آموزش ایجاد پروفایل لینکدین به شکل حرفه ای
مقدمه ای بر لینکدین
امروزه شبكه هاي اجتماعي فراواني در سراسر جهان داريم كه به تناسب فضاي
كلي خود موفق به جذب كاربران زيادي شده اند.
بدون شك در فضاي تخصصي و كاري ،لينكدين حرف اول را
مي زند و امروزه به صورت يك اجبار و بايد ،براي اكثر مشاغل درآمده است.
برای اطالعات بيشتر به مقاله لينکدين چيست مراجعه شود.
برخالف اكثر ابزارهاي فضاي مجازي كه صرفا عضويت ،كافي است در لينكدين
شما براي اينكه فايده كامل ببريد بايد كارهايي بيش از يك عضويت ساده انجام دهيد
و با قواعد كار با لينكدين آشنايي داشته باشيد .قبال در خصوص نحوه عضويت در
لينکدين مقاله کاملی همراه با فيلم آموزشی ارائه شده است که می توانيد آن را
مطالعه کنيد .در اين مقاله همه نكاتي كه شما بايد براي تكميل يك پروفايل حرفه اي
بدانيد آورده شده است.
لينکدين فرصتی فوق العاده برای اشتراک گذاری تخصص ،ايدهها و خدمات خود
با شرکای احتمالی آينده و مشتريان بالقوه فراهم میکند .اين که آيا شما از لينکدين
برای کسب و کار در منزل استفاده می کنيد يا به دنبال يک کار مستقل هستيد ،يك
شركت توليدي يا بازرگاني داريد و به دنبال بازار جديد هستيد يا يك نيروي كار
هستيد كه به دنبال كسب موقعيت هاي شغلي بهتر است خيلي فرقي ندارد به هر
حال مشخصات پروفايل لينکدين شما در جذب مخاطبين و فرصت هاي تجاري يا
كاري بسيار مهم است و با هر هدفي كه در لينكدين هستيد بايد تكميل پروفايل شما
بر مبناي استانداردهاي لينكدين صورت پذيرد تا بيشتر ديده شويد.
در اين مقاله با شما هستيم تا يك نگاه كلي و جامع به پروفايلمان در لينكدين داشته
باشيم.

قبل از ايجاد پروفايل در لينكدين بايد عضو اين وب سايت شويد .جهت اطالع از
مراحل عضويت به مقاله و فيلم مربوطه آموزش ويديويی نحوه عضويت در
.لينکدين مراجعه كنيد.

نكات مهم و كلیدي در پروفایل لینکدین
قبل از ايجاد و تکميل اطالعات پروفايل خود بايد نکاتی را در نظر داشته باشيد.
برخالف فيس بوک و ساير رسانههای اجتماعی که جنبههای اجتماعی ،زندگی
روزمره و سرگرمی و همچنين تجارت را در بر
می گيرد .لينکدين منحصرا ً برای حرفهایها و متخصص رشته هاي مختلف در
نظر گرفته شده است .تقريبا نيمی از اعضای لينکدين افراد با نفوذ و تصميم گيرنده
در شرکتها هستند.
افراد در لينکدين يا شما را از قبل میشناسند ،و يا احتماالً شما را بر اساس جستجو
در لينکدين پيدا میکنند .روزانه بيش از يك ميليارد جستجو در لينكدين صورت مي
پذيرد.
خب اجازه دهيد از زاويه مقابل نگاه كنيم .براي اينكه پروفايل ما در نتايج جستجوي
ديگران بيشتر ديده شود بايد ببينيم مردم در رشته ما بيشتر چه عباراتي را جستجو
مي كنند .اين عبارت مي شود كلمات پرجستجو يا همان كلمات كليدي .هر چه از
اين نوع كلمات بيشتر در قسمت هاي مختلف پروفايل مان استفاده كنيم بيشتر ديده
مي شويم و راحت تر در اين فضاي بي انتها پيدا مي شويم.
همه ما معموال بر مبناي مهارتها يا صنايع و رشته هاي مختلف جستجو مي كنيم.
مثال من يك كارخانه توليد شكالت دارم و دنبال يك وارد كننده در كشور تركيه مي
گردم كه به او نمايندگي بدهم .مسلما اگر شركتي در پروفايل خود كلماتي مثل
شكالت ،وارد كننده به تركيه و نظاير آنها را آورده باشد به من پيشنهاد مي شود .به
همين دليل ،شما بايد مهارتهای صنعت مورد نظر خود را در نظر بگيريد و از
بهترين کلمات کليدی برای توصيف آنها استفاده کنيد .به عنوان مثالي ديگر ،اگر
شما يک تيم نويسنده مستقل در اختيار داريد ،کلمات کليدی و عبارات مناسب برای
شما می توانند “نويسنده مستقل” باشد .در هنگام ساختن پروفايل لينکدين ،از

