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شیوه راه اندازی ربات در نرم افزار تلگرام
به ربات  Botfatherدر تلگرام بروید( )https://telegram.me/Botfatherو پس از باز
شدن صفحه در منوی پایین دستور  /startدستورات همراه با راهنمای چگونگی فعال سازی ربات
برای شما از سوی تلگرام ارسال خواهد شد.

با ارسال دستور  /newbotفرمان ساخت ربات جدید را برای تلگرام می فرستید.

پس از دریافت پیغام باال برای برای ربات خود یک نام برای ربات خود انتخاب و تایپ نموده برای
ربات ارسال کنید.

شما باید نامی مناسب برای ربات تان انتخاب نمایید من  ImenCMS.comرا انتخاب کرده و برای
ربات شرکت ارسال می کنم.
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در مرحله بعد از شما نامی برای آی دی رباتی که قرار است ساخته شود می خواهد و بنا به سلیقه و
البته محدودیت کاراکترها شما می توانید نامی انتخاب نمایید که البته من  ImenCMSBotرا
انتخاب می کنم .الزم به ذکر است حتما در انتهای اسم باید کلمه  Botقرار داده شود.

اکنون کدی برای تایید اعتبار دسترسی به مدیریت ربات برای شما فرستاده می شود که شما این کد
را باید نزد خود به صورت محرمانه نگهداری نمایید.

کدی که با رنگ قرمز مشخص شده  Tokenیا رمز ربات شما می باشد .که باید در تنظیمات سیستم
تلگرام وارد شود تا سیستم بتواند تنظیمات مربوط به دریافت پیام و  ...را انجام دهد که راهنمای آن
پس از اتمام راهنمای ساخت ربات اضافه شده است.
حال برای تغییر عکس ربات دستور  /SetUserPicرا برای سیستم ارسال نمایید .بعد از ارسال این
دستور در پایین صفحه نام ربات های شما پدیدار می گردد که باید برای مشخص کردن تنظیم
عکس بر روی ربات مورد نظر کلیک نمایید.
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بعد از انتخاب ربات تصویر مورد نظر برای لوگوی ربات خود را برای سیستم ارسال نمایید.

.

بعد از دیدن دستور موفقیت شما می توانید برای ربات خود توضیحات کاری وارد نمایید .به این
منظور دستور  /setdescriptionرا به سیتم ارسال نمایید  .پس از انتخاب نام رباط خود در چند
جمله می توانید ربات خود را توصیف نمایید.

در این مرحله ربات شما راه اندازی شده و اکنون به ربات

Paquebot.io

( )https://telegram.me/Botfatherبروید و با ارسال دستور  /startخودتان را برای
آغاز مرحله نهایی و معرفی خود به عنوان مدیر ربات آماده نمایید.
سپس با دستور  /addbotبه همراه کد  Tokenرمز شما (دقت نمایید که  /addbotو کد یک
فاصله با هم دارد) خود دستور ساخت ربات را در چند ثانیه خواهید داد (همچون تصویر زیر)
www.ImenCMS.com
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که اگر شما درست این مرحله را درست طی کرده باشید پیغامی همانند تصویر زیر دریافت خواهید
کرد و مراحل ساخت ربات به اتمام رسیده است.
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ساختن کاربری جدید در سیستم
برای ساختن کاربر در سیستم به صورت رایگان شما می توانید در سایت  ImenCMS.comبه
صورت رایگان ثبت نام انجام دهید.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/Register.aspx :

