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Linked in چیست؟

تجارت شبکه اجتماعی است، که براي اهدافو بزرگترینمشهورترینلینکدین 
.استحرفه اي طراحی شده 

کشور و محدوده مختلف از سراسر جهان 200میلیون عضو از بیش از 250بیش از 
.است

.از لحاظ بازدید سومین شبکه اجتماعی محبوب در دنیاستاکنون و
سال مه میالدي ساخته شد و در ماه 2002در سال اجتماعی این شبکهنسخه اولیه

.به صورت رسمی افتتاح گردید2003
لینکدین یره مدهافمن، پیشتر مدیرعامل لینکدین بوده، ولی هم اکنون عضو هیئت رید 
.  است



و استاکالیفرنیدفتر فعال دارد و دفتر مرکزي آن در20لینکدین در سرتاسر دنیا بیش از 
.دفاتري در شیکاگو، نیویورك، لندن و دابلین دارد

.استمدیر کنونی لینکداین جف وینر است که سابقا از مدیران اجرایی یاهوبوده

میلیون دالري 103به سرمایه اي 2011به سوددهی رسید و در سال 2006لینکداین در 
.رسید و اولین سري فروش عمومی سهام این شرکت آغاز شد

بري و نام بزرکترین حمله سایبري به این شرکت انجام گرفت و نام کار2012در سال 
در مقابل از میلیون نفر از کاربران این شبکه به سرقت رفت و لینکداین4/6هاي عبور 

.کاربرانش درخواست کرد که رمزهاي عبور خود را تغییر دهند

ران آن این شبکه اجتماعی تمرکز اساسی روي موضوعات مشاغل مختلف دارد و کارب
کار و یا قادرند تا توانایی هاي ارایه شده خود را با افراد حرفه اي شامل شرکاي کسب و

.کارمندان دیگر به اشتراك بگذارند



میلیون نفر کاربر در بیش 259شبکه اجتماعی حرفه اي لینکداین بیش از 2013در سال 
.کشور و منطقه مختلف جهان به دست آورد200از 

یت در این در هر ثانیه دو نفر به عضویت لینکداین در می آیند و به این شکل روند عضو
.شبکه رشد ثانیه اي دارد

میلیون 93ین کشور داشته و ساکنان ااختصاص آمریکا تعداد کاربران لینکد این بهبیشترین 
.کاربران این شبکه را تشکیل داده اندزانفر 

میلیون کاربر لینکد این،  به 20هندوستان با داشتن ،داشتهقرار هندوستانپس از آمریکا
:پس از آن.شناخته شد2013عنوان برترین کشور از نظر سرعت رشد تعداد کاربر در سال 

میلیون کاربر16برزیل با 
کاربرمیلیون 14با بریتانیا 

کاربرمیلیون 9کانادا با 
کاربرهفت میلیون با فرانسه 
کاربرمیلیون 6مکزیک و استرالیا هریک با ، اسپانیاایتالیا،

کاربرمیلیونپنج با هلند 
کاربرچهار میلیون با چین 

.را تشکیل داده اندبه ترتیب بیشترین بخش از جمعیت کاربران این شبکه اجتماعی حرفه اي



اتصال دادن حرفه اي هاي جهان با : حرفه اي هدفی ساده را در سر می پروراندشبکه اجتماعیاین
.یکدیگر به منظور افزایش کارایی و موفقیت آنها

تی از جزئیات تماس یکی از اهداف شبکه لینکداین این است که به کاربرانش امکان دسترسی به لیس
شناخته  Connectionsبا افرادي را که با آنها آشنایی داشته و در این شبکه با عنوان ارتباطات یا

.  وندمی شوند خواهد داد و کاربران می توانند از هرکسی دعوت کنند تا به این لیست افزوده ش

را "هرزنامه"یا "او را نمی شناسم"این همه اگر فرد دعوت شده به جاي پذیرش دعوت گزینه با 
تعداد زیادي انتخاب کند، از آن علیه کاربر دعوت کننده استفاده خواهد شد و درصورتی که کاربر

