
  

 



  

 لینکدین چیست؟

. کنندیم یما باز  و کسب و کار یرا در زندگ یتر هر روز نقش پررنگ یاجتماع یهاشبکه
را به  یبهتر  یشغل یهاتیموقع میتوانیم یاجتماع یهاشبکه نیهم کمکبه  ما امروز

 به راحتی دسترسی داشته باشیمخودمان  یحوزه کار  متخصص افرادبه  و میاوریدست ب
 کیو  میخودمان و مسائل مختلف حرف بزن صصدرباره تخ میتوانیبسترها م نیدر ا

 شهیهم یما را برا یزندگ ،یاجتماع یهاکالم، شبکه کی. در میبساز یرسانه شخص
 عوض کردند!

 نینکدیل شود،یتر محرفه ای که روز به روز  یاجتماع یهااز شبکه یکی انیم نیا در
 یگر یتر از هر زمان دافراد را راحت انیم یو کار  یاارتباط حرفه نینکدیکه ل است. چرا

و ما می توانیم به کمک این رسانه هابه راحتی موفق ترین افراد در حوزه خودمان  کرده
 .در این شبکه اجتماعی دسترسی داشته باشیم

شوند و های گوناگون در آن عضو میای است که افراد مختلف با تخصصلینکدین شبکه
از فعالیت در این شبکه  کنند. هدف افرادارتباط برقرار می حوزه خودشان هایایبا حرفه

گذاری دانش و مهارت یا پیدا کردن بهترین ارتباطات کاری، اشتراک های اجتماعی ایجاد
 های شغلی است.موقعیت

در دسترس کاربران قرار  2002راه اندازی شد و در ماه ِمی  2002در دسامبر سال  لینکدین
دلسرد شود، آن کمی از فضای رسمی  شوید شایدد لینکدین برای اولین بار وار اگرگرفت. 

چیز درست و اصولی پیش  همه در این شبکهکه متوجه می شویدولی بعد از مدتی 
 حضور دارید.انگار که شما در محل کار  و رودمی

ای برای یا صفحه و توانید یک اکانت شخصی داشته باشیدشما هم میدر لینکدین 
 شرکت خود ایجاد کنید.

 در جهان است. یتخصص یشبکه اجتماع نیهم اکنون بزرگتر نینکدیل



  

 افراد: یبرا نینکدیل

کنند. در  جادیخود ا یبرا یحساب کاربر  کی نینکدینام در لبا ثبت توانندیکاربران م 
و کارمندان  انی)کارفرما گرانیو با د سندیخود را بنو یهاخود سوابق و مهارت بیوگرافی

 شرکت ها( در ارتباط باشند. گرید

است و  یکامالً کار در این شبکه اجتماعی ارتباط  گرید یاجتماع یهابرخالف شبکه 
کامال تخصصی  دیبا شود،یبه اشتراک گذاشته م یشبکه اجتماع نیکه در ا ییمحتوا
 مرتبط باشد. د،یهستبه فعالیت که در آن مشغول  یصنعت ایبا شغل  بوده و

را  متخصص هر حوزه افراد توانندیم انیکارفرما ،به وسیله انتشار محتوای تخصصی 
 لیدل نیکنند؛ به هم دایها پآن نیشرکت خود را از ب ازیکار مورد ن یرویبشناسند و ن
 بهتر است که برایو شما  شودیم ادی نیبه عنوان رزومه آنال نینکدیاز ل یاست که گاه

 .در این شبکه اجتماعی حساب داشته باشیدگسترش کسب و کارتان حتمٌا 

 

 ها:شرکت یبرا نینکدیل

 یانداز راهدر لینکدین خود  کسب و کار یبرا یاختصاص یاصفحه می توانندها شرکت
 گرانیشان با د یاختصاص ۀخود را در صفح یکار  یهاتیفعال توانندیم با این کارکنند. 

را  شانمورد عالقه خود یاهسازمان تیبه اشتراک گذارند تا کاربران بتوانند اخبار و فعال
شرکت و  این گونه و شودیم هااز برند شتریب یمنجر به اگاه این فعالیت هادنبال کنند. 

 .شودیافراد شناخته م نیکم در بکم برندها

 گذاشترا متمرکز بر کسب و کار  اشیبود که استراتژ  شبکه اجتماعی ای نیاول نینکدیل
سال از  20. االن که دوشیها محسوب مشبکه هینسبت به بق یرقابت تیمز کی نیو ا

 کاربر دارد. ونیلیم 000از  شیشبکه ب نیا گذرد،یم نینکدیل تیشروع فعال

 



  

 کار من مناسب است؟وکسب یبرا نینکدیل ایآدر جواب این سوال که 

اطالع  دی. شما بادیکن نییبازاِر هدف خود را تع دیبا یز یاز هر چ شیپباید گفت که 
شبکه  کیدر  تواندیم د،یکنیکه ارائه م یخدمات ایمحصول  ایآ داشته باشید که

 !ریخ ایطرفدار داشته باشد  یتخصص یاجتماع

 یها در فضااست. وجود شرکت B2B یکسب و کارها یفرصت ناب برا کی نینکدیل
 یکارهاوکسب اریرا در اخت یمناسب اریبسرصت شبکه، ف نیبودن ا یو تخصص نینکدیل

B2B هستند( قرار داده است تا  گرید یکسب و کارها شانیکه مشتر یی)کسب و کارها
باشند. گسترش  ارتباطخود در  یتجار  یرقبا یو حت کارهاوبراحت باکس یلیخ

 شما یتجار  یهاتیبه نفع فعال تواندیم مدتی، در طوالنشما در لینکدین ارتباطات
 باشد.

که  یی)کسب و کارها B2C یکارهاوکه کسب ستین یمعن نیحرف به ا نیا البته
به عنوان مثال اگه شما محصول ندارند.  نینکدیدر ل ییافراد هستند( جا شانیمشتر

توانید پک آموزشی انجام این خدمات را  خدماتی برای ارائه به شرکت ها دارید ، می
 تولید کنید و به افراد مشتاق به کار در این حوزه بفروشید

 نیدر جهان است. ا یتخصص یشبکه اجتماع نیبزرگتر نینکدیل م،یکه گفت همانطور
در تماس  یاجتماع یهاشبکه یاست که شما با کاربران عاد یمعن نیموضوع به ا

 یاجتماع یهاشبکه گریاز کاربران د رتریسخت گ اریبس Linkedin. کاربران دیستین
 ندارد.  ییکارا نینکدیدر ل یاجتماع یهاشبکه گریحاکم بر د یاستراتژ  نیهستند، بنابرا

 نینکدیخود را در ل تیفعال ترعیهرچه سر بهتر است که،اما اگر دارای کسب و کار هستید
برای کسب  یجذب مشتر  یبرا یابزار مناسب اندتویم نینکدیل ی. شبکه اجتماعدیآغاز کن

و یا اگر در ابتدای راه هستید  تان معتبر استباشد، به خصوص اگر شرکتو کار شما 
 هاست.تجارت ریبازار هدِف محصوالتتان ساهمچنین اگر و  هدف شما جدی است

 



  

 دیدر صنعت خود شناخته خواه متخصص یتنها به عنوان فردنه نینکدیدر ل تیفعال با
 .خواهد شد شنهادیبه شما پ یاالعادهفوق یشغل یهاشد، بلکه به مرور زمان فرصت

و بهتر و  دیجد یهاکردن شغل دایخود، پ یدنبال کردن اخبار حوزه کار  یبرا نیبنابرا
شبکه  نیو ا دیاستفاده کن نینکدیاز ل دیتوانیخود م یاو حرفه یشغل یهاییارائه توانا

 درباره شغلتان مناسب است. یاحرفه تیو فعال یساز شبکه یبرا یاجتماع

 

 که باید بدانید 2022در سال جالب درباره لینکدین  آمارهای

 

 آمار عمومی لینکدین

 ساله می شود ۱۱ ، ۲۲۲۲لینکدین در سال  .۱

شد، درست نه ماه قبل از راه اندازی  تاسیس ۲۲۲۲می  ۵این شبکه به طور رسمی در 
است که هنوز هم  جهانفیس بوک در هاروارد. لینکدین قدیمی ترین شبکه اجتماعی 

 .مورد استفاده قرار می گیرد

 

 کارمند دارد ۱۰۲۲۲دفتر و  ۲۵لینکدین  .۲

 در ایاالت آن شهر ۱۲از جمله  قرار دارند که شهر در سراسر جهان ۲۲این دفاتر در بیش از 
 .متحده مستقر هستند

 

 



  

 است زنده جهان ترجمه شدهزبان  ۲۵لینکدین به  .۲

لینکدین به بسیاری از کاربران جهانی اجازه می دهد تا به زبان مادری خود به ویژگی این 
 .دسترسی داشته باشند

 

اعالم می را به صورت روزانه خود  آماده به کار بودنمیلیون عضو لینکدین  ۱۲بیش از  .۴
 کنند

