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لینکدیــن یــک شــبکه اجتماعــی اســت کــه بــه طــور 
خــاص بــرای متخصصیــن و مشــاغل تخصصــی 
ــش از ۷۲۲  ــال ۲0۲0، بی ــت. از س ــده اس ــی ش طراح
میلیــون متخصــص از لینکدیــن بــرای گســترش روابط 
ــایر  ــاف س ــد. برخ ــتفاده می کنن ــود اس ــی خ بیزنس
ــا  ــت ب ــن اس ــه در آن ممک ــی ک ــبکه های اجتماع ش
ــد  ــال کنی ــا را دنب ــده و آن ه ــت ش ــادی دوس ــراد زی اف
)Follow(، لینکدیــن در مــورد ایجــاد روابــط اســتراتژیک 
 )connections( اســت. بنابرایــن تعــداد ارتباطــات شــما
اهمیــت کمتــری نســبت بــه نــوع ارتباطــات شــما دارد. 
ــه محــض اینکــه تعــداد افــرادی  در واقــع، لینکدیــن ب
کــه شــما بــا آن هــا در ارتبــاط هســتید بــه بیــش ۵00 
نفــر برســد، دیگــر تعــداد روابــط شــما )connections( را 
نشــان نمی دهــد، زیــرا برخــاف شــبکه های اجتماعــی 
ــما  ــای ش ــداد فالوره ــه تع ــتاگرام ک ــد اینس ــر مانن دیگ
مهــم اســت در لینکدیــن کیفیــت روابــط مهــم اســت 

نــه کمیــت. شــما در ایــن ســایت شــخصی را نخواهیــد 
یافــت کــه فیلــم یــا عکســی از غذایــی کــه بــرای شــام 
درســت کــرده و یــا از پــت خانگــی به اشــتراک گذاشــته 
ــرای  ــی ب ــبکه اجتماع ــک ش ــن ی ــرا لینکدی ــد زی باش
ــه ســمت  ــز ب ــه چی ــن هم ــن اســت، بنابرای متخصصی
بیزنــس و تخصــص تنظیــم شــده اســت. بــرای ایجــاد 
ــاط  ــراری ارتب ــا برق ــن ســایت ب شــبکه ارتباطــی در ای
ــند،  ــما را می شناس ــید و ش ــه می شناس ــانی ک ــا کس ب
شــروع می کنیــد و از طریــق آن هــا شــبکه بزرگ تــری 
را بــرای بــه دســت آوردن موقعیت هــای شــغلی و 
ــاد  ــتری و ایج ــن مش ــما، یافت ــب ش ــی مناس تحصیل
ــرادی کــه تخصصــی مشــابه تخصــص  ــا اف ــاط ب ارتب
ــاد  ــرای ایج ــن ب ــد. لینکدی ــاد می کنی ــما دارد ایج ش
ــتن  ــه داش ــه روز نگ ــی و ب ــات کاری، تحصیل ارتباط

ــده آل اســت. ــدگاه شــغلی شــما بســیار ای دی
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 Linkedin نحوه عضویت در
شــما می توانیــد با نصب اپلیکیشــن این ســایت بــر روی 
تلفــن همــراه خــود و یــا بــا اســتفاده کامپیوتر شــخصی 
خــود بــا وارد کــردن ایمیــل کاری و یــا تحصیلــی خــود 
پروفایــل شــخصی خــود را بســازید. منوهــای موجــود 
در ایــن شــبکه اجتماعــی کــه بســیاری از ایــن منوهــا 
شــبیه منوهــای دیگــر شــبکه های اجتماعــی اســت بــه 

اختصــار در زیــر توضیــح داده شــده اســت.
)Home( خانه

ایــن اصطــاح در صفحــه پروفایــل لینکدیــن در واقــع 
نشــان دهنــده همــان تایم الیــن لینکدیــن شــما اســت؛ 
ــه را  ــن صفح ــود، ای ــاب خ ــه حس ــدای ورود ب در ابت

می بینیــد.
)My Network( ارتباطات من

ــتید در  ــاط هس ــا در ارتب ــا آن ه ــما ب ــه ش ــرادی ک اف
ایــن قســمت قابــل مشــاهده هســتند. در ایــن قســمت 
ارتباطات شــما )connections( نشــان داده می شــود 
ــاط باشــید و  ــد در ارتب ــراد جدی ــا اف ــد ب و شــما می توانی

بــرای آن هــا درخواســت دوســتی بفرســتید.
)Jobs( شغل ها

شــما می توانیــد در لینکدیــن بــه دنبــال شــغل بگردیــد. 
ــوق  ــزان حق ــن، می ــاس لوکیش ــد براس ــما می توانی ش
و… کار جســتجو را انجــام دهیــد و بــرای فرصت هــای 

