
 :apiتعریف دستور 

ویش  urlتایذ یک آدرص  ٬عالَي اطالعاتی کً تزای دطتُرات معمُلی َارد می کىیذ  apiتزای تعزیف دطتُر اس وُع 

شُد.  تعزیف شذي ارطال می urlاطالعات مزتُط تً کارتز تً آدرص  ٬تعزیف کىیذ. پض اس فزاخُاوی دطتُر تُطط کارتز

 ای پی آی تلگزام اطت. Message( objectَ خصُصیات آن کامال مىطثق تز شی ) jsonایه اطالعات در قالة 

 https://core.telegram.org/bots/api#messageتً ایه لیىک مزاجعً کىیذ:  اطالعات تیشتز

ٌای ارطالی کارتز  ٌا َ پیام پض اس آن تمامی درخُاطت ٬تُطط کارتز رتات apiپض اس فزاخُاوی یکی دطتُر اس وُع 

)شزح ایه متذ در ادامً دایکیُمىت آمذي اطت( َب  clearHistoryشُد تا سماوی کً متذ  فزطتادي می apiرتات تً 

ه مىظُر قزار دادي ٌای کارتز اس داخل طزَر تات طاس پاک گزدد. ایه امکان تً ای طزَیض فزاخُوی شُد َ طُاتق پیام

 ٌای چىذگاوً اطتفادي تثزد. وُشتً شذي تتُاوذ اس قاتلیت مىٌُای تُ در تُ َ پاطخ apiشذي اطت تا اپلیکشه 

 

 ارسال اطالعات از طریق وب سرویس:

 تاشذ َ آدرص آن تً صُرت سیز اطت: می RESTَب طزَیض تات طاس وُع 

https://panel.botsaz.com/api/bot/ 

 post  َgetصُرت  ۲تُاویذ تً  گزدد َ پارامتزٌا را می وام متذ در اوتٍای ایه آدرص اضافً می ٬تزای فزاخُاوی ٌز متذ

 تً آن ارطال وماییذ.

 

 :clearHistoryمتد 

 urlٌای ارطالی کارتز تً آدرص  کلیً پیام ٬رتات apiپض اس یکثار فزاخُاوی دطتُر  ٬ٌماوطُر کً در تاالتز گفتً شذ

تزای پایان دادن تً ایه قاتلیت َ آمادي طاسی رتات تزای دریافت دطتُر شُد.  تعییه شذي تزای دطتُر فزطتادي می

 جذیذ تایذ ایه متذ فزاخُاوی شُد.

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/clearHistory 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id :chat_id طاس حذف کىیذ. ایه  داخل تات مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ طاتقً دطتُرات آن را اس

chat_id  در داخل شیMessage  کً تً آدرصUrl شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می 

 

 :sendMessageمتد 

شُد. تزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای مزتُطً شثیً  ایه متذ تزای ارطال پیام تً کارتز اطتفادي می

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ طزیعتز اس َب  تات  apiاصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا کظاوی کً آشىایی تً  apiتً 

 تلگزام تً ایه آدرص مزاجعً کىیذ:ٌای  تُاویذ تً دایکیُمىت طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ. تزای آشىایی تیشتز می

https://core.telegram.org/bots/api#sendmessage 

 آدرس:

https://core.telegram.org/bots/api#message
https://panel.botsaz.com/api/bot/
https://panel.botsaz.com/api/bot/clearHistory
https://core.telegram.org/bots/api#sendmessage


https://panel.botsaz.com/api/bot/sendMessage 

 پارامترها:

api_key:  ایه کذ مزتُط تً دطتُرapi طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id:  مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایهchat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

text: اجثاری(مته پیام ارطالی( 

parse_mode : اگز مقذار آن را تزاتز تاMarkdown تُاویذ اس دطتُرات اتتذایی  می ٬قزار دٌیذMarkdown  تزای فزمت

 ایتالیک َ طاخت لیىک اطتفادي کىیذ. ٬دادن تً مته خُد تزای تُلذ

disable_web_page_preview : در صُرتی کً مقذار آن را تزاتزtrue ٌای ارطالی در  پیش ومایش لیىک ٬قزار دٌیذ

 پیام شما غیزفعال خُاٌذ شذ.

reply_to_message_id :آی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup:  تا ارطال یکjson  ًکserialized تزای رتات تعزیف تعزیف تُاویذ یک کیثُرد اختصاصی  شذي اطت می