میلیون کاربر به طور  22، بیش از OpenToWork LinkedIn# با استفاده از قاب عکس
 .فعال واجد شرایط بودن خود را برای استخدام کنندگان احتمالی نشان می دهند

 آمار کاربران لینکدین

 میلیون عضو دارد ۰۱۲لینکدین  .۵

میلیارد  ۱.۲، اینستاگرام در حال حاضر بیش از یک رتبه بندی انجام دهیماگر بخواهیم 
میلیارد کاربر دارد. بنابراین ممکن است لینکدین  ۲کاربر دارد و فیس بوک تقریبًا 

است که ارزش توجه  شبکه ایبزرگترین شبکه اجتماعی نباشد، اما با تمرکز تجاری خاص، 
 .را دارد

 

 را زن معرفی می کنند خوددرصد  ۴۲درصد از کاربران لینکدین خود را مرد و  ۵۵ .۶

تعداد مردان در لینکدین از زنان بیشتر است، اما برای درک با توجه به آمار گفته شده 
باید کمی تحقیق کنید. توجه داشته باشید که لینکدین  ،لینکدین خود آمار جنسیتی

 .هیچ جنسیتی غیر از مرد یا زن را گزارش نمی کند



  

 ان لینکدین از خارج از ایاالت متحده هستنددرصد از کاربر ۵۵بیش از  .۵

اما میلیون کاربر است،  ۱۰۵در حالی که ایاالت متحده بزرگترین بازار لینکدین با بیش از 
 .می گیرداین شبکه در سراسر جهان مورد توجه قرار 

 

 دارد مخاطبسراسر جهان درکشور و ۲۲۲لینکدین در  .۰

کشور و منطقه در سراسر جهان زندگی می کنند. این  ۲۲۲کاربران لینکدین در بیش از 
میلیون در آسیا و اقیانوسیه  ۲۲۴میلیون در اروپا، خاورمیانه و آفریقا،  ۲۱۱شامل بیش از 

 .میلیون در آمریکای التین است ۱۲۴و 

 

 سال سن دارند ۲۴تا  ۲۵درصد از کاربران لینکدین بین  ۶۲تقریبا  .۱

بیش از نیمی از کاربران لینکدین در گروه سنی هستند که در حال شروع و  بر طبق آمار
 حرفه خود هستند. و ارتقای رشد 

 

در لینکدین  یمیلیون دنبال کننده، بیشترین دنبال کننده ترین سازمان ۲۲.۲۰گوگل با  .۱۲
 است

 و لینکدین، به عنوان TED غول فناوری گوگل با شکست دادن آمازون، کنفرانس های
 .پرطرفدارترین حساب شرکت در این پلتفرم رتبه بندی می شود

 

 



  

 میلیون کاربر دنبال شده، بیشترین فالوور را در لینکدین ۲۵بیل گیتس با بیش از  .۱۱
 دارد شخصی

ر اکانت در این پلتفرم وبیشترین فالو دارنده بنیانگذار مایکروسافت به تنهایی به عنوان
معرفی شده است و تقریبًا دو برابر تعداد فالوورهای ریچارد برانسون پشت سر او در 

 رتبه دوم قرار دارد. 

ترین هشتگ در لینکدین کنندهمیلیون فالوور بیشترین دنبال 6..6با   indiaهشتک . 12
 .است

میلیون(  ۲۶میلیون(، #مدیریت ) ۲۰.۰سایر هشتگ های محبوب عبارتند از #نوآوری )
دهد که میلیون(. تسلط هشتگ #هند به بازاریابان نشان می ۲۲.۲و #منابع انسانی )

 .گرفته شودباید در نظر این کشور به عنوان بخشی از استراتژی کمپین جهانی شما 

 

 آمار استفاده از لینکدین

 استفاده می کنند میلیون نفر هر هفته از لینکدین برای جستجوی شغل ۴۱ .۱۲

، صفحه لینکدین شما می تواند منبع کلیدی به فکر استخدام نیروستاگر شرکت شما
 .باشد متخصصکارمندان جدید 

 در حوزه های مورد نظر را پیدا کنند افراد متخصصد شخصًا تواننمی منابع انسانس اگر
درصد از  ۰۱ . کردپیدا خواهند ابزارهایی مانند لینکدین اهمیت بیشتری در اینجا ، 

متخصصان استعداد می گویند که استخدام مجازی تا مدت ها پس از همه گیری ادامه 
 .خواهد داشت

 



  

 نفر از طریق لینکدین استخدام می شوند ۶در هر دقیقه  .۱۴

ارزش حضور قوی در این شبکه را دارد،   شما را متقاعد نکرد که ،اگر آخرین آمار لینکدین
گزینه ای باشد که شما بتوانید نیروی متخصص خود را به وسیله این  آمار می توانداین 

 .شبکه اجتماعی تخصصی پیدا کنید

 درخواست شغل در لینکدین ارسال می شود ۵۵هر ثانیه  .۱۵

درخواست در هر  ۴۶۲۲این رقم قابل توجه، باید گفت که  اهمیت برای نشان دادن
میلیون درخواست شغلی در هر روز  ۶.۶۵درخواست در هر ساعت و  ۲۵۵۲۲۲دقیقه، 

 .ارسال می شود

 از کاربران لینکدین ایاالت متحده هر روز وارد سیستم می شوند ۱۶.۲۱ .۱۶

درصد از آنها  16.2 ، کاربران فعال روزانه لینکدینلینکدین در آمریکامیلیون عضو  201از 
 .پلتفرم می شوندمیلیون کاربر روزانه وارد این  .29.9را تشکیل می دهند که حدود 

 LinkedIn درصد از کاربران در ایاالت متحده حداقل یک بار در ماه از  48.5. .2
 استفاده می کنند

نشان دهنده فرصتی برای آمار ، این  میلیون کاربر فعال ماهانه 89.73 تقریبًا در
بازاریابان برای دسترسی به مجموعه گسترده ای از تصمیم گیرندگان در سراسر کشور 

 .است

 میلیارد جلسه بود ۱۵.۴شاهد  2022لینکدین در سه ماهه دوم سال مالی  .۱۰

ای تبدیل شده است که در آن از یک پلت فرم استخدام به یک شبکه حرفه ،لینکدین
های دیگر در صنعت خود ها و فرصتدهند و درباره شرکتافراد خود را آموزش می

 .آموزندمی



  

 از کارمندان است ،شرکت در لینکدیندرصد از مشارکت یک  ۲۲ .۱۱

این بسیار منطقی است: کارمندان شرکت شما افرادی هستند که بیشتر به دیدن 
 .موفقیت برند شما اهمیت می دهند

تقویت شهرت برند از طریق حمایت از کارکنان یک استراتژی برنده برای شرکت هایی 
 .است که یک برنامه جامع را توسعه می دهند

 های لینکدین با تصاویر دو برابر بیشتر درگیر می شوندپست  .۲0

 نرخ کلیک باالتر از سایر تصاویر. لینکدین ۲۰۱تصاویر بزرگتر حتی بهتر عمل می کنند، با 
 .پیکسل را توصیه می کند ۶۲۵در  ۱۲۲۲ ابعاد

 

 آمار تبلیغات لینکدین

 درصد از جمعیت جهان برسد ۱۴.۶یک تبلیغ در لینکدین می تواند به  .۲2

درصد افراد باالی هجده سال. در حالی که این باالترین میزان دسترسی در  ۱۴.۶یعنی 
کاربران  است که با توجه به آن های اجتماعی نیست، لینکدین دارای مزیت میان شبکه

 .دهدکار اهمیت میبه 

 

میلیون نفر افزایش  ۲۲ ، ۲۲۲۲دسترسی به تبلیغات لینکدین در سه ماهه چهارم  .۲2
 یافت

                                                                   .درصدی نسبت به سه ماهه سوم است ۲.۰این افزایش 

                                                                                                                   



  

درصد افزایش در قصد خرید داشته اند که ناشی از قرار گرفتن در معرض  ۲۲برندها  .۲2
 .تبلیغات در لینکدین است

بازاریابان می توانند از توانایی لینکدین برای ارتباط با اعضا در همان ابتدای قیف 
خود به بازاریابی از طریق کاربرانی که با پست های برند درگیر می شوند و آنها را در فید 

 .اشتراک می گذارند، بهره مند شوند

 برابر نرخ تبدیل باالتری را در لینکدین مشاهده می کنند ۲بازاریابان تا  .۲4

به این معنی که  وجود دارد گیری مخاطبطیف وسیعی از ابزارهای لینکدین برای هدف
گیرند بیشتر باعث افزایش تبدیل در می شکلسایتی که از این پلتفرم بازدیدهای وب

 .شوندمی B2B هایسایت

 