موجــود درخواســت همــکاری و رزومــه ارســال کنیــد.
)Messaging( پیام ها

ــرای  ــن شــبکه ب ــام در ای امــکان ارســال و دریافــت پی
ســایر افــراد وجــود دارد. در صورتــی کــه پیامــی ارســال 
یــا دریافــت کــرده باشــید، می توانیــد در این قســمت آن 

را مشــاهده کنیــد.
)Notifications( اعالن ها

در بخــش نوتیفیکشــن امــکان مشــاهده فعالیت هایــی 
ــما  ــود دارد. ش ــد، وج ــام داده ان ــراد انج ــایر اف ــه س ک
و  الیک کــردن  چــون  فعالیت هایــی  می توانیــد 
اگــر  همچنیــن  ببینیــد.  را  و…  کامنت گذاشــتن 
فــردی بــه پروفایــل شــخصی شــما را دیــده باشــد نیــز 

می توانیــد از آن مطلــع شــوید.
)Profile( حساب کاربری

در بخــش حســاب کاربــری تمــام اطاعــات شــخصی 
ــد در  ــما می توانی ــت. ش ــش اس ــش و ویرای ــل نمای قاب
صــورت نیــاز تغییراتــی را در پروفایــل خــود ایجــاد کنیــد.

)Headline( عنوان
توضیحاتــی مختصــر دربــاره خــود را می توانیــد در ایــن 

ــید. محل بنویس
)Current Position( جایگاه شغلی فعلی

منظــور محــل کار فعلــی  شماســت کــه در صورتــی کــه 
ــن  ــات الزم را در ای ــد اطاع ــتید می توانی ــاغل هس ش

قســمت بنویســید.
)Education( تحصیالت

ــمت  ــن قس ــد در ای ــود را بای ــات خ ــزان تحصی می
بنویســید. مــدارک تحصیلــی، کاس هــای آموزشــی و 

ــود. ــته ش ــمت نوش ــن قس ــد در ای … بای
)Summary( خالصه

ــات  ــود توضیح ــاره خ ــد درب ــش می تواین ــن بخ در ای
ــق و  ــایق، عای ــید. از س ــری بنویس ــتر و کامل ت بیش

ــد. … بگویی
)Experience( تجربه کاری

ایــن قســمت نیــز مربوط بــه تجربیــات کاری شماســت. 
در صورتــی کــه در شــرکت ها و مجموعه هــای مختلــف 
کار کــرده و تجربه هایــی داریــد می تواینــد آن را در ایــن 

قســمت ذکــر کنید.
Skills & Endorse� مهارت هــا  و  )تأییدیه هــا 

)ments

ــن بخــش بســیار مهــم   نوشــتن اطاعــات الزم در ای
اســت. هرگونــه مهــارت کاری یــا غیــرکاری کــه داریــد 

ــن بخــش بنویســید. ــد در ای می توانی
)Recommendations( توصیه ها

ایــن قســمت دو بخــش اســت: بخــش اول مربــوط بــه 
دوســتان شــما و افــرادی اســت کــه بــا آن هــا در ارتبــاط 
ــه خــود شماســت.  ــوط ب هســتید و بخــش بعــدی مرب
بخــش اول افــرادی اســت کــه شــما بــرای آنهــا توصیه 
نوشــته اید و بخــش دوم توصیه هایــی اســت کــه ســایر 

افــراد بــرای شــما نوشــته اند.
)Interests( عالقه مندی ها

لیســت عاقه مندی هــای خــود را در ایــن بخــش قــرار 
دهیــد. شــما می توانیــد گروه هــا و شــرکت هایی را کــه 

بــه آن هــا عاقــه داریــد بــه ایــن بخــش اضافــه کنید.
)All activity( تمام فعالیت ها

ــن قســمت  ــی کــه انجــام داده باشــید در ای هــر فعالیت
ــد  ــل مشــاهده اســت. مطالبــی کــه منتشــر کرده ای قاب
ــن  ــود. همچنی ــان داده می ش ــد نش ــک کرده ای ــا الی ی
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ــش  ــن بخ ــز در ای ــته اید نی ــه گذاش ــی ک کامنت های
قابــل مشــاهده هســتند.

