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 :نینکدیل یاصطالحات و ابزارها یمعرف

 قسمت شودیبه شما نشان داده م نینکدیکه هنگام ورود به ل یاصفحه نیاول home خانه است ای. 

 در قسمت My network نینکدیل یاعضا یو برا دیرا مشاهده کن نینکدیل گریبا افراد د تانیهاکانکشن ایها ارتباط دیتوانیم 

 یزیقسمت مانند چ نی. ادیو مطالبشان را دنبال کن دیداشته باش یدسترس شانیصبه صفحه شخ دیتا بتوان دیدرخواست ارتباط بفرست

 .و فالور مشخص شده است نگییفالو نوانبا ع نستاگرامیاست که در ا

https://www.linkedin.com/
https://apps.apple.com/us/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=en


 قابل مشاهده است نینکدیل لیشما در بخش پروفا یتمام اطالعات فرد. 

  ایدر قسمت عنوان Headline یکاربرها هیاول ییآشنا یبرا شتریقسمت ب نی. ادیسیدرباره خودتان بنو یمختصر حیتوض دیتوانیم 

  .کسب و کارتان است ایبا شما  گرید

 قسمت در Current Position شودینوشته م تانیفعل یشغل گاهیجا. 

 در قسمت Education تر کامل حاتیتوض انیب یبرا نیچنو هم دیرا درج کن تانیلیمدارک و سوابق تحص دیتوانیم التیتحص ای

 .دیخالصه مراجعه کن ای Summary درباره خودتان به قسمت

 انجام بدهد که به  یگرید تیهر فعال ایجواب کامنت شما را بدهد و  ایپست شما کامنت بگذارد  یرو یها کسکانکشن انیاگر از م

  .هد شدبه شما اطالع داده خوا Notifications کند در قسمت دایبه شما ارتباط پ ینوع

 نهیبا استفاده از گز Messaging نیتان را از ارزومه دیتوانی. معموال مدیارتباط برقرار کن گرانیبا د امیبا رد و بدل کردن پ دیتوانیم 

ه مشاور ای ییها راهنماو از آن دیگو کنوبا متخصصان حوزه خودتان گفت ایو  دیها ارسال کنها و سازمانصاحبان شرکت یقسمت برا

 .دیریبگ

 ای یدر قسمت تجربه کار دیاکه بوده یمختلف یهاها و سازمانشما از کار در شرکت یکار یهاتجربه Experience  نشان داده

 .دیقرار بده د،یکنیرا که دنبال م ییهاگروه ایکسب و کارها  دیتوانیم هایمندعالقه ای Interests خواهد شد و در قسمت

 در قسمت زیشما ن یهاییها و توانااز مهارت یفهرست Skills & Endorsements ییهامهارت دیتوانینشان داده خواهد شد. م 

و  دیارا گذرانده یاگر دوره خاص نیچن. همدیقسمت اضافه کن نیمشاوره و ... را به ا س،یتدر ییتوانا ایمختلف  یافزارهامثل کار با نرم

 Accomplishments ایها را در قسمت دستاوردها دوره نیمدارک ا دیتوانیم دیادهیآموزش د ییاهکالس یرا ط یمهارت خاص

 هیشما توص یبرا توانندیم دیانوشته نامههیها توصآن یکه برا یکسان ایدوستان شما  Recommendations در قسمت دیثبت کن

  .سندینامه بنو

 ایخودتان  یهاپست یکه رو ییهاکیها و الکامنت ایو  دیاکه منتشر کرده ییهامثل پست تانیهاتیتمام فعال دیتوانیم تینها در 

 .دیمشاهده کن All activityدر قسمت  د،یاگذاشته گرانید

  

 :و کار با شبکه اجتماعی لینکدین LinkedInچند توصیه درباره نحوه تکمیل 

URL دیکن یسازیرا شخص نتانینکدیل جیپ 

 شیتر شدن پ یاشما به سمت حرفه جیپ کندیشده است که کمک م یساز یشخص URL داشتن نینکدیاز نکات مهم در ل یکی

