
 گروه در تلگرام   ی اعضا  یبرا  امیارسال پ

اگر از افراد مبتدی هستید و به تازگی اپلیکیشن تلگرام را در گوشی یا تبلت خود نصب 

ید. در این مقاله قصد اید، احتماال با نحوه ارسال پیام جدید در این مسنجر آشنایی ندارکرده

وبالگ از   این داریم تا به آموزش روش های ارسال پیام خصوصی در تلگرام بپردازیم. بنابراین با

 .همراه باشید نوبسایت فالوا

 

 ای در رابطه با ارسال پیام خصوصی در تلگراممقدمه

ای است که برای استفاده از یک برنامه پیام رسان یا مسنجر ترین مسئلهارسال پیام جدید اصلی

های پیام رسان در ارسال و دریافت پیام های متنی خالصه باید آن را بیاموزید. اساس کار برنامه

هستید و به تازگی اپلیکیشن تلگرام را در گوشی یا تبلت خود شود. اما اگر از افراد مبتدی می

اید، ممکن است با نحوه انجام این عمل آشنا نباشید، اما جای هیچ نگرانی وجود نصب کرده

 .ندارد

 

 

 

 

 

 



 :آموزش روش های ارسال پیام جدید و خصوصی در تلگرام

 

 :ودشبه طور کلی ارسال پیام جدید در تلگرام شامل دو حالت مختلف می

 .مخاطب مورد نظر در لیست مخاطبین تلگرام شما ذخیره شده باشد :حالت اول •

 .مخاطب مورد نظر در لیست مخاطبین تلگرام شما ذخیره نباشد :حالت دوم •

اگر مخاطبی که قصد دارید از طریق تلگرام برای وی پیام ارسال کنید در لیست مخاطبین 

تان وجود دارد، به دو روش قادر به ارسال پیام جدید برای او خواهید بود. روش اول به اکانت

 :شرح زیر است

 .برنامه تلگرام را اجرا کنید  •

 .آیکون “بعالوه” موجود در گوشه سمت راست و پایین صفحه را انتخاب کنید •

مخاطب مد نظرتان را از لیست انتخاب کنید تا پنجره چت یا گفتگوی با وی نمایان  •

 .شود

در بخش زیرین صفحه یک فیلد خالی موجود است. این فیلد را لمس کنید تا کیبورد  •

 .مجازی دستگاه اجرا شود

 .پیام مد نظرتان را تایپ کنید •



 .انتخاب کنید   آیکون “ارسال پیام” را از گوشه سمت راست فیلد تایپ متن  •

 :توانستید از آن استفاده کنید. روش دوم به شرح زیر استروش فوق اولین روشی بود که می

 .برنامه تلگرام را اجرا کنید  •

آیکون سه خطی موجود در گوشه سمت چپ و باالی صفحه را انتخاب کنید تا منوی  •

 .اصلی تلگرام اجرا شود

 .را انتخاب کنید Contacts گزینه •

نظرتان را از لیست انتخاب کنید تا پنجره چت یا گفتگوی با وی نمایان مخاطب مد   •

 .شود

در بخش زیرین صفحه یک فیلد خالی موجود است. این فیلد را لمس کنید تا کیبورد  •

 .مجازی دستگاه اجرا شود

 .پیام مد نظرتان را تایپ کنید •

 .نید آیکون “ارسال پیام” را از گوشه سمت راست فیلد تایپ متن انتخاب ک •

توانید شوند، میعالوه بر دو روش فوق که برای ارسال پیام معمولی از طریق تلگرام استفاده می

 را هم در تلگرام ایجاد کنید.  (Secret Chat) گفتگوی مخفی تحت عنوان سکرت چت

 

اما دو روش نام برده شده در شرایطی قابل استفاده هستند که مخاطب مد نظر در لیست 

مخاطبین دستگاه شما ذخیره باشد. اما اگر مخاطبی که تمایل به ارسال پیام برای وی را دارید، 

ام تلگرام به وی در لیست مخاطبین دستگاه ذخیره نباشد، باید از روش دیگر برای ارسال پی



استفاده کنید. به عنوان مثال تصور کنید که در یک گروه هستید و قصد دارید که برای یکی از 

 :اعضای آن پیام خصوصی بفرستید. بدین منظور مراحل زیر را طی کنید

 .برنامه تلگرام را اجرا کنید  •

 .وارد گروه مورد نظر شوید •

 .نید تا صفحه اطالعات آن نمایان شودنام گروه را از منوی فوقانی صفحه انتخاب ک •

 .در یست مخاطبین حاضر در گروه، مخاطب مورد نظرتان را انتخاب کنید •

در گوشه سمت راست و تقریبا باالی صفحه یک آیکون ارسال پیام در یک دایره دیده   •

 .شود. این آیکون را لمس کنید می

شوید. مشاهده خواهید کرد که به صفحه گفتگو یا چت خصوصی با آن کاربر هدایت می •

در بخش زیرین صفحه یک فیلد خالی موجود است. این فیلد را لمس کنید تا کیبورد 

 .ی دستگاه اجرا شودمجاز

 .پیام مد نظرتان را تایپ کنید •

 .آیکون “ارسال پیام” را از گوشه سمت راست فیلد تایپ متن انتخاب کنید  •

توانید با افرادی که در لیست مخاطبین اکانت شما ذخیره نیستند بنابراین به این صورت می

که از مزاحمت برای   هم از طریق تلگرام گفتگوی خصوصی داشته باشید. دقت داشته باشید

افراد ناشناس از طریق ارسال پیام خصوصی جدا خودکاری کنید، چرا که ممکن است اکانت 

 .شما ریپورت و با دردسرهای زیادی مواجه شوید


