 .بگتریب هن در نظر

 

را ملتک مردو و سدسس یوزر مورد  New Secret Chat بخش  منا دتلگریم ماهی اسدت تا در Secret chats یرای اسدتاادو از

یداحه نت انتخاب و برای    را از باالی self-destruct timer بطب از هن ماهی اسدت تا طبق عکس زیر بخش .نظر را انتخاب منتب

 .هن زمان تطتتب منتب
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 .یکی از قابلتتهای منحصربارد تلگرامخ امنتت هن است مه باعث شبو محبوبتت هن در بتب ماربران اهزایش یابب

ین بازدیدها ب . ۶  آخر ِی   رای مخاطبانتانمخفی ساز

یای دیگری   تلگرام بسدتار شدبته به واتس اپ تطرید شدبو اما در تلگرام عالوو بر هن ویی ی توانایی ذنهان سدازی هاریب هطالتت یا در

مخداطدا اداص در نظر نگتریدب بده عبدارق دیگر هن مداریر اداص    نتز وجود دارد. مرال شدددمدا می توانتدب ایب ویی ی را یدددرهدا  برای یدک

بسدتگی به انتخاب شدما دارد(. با   مندایبو سداعت هنالیب بودن شدما را می یابب )یا برعکس نمی یابب در واق  ایب  و امکان  اسدترنا شدبو

 از و دطتت هاریب هطالتت شدما مال  می شدونب و نمی تواننب زمان دقتق هنالیب غتر هطال مردن ایب بخش ماربران بصدورق ت ریبی

  را  شدما شدبن  هنالیب و دطتت  … تشدته دیبو شدبو” و  مچون ” ااترا مندایبو شدبو” و یا فیاتهبودنتان را باهمنب مرال با عباراتی ی

 .داشت اواینب
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 :هطال سازی ایب بخش مستر زیر را دنتال منتب برای

Settings >> Privacy and Security >> Last Seen 

 add و سدددسس از بخش (Everybody) مندددایباق ااتر اود را برای یمه تطتتب منتب  در ایب بخش قادر اوایتب بود تا زمان

exceptions را انتخداب منتدب. ا ر فیتک مس” یدا  بدص ددندا  تد ندای ددد مداربرانی مده می اوایتدب امکدان مندددایدباق ااتر شدددمدا را 

Nobody یابب تا هاریب سداعاق بازدیب شدما را ببتنب. به طور مندابه ا ر  را انتخاب منتب یتچکس اجازو نمی add exceptions 

یب  قرار می  نتز ه ط مخاطبان را  Contacts  زینه .یوزری را ا داهه منتب هن هرد توانایی هاریب بازدیبیای شدما را اوایب یاهت

 .به دیبن ساعاق هنالیب بودن شما در تلگرام نخواینب بود  دیب و ب ته اهراد عادی قادر
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 جستجو در کانال ها. ۷

اما راو   مو دددوعی را ذتبا مردو و مهبدا ماالطه منتبخ مهبرویب تا مانت را زیرو منتب ا ر شدددما بخوایتب تا در ذتام یای قبیمی اود

را   Search موجود در باالی مانال تپ مردو و  زینه جسدتهو اسدت. ماهی اسدت بر روی منوی ن اه ایبهتری وجود دارد و هن ید  

 .مامت منتب انتخاب منتب و جستهو را

 

 د را قفل کنیدچت های خو 8.