پس از وارد کردن اطالعات به صورت کامل و تیک زدن قبول قوانین سایت و وارد کردن کد
امنیتی پیامکی جهت فعال سازی سیستم به شما ارسال می گردد .بعد از وارد کردن این کد شما می
توانید از سیستم استفاده نمایید .در صورتی که گوشی شما جهت دریافت پیامک تبلیغاتی مسدود
شده است با همان شماره موبایل وارد شده در سیستم یک پیامک به شماره 30001017121212
حاوی کد کاربری نمایش داده شده در باالی صفحه ارسال نمایید .در ساعات اداری کارمندان
شرکت کاربری شما را فعال خواهند کرد.
در صورتی که این روش نیز جواب نگرفتید با موبایل وارد شده در سیستم به شماره های شرکت
 77009357-021و  77009358-021تماس گرفته و درخواست فعال سازی کاربری خود را بکنید.
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صفحه تنظیمات تلگرام در سیستم

برای وارد شده به تنظیمات سیستم بر روی گزینه تنظیمات

در نوار ابزار باال کلیک نمایید

که فرم زیر برای شما نمایش داده خواهد شد.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/Setting.aspx :

پس از وارد شدن به صفحه  Tokenو یا رمزی که تلگرام به شما داده بود را در خانه اول وارد
نمایید و پس آن پیام خوش آمد گویی به کاربرتان هنگامی که دکمه ( /Startتصویر زیر) را می
زند به کاربر نمایش داده خواهد شد را در خانه آخر وارد نمایید و کلید ذخیره را بزنید.
در صورتی که توکن شما درست باشد سیستم کد کاربری و نام ربات و نام کاربری ربات را به
صورت اتوماتیک برای شما تکمیل می نماید.
اکنون اگر برای ربات ساخته شده خود پیامی بفرستید توسط سیستم پیام خوش آمد گویی وارد
شده توسط شما ارسال خواهد شد.
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وارد شدن به سیستم ()Logi n
برای وارد شده به به سیستم به منوی باالی سایت بخش تلگرام رفته و روی گزینه ورود به سیستم
کلیک نمایید .نام کاربری و رمز عبور خود را همراه با کد امنیتی وارد کرده و بر روی دکمه ورود
کلیک نمایید.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/Logins.aspx :

پس از وارد شدن به سیستم منوی مشخصات کاربری را مشاهده می کنید که کد کاربری شما در
سیستم و نام وارد شده شما همراه با نوع کاربری شما قابل مشاهده می باشد.
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صفحه اصلی سیستم
بعد از وارد شده به سیستم شما منو ابزاری مشاهده می کنید که به شکل زیر می باشد.

سیستم شامل بخش های زیر می باشد که به تشریح هر بخش می پردازیم.
در تمام بخش های سیستم آیکون هایی همچون

مشاهده می کنید .این آیکون در تمامی بخش

ها برای حذف کردن آن رکورد می باشد و پس از تایید شما رکورد حذف می گردد.
آیکون

در تمامی بخش ها نشانه ویرایش رکورد می باشد و بعد از زدن دکمه در باالی صفحه

در فرم اضافه کردن مطلب متون قابل ویرایش می باشد .بعد از اتمام ویرایش دکمه "ویرایش شود"
را فشار دهید.
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صفحه پیام های دریافتی

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه قابلیت

نمایش پیام های دریافتی را دارند .در این بخش به تفکیک افراد پیام هایی که شما ارسال کرده اید
و یا پیام هایی که برای شخص ارسال کرده اید می توانید مشاهده نمایید.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/Recive.aspx :

شماره یک :نام افرادی است که برای سیستم شما پیام ارسال کرده اند .برای هر نفر نام و نام
کاربری سیستم تلگرام برای شما نمایش داده خواهد شد.
شماره دو :در این بخش پیام هایی که برای شما ارسال کرده است نمایش داده خواهد شد.
شماره سه :در این بخش شما می توانید متنی که برای شخص می خواهید ارسال نمایید را وارد
کرده و در این بخش می توان از دکمه اینتر استفاده نمایید.
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شماره چهار :این آیکون برای ارسال پیام وارد شده به کاربر می باشد.
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صفحه ارسال پیام به همه

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه

قابلیت ارسال پیام به صورت یکباره به همه کاربران را دارا می باشد.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/ SendMessage.aspx :