)Posts( مطلب
ــت  ــی را پس ــد مطلب ــما می توانی ــمت ش ــن قس در ای
ــب  ــت. مطال ــر اس ــقف آن 1۳00 کارکت ــه س ــد ک کنی
ایــن بخــش لحــن دوســتانه تری در مقایســه بــا مطالــب 
منتشــر شــده در بخــش مقــاالت دارنــد. موتور جســتجو 
مطالــب ایــن قســمت را در نتایــج جســتجو بــه کاربــران 

ــد. ــان نمی ده نش
)Articles( مقاله ها

ــورت  ــمت به ص ــن قس ــاالت در ای ــار مق ــکان انتش ام
باگ پســت وجــود دارد. مقــاالت محدودیــت کارکتــری 
ــه  ــم ب ــت وجو ه ــای جس ــج موتوره ــد و در نتای ندارن

ــوند. ــان داده می ش ــران نش کارب
)Connections( ارتباطات

اگــر کســانی بــه شــما درخواســت دوســتی داده باشــند 

ــرادی  ــه اف ــما ب ــا ش ــید ی ــرده باش ــول ک ــما قب و ش
درخواســت دوســتی داده باشــید و آن هــا پذیرفته باشــند، 
در ایــن بخــش می توانیــد آن هــا را مشــاهده کنیــد. ایــن 

ــان کانکشــن ها هســتند. ــراد هم اف
)Followers( دنبال شوندگان

منظــور کســانی هســتند کــه شــما را در لینکدیــن دنبال 
ــد. می کنن

)Following( دنبال کنندگان
منظــور کســانی هســتند کــه شــما آن هــا را در لینکدین 

ــد. ــال می کنی دنب
)Unfollow( دنبال نکردن

اگــر فــردی جــزء کانکشــن های شماســت، ولــی 
را  می کنــد  منتشــر  کــه  مطالبــی  دیــدن  قصــد 
نداریــد می توانیــد او را unfollow کنیــد. فــرد جــزء 

می مانــد. باقــی  شــما  کانکشــن های 

قابلیت ها و فواید لینکدین
ــد  ــما می توانی ــغل و بازاریابی: ش ــعه ش - توس
ــتراک  ــه اش ــن ب ــود را در لینکدی ــایت خ پســت های س
بگذاریــد و ایــن بــه دیــده شــدن شــغل و حرفــه شــما 

ــد . ــی می کن ــک فراوان کم
ــما  ــی: ش ــن تحصیل ــردن پوزیش ــدا ک - پی
می توانیــد دانشــگاه مــورد نظــر خــود را در ایــن ســایت 
ــف  ــای مختل ــش job موقعیت ه ــد و در بخ ــرچ کنی س
دانشــگاه مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد و یــا با اســتفاده 
ــا هشــتگ  ــد phdpositions# و ی از هشــتگ های مانن
ــد.  ــدا کنی اســم رشــته خــود پوزیشــن های مختلــف را پی
- شــناخته شــدن در حــوزه کســب و کارها : با 
ــد،  ــرار داده ای ــه ق ــی ک ــت و رزومه های ــه فعالی ــه ب توج
دیگــر شــرکت ها یــا افــرادی کــه بــه دنبــال تخصــص 
شــبیه شــما هســتند، شــما را نیــز پیــدا کننــد و از این رو 

می توانیــد بــا آن هــا همــکاری نماییــد.
- ارتبــاط بــا متخصصیــن: در لینکدیــن گروه های 
زیــادی وجــود دارد کــه هــر کــدام هــدف مخصــوص به 
ــن  ــردن ای ــدا ک ــا پی ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــود را دارن خ
ــوزه  ــن ح ــا متخصصی ــا ب ــت در آن ه ــا و فعالی گروه ه

کاری خــود آشــنا شــوید و بــا آن هــا در ارتبــاط باشــید.
ــکان مناســبی  ــغل : لینکدین م ــردن ش ــدا ک - پی
ــرای اینکــه  ــه ب ــدا کــردن شــغل اســت . البت ــرای پی ب
بتوانیــد شــغل خــود را ســریعتر پیدا کنیــد، بایــد پروفایل 
خــود را حرفــه ای نماییــد. بعضــی از شــرکت ها در 
ــد و  ــرار می دهن ــتخدام ق ــی اس ــود آگه ــت های خ پس
ــد. ــال نمایی ــود را ارس ــه خ ــا رزوم ــرای آن ه ــد ب می توانی

- اســتفاده از کمک هــای دیگــران در صــورت 
بــروز مشــکالت شــغلی و تخصصی: اگــر شــما 
در زمینــه تخصــص خــود بــه مشــکاتی بــر بخوریــد، 
لینکدیــن بهتریــن شــبکه اســت کــه می توانیــد در آن 
اشــکاالت خــود را در یــک پســت یــا بــه صــورت پیــام 

خصوصــی از افــراد بپرســید.
دیگر: تمامــی  بــا شــرکت های  ارتبــاط   -
شــرکت ها دارای صفحــه یــا پروفایــل خصوصــی بــرای 
خــود هســتند. شــما می توانیــد بــا عضویــت در صفحــه 
ــتان  ــه دوس ــا ب ــت آن ه ــردن اکان ــه ک ــا اضاف ــا ی آن ه
ــت  ــاط باشــید و از نحــوه فعالی ــا در ارتب ــا آن ه خــود، ب

ــن آگاه شــوید. ــا در لینکدی آن ه
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