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 1041پاییز   



             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  2  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 مقدمه

 الس در حوزه کسب و کار و ارتباط کاربرانهای اجتماعی است که در ترین شبکهمخاطبیکی از پر  لینکدین

یک شبکه اجتماعی است که فعالیت خود  لینکدین .در دسترس کاربران قرار گرفت ۲۰۰۲افتتاح و در سال  ۲۰۰۲

این  داده است.را به صورت تخصصی به بهبود کسب و کار و ایجاد فضای مشترک شغلی برای کاربران اختصاص 

 بشبکه اجتماعی تاکنون کاربران زیادی را به خود جذب کرده و توانسته به عنوان یک شبکه اجتماعی مختص کس

 .های اجتماعی که فقط جنبه سرگرمی دارند جدا کندو کار راه خود را از بقیه شبکه

 ختلفیم هایدیدگاه و جدید عاتاطال اخبار، مشاغل، افراد، به توانندمی کاربران اجتماعی شبکه این به پیوستن با

 .یابند دسترسی باشد، گذارتاثیر هاآن ایحرفه ارتقاء در توانندمی که

 .شوید www.linkedin.com نشانی به آن صفحه وارد  برای ساخت اکانت لینکدین

 

 

 

 

 

 

ک کنید
 کلی

http://www.linkedin.com/
www.linkedin.com


             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  3  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

شوید. در این صفحه، شما چندین باکس و گزینه ی زیر میوارد صفحه Join Now یپس از کلیک بر روی دکمه

توانید در طریق می ۲باشند. برای این منظور، شما به می های ثبت نام در لینکدینراه کنید کهرا مشاهده می

 :ی خود را انجام دهیدلینکدین، ثبت نام اولیه

 ورود با ایمیل دلخواه

( ایمیل مد نظر خود را 1لینکدین با ایمیل دلخواه، کافی است تا در قسمت ایمیل )باکس شماره نام در برای ثبت

( رمز دلخواه خود را تایپ نمایید. لطفاً توجه داشته ۲باکس شماره ) Password وارد کنید و سپس در قسمت

کاراکتر داشته باشد و  6قل باشید که رمز شما برای اینکه مورد تأیید سیستم امنیتی لینکدین باشد، باید حدا

، کافی است بر روی ۲و  1های ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و اعداد باشد. پس از کامل کردن باکس

 .ی بعد بروید( کلیک کنید تا به مرحله۲باکس شماره ) Agree & Join یدکمه

 ورود با اکانت گوگل

، 4تنها با کلیک بر روی باکس شماره  ه باشد، قادر خواهید بودیره شداگر اکانت گوگل شما بر روی مرورگرتان ذخ

 .ی بعدی ثبت نام برویداکانت گوگل خود را انتخاب کرده و به مرحله
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  0  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 باشد. در بخش اول، یعنیی زیر خواهید بود که دارای دو بخش برای تکمیل میدر این مرحله شما شاهد صفحه

 First Name ( باید نام کوچک و در بخش دوم، یعنی1باکس شماره ) Last Name ( باید ۲باکس شماره )

 Continue یهای موجود، الزم است تا بر روی گزینهپس از کامل کردن باکس. خانوادگی خود را وارد نماییدنام

)در برخی از مرورگرها  گرددمی باز شما برای Verification عنوان با ایصفحه ،(۲کنید )باکس شماره کلیک می

 تا کنید، کلیک Verify یگزینه روی بر است کافی قسمت این در که شود(،نمایش داده می 5و  4 باکس شماره

 .بگیرد صورت( ربات یک نه) انسان عنوانبه شما هویت احراز
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  5  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 جغرافیایی اطالعات تا خواهدمی شما از لینکدین (کنیدمشاهده میر که در تصویر زیر طومان)هدر این مرحله 

 را شغلی هایفرصت ترینمناسب و بهترین تا کندمی کمک هاشرکت و شما به اطالعات این. نمایید وارد را خود

 کنید و در قسمت( باید کشوری که در آن زندگی می1باکس شماره ) Country/Region قسمت در. کنید پیدا

City/District ( خواهید در آن مشغول به کار ( شهر یا استان محل سکونت خود )یا شهری که می۲باکس شماره

نمایید تا به مرحله بعد ( کلیک می۲باکس شماره ) Continue نمایید. پس از آن، بر رویشوید( را انتخاب می

 .بروید
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  6  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

اطالعات شغلی که در حال حاضر مشغول به آن هستید یا قبالً مشغول بودید، تهیه شده این قسمت برای درج 

کنید که ( را مشاهده می1باکس شماره ) Most recent job title است. در این مرحله شما اول قسمتی با عنوان

باکس ) type Employment هایآن قسمت تکمیل در آن باید آخرین عنوان شغلی خود را وارد کنید. پس از

باکس ) Most recent company قسمت و( …وقت، آزادکاری ووقت، نیمه(، به معنای نوع کار )تمام۲شماره 

را  )Freelancer (ی آزادکاریشوند. اگر گزینه( به معنی شرکتی که در آن مشغول بودید، پدیدار می۲شماره 

