
  
  

  
  

   به نام خدا  

          
  آموزش ساخت ربات تلگرام 

  با زبان پایتون 
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف

   مجتبی رحیمیان شوشتر
  



  

  
 آموزش ساخت ربات تلگرام با زبان پایتون: كتاب عنوان        

                 

 مجتبی رحیمیان شوشتر:  مولف   
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
مهدیه مخبري  :رویراستا  
نازنین نصیري:صفحه آرايي    
داریوش فرسایی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1401: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  1200000:قيمت  
 978-622-218-646- 3: شابك  

  خیابان انقالب،خیابان دانشگاهتهران، :واحد فروش نشاني
  -ساختمان دانشگاه158پالك -تقاطع شهداي ژاندارمري-

        22085111-66965749تلفن ها:  4واحد-طبقه دوم
 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .شغلی و علمی جدید فرصت ،یک دیباگران هرکتاب
   .تهران دیباگران کتاب فروشگاه همراه،یک هرگوشی

  دارید.  دسترسی ما کتابهاي به ایران جاي هر دیباگران،در سایتهاي از طریق
                                     

 
  

 -1356رحیمیان شوشتر،مجتبی،:سرشناسه
آموزش ساخت ربات تلگرام با زبان عنوان و نام  پدیدآور:

 پایتون/مولف: مجتبی رحیمیان شوشتر؛
  ویراستار: مهدیه مخبري. 

 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص 140مشخصات ظاهري:

 978-622-218-646-3شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 telegram(computer file)تلگرام  :موضوع
  برنامه نویسی -روبوت هاموضوع:
  Robots-programming موضوع:

 موضوع: پایتون(زبان برنامه نویسی کامپیوتر)
  python(computer program language)موضوع: 

 الگوهاي ریاضی-موضوع: شبکه هاي اجتماعی پیوسته
   online social networks-mathematical models موضوع:

  TK  88/5105رده بندي کنگره:
 276/005 رده بندي دیویی:

  9120216شماره کتابشناسی ملی:
 



 ت مطالبفهرس

 

 4 ............................................................................................................ مقدمه ناشر

 5 ......................................................................................................... نیمقدمه مؤلف

 6 ........................................................................................................... هممقد     .1

 7 ...................................................................................... ها و کاربرد آنها انواع ربات     .2

 11 ....................................................................... ها ربات یسینو برنامه یها زبان یمعرف     .3

 14 .................................................................................................... ازهاین شیپ    . 4

 15 .............................................................................................. با تلگرام ییآشنا     .5

 Python .......................................................................... 36 یسینو زبان برنامه یمعرف    . 6

 syntax Python ................................................................................... 55آموزش     . 7

 117 .................................................................................... ها ارتباط با ربات یبرقرار    . 8

 111 .................................................................................... ها در تلگرام ربات یمعرف     .5

 botfather ......................................................................... 114@با دستورات  ییآشنا  . 11

 121 .......................................................................... ربات در تلگرام کی جادیآموزش ا   .11

 API ..................................................................................... 125ها در  ربات تیریمد   .12

 Getme .............................................................................................. 127فرمان    .13

 133 ....................................................................... ساخت ربات در تلگرام یمثال کاربرد   .14

 137 .................................................................................................... یبند جمع   .15

 

 

 

 

  



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "مجتبي رحيميان شوشتر آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا
تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 

  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



  مقدمه مولف :

اقدام به آغاز مطالعه این کتاب نموده اید یک قدم مهم در راستاي آموزش خود برداشته اید. امروز که 
ارتقاء فردي در راستاي تحقق اهداف میتواند بسیار حائز اهمیت باشد و چه بهتر که این آموزش ها در 

رو دارید حاصل تالش و تجربه سال ها کتابی که پیش مد نظر قرار گیرد. زمینه هاي تحوالت دیجیتال 
تدریس و تحقیق در زمینه ابزار ، برنامه ها و نرم افزارهاي رایانه اي است که با افتخار تقدیم شما 

خواننده گرامی گردیده است. در این کتاب سعی شده مطالب آموزنده به صورت عملی و مفید در اختیار 
د توانمندي هاي خود در زمینه کار با ربات ها در تلگرام را مخاطب قرار گیرد تا در کمترین زمان بتوان

  افزایش داده و مسیر تحول فردي خود را آغاز نماید. 

امید است شما خواننده گرامی با مطالعه دقیق مطالب این کتاب ، بهره برداري مناسب در زمینه ارتقاء 
 فردي خود را مهیا سازید. 