شماره یک :با این دکمه افراد انتخاب شده و تیک شده به صورت برعکس می شود و افراد تیک
نخورده تیک می خورند.
شماره دو :با زدن این دکمه تمامی گیرندگان به صورت اتوماتیک انتخاب می شود.
شماره سه :لیست افرادی که شما می توانید به آنها پیام ارسال نمایید .در صورتی که نمی خواهید
برای شخصی پیام ارسال نشود تیک آن شخص را برداشته و ارسال پیام کنید.
شماره چهار :متن پیامی که برای کاربران ارسال شود را در این خانه وارد نمایید.
شماره پنج :با زدن این دکمه برای افرادی که انتخاب شده اند پیام وارد شده ارسال می گردد.
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صفحه پاسخ خودکار

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه پس

از دریافت پیام از کاربر پاسخ مناسب را برای او ارسال می کند.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/ AnswerSystem.aspx :
برای رباط خود ابتدا سرشاخه های مورد نظر خود را انتخاب نمایید .به عنوان مثال شما می خواهید
منوی خود را وارد کنید ابتدا "عنوان" مورد نظر خود را وارد کنید و در ادامه در بخش "زیر
مجموعه" شاخه های اصلی را انتخاب کنید.

در ادامه نوع پاسخی که قرار است سیستم اتوماتیک ارسال نماید را انتخاب کنید .هر کدام از
پاسخ ها می توانید انتخاب نمایید که سیستم اتوماتیک پاسخ دهد.

آن دسته از انواعی که کلمه اتوماتیک در انتهای آنها می باشد سیستم به صورت اتوماتیک پاسخ
می دهد و شما الزم نیست کاری برای آن انجام دهید .بانک های اطالعاتی وسیعی با بیش از
چندصد هزار رکورد اطالعاتی وجود دارد که به کاربران ارسال خواهد شد.
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در صورتی که گزینه ارسال متن انتخاب شود خانه ای در زیر آن پدیدار می گردد که شما بایستی
متن مورد نظر هنگام درخواست کاربر در آن وارد شود.
در صورتی که گزینه هایی که در انتهای آن "از گالری" استفاده شده است را انتخاب نمایید بایستی
عنوان گالری مورد نظر خود را انتخاب نمایید .به عنوان مثال من در گالری مدیا از نوع فیلم یک
گالری به نام "ویدئو  "1ساخته ام .هنگامی که ارسال فیلم را انتخاب می کنم لیست گالری های
ساخته شده فیلی به شما نمایش داده خواهد شد .شما انتخاب می کنید با انتخاب این گزینه فیلم
هایی که شما در گالری مربوطه بارگذاری کرده اید برای کاربر ارسال می گردد.

نوع منوی نمایشی نیز به صورت پیش فرض توسط تلگرام بلند مدت می باشد که پیشنهاد می گردد
همیشه این گزینه انتخاب گردد.
پس از انتخاب گزینه ها با زدن دکمه ذخیره رکورد درخواستی شما اضافه می گردد .این بخش شما
نمی توانید ویرایش داشته باشید و فقط می توانید حذف کنید .پس پیشنهاد می گردد در انتخاب آن
دقت نمایید.
پس از وارد کردن شاخه اصلی در صورتی که می خواهید با زدن شاخه اصلی توسط کاربر منوی
دیگری نمایش دهد دوباره موارد باال را تکرار کنید ولی زیرمجموعه را به جای شاخه اصلی شاخه
مورد نظر خود را انتخاب کنید.
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صفحه گالری مدیا

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه

قابلیت ساختن گالری های صوتی ،تصویری ،فیلمی ،و فایلی را دارا می باشد.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/ Gallery.aspx :
در باالی صفحه کادری را مشاهده می نمایید که حجم استفاده شده و فضای اختصاصی به شما را
نمایش می دهد.