ه خواهد شداز این نوع پاسخ ها دریافت کند، با خطر محدود شدن یا بسته شدن حساب  کاربري مواج



:زبان زنده دنیا در دسترس کاربران است؛ از جمله20این وب گاه به بیش از 

رکی استانبولی، انگلیسی، فرانسوي، کره اي، ایتالیایی، پرتغالی، اسپانیایی،دانمارکی، ت

.ژاپنیو ، هلندي، اندونزیایی، سوئدي، ماالیی، رومانیایی، تاالگوگ ، لهستانی، چکآلمانی

ن منتشر شد تا کاربران در هر زمان و مکانی امکا2008نسخه موبایلی لینکداین در فوریه سال 
.این شبکه را داشته باشندبه دسترسی 

نیایی قابل اسپاو زبان چینی، انگلیسی، فرانسوي، آلمانی، ژاپنی 6نسخه موبایلی این شبکه در 
.استدسترسی 



جستجوي کار
در آنها در این شبکه امکان دارند درباره شرکت هایی که به اشتغالکاربران 

جوي با جستجوي نام شرکتی در بخش جست. عالقمندند جستجو انجام دهند
واند لینکد این، آمارهاي مختلفی از آن شرکت ارائه می شود که این آمار می ت

ر آن شامل نسبت استخدام مردان به زنان، درصد رایج ترین سمت ها و پست ها د
نی و سابق شرکت، موقعیت دفاتر مرکزي شرکت ها و لیستی از کارمندان کنو

.شرکت ها باشند

ا ب"کاربران این امکان را به دست آوردند که از طریق گزینه 2011در سال 
خدام در صفحات معرفی مشاغل درخواست است"لینکد این درخواست کنید

ند امکان این سرویس جدید به کارمندانی که شانس استخدام باالیی دار. بدهند
واست می دهد براي استخدام از طریق پروفایل لینکداین خود اقدام کرده و درخ

.کار را ارسال کنند



:لیست سرویس هاي ارائه شده در این شبکه اجتماعی از این قرارند

:LinkedIn Pulse ه برنامه جدید ترین اخبار و اطالعات مرتبط با عالقاین
.کاربران را از سرتاسر جهان به آنها انتقال می دهد

:LinkedIn Groups این بخش کاربران می تواند در مکالمات گروهیدر
.ننددرباره مشاغل و حرفه ها شرکت کرده و با یکدیگر تبادل اطالعات ک

:LinkedIn Job Seeker Premiumبراينیازموردابزاربرنامهاین
.آوردخواهدفراهمکاربرانبرايرانظرموردشغلبهسریعتردستیابی



:LinkedIn Talent Solutions استفاده از بهترین ابزارهاي استخدامی با
.شرکت ها می توانند برترین نیروهاي کار را به استخدام خود درآورند

:LinkedIn Sales Solutions با استفاده از این ابزار متخصصان فروش
دن می توانند فرصت هاي جدیدي را براي ایجاد بازارهاي بهتر و سرعت بخشی

.به مدیریت فروش از طریق شبکه اجتماعی ایجاد کنند

:LinkedIn Job Posts این ابزار به شرکت ها امکان انتخاب بهترین
.گزینه ها بهترین در سطح محلی و جهانی را خواهد داد

:LinkedIn Premium Subscription امکان دسترسی به و برقراري
.وردتماس با حرفه ها و مشاغلی که مورد توجه کاربران است را فراهم خواهد آ



linked inجھت ثبت نام در شبکھ اجتماعی 

.شده وارد کنید در باکس ھای مشخص را خود شده و مشخصات آدرس زیرواردابتدا -

https://www.linkedin.com
.را کلیک کنیدJoin nowگزینھ -

https://www.linkedin.com/










و زیر مجموعه اي که مرحله باید به ترتیب کشور ، نوع فعالیتی که می خواهید در این شبکه انجام بدهید ، عنوان اصلی تخصصاین در 
.در حال حاضر در آن فعالیت می کنید را مشخص کنید 