صفحه  URL در قدم اول نیشود. بنابرا تیهدا نینکدیشما در ل یشخص چیشما را سرچ کرد به پ لیاسم و فام یبرود و اگر کس

 .دیکن یساز یرا شخص تانیکاربر

 دیسیبنو حیرا صح اسمتان

 نینکدیل یهالیبه پروفا یاما اگر سر دیآیاز پس آن برم یاست که هرکس یاکار ساده یسیکه نوشتن اسم به انگل دیفکر کن دیشا

مثال  ی. براشوندیگرفته م دهیبودن، ناد یهیکه از شدت بد ی. اشتباهاتدیشویها ممتوجه اشتباهات فاحش در نوشتن اسم د،یبزن

 نیچنهم .با حروف بزرگ نوشته شود دیبا یخانوادگ اشتباه است و حرف اول در نام و نامreza ahmadi نوشتن اسم به صورت

 یفاصله مجددا با حروف فارس کیو بعد با  دیکن پیتا یسیو در قسمت اسم، اول اسمتان را به انگل دیعمل کن تریابهتر است حرفه

و در سمت راست اسم  تانیسیدر سمت چپ اسم انگل دیگذار یپست کامنت م کی یبرا یکار وقت نی. با ادیکن پیسمتان را تاا



 اشیدارید ییبایو ز کندیتر مزبان راحت یکاربران فارس یمساله خواندن اسمتان را برا نیشد و هم اهدشما نشان داده خو یفارس

 .دهدیم شیرا هم افزا

 دیعنوان مناسب استفاده کن کی از

فرصت را از  نیپس ا دیکن یتا خودتان را معرف دیکاراکتر فرصت دار 120. شما به اندازه دیریبگ یرا جد نینکدیعنوان در ل نوشتن

 ندزنیشما سر م یکه به صفحه کاربر یقضاوت افراد یداده خواهد شد و رو شینما نینکدیاسم شما در ل ریعنوان ز نی. ادیدست نده

ها خودتان را جمله نیو موثرتر نیتربا کوتاه دیکن یسع نی. بنابراکندیم یادیشما کمک ز نگیبرند ونالموثر است و به پرس اریبس

که در  یحاتیمانند توض دیتوانیقسمت هم م نیدر ا نیچن. همدیرا گسترش بده تانیهاها و تماسراه ارتباط نیو از ا دیکن یمعرف

 .دیاستفاده کن یو فارس یسیکلمات انگل بیقسمت اسم داده شد، از ترک

 دیداررا به روز نگه تانیکاربر حساب

و  تانیبا به روز کردن اطالعات در صفحه کاربر نیبودن شماست. بنابرا ریگیدهنده فعال و پنشان یروز نگه داشتن حساب کاربر به

و  دیفعال باش طیمح نیبه طور مداوم در ا تانیمرتبط با حوزه تخصص یهاپست یشتن روها و کامنت گذاشرکت کردن در بحث

 رمرتبطیغ یگذاشتن محتواها و از به اشتراک دیو اطالعاتتان را به روز نگه دار دیاضافه کن نینکدیرا به رزومه ل دتانیجد یهاتجربه

 .دیکن یو پراکنده خوددار

 دیانتخاب کن نینکدیل لیپروفا یعکس مناسب برا کی

قسمت از عکس خودتان  نیشماست. حتما در ا یشما جلب توجه کند عکس صفحه کاربر نینکدیکه ممکن است در ل یزیچ نیاول

استفاده در  یهم چندان برا یپرسنل یها. عکسدیکن یمرتبط خوددار ریغ یهاعکس ای ایو از قرار دادن عکس اش دیاستفاده کن

