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لینکدیــن یــک شــبکه اجتماعــی اســت کــه بــه طــور
خــاص بــرای متخصصیــن و مشــاغل تخصصــی
طراحــی شــده اســت .از ســال  ،2020بیــش از 722
میلیــون متخصــص از لینکدیــن بــرای گســترش روابط
بیزنســی خــود اســتفاده میکننــد .برخــاف ســایر
شــبکههای اجتماعــی کــه در آن ممکــن اســت بــا
افــراد زیــادی دوســت شــده و آنهــا را دنبــال کنیــد
( ،)Followلینکدیــن در مــورد ایجــاد روابــط اســتراتژیک
اســت .بنابرایــن تعــداد ارتباطــات شــما ()connections
اهمیــت کمتــری نســبت بــه نــوع ارتباطــات شــما دارد.
در واقــع ،لینکدیــن بــه محــض اینکــه تعــداد افــرادی
کــه شــما بــا آنهــا در ارتبــاط هســتید بــه بیــش 500
نفــر برســد ،دیگــر تعــداد روابــط شــما ( )connectionsرا
نشــان نمیدهــد ،زیــرا برخــاف شــبکههای اجتماعــی
دیگــر ماننــد اینســتاگرام کــه تعــداد فالورهــای شــما
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
باشــد زیــرا لینکدیــن یــک شــبکه اجتماعــی بــرای
متخصصیــن اســت ،بنابرایــن همــه چیــز بــه ســمت
بیزنــس و تخصــص تنظیــم شــده اســت .بــرای ایجــاد
شــبکه ارتباطــی در ایــن ســایت بــا برقــراری ارتبــاط
بــا کســانی کــه میشناســید و شــما را میشناســند،
شــروع میکنیــد و از طریــق آنهــا شــبکه بزرگتــری
را بــرای بــه دســت آوردن موقعیتهــای شــغلی و
تحصیلــی مناســب شــما ،یافتــن مشــتری و ایجــاد
ارتبــاط بــا افــرادی کــه تخصصــی مشــابه تخصــص
شــما دارد ایجــاد میکنیــد .لینکدیــن بــرای ایجــاد
ارتباطــات کاری ،تحصیلــی و بــه روز نگــه داشــتن
دیــدگاه شــغلی شــما بســیار ایــده آل اســت.
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شــما میتوانیــد 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 شــبکههای اجتماعــی اســت بــه
اختصــار در زیــر توضیــح داده شــده اســت.
خانه ()Home
ایــن اصطــاح در صفحــه پروفایــل لینکدیــن در واقــع
نشــان دهنــده همــان تایمالیــن لینکدیــن شــما اســت؛
در ابتــدای ورود بــه حســاب خــود ،ایــن صفحــه را
میبینیــد.
ارتباطات من ()My Network
افــرادی کــه شــما بــا آنهــا در ارتبــاط هســتید در
ایــن قســمت قابــل مشــاهده هســتند .در ایــن قســمت
ارتباطات شــما ( )connectionsنشــان داده میشــود
و شــما میتوانیــد بــا افــراد جدیــد در ارتبــاط باشــید و
بــرای آنهــا درخواســت دوســتی بفرســتید.
شغلها ()Jobs
شــما میتوانیــد در لینکدیــن بــه دنبــال شــغل بگردیــد.
شــما میتوانیــد براســاس لوکیشــن ،میــزان حقــوق
و… کار جســتجو را انجــام دهیــد و بــرای فرصتهــای
موجــود درخواســت همــکاری و رزومــه ارســال کنیــد.
پیامها ()Messaging
امــکان ارســال و دریافــت پیــام در ایــن شــبکه بــرای
ســایر افــراد وجــود دارد .در صورتــی کــه پیامــی ارســال
یــا دریافــت کــرده باشــید ،میتوانیــد در این قســمت آن
را مشــاهده کنیــد.