اسدتاادو از اپ یای قات مننبو االث یسدتتد تا بتوانتد دسدترسدی به مسدت  یای   به  مهبور  …برای مسدنهریایی نون واتس اپ و

منظور تطرید شدبو مه نت یا را به ممک مب قات  را برای دیگران غتر ممکب سدازید اما ابا رو شدکر در تلگرام هذندنی به ایب اود
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مب مب نظرتان را    نت یا ماهی اسدت مسدتر زیر را دنبال منتب و اقبام به هطال سدازی هن نمایتب و  مب بر روی می منب. به منظور درج

 :برای هن تطرید منتب

Settings >> Privacy and Security >> Passcode Lock 

دلخواو یر   ا می توانتب بصددورقبرای قات اودمار نت یا وجود دارد. عالوو بر اینها شددم بر ایب اسدداس امکان تطرید و تنظتدِ زمان

بر روی هیکون قات مه در باالی یدداحه نت هایر می شددود   مبام از نت یایی را مه اواسددتتب قات منتب. برای اینکار ماهی اسددت

 .ملتک )تپ( منتب
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 تلگرام و امکان استفاده از چند دستگاه . ۹

اسدمارق   تبادل نت ما بتب ننب دسدتگاو اسدت به مطنای اینکه شدما می توانتب نتی را در یکی از اوبی یای ذتام رسدانِ تلگرام امکان

بده یتک وجده در واتس اپ تطرید نندددبو. در واق  واتس اپ    ر مدامستوتر ادامده دیتدب. ایب ویی ی جدالداهون اود هغداز مردو و هن را د

 .موبایت دارد دسترسی به یاحه وب را می دیب مه هنهد نتاز به تایتب در واتس اپ موجود در یرها به شما اجازو

Settings >> Privacy and Security >> Active Sessions 

تاریخ و یمتناور    هطالی مه با هنها اقبام به نت مردیب را ببتنتب مه در بردارنبو هی ذی و  می توانتب دسدتگایهای در مسدتر هو  شدما

 .توانتب اقبام به حت  هنها نمایتب  نوع دستگاو و منخصاق هن می باشب. یمچنتب در ایب بخش می

 

 



HTTPS://T.ME/SAVADRESANEH_KHJ در خراسان جنوبی( انقالب اسالمی ای نسرا )نهضت سواد رسانه  

   

 

 پیش نمایش و استیکرها .۱۰

به  نهایت بسدته ی اسدتتکری بسدازیب و به ذروهایت اود بتازایتب. از طرهی می توانتب  شدما می توانتب بی Stickers@ از طریق رباق

  ا ددداهده مردن اسدددتتکر نمدایتدب. مرال ا ر بده وبسدددایدت   بام بدهممدک وبسدددایدت یدا و اپ یدای ادالدث و یدا حتی مداندال یدای تلگرامی اقد

stickerstelegram.comهن اسدددتتکریا در بخش   رویب و بر روی اسدددتتکرِ مب نظر ملتک منتب و هن را به تگلرام ا ددداهه منتبخب

 بخش به  بایب نتز  هنها  حت   برای   ملتک منتب( ADD STICKERS مربوطه در اپ هایر می شددونب. )تنها ماهی اسددت بر روی

یا اشدتراک  تاری و حتی   واق  در بخش اسدتتکریا( بطب از هن امکان حت  و  تنظتماق ملتک منتب )نرخ دنبو بروی  و رهته  اسدتتکر

 .مخای سازی استتکریا وجود دارد

 

یرایش پیام در کانال ها. ۱۱  ارسال پیام های صامت و و

و اصدویدی    ارسدال ذتام یدامت و یمتناور امکان ادیت و ویرایش ذتام یا در مانال یای عمومی یکی از قابلتتهایِ تازو تلگرام امکان

ارسدال مرد تا در  وشدی ماربران نوتتاتکتندنی غتر  دروری    اسدت. ذتام یایی مه ارز  ننبانی نبارنب را می توان به یدورق یدامت

برای اینکار ماهی اسدت در منار  .ماربران از مانال شدما نندود باعث اوایب شدب تا ذتام یای غتر  درور باعث هرار ارسدال نندود. اینکار

 .بخش نوشتب ذتام روی ایکون زنگونه ملتک منتب

 

http://stickerstelegram.com/
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 مردو و از یدداحه ذاپ هپ هایر شددبو  زینه ادیت را انتخاب منتب. یمچنتب امکان برای ویرایش نتز ماهی اسددت روی مسددت  تپ