عبارات کليدی خود در بخشهای مختلفی که مهارت و تجربه شما را توصيف می
کند استفاده می کنيد.
مورد بعدی که بايد به آن توجه شود تفاوت يك رزومه با يك پروفايل در لينكدين
است.
گذاشتن رزومه آنالين معمولی در لينکدين معموال کسل کننده است .در عوض بايد
نکاتی را ذکر کنيد مزايای همکاری با شما را برای ديگران شرح دهد.
همچنين تکميل يک نمايهی عمومی لينکدين به صورت حرفهای نياز به آشنايی با
تنظيمات مختلفی دارد که اين شبکهی اجتماعی در اختيار شما قرار داده است.
برای ويرايش آدرس لينکدين و چگونه پروفايل لينکدين را برای عموم قابل مشاهده
کنيم به مقاله بخش تنظيم پروفايل در لينکدين مراجعه شود.
قسمت هاي مختلف پروفایل لینکدین
يک پروفايل لينکدين دارای چندين مؤلفه اصلی است .برای ويرايش پروفايل
لينکدين ،امکان افزودن موارد بيشتر ،در صورتی که با مهارت و تجربه شما
مطابقت داشته باشد ،وجود دارد .در کنار اضافه کردن محتوای متنی ،می توانيد
لينکها ،اسناد ،فيلم و يک ارائه را نيز در اکثر بخش ها اضافه کنيد.
عکس پروفایل
اگر عالقه مند هستيد که در لحظه اول فردی که به پروفايل شما يا شرکت شما
مراجعه می کند جذب پروفايل شما شود و از ميان ده ها و شايد صدها پروفايل
مشابه ،شما را بخواند بهتر است نکات ذکر شده در اين مقاله را مد نظر قرار دهيد.
اثر عکس بر مخاطب چندين برابر متن است و همچنين سرعت انتقال پيام عکس
هم آنی است و لحظه ای .در حاليکه متن بايد کامل خوانده شود تا پيام ما رسانده
شود .ما در پروفايل لينکدين دو نوع عکس داريم  :عکس پروفايل و عکس بک
گراند.
عکس پروفايل در لينکدين دارای ويژگيهای مهمی می باشد که مفصال به آن
پرداخته ايم.

)(head lineعنوان
اين قسمت از نمايه شما مستقيما ً نشان دهندهی عنوان شما است .شما میتوانيد نام
خود را در آن بنويسيد ،اما اغلب داشتن ليستی از مهارتهايی که به آنها مشهور
هستيد مؤثرتر است .به عنوان مثال“ :علی نويسنده مستقل ،مريم نويسنده ،مصطفی
طراح سايت ،بهروز تهرانی کارآفرين ”.اطمينان حاصل کنيد که از کلمات کليدی
و عبارات مربوط به حرفهی خود استفاده می کنيد تا بتوانيد موثرترين ارتباطات
احتمالی را پيدا کنيد .می توانيد به مقاله کاملی در خصوص اهميت هدالين در
لينکدين مراجعه کنيد.
)(Summaryخالصه
خالصه به شما اجازه می دهد توضيحی از تجربه ،تخصص و اهداف خود بنويسيد.
دو بخش کلی وجود دارد:
تجربه حرفه ای و اهداف