شما نمی توانید بیشتر از حد مجاز اطالعات وارد نمایید .در صورتی که می خواهید اطالعات بیشتری
وارد نمایید باید نوع کاربری خود را در صفحه تنظیمات کاربری

تغییر داده و فعالیت نمایید.

در بخش اضافه کردن گالری یک عنوان برای گالری خود انتخاب نمایید و نوع فایلی را که می
خواهید در این گالری بارگذاری نمایید را انتخاب کرده و گزینه اضافه شود را بزنید.
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بعد از اضافه کردن گالری رکوردی زیر آن نمایش داده خواهد شد که شما می توانید نسبت به
حذف و یا ویرایش یک رکورد اقدام نمایید.
برای وارد کردن اطالعات در هر گالری بر روی گزینه "بارگذاری" جلوی هر رکورد کلیک
نمایید.
بعد از کلیک کردن صفحه مربوط به آن گالری نمایش داده می شود .در این بخش شما می توانید
بعد از وارد کردن توضیح برای فایلی که قصد بارگذاری دارید با زدن دکمه  browseو انتخاب
فایل یا فایل ها اقدام نمایید .بعد از انتخاب فایل سیستم به صورت اتوماتیک اقدام به بارگذاری فایل
در شاخه مربوطه در سرور می کند.
یک میله سیاه رنگ در انتهای جعبه بارگذاری مدیا وجود دارد که درصد پیشرفت بارگذاری
اطالعات را مشخص می نماید.

سسیتم به صورت اتوماتیک از بین گالری های شما به صورت تصادفی تصاویری را ارسال می کند.
در صورتی که می خواهید فقط یک مدیا به کاربر ارسال شود فقط یک مدیا وارد کنید.
برای حذف هر مدیا نیز بر روی آیکون

www.ImenCMS.com
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صفحه گالری متن

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه

قابلیت ساختن گالری های متنی را دارا می باشد .این متون به صورت تصادفی یا آخرین رکورد
ارسالی توسط مدیر سیستم برای کاربر ارسال می گردد.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/Texts.aspx :
در این گالری ابتدا باید موضوع خاصی را وارد نمایید .بعد از وارد کردن و اضافه کردن موضوع
خاص برای وارد کردن متون به صورت دستی یا به صورت فایل اکسل بر روی گزینه بارگذاری
روبروی هر موضوع کلیک نمایید.

در صورتی که می خواهید آخرین رکورد همیشه برای کاربر ارسال شود (به عنوان مثال آخرین
نرخ ارز) در بخش "شیوه ارسال اطالعات" شیوه "آخرین رکورد ذخیره شده" را انتخاب نمایید.
بعد از کلیک بر روی دکمه بارگذاری صفحه ای به شکل زیر نمایش داده خواهد شد .در این
صفحه چهار بخش وجود دارد .بخش اول اضافه کردن متن به صورت دستی می باشد .یک متن را
وارد نمایید و در صورتی که مایل بودید منبع متن را نیز وارد نمایید .در صورتی که می خواهید
متن شما ارسال شود وضعیت آن را فعال انتخاب نمایید و گزینه ذخیره را کلیک نمایید.
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بخش دوم بخش عملیات می باشد .در این بخش شما می توانید نسبت به پاکسازی اطالعات وارد
شده در این گالری اقدام نمایید .دکمه دیگر در این بخش "ورود اطالعات از اکسل" می باشد که
با زدن این دکمه پنجره ای جدید باز خواهد شد و شما می توانید رکورد های اطالعاتی داخل فایل
اکسل را به صورت اتوماتیک وارد گالری نمایید.