اید یا هنوز التحصیل شدهخواهد شد. اگر هم تازه فارغدیگر برای شما نمایش داده ن ۲انتخاب کنید، باکس شماره 

( کلیک کنید. در انتها روی 4باکس شماره ) I’m a student یباشید، باید روی گزینهمشغول به تحصیل می

 .ی بعدی منتقل شوید( کلیک بفرمایید تا به مرحله5باکس شماره )  Continue یگزینه
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نمایش تعداد افرادی که از 

سازمان شما در حال حاضر 

 عضو لینکدین هستند



             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  7  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

کد دریافتی  (1در صفحه لینکدین )باکس شماره  خود را تایید نمایید. نامیثبت باید آدرس ایمیلدر این مرحله 

 .( به مرحله بعد بروید۲باکس شماره ) Continue کلیک بر روی با و ( وارد نمایید۲در ایمیل خود را )باکس شماره 

 نام خود را تکمیل نمایید.( ادامه مراحل ثبت4)باکس شماره  Confirm your emailو یا با کلیک بر روی 
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  8  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 (1باکس شماره ) Skip یاگر مایل به وارد کردن شماره تماس خود نیستید، کافی است روی گزینهدر این مرحله 

  Phoneی خود را در قسمتخواهید شماره تماس شما به اکانتتان متصل باشد، شمارهکلیک کنید، ولی اگر می

 number ( وارد کرده و روی۲باکس شماره ) Send Code ( کلیک کنید؛ در صفحه۲باکس شماره ) ی بازشده رمز

 .تا کد تأیید برایتان ارسال شود ( کلیک نمایید4باکس شماره ) Submit یخود را وارد کنید و روی دکمه
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  9  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

شوید که باید کد پیامک شده به شماره تلفن خود ی زیر منتقل میبه صفحه Send Code پس از کلیک بر روی

( را انتخاب کرده تا کد تأیید شما، ثبت 5باکس شماره ) Confirm Code یرا در آن وارد کنید و سپس گزینه

 .شود

 
( کلیک کنید تا شماره 6باکس شماره ) Done یی زیر، کافی است بر روی دکمهیت صفحهودر انتها پس از ر

 .تان متصل شودطور کامل به اکانت لینکدینتماس شما به
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  14  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

  job Yes, I’m actively looking for a newیاگر به دنبال یافتن شغل جدید هستید، گزینهدراین مرحله 

رید گیهای شغلی مناسب را در نظر می؛ و یا اگر واقعا به دنبال فرصت شغل نیستید اما فرصت( 1باکس شماره )

را انتخاب کنید تا به ( ۲)باکس شماره  Not really, but would consider the right opportunityی گزینه

  No, I’m not interested شغل جدیدی نیستید، روی اگر فعالً به دنبال یافتننهایتا  .ی بعدی منتقل شویدصفحه

 opportunity in any job ( کلیک 1باکس شماره )کنید. 
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  11  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 نییع اول قسمت در. شویدمی در صورت انتخاب گزینه اول و یا دوم در مرحله قبل )تصویر باال(، وارد صفحه زیر

Job titles (1 شماره باکس)، قسمت در. کنید وارد را خواهیدمی که شغلی هایسمت و شغلی هایموقعیت باید 

 را شوید کار به مشغول هاآن در دارید قصد که شهرهایی باشد،می( ۲ شماره باکس) Job locations که دوم

 مشاهده را( ۲ شماره باکس) open to remote work I’m یگزینه بخش، ۲ این زیر در. نماییدمی مشخص

 یمهدک نهایت در. کنیدمی اعالم را غیرحضوری مشاغل برای خود آمادگی شما آن، تیک کردن فعال با که کنیدمی

Next (4 شماره باکس )شوید هدایت بعد یمرحله به تا نمایید انتخاب را. 
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  12  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

صفحه جستجوی شغل مستقیما  در  opportunity any jobNo, I’m not interested inدر صورت انتخاب گزینه 

ها را با شما و یا ممکن است آن هایی که مرتبطلیستی از افراد و اکانت وارد این مرحله خواهید شد. در این صفحه

بر روی  وانتخاب کنید  شناسید راکه می افرادیتوانید ؛ شما میشودداده مینمایش بشناسید برای کانکت شدن 

از فعال ( ۲)باکس شماره  Skip for nowبا کلیک بر روی  یا اینکه .نمایید ( کلیک1)باکس شماره  Next یدکمه

 .، تا در فرصت مناسب با این افراد کانکت شویداین مرحله عبور نمایید
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  13  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

( عکس 1)باکس شماره  Add photoدر این مرحله باید تصویر پروفایل خود را بارگذاری نمایید. با انتخاب گزینه 

از این مرحله  Continueمورد نظر خود را انتخاب نمایید و پس از تنظیمات الزم آن را تایید و با کلیک بر روی 

 (. 4عبور نمایید )باکس شماره 

توانید از عکس پروفایل گوگل خود ( نیز می۲)باکس شماره  se my Google photoUهمچنین با انتخاب گزینه 