تخصص ها



اين قسمت را بايد طوری پر کنيد که بر مزايای کار شما تاکيد شود .به عنوان مثال
 ،فقط نگوييد "من يک نويسنده مستقل هستم ".در عوض بگوييد" ،نوشتههای من
" باعث می شود کسب و کار شما از ديگران متمايز شود.
نکاتی که برای نوشتن يک خالصه خوب بايد رعايت کنيد شامل موارد زير است
اطمينان حاصل کنيد که اين قسمت با استفاده از گرامر مناسب نوشته شده و
.عاری از اشتباهات تايپی و اماليی است
از پاراگرافهای کوتاه يک يا دو جملهای استفاده کنيد 
!يک رمان ننويسيد 
از عبارات و کلمات کليدی خود در کجاهای مناسب استفاده کنيد .
سعی کنيد خالصه مطالب خود را جالب ،دقيق و جذاب بنويسيد 
هر يک از تخصص های خود را در يک خط جداگانه بنويسيد و آنها را به
صورت ليست در بياوريد.





ضرورت نوشتن سامری لينکدين و اينکه در سامری چه مواردی را بيان
کنيم بطور مفصل شرح داده شده است.



)(Experienceتجربهها
لينکدين به شما امکان می دهد تا يک رزومه آنالين را از تجربه کاری فعلی و قبلی
خود ايجاد کنيد .صادق باشيد ،اما از کار با عبارات کليدی خود در اين زمينه
نترسيد .اين را هم بخاطر بسپاريد که اگر در حال حاضر در بيش از يک موقعيت
فعال هستيد (مثال شما خدمات مشاوره ای را به صورت پاره وقت ارائه می دهيد،
اما همچنين برای يک بانک هم کار میکنيد) ،در ليست مشاغل خود به تاريخ
هرکدام توجه کنيد .اگر می خواهيد شغل مشاوره شما ابتدا ظاهر شود ،تاريخ
شروع به اين کار(به عنوان مثال فوريه  )2009بايد ديرتر از تاريخ شروع کار
.بانکی شما باشد (يعنی ژانويه )2009
از عنوان رسمی شغل خود استفاده کنيد و در هنگام بيان تجربيات و موفقيتهای
خود عبارات کليدی خود را وارد کنيد .نوشتهی خود را در قالب جمالت کوتاه
ارائه کنيد تا خوانايی بهتری داشته باشد .اين کار را ميتوانيد با استفاده از جمالت
برای ايجاد کردن يک نيم خط انجام دهيد .در اينجا  enterکوتاه و فشار دادن کليد
نيز بايد بيشتر بر مزايای تجربيات خود تمرکز کنيد نه بر روی خود آنها .هدف اين
است که خوانندگان خود را درگير تجربه خود کنيد و آنها بالفاصه صفحه شما را
ترک نکنند.
برای اطالعات بيشتر در زمينه روند اضافه کردن سوابق شغلی و تحصيلی به
مقاله جامعی که تهيه شده است رجوع کنيد.
)(Educationتحصیالت
از آنجا که مشخصات نمايه ی لينکدين شما يک رزومه آنالين است ،داشتن
تحصيالت مربوط به حرفهی شما ميتواند اهميت زيادی داشته باشد .ميزان
تحصيالت می تواند برای بعضی از افراد مهم باشد ،بنابراين حتی اگر مدرک
تحصيلی شما با مشاغل خانگی شما متفاوت است ،باز هم آن را ذکر کنيد .به عنوان
مثال ،من کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دارم که به کارهايی که اکنون انجام می