کلیک کنید  Create my Profileسپس بر روي کلید-



درثبت نام تائیدیه ادامه ثبت نام را از ایمیلی که هنگامباید مرحله ایندر–

.کنیدیک کرده و بر روي کلید مورد نظر کلباز این شبکه وارد کرده اید 





کلیک کنید Skip this stepمرحلھ بعدی بر روی کلید2در -





د ولی بنده حساب کاربري پولی داراي امکانات بیشتري می باش. حساب کاربري شما ساخته شد 
ید همانطور که مشاهده میکن. را جهت فعالیت محدود انتخاب میکنم  Basic Accountگزینه

.وارد حساب کاربریم شده ام





ت تا مهمترین کاري که باید پس از ایجاد حساب کاربري انجام دهید، ارائه مشخصات شخصی اس

با شما ارتباط به راحت ترین شکل ممکندیگران بتوانند به واسطه آن شما را بشناسند و از این طریق،

 Contact andبراي ارائه چنین اطالعاتی کافیست روي آیکون قلم در بخش. برقرار کنند

Personal Info کلیک کنید.

ه می توانید با کلیک رو گزینه اي که در عکس باال مشخص شده، صفحه اي در پیش روي تان ظاهر می شود ک
وبسایت خود را آدرسدر آن اطالعاتی از جمله آدرس ایمیل، شماره تلفن، آدرس پستی، نام کاربري توییتر و

.کنیددرج 
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ان، افراد از عکس مناسب در کنار ایجاد ظاهري بهتر براي پروفایل شخصی تاستفاده -
.  بیشتري را به سمت صفحه شما جذب می کند

.  ري به آن ببخشیدپیش زمینه اي نیز براي پروفایل خود در نظر بگیرید و ظاهر زیباتتصویر -
کسب و کار شما بهتر است از تصویري در این بخش استفاده شود که نمایانگر فعالیت ها یا

.باشد

ار براي پر کردن بهترین ک. تجربیات خالصه می شودبخش بخش پروفایل شما به مهمترین -
.  کنیدبخش تجربیات آن است که با مهارت هاي خود در کسب و کار فعلی تان شروع

و تجربه هاي افراد باید دلیلی براي دنبال کردن تان داشته باشند و باید از تمامی مهارت ها
.شما مطلع شوند

اید، در و افتخاراتی که در طی دوران تحصیل یا فعالیت هاي خود به دست آوردهجوایز -
یگران به دست از نگاه د. نظر افرادي که از صفحه شما بازدید می کنند تاثیر بسزایی دارند

. آوردن یک جایزه، نشان دهنده توانمندي و قابل اعتماد بودن شماست



که نام تمرینات و آموزش هایی که پشت سر گذاشته اید و مقاالت یا کتاب هایی-
ز اهمیت براي کارفرمایان و افراد دیگر بسیار حائشما روي آن ها قرار گرفته است

.است و ارزش شما را از دید آن ها بسیار باال می برد

با جزیئات اگر به تحیصالت خود یا محل تحصیل تان افتخار می کنید، بهتر است-
ت زمان در غیر این صورت بهتر است تنها به محل و مد. کامل به شرح آن بپردازید

دوران تحصیل خود اشاره کنید و از توضیحات اضافه خودداري نمایید



.بگذاریدخود را براي عموم باز پروفایل -
 Edit yourخود بزنید و از آن جا واردباز کردن پروفایل تان براي عموم کافیست سري به صفحهبراي -

public profile شوید

 Make my public profile visible toپس از آن از طریق ستون سمت راست گزینه

everyone ل شما بازدید کنند را انتخاب کنید تا تمامی کاربران لینکدین از این پس بتوانند از پروفای