در این صفحه ابتدا فایل اکسل مورد نظر خود را انتخاب نمایید .در ادامه بر روی "پیش نمایش
جداول" کلیک نمایی .در این هنگام فیلدهای مربوط به انتخاب جدول نمایان می گردد .بعد از
انتخاب جدول مورد نظر دکمه انتخاب فیلد ها را کلیک نمایید.
بعد فیلدهای مورد نظر برای انتقال به بانک را انتخاب نموده و در صورتی که می خواهید پیش
نمایش آن را ببینید دکمه پیش نمایش و در غیر اینصورت دکمه ارسال به سرور را کلیک نمایید.
www.ImenCMS.com
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بخش سوم بخش جستجو می باشد .در صورتی که شما بخواهید بین رکورد های خود جستجو داشته
باشید از این گزینه استفاده نمایید .بعد از وارد کردن متن مورد نظر دکمه جستجو را فشار داده و
رکوردهایی که حاوی این اطالعات می باشد به شما نمایش داده خواهد شد.
در بخش چهارم رکورد های اطالعاتی وارد شده نمایش داده می شود .برای ویرایش هر رکورد بر
روی دکمه

کلیک کنید .برای حذف رکورد بر روی دکمه
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صفحه نقطه جغرافیایی

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه برای

ارسال موقعیت جغرافیایی برای کاربران می باشد.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/Position.aspx :

برای ذخیره یک نقطه بر روی نقشه آن را پیدا کرده و بر روی نقطه مورد نظر کلیک نمایید .طول
و عرض جغرافیایی به طور اتوماتیک تکمیل می گردد .در ادامه کافیست که شما یک عنوان برای
مختصات فوق وارد نمایید و کلید اضافه شود را کلیک کنید.
در صورتی که می خواهید موقعیت جغرافیایی ارسال کنید باید یکی از کاربران طالیی سیستم باشید.
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صفحه دفترچه تلفن

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه برای

ارسال شماره تلفن به صورت استاندارد برای کاربران می باشد.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/Contact.aspx :

برای وارد کردن شماره شما باید مشخصات درخواستی را وارد کنید و در انتها کلید "اضافه شود"
را کلیک نمایید.
برای ویرایش هر رکورد بر روی دکمه

کلیک کنید .برای حذف رکورد بر روی دکمه

نمایید.
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صفحه تنظیمات کاربری

برای وارد شدن به این صفحه در منوی ابزار بر روی آیکون

کلیک نمایید .این صفحه برای

فعال سازی کاربری و تغییر نوع کاربری می باشد.
آدرس صفحهhttp://www.imencms.com/Telegram/UserSetting.aspx :

با وارد کردن کد فعال سازی ارسال شده توسط پیامک در این بخش می توانید کاربر خود را فعال
نمایید .بعد از وارد کردن این کد شما می توانید از سیستم استفاده نمایید .در صورتی که گوشی
شما جهت دریافت پیامک تبلیغاتی مسدود شده است با همان شماره موبایل وارد شده در سیستم
یک پیامک به شماره  30001017121212حاوی کد کاربری نمایش داده شده در باالی صفحه
ارسال نمایید .در ساعات اداری کارمندان شرکت کاربری شما را فعال خواهند کرد.
در صورتی که این روش نیز جواب نگرفتید با موبایل وارد شده در سیستم به شماره های شرکت
 77009357-021و  77009358-021تماس گرفته و درخواست فعال سازی کاربری خود را بکنید.
الزم به ذکر است در صورت فعال شدن کاربر شما این کادر به شما نمایش داده نمی شود.
بخش دوم این صفحه اطالعات مربوط به نوع کاربری سیستم می باشد .در این بخش شما می
توانید اطالعات و دسترسی عماکرد انواع کاربر را مشاهده نمایید.
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در انتهای این صفحه برای تغییر نوع کاربری خود می توانید اقدام نمایید.

در این بخش با انتخاب نوع کاربری مورد نظر و انتخاب بانک برای پرداخت بر روی پرداخت بانک
کلیک نمایید .در صورتی که هر نوع کارت شتابی داشته باشید با هر کدام از درگاه های پرداخت
می توانید پرداخت نمایید .پس از پرداخت و بازگشت موفقت آمیز از بانک کاربری شما به طور
اتوماتیک به کاربر انتخاب شده تغییر پیدا می کند.
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