 آمار کسب و کار لینکدین

 ”تصمیمات تجاری را هدایت می کنند“نفر در لینکدین  ۵نفر از  ۴ .۲1

نقطه فروش اصلی این پلتفرم برای بازاریابان، توانایی آن در هدف قرار دادن مخاطب بر 
 .شناسی آنهااساس شغلشان است، نه فقط جمعیت 

اجازه می دهد تا به افرادی که تصمیمات خرید را می  B2B این امر به ویژه به بازاریابان
 .گیرند دسترسی پیدا کنند

 میلیون شرکت در لینکدین وجود دارد ۵۰ .۲6

جای تعجب نیست، زیرا این شبکه قدرتمند به برندها اجازه می دهد هم به مصرف 
 .و هم به استخدام های جدید دسترسی پیدا کنند B2B کنندگان و هم مشتریان بالقوه



  

درصدی درآمد نسبت به  ۲۵شاهد رشد  ۲۲لینکدین در سه ماهه دوم سال مالی  ..۲
 .سال گذشته بود

با افزایش محبوبیت این پلتفرم، خدمات پولی آن نیز از همین روند پیروی کرده است. 
عضویت ممتاز برای دسترسی به عالوه بر این، کاربران می توانند از چندین طرح 

 .کنند ستفادهمعیارهای بهبود یافته برای افزایش تعامل خود ا

درصدی درآمد راه حل  ۴۲شاهد افزایش  ۲۲لینکدین در سه ماهه دوم سال مالی  .۲0
 .های بازاریابی نسبت به سال گذشته بود

ینکدین گرایش از آنجایی که بازاریابان برای تقویت رشد خود به سمت راه حل های ل
. رشد درآمد این پلتفرم که برای اولین بار از لینکدین نیز کمک گرفته اندپیدا کرده اند، 

میلیارد دالر فراتر رفت، با توجه به رشد تعداد کاربران  ۱از  ۲۱در سه ماهه سوم سال مالی 
 .آن تعجب آور نیست

موثرترین کانال برای هدایت مورد بررسی، لینکدین را  B2B درصد از بازاریابان40.  29
 .مشتریان با کیفیت باال معرفی کردند

کاربران لینکدین می توانند از داده های جمعیت شناختی حرفه ای برای هدف قرار دادن 
 .افراد مناسب بر اساس عنوان شغلی، شرکت، صنعت و سابقه کارشان استفاده کنند

برای بازاریابی اجتماعی ارگانیک  LinkedIn از B2B درصد از بازاریابان محتوای92. 20
 استفاده می کنند

تبدیل می کند و پس از  B2B این آمار لینکدین را به شبکه برتر برای بازاریابان محتوای
درصد( قرار دارند. این تعجب آور نیست، زیرا  2.و  00آن فیس بوک و توییتر )به ترتیب 

مردم انتظار دارند و به دنبال محتوای لینکدین زمینه ای را ارائه می دهد که در آن 
 .مرتبط با تجارت هستند

                                                                                                                   



  

درصد از بازاریابان محتوا می گویند لینکدین بهترین نتایج ارگانیک را ایجاد می  ۵۵ .۲2
 کند

LinkedIn  عالوه بر داشتن پرکاربردترین پلتفرم برای بازاریابان ارگانیک، به عنوان بهترین
 .شبکه برای تولید نتایج ارگانیک رتبه بندی می شود

درصد در رتبه دوم قرار دارد، پس از آن  ۲۵تا حدودی پس از لینکدین، فیسبوک با 
 .درصد در رده دوم قرار دارند ۲۱درصد و یوتیوب با  ۲۵اینستاگرام با 

 

 از تبلیغات لینکدین استفاده می کنند B2B درصد از بازاریابان محتوای 1.. 22

پردرآمدترین  B2B برترین شبکه اجتماعی ارگانیک برای بازاریابان لینکدین به عنوان
درصد در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن  69ست، فیس بوک با نیز هشبکه اجتماعی 

 .درصد قرار دارد 20توییتر با 

 

درصد از بازاریابان محتوا می گویند تبلیغات لینکدین بهترین نتایج را ایجاد می  ۵۱  .۲2
 کند

در و  تبلیغات لینکدین که قوی ترین پلتفرم شبکه اجتماعی برای نتایج ارگانیک است 
 .رتبه بندی بهترین ها برای نتایج پولی قرار می گیرد

 .قرار گرفتند( ۲۲۱و اینستاگرام )( ۲۶۱، یوتیوب )(۵۴۱لینکدین فیسبوک )پس از 

 

 



  

 های زندهبرابر نظرات بیشتر در جریان 24ها و برابر بیشتر واکنش .برندها  .24
LinkedIn کنندنسبت به ویدیوهای معمولی دریافت می. 

دارند. اما های معمولی تعامل بیشتری های ویدیویی لینکدین نسبت به پستپست
ویدیوی زنده با سطوح تعامل بسیار باال، به خصوص برای نظرات، کارها را به مراتب 

 .باالتر می برد

درگیر  بیشتر این نرخ نظرات باال نشان می دهد که مردم در جریان پخش زنده ویدیویی
 .و منتظر تعامل با شرکت کنندگان هستند می شوند

 ۲شرکت هایی که به صورت هفتگی در لینکدین پست می گذارند، نرخ تعامل  .۲1
 برابری باالتری دارند

شما بیکار بماند. برای حفظ نرخ تعامل  شرکت صفحه لینکدینکه اجازه دهید  بایدن شما
ها را به اشتراک بگذارید. خبر خوب این است که روزرسانیباال در لینکدین، باید مرتبًا به

 .یک بار در هفته نیاز دارید تا به سطح تعامل باالتری برسید شما فقط

دهد که بهترین روز برای ارسال پست در لینکدین، چهارشنبه برای تحقیقات ما نشان می
 .است B2C هاییا دوشنبه و چهارشنبه برای مارک B2B هایمارک

برابر بیشتر از صفحه  ۵هایی که دارای صفحه لینکدین کامل و فعال هستند، شرکت .26
 کنندبازدید می

برابر کلیک بیشتر  ۱۱بیشتر و به ازای هر فالوور  بازدید برابر ۵همچنین به ازای هر فالوور 
د ، این نشان دهنده ارزش به روز و فعال نگه داشتن صفحه لینکدین یکندریافت می

 .شما است

 

 



  

 م؟یاستفاده کن نینکدیاز ل دیچرا با

است. کسب  دیمف اریکسب و کارها، بس یو هم برا یشخص یبرندها یهم برا نینکدیل
 دایفضا پ نیدر ا یخود را با دردسر کمتر  ازیافراد متخصص مورد ن توانندیو کارها م

تا  کندیبه شما کمک م نینکدیاکانت ل کیهم داشتن  لیدل نیکنند. به هم
 .ردیگقرار ب تانیرو شیپ یشتر یب یشغل یهاتیموقع

ها و از مهارت یاخالصهشما  ، یکی از مزایای داشتن اکانت در لینکدین در این است که 
 ،با ساختن اکانت  بیترت نیو بد را در بیوگرافی خود وارد کرده تانیشغل یدستاوردها

 .دیسازیخود م یبرا نیرزومه آنال کیدر واقع 

و ارائه  دیجد یشغل فرصت های کردن دای، پتان  یدنبال کردن اخبار حوزه کار  یبرا پس
 .دیاستفاده کن نینکدیاز ل دیتوانیخود م یاو حرفه یشغل یهاییتوانا

 

 مزایای داشتن اکانت لینکدین

 

 و ارائه رزومه ثبت

ارائه  اعثکه ب دیهست دقیق اتیبا جزئ نیروزمه آنال کیبه دنبال ساختن  اگر
 یضرور  یانتخاب نینکدیل لیپروفا، ساخت شود  نیآنال یشما در فضا یهایتوانمند
 است.