.و از کسب و کار یا ویژگی هاي فردي شما با خبر شوند
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ه در این شبکه بیشتر افرادي ک. مهمترین بخش لینکدین به پیدا کردن افراد مختلف و ارتباط داشتن با آن ها خالصه می شود-

عه به همین منظور بزرگ تر کردن جام. اجتماعی مشاهده می کنید، افراد حرفه اي هستند و ارتباط آن ها اساسا کاري است

.کانکشن هاي تان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

با ورود به این بخش لیستی نا متناهی از افراد . وارد شوید My Networkبراي پیدا کردن افراد مختلف می بایست به منو-

کمی وقت ستکافی. مختلف در اختیارتان قرار می گیرد که ممکن است از نگاه کاري، شباهت بسیاري به شما داشته باشند

، آن ها را به جمع کانکشن Connectبگذارید و پروفایل افراد مختلف را بررسی کنید و در صورت تمایل با کلیک روي گزینه

.هاي خود اضافه کنید



اي ارائه تبلیغات پروژه هاي خود را به گوش همه برسانید و تبلیغ کنیدهیچگاه از لینکدین بر-

م، خیلی موفق تر به با این حال می توانید از طریق این پلتفر. بزرگ و رنگارنگ استفاده نکنید

ت پیدا کردن به براي دس. تبلیغ پروژه هاي خود بپردازید و امتیازهاي بیشتري دریافت کنید

.چنین موضوعی کافیست یک صفحه کاري در لینکدین ایجاد کنید

خود را با انجام چنین کاري، این امکان در اختیار شما قرار می گیرد تا محصوالت و خدمات-

اتی لینکدین شباهت شیوه تبلیغ. به صورت گسترده و ویژه از طریق این پلتفرم تبلیغ کنید

.داردgoogle Adwordsبسیاري با 



: کارهایی که نباید در شبکه لینکدین انجام داد
)سیراکیوزدستیار مدیر بخش خدمات حرفه اي دانشگاه کیم براون خانم (

.هستندپروفایل هایی که غالباً مملو از غلط هاي امالیی -1

هم این در نام پروفایلیحتاکثراً شاهد این هستیم که نام شرکت ، عنوان شغلی و یا 
.ددارنوجوداشتباهات امالیی 

.دندارارییامالغلط متاسفانه لینکداین امکان تصحیح 

.ندارندکسانی که در پروفایل هاشون عکس مناسب -2

دارند کمتر مراجعه کنندگان به پروفایل هایی که داراي عکس نیستند یا عکس نا مناسب
که نرخ کلیک کمتري رو هم داشته باشندودمیشدقت میکنن و این باعث 

کس مناسب پروفایل هایی که عویدآمارها میگباید دقت کنین که خود لینکداین طبق 
رندگیتوجه قرار می مورد هاي عادي و بدون عکس پروفایل بیشتر ازبرابر 14دارند 



شخص متعلق بهآنعمده اي از قسمت اما ددارنعکس هاي خودکسایی که در پروفایل -3
.دیگري می باشد

شخصیاشتن عکس هاي فضایی براي گذفیسبوك ،نگیریدرو با لینکداین اشتباه فیسبوك 
.می باشدکارياما لینکداین فقط براي عکس هاي حرفه اي و است

نداشتن عکس و یا هر مورد جذاب دیگه در کاور زمینه پروفایل-4

.دنکئهاراارشماهویتکه این عکس تصویري شفاف از شما و استاینمناسب تر 
فضا خوب به نظر خیلی باید دقت کنید که عکس دِفرمه ، پیکسل پیکسل نباشه و تو اون

عمولی نیستلینکداین فقط یک اسم منیم ابدکه این استمهماي که خیلی نکته . دبرس
روفایل نقشی در پو به خصوص افکت هاي تصویري دمیطلبارلینکداین توجهات ویژه اي 