توانید فعال از این مرحله عبور ( نیز می۲)باکس شماره  Skipدر لینکدین نیز استفاده نمایید. با انتخاب گزینه 

 نمایید.
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  10  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

که  هاییو هشتگ هااکانت ،ها، افرادد آمد، لیستی از شرکتی زیر که برای شما هم به نمایش در خواهصفحه در

 وفالها را توانید آنمرتبط و مناسب با شما و موقعیت شغلی مد نظر شما است، به نمایش در خواهد آمد؛ شما می

 ( کلیک نمایید.1)باکس شماره  Nextی کنید و بر روی دکمه

 

 ی زیر، یعنی ثبت نام شما در لینکدین به اتمام رسیده است و حاال شما صاحب یک اکانتی صفحهپس از مشاهده

  .باشیددر لینکدین می رایگان

 



             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  15  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 چگونه پروفایل لینکدین خود را تکمیل کنیم

های سایر شبکهها در کار با لینکدین را با یک توضیح کلی در مورد منوهای این شبکه که ممکن است با آن

 .کنیماجتماعی نیز روبه رو شده باشید، شروع می

  (Home)خانه .1

الین لینکدین شما است؛ در این اصطالح در صفحه پروفایل لینکدین در واقع نشان دهنده همان تایم

 .بینیدابتدای ورود به حساب خود، این صفحه را می

 هک افرادیست هایفعالیت و هاپست نمایش آن اصلی کاربرد و است مختلفی هایبخش شامل قسمت این

 اگر ،1جزئی هایتفاوت با اما است کردن فالو همان Connect اصطالح. هستید Connected هاآن با

 لینکدین Home قسمت در هایتانفعالیت و مطالب است معنی این به باشد، Connect شما با شخصی

 .شد خواهد داده نمایش یکدیگر برای

 

                                                           
 تفاوت کانکت و فالو. 1 

ها و م پستتوانیهردو می گیرد؛ به این معنا کهشکل می ارتباطی دوطرفه پذیرد،کنیم و او میکلیک می کانکت وقتی در پروفایل یک کاربر روی

به یکدیگر هم بدون مشکل و راحت خواهیم  )Direct Message ( پیام مستقیم در ارسال. فید خود ببینیم یهمحتواهای یکدیگر را در صفح

 .بود

ابل توانیم محتواهای شخص مقخواهد بود و فقط ما می طرفهارتباطمان یک کلیک کنیم و درخواستمان پذیرفته شود، فالو یهاما وقتی روی گزین

 ای ندارد، مگر اینکه او هم ما را فالو کند.نین دسترسیچ شخص مقابل را ببینیم؛ درواقع،

 Follow بهصورت دستی آن را توانند بهشود و کاربران میدرج می Connect یهدکم های کاربریبرای حساب فرضپیش صورتدر لینکدین به

 سر بر ما حرف. هستند دسترس در Connect و Follow یگزینه دو هر فرد هر پروفایل در که گفت هم را نکته این باید البته .تغییر دهند

 یکمهد روی توانیممی کنیم، فالو یا کانکت را فردی خواستیمنمی دلیلی هر به اگر اما. بود گیردمی قرار همه دید معرض در که اصلی یدکمه

More روفایلپ در و فالو گزینه کانکت پروفایل در دید؛ خواهیم انتخاب برای را دوم یگزینه قسمت این در. کنیم کلیک او کاربری یصفحه در 

 .کانکت یگزینه فالو

1 



             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  16  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 شود.ن صفحه در لینکدین انجام میگذاری عکس و ویدئو از طریق ایانتشار مطالب و اشتراک

 این مطالب. باشد کارکتر 1۲۰۰ آن سقف که کنید پست را مطلبی توانیدمی( 1)باکس شماره  Postاز قسمت 

 سمتق این مطالب جستجو موتور. دارند مقاالت بخش در شده منتشر مطالب با مقایسه در تریدوستانه لحن بخش

در این بخش امکان اضافه کردن تصویر، سند و غیره نیز وجود دارد.  .دهدنمی نشان کاربران به جستجو نتایج در را

 .است تصویری پست پست، انتشار از دیگری نوع

 لینکدین در تصویر انتشار برای .کنید کلیک (۲)باکس شماره  دوربین عکس روی است کافی عکس انتشار برای

 وضوعم با هاعکس بودن مرتبط و بودن طبیعی باال، کیفیت. کنید استفاده 6۲۶*1۲۰۰ ابعاد با هاییعکس از باید

 .است اهمیت حائز بسیار تصاویر انتشار در که است مواردی دیگر از نظر مورد

چشمگیری افزایش  در لینکدین، تعامل شما با مخاطبین را به صورت( ۲)باکس شماره ویدئو  گذاریاشتراک

برای دقیقه است،  1۰و حداکثر  ۲، و حداقل گیگ 5بایت تا کیلو ۶5ها از دهد. ویدئوهایی که حجم آنمی