 شغل یجستجو

از  دیتوانیم دیخود هست یدر حوزه تخصص یبهتر  ای دیجد یشغل تیبه دنبال موقع اگر
 .دیکن فرصت شغلی مورد نظر خودتان را پیدا نینکدیل قیطر



  

 نیروی متخصص استخدام

برند به دنبال جذب افراد  کیبه عنوان  ای شرکت خود یبه در حوزه منابع انسان اگر
 .به دنبال نیروی متخصص بگردید نینکدیدر ل د،یمتخصص هست

 

 نگیبرند

 بند سازی یبرا همو  یاز برند شخص یو باال بردن آگاه یابیبازار یبرا هم نینکدیل
به حساب  یاجتماع یهاشبکه رینسبت به سا ،نهیو کم هز ایده آل یانهیها گزسازمان

 .دیآیم

 

 با متخصصین حوزه کاری تان ارتباط یبرا یراه

مختلف با  یهاافراد متخصص حوزهبرقرار کردن بین  ارتباط یبرا نینکدیمجموع ل در
شما می توانید حتی با متخصصین ساخته شده و  یاحرفه یهاتبادلهمچنین و  گریکدی

 .موفق جهانی مربوط به حوزه کاری خودتان، در ارتباط باشید

 

 دیکن تیفعال نینکدیل یهادر گروه

بحث و تبادل  یمختلف برا یهاگروه جادیا تیقابل ن،ینکدیاز امکانات ل گرید یکی
تجارت  می توانیدها گروه نیدر ا تیو فعال تیعضو شما با است. با دیگران اطالعات

 .دیکن یمعرف گرانیبه د راحت تر خود را

با و در آنجا  دیخود عضو شو کاریه بهتر است در چند گروه مرتبط با حوز ن،یبنابرا
 .و تبادل اطالعات بپردازیدگفتگو ه خود ب همکاران



  

 دیمنتشر کن نینکدیخود را در ل مقاالت

آشنا شوند.  تانتیکاربران بهتر با شما و فعال شودیباعث م نینکدیمقاله در ل نوشتن
باشند. پس تا حد امکان از به  تانتیدر رابطه با حوزه فعال شما بهتر است مقاالت

 Linkedin م،ی. همانطور که در باال گفتبپرهیزید یتخصص ریاشتراک گذاشتن مطالب غ
 متفاوت است. یاجتماع یهاشبکه گریبا دشبکه ای تخصصی است و 

. دیشرکت خود به اشتراک بگذار نینکدیرا در صفحه ل یهر روز مطلب ،بهتر است 
منتشر مقاله  کیخود،  یشخص Linkedinدر  کباریهر چند وقت  همچنین بهتر است

کار نه تنها  نی. ادیکن نکیل تانتیسامرتبط با تجارت خود را به وب یدیو کلمات کل کنید
 است. دیمف زین تانتیسئو سا یبلکه برا کند،یکمک م تتانیسا کیتراف شیبه افزا

 

 داشت؟ یدسترس نینکدیبه ل توانیم چطور

قابل  یمختلف یهااز راه ،رسانه های اجتماعی و  هاشنیکیاپل شتریمثل ب نینکدیل
 یرو شنیکیو هم با نصب اپل نینکدیل تیساوب قیاستفاده است. شما هم از طر

 .دیاستفاده کن یشبکه اجتماع نیاز ا دیتوانیم لیدسکتاپ و موبا

 

 بسازم؟ نینکدیاکانت ل چطور

معتبر و چند  لیمیا کیتنها شما با داشتن . است راحتیکار  نینکدیاکانت در ل ساختن
. در ادامه مراحل ساخت اکانت اکانت بسازید می توانید در لینکدین  وقت آزاد قهیدق

 :توضیح می دهیم قدم به قدمرا  نینکدیل

 

 



  

 نینکدیساخت اکانت ل شروع

 
را  Join nowباال  منوی. از دی( بروlinkedin.com) نینکدیل تیساشروع به وب یبرا

خود  لیمیو ا یاز جمله نام، نام خانوادگ ه،ی. در صفحه باز شده اطالعات اولدیانتخاب کن
 .دیرا وارد کن

 لیمیبا ا دییتا

ارسال  امغیپ کی در هنگام ثبت نام وارد کردیدکه  یلیمیبه آدرس ا نینکدیل
 کیشامل  لیمیا نی. ادیکن باز را نینکدیل لیمیخود مراجعه و ا لیمیبه ا اکنون.کندیم

که معموال  ینکیل یرو ایوارد کرده  نینکدیرا در ل لیمیاکانت است. کد ا دییتا نکیکد و ل
 .دیکن کیمشخص شده کل confirm نهیبا گز

 تان راهنمایی لیپروفا لیتکم تا مرحله به مرحلهشما را   نینکدیقسمت، ل نیاز ا پس
 خواهد کرد.



  

 
 نینکدیدر ل لیمیا یهمگام ساز 

 ستیکه از ل دهدیامکان را به شما م نیا نینکدیل ل،یمیا دییمرحله بعد از تا در
برای . دیاستفاده کن یشبکه اجتماع نیکردن افراد در ا دایپ یخود برا لیمیا نیمخاطب

 skip یصورت، رو نیا ری. در غدیرا انتخاب کن continue نهیگز ،قابلیت نیاز ااستفاده 
 .دیکن کیکل

 



  

 نینکدیدر ل premium ای freeاکانت  نیانتخاب ب

دو  نینکدی. لدیاکانتتان را انتخاب کن نوعخواهد که می از شما  نینکدیل یمرحله بعد در
. اکانت دهدیم به شما پیشنهاد( را شرفته ی)پ  premium( و گانی)را freeنوع اکانت 

دادن به افراد مختلف و  دایرکتپرداخت حق اشتراک به شما امکان  یدر ازا شرفتهیپ
 .دهدیرا م یشغل یهاتیاز موقع یبرخ اتیمشاهده جزئ

 

احساس  یاز یو اگر در ادامه ن دیکارتان را آغاز کن گانیاست که در شروع با نسخه را بهتر
خواهد  ریامکان پذ برای شما premiumنسخه  دیخر امکان مختلف یها، از راهکردید 

 بود.

 

 م؟یکن لیخود را تکم نینکدیل لیپروفا چگونه

 نیحکم رزومه شما را دارند. بنابرا د،یکنیخود ثبت م نینکدیل لیکه در پروفا یاطالعات
 یاو کامال حرفه دیزمان و دقت به خرج ده یبخش، به اندازه کاف نیا لیتکم یبرا دیبا
 .دیکن لیقسمت را تکم نیا

 

 دیکن خود را تکمیل لیپروفا اطالعات

 برای یاد گرفتن آنکه دارد، آسان است. رسمی ایبرخالف ظاهر  نینکدیکردن با ل کار
 .دیگر را انجام دهید یهانهینحوه اضافه کردن اطالعات و گز کباریاست  یکاف

 ،یمحل کار فعل ،یسوابق کار  ،یلیسوابق تحص ،یاطالعات شامل نام و نام خانوادگ نیا
 است دتاندرباره خو یمختصر  یحاتیو توض قیعکس، عال



  

 
 

که به شکل مداد  یکونی. سپس آدیبرو لتانیاطالعات خود، به بخش پروفا لیتکم یبرا
 نهیخود از جمله اسم، زم یاطالعات کل دیتوانیقسمت م نی. در ادیکن لمساست، 

 ی. سعدیکن وارد( را headlineبا نام  دنینکیکوتاه )در ل ویب کیو  و تخصصتان تیفعال
 .دیکن از ساخت حساب بیانخود را  زهیو انگ یکار  نهیخودتان، زم headlineدر  دیکن

و ضربه زده  add profile section یرو دیتوانیم لیدر بخش پروفا نیهمچن
 .دیرا به اکانت خود اضافه کن یمختلف یهابخش

 یاخالصه دیتوانیم summaryو سپس   aboutقسمت  یکردن رو کیمثال با کل یبرا
 .دوارد کنیو البته تجارب خود را  هازهیانگ ق،یاز عال

ها، مختلف خود، مثل مقاله یدستاوردها دیتوانیم accomplishmentsقسمت  در
 .دیرا وارد کن دیه اکه انجام دادرا  ییهاپروژه ای و دیتبلد هسکه  ییهازبان

به عالوه )+(  نهیاست گز ی( خود کافیکار  ی)هاهمان تجربه ای experienceبخش  در
 تیموقع کی. هر تجربه ، در واقع دیانتخاب کن د،یتجربه جد کیاضافه کردن  یرا برا
 .دیش هستانجام در حال حاضر مشغول ای و دیه ااست که در گذشته داشت یشغل



  

 
 

 گاهیجا نیکه آخر . چرادیبخش شروع کن نیاطالعاتتان از هم لیتکم برای است که بهتر
 .کندیرا به خود جلب م گریاست که معموال توجه کاربران د بخشی نیشما اول یشغل

در نظر  شما یبرا یباالتر  ازیامت نینکدیتر باشد، لکامل تانلیهرچه اطالعات پروفا
که دارد  خوبیاما  شود،یداده نم شینما گرانید یبرا ازاتیامت نی. البته اخواهد گرفت

 شیبه کاربران نما شتریب ،جستجو جیدر نتا شما لیپروفاباعث می شود است که  نیادر 
 .شودداده 

 

 

 



  

 است: ریبه شکل ز Linkedin لیپروفا یبنددرجه هم چنین

 

 
 

که در حال  یایشغل گاهیو جا دیکه تا االن داشت تجربه کاری هاییاز آنکه رزومه  پس
 .دیکن saveاطالعات را  د،یرا مشخص کرد دیحاضر دار



  

 نینکدیدر ل لیاضافه کردن عکس پروفا نحوه

 

دارد.  یادیز اریبس تیاهم نینکدیل لیبه پروفا تیفیباک لیعکس پروفا کیکردن  اضافه
 افراد ، نینکدیل لیپروفا ریبودن تصو یارحرفهیغ ای یاکه حرفه دهدیمطالعات نشان م