مثال  یها منتقل کند. براکه فضا و حس و حال کار را به مخاطب دیاستفاده کن یکسبهتر است از ع ستندیمناسب ن نینکدیل طیمح

 زیپشت م یاز عکس کندیرا به مخاطب منتقل م حیکه حس تفر عتیطب ایباز  یدر فضا یمنتشر کردن عکس یبهتر است به جا

  .دیذارهستند، بگ نینکدیل طیکه در مح یافراد یرو یشتریب ریتا تاث دیکارتان استفاده کن

 ستیبودن ن یانوشتن نشانه حرفه یسیانگل

 یسیرا به زبان انگل نینکدیبهتر است رزومه ل دیکن تیفعال یالمللنیدر سطح ب دیتوانیاست که م یاکسب و کار شما به گونه اگر

 یانشان دهنده حرفه تانیهاها و تخصصنوشتن مهارت یسیاست انگل رانیا یداخل یمحدود به فضا تانیاما اگر حوزه کار دیسیبنو

  .دیحفظ کن نینکدیل یکسب و کار یرا در فضا تتانیو هو دیخودتان استفاده کن یاز زبان مادر ستو بهتر ا ستیبودن شما ن

 دیکامل خودتان استفاده کن یمعرف یقسمت خالصه برا از

 نی. خوب است در ازنندیبا شما به آن سر م شتریب ییآشنا یبرا گرانیاست که د یقسمت نینکدیاز عنوان، قسمت خالصه ل بعد

استفاده  گونهتیروا یخالصه کیو از  دیسیننو ترواریرا ت هایی. توانادیاشاره کن تانیهاییها و توانابه مهارت ترییقسمت به صورت جز

 نیدر ا نیچنآشنا شوند. هم تانیکار یهابا شما و تخصص و تجربه شتریمتنتان را بخوانند و ب یتا افراد بدون احساس خستگ دیکن

 یرو یمثبت ریتاث تانیکار یهاتیو با برجسته کردن موفق دیسیهم بنو دیرو دار شیکه پ یریها و مساز هدف دیتوانیقسمت م

 .دیقضاوت افراد بگذار



 دیکن لیرا تکم التیمربوط به تحص قسمت

. اگرچه دیاند متصل شودانشگاه شما بودههم ایاز افراد که هم رشته  یابه شبکه دیتوانیام دانشگاهتان مو ن یلیدرج مدارک تحص با

 ستیشما ن یلیمدرک تحص یخارج یهاها به خصوص شرکتاز شرکت یاریبس یریگمیامروز مالک تصم یکسب و کار یایکه در دن

 نینکدیرا در رزومه ل تانیلیاما خوب است که اطالعات تحص دیشویقضاوت م تانیو سوابق کار هامهارت ها،ییبا توانا شتریو شما ب

اگر قصد  د،یوصل شو تانیهایدانشگاهو هم هایارشتهاز هم یاریبه بس دیتوانیاست که م نیقسمت ا نیا دهیفا نیترکم د،یقرار بده

 اریبس نهیزم نیدر ا تواندیم نینکدیل د،یمختلف دار یهابه افراد با تخصص ازین و دیدار دیجد تیفعال کیشروع  یبرا یسازمیت

  .کننده باشدکمک

  دیو لحن مناسب گفت و گو کن اتیادب با

دادن به  امیبا پ دیتوانی. شما نمستین یرتخصصیغ یهااست و مناسب گفت و گوها و معاشرت یکسب و کار یفضا کی نینکدیل

. از دیاوقات فراغتتان استفاده کن یصحبت براکردن دوست و هم دایپ یبرا نینکدیاز ل رمعمولیغ یهاشرتو معا رمرتبطیافراد غ

. دیشده استفاده نکن یآماده و کپ یهاامیو از پ دیصحبت کن گرانیمخصوص خودتان با د یهابهتر است با کلمات و جمله یطرف