 .است مناسب گذاریاشتراک

برای نوشتن پست وجود دارد. صورت بالگامکان انتشار مقاالت به( 4)باکس شماره  Write articleقسمت  در

 .شوندوجو هم به کاربران نشان داده میو در نتایج موتورهای جست هزار کاراکتر حق استفاده دارید ۲تا مقاالت 

ران خارج باما فراموش نکنید؛ نیازی نیست که از تمام فضا استفاده کنید، چرا که؛ مطلب نباید از حوصله دیگر کار

 .باشد
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  17  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

  (My Network)ارتباطات من .2

های ها در ارتباط هستید در این قسمت قابل مشاهده هستند. در این قسمت کانکشنافرادی که شما با آن

ها درخواست دوستی توانید با افراد جدید در ارتباط باشید و برای آنشود و شما میشما نشان داده می

 .بفرستید

 امکان البته کنیم؛ مدیریت و مشاهده را هستیم Connect هاآن با که افرادی توانمی قسمت این در

. پرداخت خواهیم آن به ادامه در که است شده فراهم هم پروفایل قسمت در  Connected افراد مشاهده

 ارتباطاتتان دایره توسعه و جدید افراد مشاهده امکان ،My Network بخش کاربردهای ترینمهم از یکی

 ارتباطی خود وارد کنید. با این یهاند را به دایرو تخصص شما مرتبطسعی کنید افرادی که با شغل  .است

 کندمی تالش لینکدین لینکدین، به ورود ابتدای در .برداری بهتری از این محیط خواهید داشتیدکار بهره

 .دهید افزایش را خود هایکانکشن تا

 که افرادی ها،کانکشن تعداد مانند آماری توانیدمی دارد، وجود صفحه این چپ سمت در که منویی در

 رد کنید،می دنبال را هاآن که هاییهشتگ و صفحات و هستید عضو آن در که هاییگروه کنید،می دنبال

 .باشید داشته اختیار

 

 

 

۲ 



             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  18  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

  (Jobs)هاشغل .3

 یرهغ توانید براساس لوکیشن، میزان حقوق ودنبال شغل بگردید. شما میتوانید در لینکداین به شما می

 .رخواست همکاری و رزومه ارسال کنیدد موجود هایفرصت برای و دهید انجام را جستجو کار

 کرد رتغیی آن ماهیت بعد کمی اما گذاشت عرصه این به پا استخدام و کاریابی هدف با ابتدا در لینکدین

 رد اما است شده گرفته نظر در کارفرمایان و کارجویان برای بخش این. کرد دنبال هم را دیگری اهداف و

 ودخ استخدام هایآگهی هاشرکت از برخی حال این با است؛ نشده توجه باید که آنطور بخش این به ایران

 .کنندمی منتشر قسمت این در را

دریافت پیشنهاد شغلی، ساخت رزومه، توانید به جستجوی فرصت شغلی، در منوی سمت چپ نیز می

 باشید. راهنمای جستجوی شغلی و غیره دسترسی داشته
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  19  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 

  )Messaging(هاپیام .4

امکان ارسال و دریافت پیام در این شبکه برای سایر افراد وجود دارد. در صورتی که پیامی ارسال یا دریافت 

 اسمش از که همانطور بخش ایندر واقع  .مشاهده کنیدن را آتوانید در این قسمت ه باشید، میکرد

 تصفحا تمامی در که باکسیچت از استفاده با .است شده ساخته پیام دریافت و ارسال برای پیداست

 .دهید پیام نظرتان مد افراد به توانیدمی دارد، وجود راست سمت در و پایین در لینکدین
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  24  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

  )Notifications(هااعالن .5

ید تواناند، وجود دارد. شما میهایی که سایر افراد انجام دادهدر بخش نوتیفیکشن امکان مشاهده فعالیت

 خصیش صفحه به فردی اگر همچنین. ببینید را غیره گذاشتن وکردن و کامنتهایی چون الیکفعالیت

 . شوید مطلع آن از توانیدمی نیز باشد شده وارد شما

 داشتن برای. دارید اختیار در یکجا صورت به رو مهم هایاعالن یا و دیگران سمت از تعاملی هر اینجا

 .باشید داشته مناسب زمان در مناسب هایواکنش و کنید چک مرتباً را بخش این بهتر، تعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  21  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

  )Me(حساب کاربری .6

توانید در صورت نیاز ویرایش است. شما میدر بخش حساب کاربری تمام اطالعات شخصی قابل نمایش و 

 خواهد داده نمایش شما برای کوچک باکس یک Me روی زدن با. تغییراتی را در پروفایل خود ایجاد کنید

 دمینا اگر. است پذیرامکان زبان انتخاب و شخصی حریم و پروفایل به مربوط تنظیمات بخش این در. شد

 ویر کلیک با همچنین. بود خواهد پذیرامکان طریق این از آن پنل انتخاب امکان باشید، شرکتی پیج

View Profile را پروفایل مختلف هایبخش ادامه، در. کنید مشاهده را خود پروفایل جزئیات توانیدمی 