 دارد. فرد مورد نظر با یهمکار  انچام یبرا انیکارفرما یر یگمیدر تصم یادیزبسیار  ریتاث

صفحه  یباال درخود،  لیدر بخش پروفا ن،ینکدیدر ل لیفارواضافه کردن عکس پ یبرا
 .ضربه بزنیداست  نیکه به شکل دورب یکونیآ یرو

خود  لیعکس پروفا یاست رو یکاف د،یخود را عوض کن یفعل ریتصو دیخواهیهم م اگر
 .دیکن کیکل

همان  ای دیانتخاب کن از خود را یموجود در گالر  یهااز عکس یکی دیتوانیم سپس
 .دیریبگ را یدیخود، عکس جد وتریکامپ ای لیموبا نیلحظه با استفاده از دورب

 

در نظر  یاحرفه لیاضافه کردن عکس پروفا یرا برا ریحتما موارد زالزم به ذکر است که 
  :دیداشته باش

 

 .دیمناسب را انتخاب کن یانهیزمباال و پس تیفیباک یعکس_

 .دیدر عکس، تنها نفر حاضر خودتان باش حتما_

 _اگر لباس فرم دارید سعی کنید حتما با لباس فرم عکس بیندازید 

 

 



  

 نینکدیل لیکاور در پروفا ریکردن تصو اضافه

است.  لیاضافه کردن عکس پروفا مانندهم  نینکدیل لیکاور به پروفا ریکردن تصو اضافه
 .دیکن کیخود، سمت راست کل لینقطه پروفا نیدر باالتر نیعالمت دورب یاست رو یکاف

 باید کاور ریتصو خودتان تمرکز داشته باشد، ریتصو یرو دیکه با لیفاوبر خالف عکس پر
که به صورت نامحسوس هم  ییرهای. انتخاب تصوشته باشدتمرکز دا تخصص شما یرو

 مناسب باشد.  تواندیدارند هم م یخاص ییبایبه کار شما مرتبط هستند و ز

 

 
 

 

 



  

 دیاسم مناسب و واضح انتخاب کن ایعنوان 

 یهاعنوان ایها و از انتخاب اسم دیکن تیبا اسم خودتان فعال نینکدیاست در ل بهتر
شما  برند شناخته شدن یبرا یشبکه اجتماع نی. چراکه ادیکن یخوددار  گمراه کننده

 غیر مرتبط یهاها و اسمو استفاده از عنوان شده استراه اندازی توسط همکارانتان 
 .ستیجلب اعتماد و نظرات کاربران مناسب ن یبرا

 دیتماس خود را وارد کن اطالعات

ضربه  contact info یخود رو لیاطالعات تماس خود در بخش پروفا لیتکم یبرا
 ای نید ورا به اطالعات تماس اضافه ک یدیمداد موارد جد کونی. با استفاده از آبزنید

 برای دیصفحه جد کیمداد  کونیآ یرو کی. بعد از کلدیکن شیرایاطالعات موجود را و
 نیوجود دارد. با انتخاب ا add websiteبا نام  یانهی. در بخش اول گزشودیشما باز م

 .دیخود اضافه کن لیخود را به پروفا تیساآدرس وب دیتوانیم نهیگز

 



  

URL دیکن یساز  یخود را شخص نینکدیل لیپروفا 

 د؛یانتخاب کن یانحصار  URL کیخود،  لیپروفا یبرا دهدیم جازهبه شما ا نینکدیل
 نیانجام ا ی. برادیاوریب نینکدیو نام خود را در آدرس ل دیفرصت استفاده کن نیپس از ا

 قیو از طر دیرا انتخاب کن Edit Public Profile نهیو گز دیشو ماتیکار ابتدا وارد تنظ
Customize Your Public Profile URL دیده رییخود را تغ تیآدرس سا. 

شامل عدد و حروف  هنگام ساختدر  شمااگر آدرس صفحه  دیمثال فرض کن یبرا
تا اسم و  یدده رییتغ LinkedIn.com/in/alidavodiآن را به  میتوانیاست. م یاضاف
 باشد. تان حهبه عنوان آدرس صف تانخود یلیفام

 

 دیکن لیرا تکم لیخالصه پروفا بخش

 نیکه ا یافرا. دیکن لیبادقت تکم اریخود را بس نینکدیخالصه ل ای summary بخش
 برقراری یبرا ن،ید. بنابرانآشنا شو شترید که با شما بندار تمایل د،بخوانیبخش را م

 نی! قصه گفتن در اسرایی استفاده کنیدقصه  یاز جادو ،کاربران  گریبا د ترقیارتباط عم
 .تاس شتریب و ایجاد صمیمیت بخش رمز جذب افراد

 

 دیسیخود را کامل بنو رزومه

مدارک مختلف  پر کردن ! ازنباید بگذارید  نینکدیدر ل یخال یجا! هیچ اغراق  بدون
امکان اضافه شدن به  کهد،یخود دار یاکار حرفه نهیکه در زم خصصیگرفته تا هر ت

خود را  لیمختلف پروفا یهاهمه بخش دیکن یسع نیرا دارد. بنابرا نتانینکدیل لیپروفا
 شما آشنا شوند. یهاو مهارت هایژگیوتا همکارانتان با تمام  دیکن لیتکم

 



  

 دیقرار ده نینکدیمدارک خود را در ل ایها  یگواه

و دست  دیکه گذراند ییهادوره ها،ییاز توانا پروفایلتان مختلف یهادر بخش یوقت
خود  یهایمدارک و گواه ریبهتر است تصو د،یسینویم به دست آورده ایدکه  ییهاآورد

 کنند. دایشما اعتماد پ یهاییتر به تواناراحت گرانیتا د دیها کنآن مهیرا هم ضم

 

  نینکدیمربوط به ل جیاصطالحات را

 

 ۲و۲و۱درجه  یاعضا

در کنار  یعدد متوجه وجودها،به خصوص در بخش کانکشن ن،ینکدیدر ل احتماال
باشد،  کیهمان درجه  ای st degree-۱عدد به شکل  نی. اگر ااشخاص شده اید لیپروفا

ها آن ایبا شما در ارتباط است. )شما  میفرد به صورت مستق نیا به این منظور است که
 .(دیکنیرا دنبال م گریارسال کرده و همد یدرخواست دوست

 کیاز افراد درجه  یکیفرد با  نیا به این منظور است کهیعدد درجه دوم باشد،  نیا اگر
ها به آن نینکدیل قیاز طر دیتوانیو شما م می باشدشما در ارتباط  یهاکانکشن ستیل

ها هستند که با درجه دوم یها هم افراد. درجه سومارسال کنید یدرخواست دوست
connect د.ه انشد 

 یدرخواست دوست دیتوانیم نینکدیخود ل قیدسته هم از طر نیا افراد حاضر در به 
 چی( هستند که هout of network. دسته آخر، افراد خارج از محدوده )دارسال کنی

 یها درخواست دوستبه آن لیمیا قیاز طر دیها وجود ندارد و باشما و آن انیم یارتباط
 .دیارسال کن

 



  

Inbox 

 ییو گفتگوها هاامیپ گر،ید یاجتماع یهاشبکه انندم inbox ایmessage در بخش  
 .دیکنیرا مشاهده م دیه اداشت تا االن که

 

Introductions 

Introduction یگر یبا کاربر د دیقصد دار یوقت ن،ینکدیاست. در ل یمعرف یبه معنا 
connect همان  ای نامهیاو معرف یبرا دیبا د،یرا دنبال کن گریو همد دیشو

Introduction دیارسال کن. 

 

Invitations 

Invitations قصد  گرانیدعوتنامه است. اگر د یهم به معناconnect شما را  اشدن ب
 .کنندیدعوتنامه ارسال م تانیداشته باشند، برا

 

Mention 

شما را در  یدیآ یکس یاست. وقت یاجتماع یهاشبکه هیبق انندم نینکدیدر ل منشن
 تگ کند، به اصطالح شما را منشن کرده است. ییجا

 

 

 



  

My network 

 :شودیداده م مایششما ن یبرا قسمتبخش سه  نیدر ا

 

 قسمت  نیدر ا افرادی که در لینکدین با آنها کانکت شدید را ستیل دیتوانیم
بر اساس حروف الفبا مرتب  ایکانکت شدن و  خیها را بر اساس تارو آن دینیبب
 دیکن

 ها و با آن دیا کندیپ در این قسمت را خودتان یهاافراد متخصص حوزه دیتوانیم
 دیکانکت شو

  قسمت  نیهم در ا فرستندیشما م یبرا گرانیکه د هایی درخواستهمچنین
 نشان داده می شود

 

Connecting 

 یاست. برا سبوکیدر ف friend ایدوست شدن  هیدرست شب نینکدیدر ل این گزینه
 ای یاصل صفحه یخود، از نوار باال یهاconnecting ستیکاربران به ل نیافزودن اول

home به بخش  ن،ینکدیدر لMy Network که ممکن  یاز افراد یستیل نجای. در ادیبرو
برقرار ارتباط  یبا کس دی. اگر دوست داشتخواهید کردرا مشاهده  دیها را بشناساست آن

