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و استفاده حرفه ای آنLinkedInآشنایی با پلتفرم 

میثم ناصری: ارائه دهنده
مدیر عامل شرکت آرتین تکنولوژی

1400بهار 
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:مامروز یاد می گیری

!چطور یک صفحه لینکدین حرفه ای داشته باشیم•

!صفحه شخصی خود را با چه اطالعاتی پر کنیم•

!یمچگونه فرصت های شغلی و تحصیلی را جستجو کن•

!چگونه با افراد مهم ارتباط بگیریم•

!چگونه یک صفحه شرکتی و سازمانی بسازیم•
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!اثبات کن حرفه ای هستی
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یک پروفایل حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟

 Photo
 Summary
 Experiences

 Education
 Licenses
 Honours

 Projects
 Publications
 Courses

 Skills
 Endorsement
 Recommendation
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:عکس پروفایل
!لباس رسمی بپوشید•
!  اشدتصویر پروفایل کیفیت باالیی داشته ب•

!تصویر دارای پس زمینه ساده باشد•

!حتما لبخند بزنید•
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Summary
!بنویسیدBullet pointsنوشته ها را بصورت •

!از توضیحات اضافی پرهیز کنید•

!از کلمات و عبارات قابل فهم استفاده کنید•

!به اطالعات شخصی هم اشاره کنید•

!اگر وبسایت شخصی دارید در این مرحله به آن اشاره کنید•

• … engineer with wide experience in …
• Experienced with … computer softwares…
• Strong … skills …
• Successful record of people-skills in …
• Innately a … person which leads to …
• Adept at … with an innate drive to ….
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Experience
(کی؟ کجا؟)تجربیات شغلی •

(کی؟ کجا؟)تحصیلیتجربیات •

(کی؟  کجا؟)توسعهتجربیات مربوط به تحقیق و •

!خیلی مهمه(      bullet pointsبصورت )مسئولیت  های که داشتید •

...(و recommendationلینک یا فایل مربوط به مقاله، گزارش، )دستاوردها •
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Education
!مقاطع تحصیلی بصورت زمانی ذکر شود•
کی؟ کجا؟•
!اگر معدل خوبی داشتید حتما بهش اشاره کنید•

!فقط به آن اشاره کنیداگه افتخارات یا جایزه تحصیلی بخصوصی دارید •



9 میثم ناصری–LinkedInوبینار 9

Licenses:

Licenses،Certificatesبهمربوطاطالعات•

آنالینکالس هایورکشاپ ها،کنفرانس ها،•
یزمانترتیبنهبنویسیداهمیتترتیببه•
کجا؟؟کی•
کنیدپیوسترامربوطهفایل هایولینک ها•
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Honours
افتخارات و جوایز•
...گرنت های دانشگاهی، پژوهشی و •

شوندsortبه ترتیب اهمیت •
کی؟ کجا؟•
برای هر کدام یک توصیف کوتاه بنویسید•

لینک دسترسی و فایل های مربوطه پیوست شوند•
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Projects
پروژه های مربوط به صنعت و یا تحقیق و توسعه•
پروژه های دانشگاهی•
؟کی؟ کجا؟ زیر نظرچه کسی•
یک توضیح خوب برای هر کدام بنویسید•
(بنویسیدbullet pointsبصورت ) نقش و مسئولیت شما در پروژه؟ •
بر اساس اهمیت بنویسید•
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Publications
لینک ژورنال یا کنفرانس مربوطه•

برای هر مقاله یک خالصه کوتاه بنویسید•
!نویسندگان مشترک را در این قسمت معرفی کنید•



13 میثم ناصری–LinkedInوبینار 13

Courses
کورس های مهم دانشگاهی•
کورس های مهم اختیاری•

...و Coursera ،Udemy ،Edxکورس های آنالین مثل •
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Skills

مهارت های شغلی•
مهارت های دانشگاهی•

مهارت های عمومی•

Take skill quizاستفاده از قابلیت •
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Endorsement & Recommendation

از طرف همکاران، همکالسی ها، سوپروایزر•
از طرف متخصصین حوزه کاری تان•

از طرف افراد حرفه ای و شناخته شده در صنعت•
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!پیدا کردن فرصت ها



17 میثم ناصری–LinkedInوبینار 17

!پیدا کردن فرصت ها
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!پیدا کردن فرصت ها
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!پیدا کردن فرصت ها
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!ارتباط مستقیم با افراد مهم
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!ارتباط مستقیم با افراد مهم
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ایجاد صفحه شرکتی و گروه
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...در تمامی صفحات کلیک روی دکمه 
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!کنیدبا توجه به نوع صفحه مورد نیاز یکی از گزینه ها را انتخاب 
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موارد فرم ها تکمیل شوند
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!شودصفحه ساخته می تایید، لوگو و توضیح کوتاه از شرکت تکمیل و ضمن 
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.، تگ الین و وب سایت شرکت اضافه گردد( ارتفاعپیکسل 768پیکسل عرض و 1536) کاور آدرس شرکت، عکس 



28 میثم ناصری–LinkedInوبینار 28

کردمدیریتراصفحهبخش هایکلیهورسیدویرایشگرپنجرهبهمی توانویرایشبخش هایتمامیاز.
.نمودانتخاببهتراکشنبرایرادلخواهدکمهمی توان
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.تخصص اضافه کنید20را تا تخصص ها و همچنین بخش ها تمامی  Overviewقسمتدر 
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ایجاد گروه



31 میثم ناصری–LinkedInوبینار 31

. شوندمیلینکدین به دو قسمت عمومی قابل ایندکس و جستجو و پنهان تقسیم گروه های 
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Thank You 
For Your Attention
Meysam.naseri.m@gmail.com

ARTiN Technologies

mailto:Meysam.naseri.m@gmail.com