از ارسدال هطال است و ذس از مبتی غترهطال می    حت  نتز وجود دارد. البته بایب توجه داشدت مه ویرایش در مبق زمان مطلومی ذس

 .شود

 استفاده از ربات های تلگرام . ۱۲

  مده امکدان سددداادت و تهربده ویی ی یدای جدبیدب را بوجود می هورندب. برای مردال   بداق یدا ربداق یدای تلگرام ویی ی یدایی یسدددتندب

@Stickers  یا  و  مردو  هراید را  اسددتتکر   امکان سددااتخ ا دداهه و یا حت  @Imagebot  مه تصدداویری مرتبط با یک ملمه ی

و بطب    باشددب (GIF) تبا تطتتب می منتب می اوایتب عکس اابت و یا متحرکشددتوو مه شددما اب ملتبی را هرااوانی می منب به ایب

برای شدما ارسدال شدود. ایب ملماق می توانب هارسدی ید   یک ملمه ملتبی را وارد می منتب تا عکسدی متناسدا با هن توسدط تلگرام

 .شود  متوجه شبید در ملماق ملتبی هارسی یرها  عکس اابت ارسال می باشب اما طی ننب بار تستخ
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  باق یای جبیب را دیبو و با مار هنها هشددنا Storebot@ راو بتنبازیب و با ممک می توانتب نظرسددنهی Pollbot@ با ممک رباق

باق یای ماربردی وجود دارد. شدما می توانتب  برای اریب Telegram Bot Store روشدگایی نتز با نامشدویب. جالا اسدت ببانتب ه

اهزاریایی وجود   را بتاموزیب و برای اود و دیگران باق طراحی منتب. البته سددایت یا و نرم  برنامه نویسددی مخصددوص به نوشددتب باق

 .هراید می مننب شما دارنب مه به رایگان و یا ذولی امکان ساات رباق را برای

 هرمت ایدلی تلگرام بر روی هیکونِ جسدتهو )یرو بتب( ملتک مردو و باق مورد نظر را به برای هرااوانی باق یا ماهی اسدت در بخش

@NAME_OF_BOT )وارد منتب. )نام باق مب نظر 

 پیام ها را بدون اینکه مخاطب بفهمد، بخوانید . ۱۳

اسدت   سدسس هن را ماالطه منتب. اینکار حسدب یایی دارد مه یکی از مهمتریب هنها ایب  مردو و ذس از دریاهت ذتامخ اینترنت را قا 

 .دریاهت مردو ایب و هن را اوانبو ایب مه مخاطبی مه ذتام را ارسال مردو متوجه ایب نمی شود مه شما ذتام را

ی . ۱۴ ی محتویات از گالر  مخفی ساز

   الری یاترو نمی شددود اما ا ر به یر دلتلی اطالعاق شددما به  الری می رود ماهی  قبال  اتتد مه به طور ذتش هرض اطالعاق در

 .است به بخش زیر رهته و حالت فیاترو در  الری” را غتر هطال منتب

Settings >> Privacy >> Photos 
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 تعیین زمان برای حذف تلگرام . ۱۵

self-destruct اسدتاادو   ویی ی منحصدرباردی اسدت مه امکان حت  اتوماتتک تلگرام را بطب از مبتی عبم یا نابودی اود به اودخ

 :هراید می منب. از مستر

Settings >> Privacy 

 .ی داشته و با تطتتب زمان عبم استاادو شرایط را برای حت  امانت هراید منتبمی توانتب به راحتی به ایب بخش دسترس

 

بتندتری    ترهنبیای از  اطالعی شدما  در تلگرام اوایتد بود. ننانچهترهنبیای بتندتری    البته با بروزرسدانی یای بتندترخ قاطا شدایب

 .اشتراک بگتاریب داریب می توانتب هن را از طریق نظراق با دیگر ماربران ذارستش به