اسم افراد را  دیتوانیم نی. همچندیکن کیکل connect یو رو دیاو برو لیبه پروفا د،کنی
 .درا بزنی connect گزینهسمت چپ جستجو کرده و  ،home یباال دیدر کادر سف

 

 

 



  

 دیآشنا شو نینکدیمختلف ل یبا بخش ها

 

 دیرا بشناس نینکدیابزار ل جعبه

به خود گرفت تا  دیجد یو ظاهر  تغییراتی ایجاد کرد نینکدیبود که ل شیوقت پ چند
خب قبل از  یتر کند. ولافراد راحت یرا برا هانهیگز یهم کاربرپسندتر باشد و هم دسترس

 نداشت. یادیز یدگیچیپ نینکدیهم کار با لآن

صفحه قرار دارد که شامل چند  یدر باال رهینوار ت کی د،یشویم نینکدیکه وارد ل یهنگام
کار شما در  شتریو ب لینکدین به حساب می آیدآچار فرانسه همان نوار  نیاست. ا نهیگز
 داد. میخواه حیدر ارتباط است که در ادامه توض هانهیگز نیبا ا نینکدیل

 
 Home بخش

که در  یشما )کسان یهاکه کانکشن شودیداده م مایشن ییهاقسمت پست نیدر ا
 در آن یقیاند( به طرشما قرار گرفته یهاکانکشن ستیو در ل دیافالو کرده نینکدیل

 گرانید پست یبر رو ایاند، پست را خودشان منتشر کرده ای. مشارکت داشته اند پست
 اند.و کامنت گذاشته کیال



  

Jobs : 

ثبت  لتانیکه در پروفا یاتیها و تجربمتناسب با مهارت یشغل یهاتیقسمت موقع نیدر ا
استخدام  یآگه دیتوانیم دیهست یشرکت جیپ کیاگر  همچنین.دیکنمشاهده می را  دیاکرده

و به این شکل  نندیآن را بب گرانیتا د دیقسمت پست کن نیرا در ا نیرو برای شرکت خودتان
 .نیروی متخصص مورد نیازتان را جذب کنید

 

Messaging: 

 تانیبرا گرانیکه د یخصوص یهاامیپ یعنیاست،  نستاگرامیبا رکتیدا هیقسمت شب نیا 
 .شودیبخش نشان داده م نیدر ا کنند،یارسال م

 

Notifications : 

در اکانت شما  یااگر اتفاق تازه و.در تمام شبکه های اجتماعی مشترک است شنیکیفینوت
 .دهدمی شما خبر  از این قسمت به نینکدیل ، فتدیب

 

search : 

آن را وارد کرده و در نوار سرچ سمت چپ  د،یهست یموضوع خاص ایاگر دنبال فرد، شرکت 
 .مطلب مورد نظرتان را پیدا کنید

 

 Me بخش

 نینکدیل لیو اطالعات مختلف پروفا ماتیبه تنظ دیتوانیاست که با استفاده از آن م یقسمت
 .دیداشته باش یخود دسترس



  

 Endorse بخش

. اما دیعنوان مهارت را  اضافه کن ۵۲حداکثر می توانید خود  نینکدیل لیدر پروفا شما
 نکهیا یها وجود داشته باشد. برامهارت نیمعتبر بودن ا زانیم صیتشخ یبرا یراه دیبا

را  endorse تیقابل نینکدیخود نکنند، ل یهادرباره مهارت یاشتباه یکاربران ادعا
 است  دییتا یبه معنا هکلم نیکرده است. ا یطراح

 نتان،ینکدیل لیشدن پروفا لیکه پس از تکم دیاز دوستان خود بخواه دیتوانیم نیبنابرا
 داشته باشد. یشتر یشما اعتبار ب یهاییکنند تا رزومه و توانا دییشما را تا یهامهارت

کردن آن را  یو قصد مخف دیدوست نداشت یلینفر را به هر دل کی دییتا اگرهمچنین 
 :دیکن یرا ط ریمراحل ز د،یدار

 .دیخود برو لیبخش پروفا به

 یمهارت مورد نظر  یو رو دیکن دایرا پ  skill & endorsementخود قسمت  لیپروفا در
 .دیکن کیگرفته، کل دییکه تا

و  hideرا  دیکن یمخف دیخواهیکه م ییهاکردند، آن دییکه شما را تا یکسان انیم از
 .دیکن unhideنباشند را  یمخف دیخواهیکه م ییهاآن

 

 Recommendations بخش

به اشتراک  لتانیپروفا یدرباره شما است که رو نینکدیاز کاربران ل ینامه نظر کوتاه هیتوص
 add profile section نهیاز گز دیتوانیبخش هم م نیاضافه کردن ا ی. براشودیگذاشته م

 . دیریکمک بگ

دانست. داشتن  نینکدیاعتبار ل شیافزا یابزار برا نیترمهممی توان را  نامههیتوصبخش 
اعتبار  جادیو امخاطبان در جذب اعتماد  یادیز اریبس یر یتاث تواندیم نامههیحداقل سه توص

 داشته باشد.برای شما 



  

 دیاز دوستان خود بخواه یا و دیه اها داشتبا آن یکه تجربه خوب یرانیهمکاران و مد از
آورده  نامههیدر توص دیدرباره آنچه دوست دار. حتما سندیبنو تانیبرا نامههیتوص کی

تا  دیبده دهیها ابه آن نامههینوشتن توص یو خودتان برا دیها صحبت کنشود با آن
 .دیداشته باش یبهتر  باخورد

 

 linkedin ماتیبخش تنظ یمعرف

 کیصفحه کل یدر نوار باال me کونیآ یرو نینکدیل ماتیبه بخش تنظ یدسترس یبرا
 .دیرا انتخاب کن setting. سپس دیکن

اعمال  ینیچن نیو موارد ا لیمیرمزعبور، ا یرا رو یراتییتغ دیتوانیم ماتیبخش تنظ در
 :میکنیم یبررس شتریرا ب linkedin ماتی. در ادامه تنظدیکن

 

Account prefrences : 

در استفاده از  ی، تجربه بهتر تنظیمات دستی ماتیبا تنظ دیتوانیبخش م نیدر ا
مربوط به پخش  ماتیزبان، تنظ رییقسمت امکان تغ نی. در ادیداشته باش نینکدیل
 .دیرا مشاهده کن مانند این یو موارد دیکه آنفالو کرد یکسان و،یدیو

Sign in & security : 

فعال  ل،یمیا ایرمز  رییمثل تغ یاکانت شما است. موارد تیبخش مربوط به امن نیا
 قرار دارد. ماتیقسمت از تنظ نیو.. در ا یادو مرحله دییکردن تا

Visibility : 

 یهایها و استور کانکشن ل،یمیا توانندیم یچه کسان نکهیا ن،ینکدیدر ل شما تیفعال
 است. و تغییر قسمت قابل کنترل نیاز ا نند،یشما را بب



  

Communications : 

 connectنامه شما دعوت رایب وانندمی ت یچه کسان در این قسمت تنظیمات اینکه
بزند و تمام مسائل مربوط  لیمیاجازه دارد به شما ا یدر چه موارد نینکدی، ل ارسال کنند

 است. میبخش قابل تنظ نیدر ا نینکدیو ل گرانیبه ارتباط برقرار کردن با د

 

Date privacy : 

 دیتوانیرا م غاتیتبل در شیبه منظور نما شمااز اطالعات  نینکدیبخش استفاده ل نیدر ا
 Job seeking) نینکدیدر ل یابیمربوط به کار ماتیتنظ یا و دیمحدود کن

preferencesدیده ریی( را تغ. 