اعالنها ()Notifications
در بخــش نوتیفیکشــن امــکان مشــاهده فعالیتهایــی
کــه ســایر افــراد انجــام دادهانــد ،وجــود دارد .شــما
میتوانیــد فعالیتهایــی چــون الیککــردن و
کامنتگذاشــتن و… را ببینیــد .همچنیــن اگــر
فــردی بــه پروفایــل شــخصی شــما را دیــده باشــد نیــز
میتوانیــد از آن مطلــع شــوید.
حساب کاربری ()Profile
در بخــش حســاب کاربــری تمــام اطالعــات شــخصی
قابــل نمایــش و ویرایــش اســت .شــما میتوانیــد در
صــورت نیــاز تغییراتــی را در پروفایــل خــود ایجــاد کنیــد.

عنوان ()Headline
توضیحاتــی مختصــر دربــاره خــود را میتوانیــد در ایــن
محل بنویســید.
جایگاه شغلی فعلی ()Current Position
ی شماســت کــه در صورتــی کــه
منظــور محــل کار فعلـ 
شــاغل هســتید میتوانیــد اطالعــات الزم را در ایــن
قســمت بنویســید.
تحصیالت ()Education
میــزان تحصیــات خــود را بایــد در ایــن قســمت
بنویســید .مــدارک تحصیلــی ،کالسهــای آموزشــی و
… بایــد در ایــن قســمت نوشــته شــود.
خالصه ()Summary
در ایــن بخــش میتواینــد دربــاره خــود توضیحــات
بیشــتر و کاملتــری بنویســید .از ســایق ،عالیــق و
… بگوییــد.
تجربه کاری ()Experience
ایــن قســمت نیــز مربوط بــه تجربیــات کاری شماســت.
در صورتــی کــه در شــرکتها و مجموعههــای مختلــف
کار کــرده و تجربههایــی داریــد میتواینــد آن را در ایــن
قســمت ذکــر کنید.
تأییدیههـ�ا و مهارتهـ�ا(  (�Skills & Endorse
)ments
نوشــتن اطالعــات الزم در ایــن بخــش بســیار مهــم
اســت .هرگونــه مهــارت کاری یــا غیــرکاری کــه داریــد
میتوانیــد در ایــن بخــش بنویســید.
توصیهها ()Recommendations
ایــن قســمت دو بخــش اســت :بخــش اول مربــوط بــه
دوســتان شــما و افــرادی اســت کــه بــا آنهــا در ارتبــاط
هســتید و بخــش بعــدی مربــوط بــه خــود شماســت.
بخــش اول افــرادی اســت کــه شــما بــرای آنهــا توصیه
نوشــتهاید و بخــش دوم توصیههایــی اســت کــه ســایر
افــراد بــرای شــما نوشــتهاند.
عالقهمندیها ()Interests
لیســت عالقهمندیهــای خــود را در ایــن بخــش قــرار
دهیــد .شــما میتوانیــد گروههــا و شــرکتهایی را کــه
بــه آنهــا عالقــه داریــد بــه ایــن بخــش اضافــه کنید.
تمام فعالیتها ()All activity
هــر فعالیتــی کــه انجــام داده باشــید در ایــن قســمت
قابــل مشــاهده اســت .مطالبــی کــه منتشــر کردهایــد
یــا الیــک کردهایــد نشــان داده میشــود .همچنیــن

قابلیت ها و فواید لینکدین
 توســعه شــغل و بازاریابی :شــما میتوانیــدپســتهای ســایت خــود را در لینکدیــن بــه اشــتراک
بگذاریــد و ایــن بــه دیــده شــدن شــغل و حرفــه شــما
کمــک فراوانــی میکنــد .
 پیــدا کــردن پوزیشــن تحصیلــی :شــمامیتوانیــد دانشــگاه مــورد نظــر خــود را در ایــن ســایت
ســرچ کنیــد و در بخــش  jobموقعیتهــای مختلــف
دانشــگاه مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد و یــا با اســتفاده
از هشــتگهای ماننــد  #phdpositionsو یــا هشــتگ
اســم رشــته خــود پوزیش ـنهای مختلــف را پیــدا کنیــد.
