همانطور که در جریان هستید  ،تلگرام در نسخه جدید خود از امکان جدید خود رونمایی کرده است  ،کانال تلگرام این روزها
شاید زیاد در وب سایت های مختلف این گزینه را می بینید و شاید دوست داشته باشید بیشتر در مورد ان بدانید ! کانال های
تلگرام در واقع چیزی شبیه به  Public Chatsوایبر می باشد  ،البته با کمی تغییر ! در کانال تلگرام محدودیت اعضا
مانند گروه وجود ندارد و شما قادر به جذف بی نهایت عضو در کانال تلگرام خودتان خواهید بود ! البته یکی از معایب که
بعضی آن را نقطه قوت می دانند عدم ارسال مطلب توسط اعض می باشد .البته خود شما می توانید افرادی را به عنوان مدیر
کانال تعیین کنید تا آ نها هم در ارسال مطلب به کانال شما سهم داشته باشند .در ادامه با توضیحات بیشتری در این زمینه و
اموزش ایجاد کانال در تلگرام همراه خواهید بود.

مزایای کانال های تلگرام :
– در کانال تلگرام قادر به جحذف بی نهایت عضو می باشید
– فقط افرادی که شما به عنوان مدیر انتخاب می کنید  ،قادر به ارسال مطلب می باشند
– قادر به ساخت کانال های خصوصی و عمومی می باشید
– قابلیت ایجاد لینک و دعوت از دوستان خودتان برای عضویت در کانال شما

معایب کانال های تلگرام :
تنها عیب کانال های تلگرام را می توان عدم تخصیص دکمه الیک و دیس الیک برای مطالب دانست

آموزش ساخت کانال تلگرام در نسخه اندروید تلگرام :

 – ۱ابتدا مطمئن شوید که آخرین نسخه تلگرام را روی گوشی اندروید خود نصب کرده اید

 – ۲سپس مانند عکس زیر به به تنظیمات تلگرام مراجعه کنید.

 – ۳هم اکنون روی نوشته  New Channelکلیک کنید مانند عکس زیر.

 – ۳اکنون مانند عکس زیر با گزینه هایی روبرو می شوید که در زیر عکس به تفصیل اشاره شده است.

–  Channel Nameانتخاب نام کانال خودتان ( باید التین باشد ) مثال نام کانال ما در تلگرام  Patoghu2015می باشد.
–  Descriptionتوضیحات کانال خودتان را بنویسید ( فارسی یا التین باشد ) مثال ما دانلود نرم افزار پاتوق یو را انتخاب
کرده ایم
– با کلیک روی آیکون دوربین که در باال با فلش و توضیح مشخص کرده ایم قادر به انتخاب یک لوگو یا عکس برای کانال
تلگرام خود خواهید بود
– و در آخر تیک باالی صفحه که در تصویر باال با فلش مشخص شده است  ،کلیک کنید.

 – ۴در این مرحله مانند تصویر با با گزینه های مختلفی مواجه می شوید که در زیر عکس شرح داده شده است.

–  Public Chatبا انتخاب این نوع کانال گروه های شما به صورت عمومی می باشد یعنی کاربر ابتدا محتویات کانال را
مشاهده می کند و سپس می تواند با کلیک روی دکمه  Joinعضو کانال شما شود.
–  Private Chatبا انتخاب این گزینه شما یک گروه خصوصی می سازید و کاربر باید حتما عضو شود تا بتواند محتویات
کانال تلگرام را مشاهده کند
–  Linkشما باید یک لینک ( باید التین باشد ) برای گروه خود انتخاب کنید ( می تواند همان نام کانال باشد ) و کاربران از
طریق جستجو در تلگرام و یا ارسال این لینک به دوستان خود می توانید کاربر جذب کنید.
– در پایان رو ی تیک باالی صفحه که در عکس مشخص شده است کلیک کنید.
 – ۵در مرحله آخر شما می توانید دوستان خود را به کانال ساخته شده دعوت کنید .با کلیک روی هر کدام از دوستان قادر به
دعوت آنها به کانال می باشید  ،بعد از انتخاب دوستان روی تیک باالی صفحه کلیک کنید.

 – ۶خوب تبریک می گوییم کانال شما ساخته شد و اکنون می توانید از آن استفاده کنید.

telegram.me/netsharp
www.netsharp.ir