مقادیز َ فزمت قاتل ارطال عیىا ماوىذ  یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کارتز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ. ٬کىیذ

api ٌای سیز مطالعً کىیذ: تُاویذ در لیىک ٌای تلگزام اطت کً می اصلی تات 

https://core.telegram.org/bots/api#replykeyboardmarkup 

https://core.telegram.org/bots/api#replykeyboardhide 

https://core.telegram.org/bots/api#forcereply 

clear_history : در صُرتی کً مقذارtrue متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. ذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز میطاس پاک ش گزدد َ طُاتق کارتز اس تات می

 

 :forwardMessageمتد 

تُاوذ ٌز وُع پیام کً تلگزام پشتیثاوی  تُاویذ یک پیام را تزای یک کارتز دیگز فُرَارد وماییذ. ایه پیام می تا ایه متذ می

 apiتزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای مزتُطً شثیً تً  تصُیز َ ... تاشذ. ٬صُت ٬مته می کىذ ماوىذ:

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ طزیعتز اس َب طزَیض  تات  apiاصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا کظاوی کً آشىایی تً 

 کىیذ: ٌای تلگزام تً ایه آدرص مزاجعً تُاویذ تً دایکیُمىت تات طاس اطتفادي کىىذ. تزای آشىایی تیشتز می

https://core.telegram.org/bots/api#forwardmessage 

 آدرس: 

https://panel.botsaz.com/api/bot/forwardMessage 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 َجُد دارد. )اجثاری( شُد شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

from_chat_id :chat_id )مزتُط تً فزطتىذي پیام. )اجثاری 

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendMessage
https://core.telegram.org/bots/api#replykeyboardmarkup
https://core.telegram.org/bots/api#replykeyboardhide
https://core.telegram.org/bots/api#forcereply
https://core.telegram.org/bots/api#forwardmessage
https://panel.botsaz.com/api/bot/forwardMessage


message_idدی پیامی کً قصذ فُرَارد آن را داریذ. )اجثاری( : آی 

 

 :sendPhotoمتد 

َ  webp png٬ jpg٬تُاویذ تصاَیز تا پظُوذ  شُد. تا ایه متذ می ایه متذ تزای ارطال یک عکض تً کارتز اطتفادي می

gif .تزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای مزتُطً شثیً تً  را ارطال وماییذapi  اصلی تلگزام تعزیف

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ طزیعتز اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي  تات  apiشُوذ تا کظاوی کً آشىایی تً 

 لگزام تً ایه آدرص مزاجعً کىیذ:ٌای ت تُاویذ تً دایکیُمىت کىىذ. تزای آشىایی تیشتز می

https://core.telegram.org/bots/api#sendphoto 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendPhoto 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 َجُد دارد. )اجثاری( شُد شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

photoدی فایلی کً قثال یکثار ارطال شذي اطت  تُاویذ اس آی : فایل تصُیزی کً قصذ ارطال آن را داریذ. ٌمچىیه می

 ویش اطتفادي کىیذ.

caption کاراکتز تاشذ در غیز ایه صُرت ممکه اطت  ۰۵۱: تُضیحات متىی تصُیز. تٍتز اطت ایه تُضیحات کمتز اس

 وشُد.تصُیز ارطال 

reply_to_message_idآی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد : اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup تا ارطال یک :json  ًکserialized تُاویذ یک کیثُرد اختصاصی تزای رتات تعزیف تعزیف  شذي اطت می

 تز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ.یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کار ٬کىیذ

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می گزدد َ طُاتق کارتز اس تات می

 

 :sendAudioمتد 

را  mp3 َoggتا پظُوذ  فایلٍاییتُاویذ  شُد. تا ایه متذ می تً کارتز اطتفادي می فایل صُتیایه متذ تزای ارطال 

اصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا  apiتزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای مزتُطً شثیً تً  . ارطال وماییذ.

ذ تتُاوىذ طزیعتز اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ. ٌای تلگزام داشتً تاشى تات  apiکظاوی کً آشىایی تً 

 ٌای تلگزام تً ایه آدرص مزاجعً کىیذ: تُاویذ تً دایکیُمىت تزای آشىایی تیشتز می

https://core.telegram.org/bots/api#sendaudio 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendAudio 

 پارامترها:

https://core.telegram.org/bots/api#sendphoto
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendPhoto
https://core.telegram.org/bots/api#sendaudio
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendAudio


api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

audio دی فایلی کً قثال یکثار ارطال شذي اطت ویش  تُاویذ اس آی کً قصذ ارطال آن را داریذ. ٌمچىیه می صُتی: فایل

 دي کىیذ.اطتفا

duration :ًمذت سمان فایل صُتی تز حظة ثاوی 

performerوام خُاوىذي یا طخىزان : 

titleعىُان فایل صُتی : 

reply_to_message_idآی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد : اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup تا ارطال یک :json  ًکserialized تُاویذ یک کیثُرد اختصاصی تزای رتات تعزیف تعزیف  شذي اطت می

 یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کارتز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ. ٬کىیذ

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می گزدد َ طُاتق کارتز اس تات می

 

 :sendDocumentمتد 

تزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای  . شُد. ایه متذ تزای ارطال ٌمً وُع فایلی تً کارتز اطتفادي می

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ  تات  apiاصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا کظاوی کً آشىایی تً  apiمزتُطً شثیً تً 

ٌای تلگزام تً ایه آدرص  تُاویذ تً دایکیُمىت طزیعتز اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ. تزای آشىایی تیشتز می

 مزاجعً کىیذ:

https://core.telegram.org/bots/api#senddocument 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendDocument 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

documentدی فایلی کً قثال یکثار ارطال شذي اطت ویش  تُاویذ اس آی : فایلی کً قصذ ارطال آن را داریذ. ٌمچىیه می

 اطتفادي کىیذ.

reply_to_message_idآی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد : اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup تا ارطال یک :json  ًکserialized تُاویذ یک کیثُرد اختصاصی تزای رتات تعزیف تعزیف  شذي اطت می

 یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کارتز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ. ٬کىیذ

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می گزدد َ طُاتق کارتز اس تات می

https://core.telegram.org/bots/api#senddocument
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendDocument


 

 :sendStickerمتد 

تزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای مزتُطً  .شُد.  ایه متذ تزای ارطال اطتیکز تً کارتز اطتفادي می

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ طزیعتز  تات  apiاصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا کظاوی کً آشىایی تً  apiشثیً تً 

ٌای تلگزام تً ایه آدرص مزاجعً  تُاویذ تً دایکیُمىت اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ. تزای آشىایی تیشتز می

 کىیذ:

https://core.telegram.org/bots/api#sendsticker 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendSticker 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

stickerدی فایلی کً قثال یکثار ارطال شذي  تُاویذ اس آی : فایل اطتیکزی کً قصذ ارطال آن را داریذ. ٌمچىیه می

 اطت ویش اطتفادي کىیذ.

reply_to_message_idآی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد : اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup تا ارطال یک :json  ًکserialized تُاویذ یک کیثُرد اختصاصی تزای رتات تعزیف تعزیف  شذي اطت می

 یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کارتز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ. ٬کىیذ

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می گزدد َ طُاتق کارتز اس تات می

 

 :sendVideoمتد 

را  mp4 َ3gpتُاویذ فایلٍایی تا پظُوذ  شُد. تا ایه متذ می تً کارتز اطتفادي می تصُیزیایه متذ تزای ارطال فایل 

اصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا  apiتزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای مزتُطً شثیً تً  . ارطال وماییذ.

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ طزیعتز اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ.  تات  apiکظاوی کً آشىایی تً 

 کىیذ: ٌای تلگزام تً ایه آدرص مزاجعً تُاویذ تً دایکیُمىت تزای آشىایی تیشتز می

https://core.telegram.org/bots/api#sendvideo 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendVideo 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

https://core.telegram.org/bots/api#sendsticker
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendSticker
https://core.telegram.org/bots/api#sendvideo
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendVideo


video دی فایلی کً قثال یکثار ارطال شذي اطت  تُاویذ اس آی کً قصذ ارطال آن را داریذ. ٌمچىیه میتصُیزی : فایل

 ویش اطتفادي کىیذ.

duration تز حظة ثاویًتصُیزی : مذت سمان فایل. 

caption : ارطال وشُد. کاراکتز تاشذ در غیز ایه صُرت ممکه اطت فایل ۰۵۱تٍتز اطت ایه تُضیحات کمتز اس 

reply_to_message_idآی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد : اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup تا ارطال یک :json  ًکserialized تُاویذ یک کیثُرد اختصاصی تزای رتات تعزیف تعزیف  شذي اطت می

 یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کارتز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ. ٬کىیذ

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می اتق کارتز اس تاتگزدد َ طُ می

 

 :sendVoiceمتد 

 . را ارطال وماییذ. oggتُاویذ فایلٍایی تا پظُوذ  شُد. تا ایه متذ می ایه متذ تزای ارطال صُت تً کارتز اطتفادي می

اصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا کظاوی کً  apiتزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای مزتُطً شثیً تً 

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ طزیعتز اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ. تزای آشىایی  تات  apiآشىایی تً 

 کىیذ: ٌای تلگزام تً ایه آدرص مزاجعً تُاویذ تً دایکیُمىت تیشتز می

https://core.telegram.org/bots/api#sendvoice 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendVoice 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

voiceدی فایلی کً قثال یکثار ارطال شذي اطت ویش  تُاویذ اس آی : صُتی کً قصذ ارطال آن را داریذ. ٌمچىیه می