 .کنیممی معرفی
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  22  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

  را  به شرح ذیل تکمیل کنید.ها توانید تمام بخشکه در ادامه تصویر آن آمده است، می View Profile در قسمت

  عکس کاور یا همان هدر (Background picture)  

یوی باشد، بهتر است آرش واضح، باکیفیت و مرتبط با کار و تخصص ما کنیم بایدعکسی که انتخاب می

 ردنک اضافه ای از شما باشد.نوشتهتواند لوگوی شما، بخشی از میز کارتان یا دستنباشد. این عکس می

 عالمت روی است کافی. است پروفایل عکس کردن اضافه به شبیه هم لینکدین پروفایل به کاور تصویر

 کنید.  کلیک (1)باکس شماره  راست سمت خود، پروفایل نقطه باالترین در دوربین

 انجام هک کاری روی باشد، داشته تمرکز خودتان تصویر روی باید که فایلورپ عکس خالف بر کاور، تصویر

 باییزی و هستند مرتبط شما کار به هم نامحسوس صورت به که تصویرهایی انتخاب. دارد تمرکز دهیدمی

 .باشد مناسب تواندمی هم دارند خاصی
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  23  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 عکس پروفایل (Background picture) 

 زیادی اتمطالع. دارد زیادی بسیار اهمیت لینکدین پروفایل به باکیفیت پروفایل عکس یک کردن اضافه

 گیریتصمیم در زیادی تاثیر لینکدین در پروفایل تصویر بودن ایغیرحرفه یا ایحرفه که دهدمی نشان

 روی است کافی کنید، عوض را خود فعلی تصویر خواهیدمی اگر .دارد شما با همکاری برای کارفرمایان

 کنزدی لینکدین، در فایلوپر عکس کردن اضافه برای. کنید کلیک( 1)باکس شماره  خود پروفایل عکس

 کلیک( است دوربین شکل به آن ، که در این حالت آیکون1سمت چپ )باکس شماره  صفحه باالی به

 تفادهاس با لحظه همان یا کنید انتخاب را خود گالری در موجود هایعکس از یکی توانیدمی سپس؛ و کنید

 .بگیرید جدیدی عکس خود، کامپیوتر یا موبایل دوربین از

 

 
 

 داشته نظر در ایحرفه پروفایل عکس یک کردن اضافه برای را زیر موارد حتما شد، گفته که همانطور

 :باشید

 کنید انتخاب را مناسب ایزمینهپس و باال باکیفیت عکسی. 

 باشید خودتان حاضر نفر تنها عکس، در حتما. 

 داشته تصویری چه خود حرفه در دارید دوست یا پوشید؟می کاری مصاحبه یک برای لباسی چه 

 .باشد داشته خود در را هاییسوال چنین جواب که کنید انتخاب را پروفایلی عکس باشید؟
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  20  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 ( ویرایش مقدماتیEdit intro) 

صفحه ، کلیک کنید. در (1)باکس شماره  است شکل مداد برای تکمیل اطالعات خود، روی آیکونی که به

(، شغل headline در لینکیدن با نام)توانید اطالعات کلی خود از جمله اسم، بیو کوتاه می جدیدی که

 در را تکمیل کنید. سعی کنید( ۶تا  ۲های شماره )باکس کاری، تحصیالت و محل زندگیزمینه فعلی، 

headline زمینه کاری و انگیزه خود را معرفی کنید. 
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  25  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  26  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 ( اطالعات تماسcontact info) 

 توانید از دو روش زیر اقدام نمایید.میبرای تکمیل اطالعات تماس خود 

 کلیک کنید. ( 1)باکس شماره  contact info در بخش پروفایل خود رویروش اول: 

 کلیک نمایید.( ۲)باکس شماره  contact infoروی گزینه  ،در منوی اصلی تکمیل اطالعات :روش دوم

با استفاده از شود. یک صفحه جدید رو به روی شما باز می های باالآیکونهر یک از بعد از کلیک روی 

ا اطالعات موجود را ویرایش موارد جدیدی را به اطالعات تماس اضافه کرده ی( ۲)باکس شماره آیکون مداد 

 کنید.

آدرس صفحه لینکدین  بهتر است کنید.میمشاهده را  (4)باکس شماره  صفحه خود URL در بخش اول

آن  یدتوانل عدد و حروف اضافی است. میکنید. آدرس صفحه در حال حاضر شام ۲سازیشخصیخود را 

 گزینه بعدی شماره تماس هست .باشد به عنوان آدرس صفحه تانتا تنها اسم و فامیلی خود یدتغییر دهرا 

نمایید، و یا در نام در این قسمت مشاهده میکه در صورت تکمیل آن در زمان ثبت (5)باکس شماره 

که  (6)باکس شماره  توانید شماره تماس خود را تغییر دهید. گزینه بعد، آدرس شماستصورت لزوم می

اه و به م (۶)باکس شماره  توانید آنرا وارد نمایید. اطالعات بعدی تاریخ تولد شمادر صورت صالحدید می