دهم مربوط نمی شود .عالوه بر اين ،اين بخش می تواند به شما در ايجاد ارتباط با
همکالسی های سابق و فارغ التحصيالن کمک کند.
اطالعات اضافی
دقيقا ً مانند يک رزومهی مقالهای ،اطالعاتی را اضافه کنيد که توانايی ها را در
رابطه با کارتان برجسته میکند .میتوانيد عاليق ،اطالعات شخصی و اطالعات
تماس خود را نيز در اين قسمت اضافه کنيد .فقط چيزی را که نمیخواهيد مشتری
يا کارفرمای بالقوه در مورد آن آگاهی داشته باشد و يا نمیخواهيد برای عموم قابل
مشاهده باشد ،ذکر نکنيد .پروفايل لينکدين خود را حرفه ای نگه داريد.
نمایه خود را بهبود بخشید
پس از پر کردن مشخصات اصلی خود ،می توانيد با کليک بر روی گزينه بهبود
ساير ويژگی های مورد نظر خود ) (Improve Your Profileمشخصات خود
را پر کنيد .ليستی از مواردی که می توانيد اضافه کنيد شامل:
پروژههای انجام شده
کتابهای منتشر شده 
زبانهايی که به آنها مسلط هستيد 
تجربيات داوطلبانه 
افتخارات و جوايز 
گواهينامهها و مدارک ديگری که اخذ کردهايد




نکات بعد از تکمیل (نمایه) پروفایل لینکدین

هيچ گاه قبل از تکميل کامل نمايه خود به فکر ارتباط با ديگران نباشيد .يک عکس
نامناسب ميتواند لطمه جدی به تصوير حرفه ای شما وارد کند.
فعاليت خود را ابتدا با برقراری ارتباط با افرادی که می شناسيد و يا آنها شما را
می شناسند آغاز کنيد .از طريق آنها می توانيد به افراد ديگر دسترسی پيدا کنيد .در
اين مرحله می توانيد روی تاييديه ها و توصيه ها نيز کار کنيد.

)(Skills and Endorsementsمهارتها و تاییدیهها
در طول تنظیم اولیه پروفایل ،شما می توانید مهارت های خود را به این بخش اضافه کنید.
شبکه لینکدین با کمک ارتباطات مختلف کاربران خود ،به شما کمک میکند تا در زمینهی
مهارتهایی که در این قسمت ذکر کرده اید ،مشاهده شوید.

به عنوان راهی برای تشویق ارائهی تأییدها ،شما نیز باید دیگران را برای مهارتهایشان
تأیید کنید.

(Recommendations):توصیهها
پس از ايجاد يک پروفايل لينکدين و ايجاد برخی از ارتباطات لينکدين در شبکه
خود ،از افرادی که با مهارت های حرفه ای شما آشنا هستند در خواست توصيه
نامه کنيد .توصيه های مناسب می تواند به پروفايل شما کمک کند و باعث جذابيت
بيشتر نمايهی شما شود که در نهايت منجر به افزايش مشتری شما خواهد شد .يکی
از بهترين راهها برای دريافت توصيهها ،نوشتن اولين توصيه لينکدين برای
شخص ديگری است .در طی اين فرآيند ،از آن شخص بخواهيد که او هم يک
توصيه برای شما بنويسد .راه ديگر اين است که به رئيس سابق خود رو بزنيد و از
او بخواهيد يک توصيه نامه برای شما بنويسد .توصيه نامهها خيلی خوب هستند،
اما نه هر توصيه نامهای.

توصيه نامه ای خوب است که از افراد معتبر صادر شده باشد و تاريخ آن خيلی
قديمی نباشد.

بروزرسانی (آپدیت) پروفایل لینکدین
ايجاد يک اکانت کاربری لينکدين کار آسانی است .اما برای تحقق نتايج دلخواه و
دستيابی به اهداف مورد نظرتان ،شما به برنامهريزی ،به روزرسانی و پرورش
اکانت خود نياز دارد .از آنجا که اين رزومه آنالين بصورت شبانه روزی در
دسترس مشتريان احتمالی و کارفرمايان بالقوه شما است ،بايستی مطمئن شويد که
پروفايل مناسب و پرباری را در اختيار داريد که به خوبی ارزش های شما را
منعکس می کند .همچنين بايد از بروز بودن آن اطمينان حاصل کنيد .با ويرايش
پروفايل لينکدين (هر بار که پروفايل لينکدين خود را به روز میکنيد) ،به افراد
موجود درشبکهی شما اطالع داده خواهد.
برای ایجاد پروفایل تجاری برای شرکت ،به این مقاله رجوع کنید.