 اطتفادي کىیذ.

duration.ًمذت سمان صُت تز حظة ثاوی : 

reply_to_message_idآی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد : اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup تا ارطال یک :json  ًکserialized تُاویذ یک کیثُرد اختصاصی تزای رتات تعزیف تعزیف  شذي اطت می

 یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کارتز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ. ٬کىیذ

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬رطال پیامپض اس ا ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می گزدد َ طُاتق کارتز اس تات می

 

 :sendLocationمتد 

https://core.telegram.org/bots/api#sendvoice
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendVoice


تزای راحتی کار طعی شذي اطت کً  .شُد.  ایه متذ تزای ارطال مُقعیت جغزافیایی تً کارتز اطتفادي می

ٌای تلگزام داشتً  تات  apiاصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا کظاوی کً آشىایی تً  apiپارامتزٌای مزتُطً شثیً تً 

ٌای تلگزام  تُاویذ تً دایکیُمىت تاشىذ تتُاوىذ طزیعتز اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ. تزای آشىایی تیشتز می

 کىیذ: تً ایه آدرص مزاجعً

https://core.telegram.org/bots/api#sendlocation 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendLocation 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_id مزتُط تً کارتزی اطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه :chat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

latitude.طُل جغزافیای : 

longitude.عزض جغزافیایی : 

reply_to_message_idآی دی آن پیام را اس ایه طزیق ارطال کىیذ. ٬شُد : اگز پیام در پاطخ تً پیام دیگزی ارطال می 

reply_markup تا ارطال یک :json  ًکserialized ویذ یک کیثُرد اختصاصی تزای رتات تعزیف تعزیف تُا شذي اطت می

 یا ایىکً کیثُرد را حذف کىیذ یا کارتز را مجثُر تً ریپالی کزدن پیام کىیذ. ٬کىیذ

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می تگزدد َ طُاتق کارتز اس تا می

 

 :sendChatActionمتد 

تُاویذ در سماوی کً ممکه اطت پاطخ تً درخُاطت کارتز سماوثز تاشذ َ تزای ایىکً تً کارتز اطالع  اس ایه متذ می

ثاویً یا کمتز )در صُرتی کً قثل  ۵ایه َضیعت تزای  دٌیذ کً در طمت تات کاری در حال اوجام اطت اطتفادي کىیذ.

تزای راحتی کار طعی شذي اطت کً پارامتزٌای  . شُد. ثاویً متذ دیگزی اطتفادي شُد( ومایش دادي می ۵اس 

ٌای تلگزام داشتً تاشىذ تتُاوىذ  تات  apiاصلی تلگزام تعزیف شُوذ تا کظاوی کً آشىایی تً  apiمزتُطً شثیً تً 

ٌای تلگزام تً ایه آدرص  تُاویذ تً دایکیُمىت اس َب طزَیض تات طاس اطتفادي کىىذ. تزای آشىایی تیشتز میطزیعتز 

 مزاجعً کىیذ:

https://core.telegram.org/bots/api#sendchataction 

 آدرس:

https://panel.botsaz.com/api/bot/sendChatAction 

 پارامترها:

api_key ایه کذ مزتُط تً دطتُر :api طاس َ قظمت َیزایش  تُاویذ آن را اس داخل پىل تات تاشذ َ می تعزیف شذي می

 دطتُر دریافت کىیذ. )اجثاری(

chat_idاطت کً می خُاٌیذ پیام تزای اَ ارطال شُد. ایه  : مزتُط تً کارتزیchat_id  در داخل شیMessage  ًک

 شُد َجُد دارد. )اجثاری( شما فزطتادي می Urlتً آدرص 

https://core.telegram.org/bots/api#sendlocation
https://core.telegram.org/bots/api#sendlocation
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendLocation
https://core.telegram.org/bots/api#sendchataction
https://panel.botsaz.com/api/bot/sendChatAction


actionتُاوذ تاشذ:  : تز حظة وُع ویاس یکی اس مقادیز سیز میtyping٬ upload_photo٬ record_video٬ 

upload_video٬ record_audio٬ upload_audio٬ upload_document٬ find_location 

clear_history در صُرتی کً مقذار :true متذ  ٬پض اس ارطال پیام ٬تزای ایه پارامتز ارطال گزددclearHistory  اجزا

 گزدد. طاس پاک شذي َ رتات آمادي دریافت دطتُر جذیذ اس کارتز می گزدد َ طُاتق کارتز اس تات می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