ماره )باکس ش ای برای نمایش تاریخ تولد به مخاطبان شماروز هست، در صورت تکمیل این فیلد گزینه

وجود دارد. با انتخاب این گزینه ( 9)باکس شماره  add website با نام بعدی ایگزینهشود. فعال می (8

یکی از مخاطبان خود  توانیدهمچنین می .سایت خود را به پروفایل خود اضافه کنیدتوانید آدرس وبمی

 اضافه کنید. (1۰)باکس شماره  های اجتماعی منتخبرسانی فوری از طریق شبکهرا بعنوان پیام

 

                                                           
ری گذاری لینک حساب کارباین کار فرایند اشتراکبا تر خواهد بود. ایحساب کاربری لینکدین خود را شخصی سازی کنید، پروفایل شما حرفه URL اگر. 2 

 .لینکدین شما باز شود یهوجو کند، احتمال دارد صفحوجو اسم شما را جستموتورهای جستاگر کسی در  شود.تر میشما در لینکدین را راحت
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  27  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  28  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  29  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 اضافه کردن بخش( های پروفایلadd profile section ) 

های کلیک کرده و بخش( 1)باکس شماره   add profile sectionتوانید رویمیدر بخش پروفایل 

به طور کلی این قسمت شامل سه بخش )هسته، توصیه شده و  .مختلفی را به اکانت خود اضافه کنید

های مخصوص به خود هستند. در ادامه (، که هر کدام دارای زیربخش۲شود )باکس شماره تکمیلی( می

 شود معرفی خواهد شد.باعث بهتر دیده شدن شما در لینکدین میهایی که قسمت
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             راهنمای ایجاد پروفایل در                             
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  34  پزشکی معاونت پژوهشی، دانشکده

 

About:Add  ها و البته تجارب ای از عالیق، انگیزهتوانید خالصهمی قسمت این با کلیک کردن روی

 .خود را بنویسید

EducationAdd  : شودمیتحصیل، رشته، دانشگاه و درجه و پایان شامل سال شروع این قسمت. 

Position:Add   با کلیک روی این قسمت وارد صفحهExperience این بخش یکی شوید. می

ت، نام شرکمل ین قسمت متشکل از سوابق کاری شاهای پروفایل لینکدینتان است. ابخش ترینمهم از

گزینه ، است. دهیددادید یا میت، توضیح مختصر در مورد آن پوزیشن و کاری که آنجا انجام میسم

عالوه )+( را برای اضافه کردن یک تجربه جدید، انتخاب کنید. هر تجربه شما، در واقع یک موقعیت به

 .شغلی است که در گذشته داشتید یا در حال حاضر مشغولش هستید

SkillsAdd : یک شامل بگوییم، خالصه بخواهیم اگر. شوندمی وارد قسمت این در تخصصی هایمهارت 

 اصالح به را آن توانندمی تمایل صورت در افراد یبقیه که شودمی شما تخصصی هایمهارت از سری

Endorse کنند. 

CertificationsAdd Licenses &  :اگر مورد یا مواردی دارید حتما . این بخش بسیار مهم است

 .متمرکز باشید تخصص خود ها و مدارک مرتبط بااضافه کنید. بیشتر روی گواهینامه

RecommendationsAdd  :نامه نظر کوتاهی از کاربران لینکدین درباره شما است که روی توصیه

نکدین ترین ابزار برای افزایش اعتبار لینامه را مهمشود. شاید بتوان توصیهپروفایلتان به اشتراک گذاشته می

 عتماد و ایجاد اعتبار داشتهتواند تاثیری بسیار زیادی در جذب انامه میدانست. داشتن حداقل سه توصیه

نامه ها داشتید و از دوستان خود بخواهید یک توصیهاز همکاران و مدیرانی که تجربه خوبی با آن.باشد

 ها صحبت کنید و خودتاننامه آورده شود با آنبرایتان بنویسند. حتما درباره آنچه دوست دارید در توصیه

 .هید تا نتیجه بهتری داشته باشیدها ایده بدنامه به آنبرای نوشتن توصیه

را به طور کامل تکمیل نمایید. این بخش شامل انتشارات، ثبت اختراعات،  Additionalبهتر است زیرمنوهای بخش 

 قرار دید معرض در را خود مثبت هایویژگی و توانایی که مادامی تاها، جوایز و افتخارات و غیره هست. پروژه

 و االتمق ها،پست قالب در. کنیدنمی تجربه خود کار در زیادی پیشرفت نتیجه در و شد نخواهید شناخته ندهید،

 .کنید معرفی افراد به را هایتانویژگی و کاری سواد خود، هایکامنت
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( به ویرایش لینک 1)باکس شماره  Edit public profile & URLتوانید از طریق گزینه می profileدر قسمت 

URL از طریق گزینه  های پروفایل عمومی خود بپردازید.و تنظیمات قابلیتAdd profile in another language 

 اضافه نمایید.در این شبکه اجتماعی  ها نیزتوانید پروفایل خود را به سایر زبان( نیز می۲)باکس شماره 