و متخصص نخواهند  یادر ارتباط برقرار کردن شما با افراد حرفه یریو تاث شوندیگرفته م دهیآماده معموال ناد شیاز پ یهاجمله

 .گذاشت

 دیسیبنو نینکدیل یمناسب فضا یمحتوا

مطالب  ایو  تانیکار اتیخودتان را با نوشتن تجرب یصفحه کاربر دیهزار صفحه و رزومه وجود دارد اگر شما نتوان ن،ینکدیل در

خود  نینکدیل لیپروفا یبرا نیشد. بنابرا دینخواه دهیانبوه صفحات د نیدر ب د،یکن زیصفحات متما گریاز د تتان،یحوزه فعال یتخصص

از  ایو  دیها سوال کناز مخاطب د،یکن کیرا هم شر گرانید تانیکار یهادر نوشتن تجربه دیتوانید، میداشته باش یاستراتژ کی

  .بگذارند انیها با شما در ممنتمشابهشان را در قسمت کا اتیکه تجرب دیها دعوت کنآن

 دینکن کیرا ال تانیبا حوزه کار رمرتبطیغ یهاپست

 تیفیکیمرتبط و ب ریمطالب غ نیشما نشان خواهد داد. بنابرا یهاشما را به تمام کانکشن یو کامنت یکیال یهاتیتمام فعال نینکدیل

سازمان  کی ری. اگر مددیو فقط به محتوا توجه کن دیکردن مطالب، اسم اشخاص را کنار بگذار کیدر ال نیچن. همدینکن کیرا ال

و بهتر  ستیآشنا ن نینکدیل یهنوز با کارکرد فضا یعنی کندیمنتشر م نینکدیغذا و ... در ل ایعکس مربوط به گل  کیمعتبر هم 

 شودیشدن آن مطلب م دهید شتریباعث ب دیدهیپست انجام م کی یکه شما رو یتیهر فعال د،یپست بگذر نیاز کنار ا تفاوتیاست ب

 .شودینم هیتوص ییهاپست نیچن یگذاشتن رو یکامنت اعتراض یحت نیبنابرا

 دینکن دییرا تا شانیهااز افراد، مهارت یشناخت کار بدون

اگر از دوستان  ی. حتدینکن دییتا د،یها نداراز آن یبه لحاظ کار یشناخت چیو ه دیشناسیرا که نم یافراد یهاییو توانا هامهارت

 نیچننباشد. هم شیهامهارت یشما رو دییاز تا یینه؟ بهتر است ردپا ایرا دارد  کسیمهارت ا دیدانیشما نم یاست ول کتانینزد

که شما  لیدل نیفقط به ا کنندیم دییروز هم با شما کار کرده باشند تا کی یکه حت نیشما را بدون ا یهارتاز افراد مها یاریبس



کار اشتباه  کیو  دیو صادقانه جلو برو دینشو ینیچن نیا ی. خوب است که اصال وارد فضاهادیانجام بده شانیکار را برا نیهم متقابال ا

 .دیپاسخ نده گریکار اشتباه د کیرا با 

 دیصادق باش

 یها و مهارت ها ییتوانا انیدر هنگام ب دیکن تیداقت را رعاص نینکدیل یخود در شبکه اجتماع یمشخصات حرفه ا لیتکم هنگام

 نیریاز شما در ذهن سا یمنف یریتصو نیریسا یوجود دارند و عدم صداقت شما بر رو زیشبکه دوستان شما ن نی. درادیخود غلو نکن

 .خواهد ساخت

 دیها استفاده نکن امیفرض در پ شیمتن پ از

 یبرا یامیداده و خود پ رییفرض در نظر گرفته حتما آن را تغ شیپ یامیپ نینکدیل گرید یارسال درخواست ارتباط به فرد هنگام

 .دیستیقائل ن یارتباطات خود ارزش چندان یرساند که شما برا یرا به نظر م نینکته ا نیا تی. عدم رعادیسیفرد مورد نظر بنو

 