 

Advertising data : 

 

 .دیکن سوخود هم قیرا با عال نینکدیدر ل غاتیتبل شینما دیتوانیبخش م نیدر ا

 : Skill بخش

 نیاست. اضافه کردن ا skillsهمان  ایها مهارتگزینه  ن،ینکدیل یهااز بخش گرید یکی
. مثال اگر شودیانجام م add profile section نهیبخش هم با استفاده از گز

(، برقرار کردن ارتباط solvingمهارت حل کردن مسائل ) دیتوانیم د،یهست سینوبرنامه
مختلف را به  ی( و کار کردن با نرم افزارهاstrong communication) گرانیموثر با د

 .دیبخش اضافه کن نیعنوان مهارت خود در ا

 



  

را  ریز گفته شده در موارد د،یکن لیتکم تریابخش خود را حرفه نیآنکه ا یبرا
 :دیریدر نظر بگ

 

 .دیخود اضافه کن لیده مهارت را به پروفا حداقل_

 شوند. دهیتا بهتر د دیها انتقال دهبخش مهارت نیخود را به باالتر یمهارت اصل سه_

مطمئن که  ی)در صورت دیده endorse گرانید یهامهارت بهتعامل بیشتر،  یبرا_
 کنند. دییهم شما را تا گرانی( تا دهستید 

ندارد. در  ترییتو ای نستاگرامیبه ا یشباهت چینظر هم ه نیاز ا نینکدیل ساختار_
 یشبکه اجتماع نی. در ادیکنینم دایپ follower/following قسمتی به عنوان نینکدیل

را  گریکدی یهاپست یشما محتوا یاز آن به بعد هردو د،یارتباط برقرار کن یبا هرفرد
 .دیکن نامههیدرخواست توص ای دیده امیبه هم پ دیتوانیو م دینیبیم

 

 چگونه است؟ ومیمیپر نینکدیل یدسترس سطوح

خاص خود را دارند که در ادامه  یهایژگیو کیهر  نینکدیل ومیمیپر یهایدسترس انواع
 :میکنیم یها را بررسآن

 

 Career یدسترس

شما را  لیکه پروفا یکامل افراد ستیبه ل دیتوانیم ینوع دسترس نیبا استفاده از ا 
تنها  گانیاست که با نسخه را یدر حال نیا د؛یداشته باش یند، دسترسه امشاهده کرد

امکان  یدسترس نیبا استفاده از ا نیپنج نفر آخر قابل مشاهده هستند. همچن
 هم وجود دارد. نینکدیل ییویدیو یآموزش یبه محتوا یو دسترس شرفتهیپ یجستجو



  

 Business یدسترس

 

و کسب و کارها  نیافراد کارآفر یبرا داستینوع اکانت همانطور که از نامش پ نیا
ارسال  یدتوانیم inmail امیپ یشتر یتعداد ب این دسترسیمناسب است. با استفاده از 

 وجود دارد.نیز در جستجو(  اتیجزئ یبرا لتریف نیی)تع شرفتهیپ ید و امکان جستجونیک

 

 Sales یدسترس

 

نوع  نیندارد. تنها فرق ا یچندان یتفاوت نسیزینوع اکانت با اکانت ب نیا یهایدسترس
در هر ماه وجود  امیپ ۲۲، امکان ارسال inmail امیپ ۱۵ یاست که به جا نیا در اکانت
 دارد.

 

 Hiring یدسترس

 

است و تمام  نینکدیل یدسترس نیگرانتر Recruiter Liteهمان  ای hiring یدسترس
کسب و  ینوع اکانت برا نیاست. ا یآن قابل دسترس به وسیلهمختلف  یهاتیقابل

 یبمناس نهیگز تواندیکه به صورت مداوم به دنبال استخدام افراد هستند م ییکارها
 در هر ماه وجود دارد. inmail امیپ ۲۲ارسال  مکاننوع اکانت ا نیدر ا نیباشد. همچن

 

 



  

 دیآشنا شو نینکدیدر ل تیموفق ینکات مهم برا ریبا سا

قرار  یرا مورد بررس دیبدان الزم است نینکدیدر ل تیفعال یکه برا ینکات ریادامه سا در
 :میدهیم

 

 دیکن تیطور مستمر فعال به

شبکه  نیکه چه قدر مهمان ا دیسوال کناز خودتان  نینکدیدر ل تیشروع فعال قبل
 جهیحال انتظار نت نیو در ع دیو فردا برو دییایروز ب کی! قرار است د؟یهست یاجتماع

 یرا برا دیکنیکه صرف م یو زمان نهیخود، هز یهایدر استراتژ  د؟یدرخشان داشته باش
 .دینیبازه بلند مدت بب کی

 جهینامنظم نت تیبا فعال ستیقرار ن ،یگر ید یشبکه اجتماع چیو نه در ه نینکدیدر ل نه
 یاجتماع یهاکاربران پرطرفدار در شبکه تیرمز موفق نیتر. مهمدیریبگ یدرخشان
 نیا دربلند مدت خود  یهااست. برنامه یطوالن یبازه زمان کیدر  یاستمرار کاف ،مختلف

 .دینیمداوم بب تیفعال کسالی یرا حداقل برا یشبکه اجتماع

 

 دیکن دیتول تیفیباک یمحتوا

 ای ترییمثل تو یاجتماع یهاشبکه ریاست که نسبت به سا ییاز بسترها یکی نینکدیل
 تیدر آن فعال یادیز اریاما کاربران بس شودیمحتوا انجام نم دیدر آن تول نستاگرام،یا
 یشتر یب اریبس یهابستر، فرصت نیدر ا تیفیباک یمحتوا دیبا تول نی. بنابراکنندیم

 یرقبا ریمس نیوجود دارد، چراکه در ا گرید یاجتماع یاهرشد نسبت به شبکه یبرا
 داشت! دیخواه یکمتر 

 

                                                                                                                      



  

 تانیخود را در حوزه کار یهاییتوانامی توانید ، با کیفیت یمحتوا دیبا تول یطرف از
را در  یبهتر  یشغل یهاو احتماال اعتماد و فرصت دیدهبه همکارانتان نشان  شتریب
 .آوردخواهید بدست  ندهیآ

 ریکه در شروع مس یبه افراد یاجتماع یهاکارشناسان مختلف در حوزه شبکهامروزه 
از  یکیرا به عنوان  نینکدیکه ل کنندیم هیجذب مخاطب هستند توص نبالخود به د

 .رندیبگ یجد ،محتوا دیتول یمناسب برا یبسترها

 

 دیتو اکشن داشته باش کال

را  ،را انجام دهندآن صفحه شما  افراد در هنگام بازدید از خواسته ای را که دوست دارید
و از  مستقیم به آنها بگویید شما را فالو کنند، دیاگر دوست دارنید شفاف مطرح ک

 یلیدل دیکن یسع نی. همچندینشان دادن دکمه فالو استفاده کن یمناسب برا یموجیا
را  افراد با دنبال کردن شما بدست می آورند که یرزشا یاتان و دنبال کردن صفحه یبرا

 یهاشبکه تیریمن را در مد اتیتجرب با آنکه یبرا» دیسی. مثال بنوبه آنها نشان دهید
 «دیصفحه را دنبال کن نیا د،آشنا شوی یاجتماع

از  دکنندگانیو هم بازد رساندیکال تو اکشن، هم شما را به هدفتان م کی داشتن
 .دهدینجات م یصفحات را از سردرگم

 

 دیباش یمیو صم گرم

است و به  تریجد یکم یاجتماع یهاشبکه رینسبت به سا نینکدیاست که جو ل درست
 ییکردن و پست کردن محتوا یامکان شوخ گر،یکدیکاربران با  یارابطه حرفه دلیل

و خشک  یجد یالزام برا یبه معنا نی، اما ادر آن وجود ندارد یصرفا با هدف سرگرم
 !ستیفضا ن نیبودن در ا



  

و از  میانسان هست یاجتماع یها، در همه شبکهدنیای مجازیپشت  تیما در نها همه
هم الزم است ضمن در  نینکدیل ی. در فضامیکنیو با عاطفه استقبال م یروابط انسان

همه کاربران در  !دینشو یاز اندازه جد شیو ب دیباش یمیگرم و صم ،ینظر گرفتن جو کل
و  تریمیگرم، کلمات صم یو فضا زنندیسر م یتماعاج یهاوقت آزاد خود به شبکه

د را نسبت به یک شده باش ختهیآم گریکدیبا یکه در آن آموزش و سرگرم ییمحتوا
 .دهندیم حیترج محتوای خشک

 

 دیگسترش ده نینکدیخود را در ل شبکه

برقرار کردن ارتباط با  یهمانطور که از اسمشان مشخص است، برا ،یاجتماع یهاشبکه
 دیبا د،یکن جادیا شتریب یر یآنکه در صفحه خود درگ یاند. براشده ساخته گرانید

در  ود،یده endorse گرانی. به ددیداشته باش یشتر یارتباط ب گرانیخودتان هم با د
 .دیها شرکت کنبحث

 

 دیده نشان یخود را به خوب خدمات

مختلف  یهامختلف را در بخش یهالیو فا وهایدیو ر،یبه شما اجازه استفاده از تصاو نینکدیل
تر است. پس حتما ساده اریبس ریبه کمک تصو امی. انتقال پدهدیم لیمربوط به اطالعات پروفا

تخصص خود را به  و یا یک اینفوگرافیکخوب، یمحتوا دیو با تول دیاستفاده کن قابلیت نیاز ا
 .دینشان ده گرانید

 

 دیبگذار کامنت

 گرانیتا د دیکن انیخود را ب دگاهیو د ینظرات تخصص گران،ید یهاپست قسمت کامنت در
 شما شوند. یهامتوجه مهارت شتریب



  

 دیخود را دنبال کن ی حوزهتخصص ینفلوئنسرهایا

کمک  شتریحوزه خود، هم به گسترش و شناخت همکاران ب ینفلوئنسرهایکردن ا دنبال
که  ییخود و نوع محتوا یتر اخبار حوزه کار شما راحت شودیو هم باعث م کندیم