 یگزینه فرضپیش صورتبه کنید،می مشاهده تصویر در که طورهمان Edit public profile & URLدر صفحه 

Your profile’s public visibility  کارفرمایان تا کندمی کمک شما به گزینه این باشد؛می فعال(  ۲)باکس شماره، 

در زیرمنوهای این . گردد هموارتر شما شدن استخدام مسیر و کنند پیدا لینکدین در را شما پروفایل راحتیبه

توانید انتخاب ( را نیز می4بخش نیز نمایش و یا عدم نمایش عکس پروفایل، عکس کاور و غیره )باکس شماره 

 نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

1 

۲ 

https://www.linkedin.com/in/maedehkheirabadi/edit/secondary-language/
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۲ 

4 

ویرایش لینک 

 URL و

Content از  

این مسیر نیز 

 مهیا است.
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 معرفی بخش تنظیمات

از منوی  در نوار باالی صفحه کلیک کنید. سپس me برای دسترسی به بخش تنظیمات لینکدین روی آیکون

وارد متوانید تغییراتی را روی رمزعبور، ایمیل و در بخش تنظیمات می. را انتخاب کنید Privacy s &setting اکانت

 .کنیمرا بیشتر بررسی می لینکدین این چنینی اعمال کنید. در ادامه تنظیمات

 

 
 

renceseAccount pref: توانید به صورت دستی با تنظیمات خود، تجربه بهتری در استفاده از در این بخش می

فالو کردید و، کسانی که آنئزبان، تنظیمات مربوط به پخش وید لینکدین داشته باشید. در این قسمت امکان تغییر

 .و مواردی از این دست را مشاهده کنید

Sign in & security : این بخش مربوط به امنیت اکانت شما است. مواردی مثل تغییر رمز یا ایمیل، فعال کردن

 .در این قسمت از تنظیمات لینکدین قرار دارد غیره ای وتایید دو مرحله

Visibility:  بینند، های شما را بها و استوریتوانند ایمیل، کانکشنلینکدین، اینکه چه کسانی میفعالیت خود در

 .از این قسمت قابل کنترل است

Communications: نامه برایتوانند به شما دعوتاینکه چه کسانی می connect  شدن ارسال کنند، لینکدین

مربوط به ارتباط برقرار کردن با دیگران و لینکدین در  در چه مواردی اجازه دارد به شما ایمیل بزند و تمام مسائل

 .این بخش قابل تنظیم است
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Date privacy :توانید محدود در این بخش استفاده لینکدین از اطالعات خود به منظور نمایش تبلیغات را می

 .را تغییر دهید Job seeking preferences) (کنید و تنظیمات مربوط به کاریابی در لینکدین

Advertising data: توانید نمایش تبلیغات در لینکدین را با عالیق خود همراستا کنیددر این بخش می. 

 

 
 

از  در نوار باالی صفحه کلیک کنید. سپس me لینکدین روی آیکون هامدیریت فعالیتبرای دسترسی به بخش 

 کنیم.های این بخش را بررسی میدر ادامه قابلیت .را انتخاب کنید Manage، Post & Activity منوی
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All activity :د یا ایهر فعالیتی که انجام داده باشید در این قسمت قابل مشاهده است. مطالبی که منتشر کرده

 .اید نیز در این بخش قابل مشاهده هستندهایی که گذاشتهشود. همچنین کامنتاید نشان داده میالیک کرده

Articles :شود.اید در این قسمت نشان داده میتان به اشتراک گذاشتهتمام مقاالتی که در صفحه 

Posts :شود.اید در این قسمت نشان داده میتان به اشتراک گذاشتههایی که در صفحهتمام پست 

Documents :شود.می اید در این قسمت نشان دادهتان به اشتراک گذاشتهتمام مدارکی که در صفحه 

Interests :هایی را که به ها و شرکتتوایند گروههای خود را در این بخش قرار دهید. شما میمندیلیست عالقه

 .آنها عالقه دارید به این بخش اضافه کنید

Followers :کنندمنظور کسانی هستند که شما را در لینکدین دنبال می. 

Following : کنیدها را در لینکدین دنبال میآنمنظور کسانی هستند که شما. 

Unfollow :انید توکند را ندارید میهای شماست، ولی قصد دیدن مطالبی که منتشر میکانکشن واگر فردی جز

 .ماندهای شما باقی میکانکشن وکنید. فرد جز آنفالواو را
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 با اصطالحات رایج مربوط به لینکدین آشنا شوید

 3و2و1اعضای درجه 

این  کنید. اگرها، عددی را در کنار پروفایل دیگران مشاهده میاحتماال در لینکدین، به خصوص در بخش کانکشن

همان درجه یک باشد، یعنی این فرد به صورت مستقیم با شما در ارتباط است. )شما  st degree-1عدد به شکل 

 (.کنیدمیها درخواست دوستی ارسال کرده و همدیگر را دنبال یا آن

های شما در ارتباط هستند اگر این عدد درجه دوم باشد، یعنی این فرد با یکی از افراد درجه یک لیست کانکشن