 شــناخته شــدن در حــوزه کســب و کارها :باتوجــه بــه فعالیــت و رزومههایــی کــه قــرار دادهایــد،
دیگــر شــرکتها یــا افــرادی کــه بــه دنبــال تخصــص
شــبیه شــما هســتند ،شــما را نیــز پیــدا کننــد و از این رو
میتوانیــد بــا آنهــا همــکاری نماییــد.
 ارتبــاط بــا متخصصیــن :در لینکدیــن گروههایزیــادی وجــود دارد کــه هــر کــدام هــدف مخصــوص به
خــود را دارنــد .شــما میتوانیــد بــا پیــدا کــردن ایــن
گروههــا و فعالیــت در آنهــا بــا متخصصیــن حــوزه

کاری خــود آشــنا شــوید و بــا آنهــا در ارتبــاط باشــید.
 پیــدا کــردن شــغل :لینکدین مــکان مناســبیبــرای پیــدا کــردن شــغل اســت  .البتــه بــرای اینکــه
بتوانیــد شــغل خــود را ســریعتر پیدا کنیــد ،بایــد پروفایل
خــود را حرفــهای نماییــد .بعضــی از شــرکتها در
پســتهای خــود آگهــی اســتخدام قــرار میدهنــد و
میتوانیــد بــرای آنهــا رزومــه خــود را ارســال نماییــد.
 اســتفاده از کمکهــای دیگــران در صــورتبــروز مشــکالت شــغلی و تخصصی :اگــر شــما
در زمینــه تخصــص خــود بــه مشــکالتی بــر بخوریــد،
لینکدیــن بهتریــن شــبکه اســت کــه میتوانیــد در آن
اشــکاالت خــود را در یــک پســت یــا بــه صــورت پیــام
خصوصــی از افــراد بپرســید.
 ارتبــاط بــا شــرکتهای دیگر :تمامــیشــرکتها دارای صفحــه یــا پروفایــل خصوصــی بــرای
خــود هســتند .شــما میتوانیــد بــا عضویــت در صفحــه
آنهــا یــا اضافــه کــردن اکانــت آنهــا بــه دوســتان
خــود ،بــا آنهــا در ارتبــاط باشــید و از نحــوه فعالیــت
آنهــا در لینکدیــن آگاه شــوید.
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کامنتهایــی کــه گذاشــتهاید نیــز در ایــن بخــش
قابــل مشــاهده هســتند.
مطلب ()Posts
در ایــن قســمت شــما میتوانیــد مطلبــی را پســت
کنیــد کــه ســقف آن  ۱۳۰۰کارکتــر اســت .مطالــب
ایــن بخــش لحــن دوســتانهتری در مقایســه بــا مطالــب
منتشــر شــده در بخــش مقــاالت دارنــد .موتور جســتجو
مطالــب ایــن قســمت را در نتایــج جســتجو بــه کاربــران
نشــان نمیدهــد.
مقالهها ()Articles
امــکان انتشــار مقــاالت در ایــن قســمت بهصــورت
بالگپســت وجــود دارد .مقــاالت محدودیــت کارکتــری
ندارنــد و در نتایــج موتورهــای جســتوجو هــم بــه
کاربــران نشــان داده میشــوند.
ارتباطات ()Connections
اگــر کســانی بــه شــما درخواســت دوســتی داده باشــند

و شــما قبــول کــرده باشــید یــا شــما بــه افــرادی
درخواســت دوســتی داده باشــید و آنهــا پذیرفته باشــند،
در ایــن بخــش میتوانیــد آنهــا را مشــاهده کنیــد .ایــن
افــراد همــان کانکشــنها هســتند.
دنبالشوندگان ()Followers
منظــور کســانی هســتند کــه شــما را در لینکدیــن دنبال
میکننــد.
دنبالکنندگان()Following
منظــور کســانی هســتند کــه شــما آنهــا را در لینکدین
دنبــال میکنیــد.
دنبالنکردن ()Unfollow
اگــر فــردی جــزء کانکشــنهای شماســت ،ولــی
قصــد دیــدن مطالبــی کــه منتشــر میکنــد را
نداریــد میتوانیــد او را  unfollowکنیــد .فــرد جــزء
کانکشــنهای شــما باقــی میمانــد.
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