 .دیکن دیتول یبهتر  یکرده و خودتان هم محتوا ییموردپسند کاربران است را شناسا

 

 دیخود را به روز نگه دار لیپروفا

به دلیل تخخصی بودن این ن،ینکدیدر ل یاحرفه لیپروفا کیگفت که ساختن  می توان
خواهد را از شما  یشتر یب اریزمان بس یاجتماع یهاشبکه رینسبت به سا شبکه اجتماعی،

 کباریاگر  دیکنفکر اشتباه است که قطعا ارزشش را دارد.  این زمان گذاشتن اما ،گرفت
 تمام شده است! شهیهم یکار برا د،یکامل کرد راخود  لیاطالعات پروفا

 یدر فواصل زمان نینکدیل لیو بهتر کردن اطالعات پروفا شیرایو تانیهادر برنامه حتما
 یمتنوع اریبس یهابخش نینکدیل لیپروفا نکهی. با توجه به ارا در نظر بگیریدمختلف، 

 ایمختلف  ریتصاو  یبعد یهاشیرایدر و و د،یکن کامل پرآن را با دقت  سعی کنیددارد، 
 !دیبه آن اضافه کن یدیجد عاتاطال

 

 دیبساز Company Pageشرکت خود  یبرا

است و به شما ها در نظر گرفته شدهها و سازمانشرکت یبرا Company Page تیقابل
کارتان در وکسب یبرا یاخود، صفحه یشخص لیکه عالوه بر پروفا دهدیامکان م

 .دیکن جادیا نینکدیل

 یو از منو دیخود وارد شو یبه پنل کاربر  ستیکاف نینکدیل یصفحه شرکت جادیا یبرا
 .دیکن کیکل work نهیگز یصفحه بر رو یباال یکاربر 



  

 
 .شودیباز ممانند زیر  یاصفحه work نهیبا انتخاب گز

را صفحه  Creat a company pageگزینه  یدرست کردن صفحه شرکت یبراکه باید  
 .دیباز شده انتخاب کن

 
را  تانخود ینوع کمپان دیکه با شودیشما باز م یبرا جدیدی صفحه نهیگز نیا با انتخاب
 یگر یاز شرکت د رمجموعهیزاز بین گزینه های: کوچک، متوسط یا بزرگ ،  دیانتخاب کن

 .هستید یموسسه آموزش کی ایکه ای و دیهست



  

 
نام شرکت  دیقسمت با نی. در ادیشویمنتقل م ریز ۀبه صفحبعد از انتخاب این گزینه 

 .دییخود را وارد نما تیساوب یاختصاص لیمی( و ایسی)به انگل

 



  

که با کلیک کرد  دیخواه افتیدر دییتا لیمیا کی Linkedinاطالعات، از  لیپس از تکم
 خواهد شد. جادیصفحه شما ا روی لینک فعالسازی

Company Page کینفوگرافیاخبار، مقاالت و ا نیتا آخر دهدیبه شما امکان م 
 . دیمرتبط با تجارت خود را با کاربران به اشتراک بگذار یها

 یهاشبکه گریکه با د دیانتخاب کن یآدرس دیتوانیخود هم م یصفحه شرکت یبرا
صفحه شرکت  یبه راحت توانندیکاربران م بیترت نیهماهنگ باشد. به ا تانیاجتماع

 گرید ای تیخود را به سا نینکدیل لیپروفا دیتوانیم یبعد یهاکنند. در قدم دایشما را پ
 .دینمتصل ک تانیاجتماع یهاشبکه

 

 م؟یخود را حذف کن نینکدیاکانت ل چطور

 لتانیپروفا ریتصو یرو ،صفحه یاست در نوار باال یکاف ن،ینکدیحذف اکانتتان در ل یبرا
 .دیشو Privacy & Settingsو وارد بخش  کرده کیکل

. اگر به دیرا انتخاب کن Subscriptions and payments نهیگز Accountقسمت  در
 یرا در انتها Closing Your LinkedIn Account نهیحتما گز دییایصفحه ب نییپا
 . دید دیخواه ستیل

 دیخواهیکه چرا م دیاز شما خواهد پرس نینکدیدر صفحه بعد ل دیرا بزن نهیگز نیا یوقت
درباره کار با  نینکدیو به ل دیرا انتخاب کن لتانیدل دیتوانی. شما مدیرا ترک کن نینکدیل
 .دیرا بزن next سپس و دیشبکه بازخورد بده نیا

 Close Account یو رو دیخود را وارد کن نینکدیپسورد اکانت ل دیصفحه بعد با در
 .دیکن کیکل

 با انجام این مراحل اکانت لینکدین شما حذف خواهد شد



  

 سواالت متداول

 م؟یداشته باش یمناسب تیفعال نینکدیچگونه در ل

دارند.  یادیز اریبس یهاشباهت یاجتماع یهاموفق در تمام شبکه یمحتوا دیتول فرمول
و  یتخصص یالزم است محتوا د،یداشته باش یخوب تیفعال نینکدیآنکه در ل یبرا
و  مدام کمرا  تتانیو فعال دیمستمر و با نظم داشته باش یحضور  د،یکن دیتول تیفیباک

 ییفضا نینکدی. لدیعمل کن ین شبکه اجتماعیا و قوانین و متناسب با فضا دینکن ادیز
این شبکه در  تیفعال نیح خود، نوع محتوا و تعامالت دیو با دارد یتخصص اریبس

 .دیموثر داشته باش تیو متناسب با آن فعال دیبشناس اجتماعی را

 است؟ یاز کجا قابل دسترس نینکدیل ماتیتنظ

. دیکن کیصفحه کل یدر نوار باال me کونیآ یرو نینکدیل ماتیبه بخش تنظ یدسترس یبرا
 .دیرا انتخاب کن settingسپس 

 .دیاعمال کن ینیچن نیو موارد ا لیمیرمزعبور، ا یرا رو یراتییتغ دیتوانیم ماتیبخش تنظ در

 

 دارد؟ یچه امکانات نینکدیل ومیپرم نسخه

خاص خود را دارند.  یهایژگیو کیکه هر  کندیارائه م گانیرا ریغ یچهار نوع دسترس نینکدیل
)همراه  شرفتهیپ یامکان جستجو مزایای استفاده از نسخه پرمیوم را می توان یاما به طور کل

به  شتریب یهاامیارسال پ ،یشغل تیموقع ایکار  یرویکردن ن دایپ یگوناگون( برا یلترهایف
 .نام برد ییویدیو یآموزش یو استفاده از محتوا inmailصورت 

 است؟ لتریف نینکدیل ایآ

 استفاده کرد. یشبکه اجتماع نیاز ا یبه صورت عاد توانیو م ستین لتریف نینکدیل ریخ

 



  

 با فالو دارد؟ یچه تفاوت ست؟یچ نینکدیدر ل کانکشن

و  دهدیهمان کانکت شدن م ایدرخواست متصل شدن  یکاربر  یوقت نینکدیل در
در ارتباط هستند؛  گریکدیدو طرف با  شود،یم دییتا گریکاربر د یسودرخواست از 

 .سبوکیف یدرست مثل شبکه اجتماع

و طرف  دیرا دنبال کن کنفریممکن است شما  ترییتو ای نستاگرامیا شبکه اجتماعیدر  اما
موضوع  نیو ا دینیبیاو را م یهاحالت فقط شما پست نیمقابل شما را دنبال نکند. در ا

 .ستیفه ندو طر

 

 یر یگ جهینت

سوال مثبت است. اگر  نیاست؟ پاسخ ما به ا دیکسب و کار شما مف یبرا نینکدیل ایآ
قابل  جیمدت نتا یمطمئنًا در طوالن د،یکن فیتعر نینکدیل یبرا یقیدق یاستراتژ  دیبتوان
 آورد. دیبه دست خواه یتوجه

به اشتراک  نینکدیمرتبط با کسب و کار خود در ل یتا حد ممکن مطالب دیکن یسع
 ن،ینکدی. لدینشان ده گرانیبه د یخوبمطالب، مهارت خود را به نیو در ا دیبگذار
پس بهتر  دهد،یکسب و کارتان قرار م اریرا در اخت B2B یابیبازار یبرا تیموقع نیبهتر

 .دیممکن استفاده کن لشک نیبه بهتر تیموقع نیاست از ا

 گرید کنمیم شنهادیپ د،یبه دست آور نینکدیدر ل یابیاز بازار یآنکه درک بهتر  یبرا
است را مطالعه  نینکدیل یگسترش شبکه اجتماع یکه درباره چگونگ نیمقاله وبالگ نو

 .دیینما

تجارتتان کمک  تیمقاله بتواند به گسترش و موفق نینکات گفته شده در ا میدواریام
 کند. 

 



  

 