ها هم افرادی هستند که با درجه ها درخواست دوستی بدهید. درجه سومتوانید از طریق لینکدین به آنو شما می

توانید درخواست دوستی بدهید. دسته آخر، ود لینکدین میشدند. به این دسته هم از طریق خ connect هادوم

ها وجود ندارد و باید از طریق هستند که هیچ ارتباطی میان شما و آن (out of network) افراد خارج از محدوده

 .ها درخواست دوستی ارسال کنیدایمیل به آن

Inbox 

 .یدکنها و گفتگوهایی که داشتید را مشاهده میهای اجتماعی دیگر، پیاممثل شبکه inbox یاmessage  در بخش

Introductions 

Introduction به معنای معرفی است. در لینکدین، وقتی قصد دارید با کاربر دیگری connect  شوید و همدیگر را

 .ارسال کنید Introduction نامه یا هماندنبال کنید، باید برای او معرفی

Invitations 

Invitations به معنای دعوتنامه است. اگر دیگران قصد هم connect  شدن به شما را داشته باشند، برایتان دعوتنامه

 .کنندارسال می

Mention 

های اجتماعی است. وقتی کسی آیدی شما را در جایی تگ کند، به اصطالح منشن در لینکدین مثل بقیه شبکه

 .شما را منشن کرده است
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 ها در لینکدینانواع اکانت

به دو صورت تعریف شده است. یک حالت به اکانت کلی یا رایگان و یا اکانت پایه معروف  عضویت در لینکدین

 صورت  هب ما عضویت میشویم عضو که ابتدا در چند هر. دارد نام پرمیوم واکانت است و نوع دیگر که رایگان نیست 

تواند پروفایل خود را نام، با حساب رایگان خود میهر شخص حقوقی و حقیقی پس از ثبت .است رایگان و پایه

ایر روزرسانی کند، از سسازی کند و از برخی امکانات اکانت رایگان استفاده کند. مثالً پروفایل خود را بهسفارشی

 .کاربران دعوت کند و یا درخواست شغل ارسال کند

 اکانت رایگان لینکدین 

ترین شبکه اجتماعی برای انتخاب شغل ایدانید شبکه اجتماعی لینکدین بهترین و حرفهطور که میهمان

مناسب و ساخت و به روزرسانی رزومه و گذاشتن آن در معرض دید بسیاری از کسب و کارها است. با 

کلیه  ید و ازصورت رایگان عضو این شبکه اجتماعی شوتوانید بهاستفاده از اکانت رایگان لینکدین می

شده در آن دیدن کنید. ارتباطات خود را گسترش دهید، از اخبار کمپانی یا های درجمباحث و پست

های مورد عالقه خود آگاه شوید و بسیاری از امکانات دیگر با این نوع اکانت هم در دسترس شما دانشگاه

 هست

 اکانت پرمیوم لینکدین 

م باید هزینه پرداخت کنید ولی این هزینه نسبت به امکاناتی که برای استفاده از اکانت لینکدین پرمیو

 گذارد، بسیار معقول و منطقی استلینکدین در اختیار شما می

 :دسته به ترتیت اولویت به شرح زیر است 4این شبکه اجتماعی دارای 

 (Premium Career) اکانت پرمیوم ویژه متقاضیان استخدام .1

 (Premium Business) کارهااکانت پرمیوم ویژه کسب و  .۲

 (Sales Navigator) اکانت پرمیوم ویژه بازاریابی و فروش .۲

 (Recruiter Lite) هایی با فرآیند استخدام مداوماکانت پرمیوم ویژه شرکت .4
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 منابع:

 https://blog.kaprila.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%

85%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%

8C%D9%86/ 

 

 https://infogramacademy.com/blog/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B

4-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/ 

 

 https://infogramacademy.com/blog/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%

A7%D8%B1%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%

8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/ 

 

 https://linkedin.com 

 

 https://ourlinkedin.com/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A

7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%6

%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B3D

8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%85%D8%B9%D9

%85%D9%88/ 

 

 https://techrato.com/2018/12/03/training-with-linkedin/ 

 

 https://transis.me/blog/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%%

D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87D9

%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84linkedi

n/ 

 

https://blog.kaprila.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://blog.kaprila.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://blog.kaprila.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://infogramacademy.com/blog/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://infogramacademy.com/blog/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://infogramacademy.com/blog/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://infogramacademy.com/blog/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://infogramacademy.com/blog/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://linkedin.com/
https://ourlinkedin.com/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%256%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B3D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88/
https://ourlinkedin.com/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%256%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B3D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88/
https://ourlinkedin.com/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%256%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B3D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88/
https://ourlinkedin.com/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%256%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B3D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88/
https://ourlinkedin.com/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%256%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B3D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88/
https://techrato.com/2018/12/03/training-with-linkedin/
https://transis.me/blog/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%25%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84linkedin/
https://transis.me/blog/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%25%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84linkedin/
https://transis.me/blog/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%25%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84linkedin/
https://transis.me/blog/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%DB%25%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84linkedin/