دمیکنندر این بین ایفا ارمهم 



کنیدقرار از طریق گروه هاي لینکداین با افراد ارتباط مستقیم برنباید -5



ما اینکه شما به ادباشبهترین ابزار براي ارتباطات شبکه اي دناتومیلینکداین 
نیست و جزو اصالً کار خوبیهیدبدپیغام هیدبخواد شناسیننمیافرادي که اصالً 

روه ها باید سعی کنید با افرادي در گودمیشحرکت هاي نسنجیده محسوب 
د از اینکه به ارتباط برقرار کنید که جزو شبکه خودتون هستند و اجتناب کنی

دقت کنید و ن اابتانتخهمیشه در پیغام بفرستیددنداریاوازکسی که هیچ شناختی 
دودیت هایی هم لینکداین براي این مساله محهیدمیدکه به چه کسی پیغام نید ابد

ی پاسخ که بدمیفرستنار، به خصوص براي افرادي که پیغام هاي زیادي ددار
خیلی خیلی سفت و سخت تر خواهد گرفتاراجراي این قوانین اندمیم



شخصی سازي نکنیدارپیغام دعوت به برقراري ارتباط -6



اط برقرار کنید که با شخصی در لینکداین ارتبهیدخواوقتی که شما براي اولین بار می 
.نکنیداده سعی کنید به هیچ وجه از پیغام هاي عمومی پیش فرض لینکداین استف

خودم اضافه کنم به شبکه حرفه اي لینکداینارمن مشتاقم تا شما "ویدکه میگپیغامی
بهتري جمله جذاب و متفاوت خیلی جوابکیگذاشتن و ساختن وقت اندکی با "

.ودمیرو احتمال دادن پاسخ مثبت به درخواست شما هم باالتر دمیگیری

دکنیپرهیز دروغ گفتن در این رابطه که طرف رو از کجا میشناسید به شدتاز :نکته 
.کم کندارتباط براي ارشانس شما است ممکنچرا که همین دروغ 



آدرس سر راست و مشخص در لینکداینکنداشتن ی-7



بزرگ با روز رئیس توسعه کسب و کار یه شرکتکی: ویدگمیخانم براون 
آقاي رئیس نگاه کردم دیدم که ایناروقتی آدرس لینکداینش من تماس گرفت

ه که با امضاي نام و یه سري شماره همراه کردارآدرس پروفایل لینکداینش 
استجذابیخودش فکر میکرد خیلی حرکت عالی و 

URL:[ Joe]-[Smith]-8346974این بودآدرس 

هاما من فکر نمیکنم این نوع نگارش خوب باشه و خیلی هم وحشتناک
.دکنیشخصی سازي ان راخودتبهتره که آدرس پروفایل 

و بعد هم دکنیبراي این شخصی سازي روي گزینه ویرایش پروفایل کلیک 
.ناخودتروي چرخ دنده کنار آدرس پروفایل فعلی 

صی رو شخآدرس بخش سمت راست صفحه که به شما اجازه تغییر جا به آناز 
.دیومیشهدایت فراهم کرده

.دکنیاستفاده نامستعارتیا نام ن اخودتپیشنهاد میکنم حتماً از نام و نام خانوادگی 



می باشدمهمخالصه وضعیت کاري بسیار وید نشپُر کردن فرم خسته از -8



در پروفایل لینکداین اوجب واجبات Summeryن اهمنوشتن خالصه وضعیت یا 
.ندبگیررار که در نتایج جستجوها در صدر قدباشیبه خصوص اگه دنبال این :))است 

ربط شمافعلیار که یا مستقیماً با کدببرینوشتن این خالصه از کلید واژه هایی بهره در
دیسیبنوارطوري مطالب دکنیسعی هیدبدانجام ان رهیدآخواو یا در آینده می ددار

از میزان قریحه ندبزنکه وقتی مدیران تامین منابع انسانی شرکت ها به پروفایل شما سر 
.وندشع مطلو نگاه رو به آینده ي شما 



پایان
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