
 

 

 واحد علم سنجی 

 معاونت تحقیقات و فناوری  

 و نحوه ثبت نام در این شبکه  LinkedIn اجتماعی آشنایی با شبکه

توسط رید هافمن تاسیس گردید، اما بطور رسمی در پنجم می  2002در سال  LinkedIn اجتماعی شبکه

توسط مدیرانی از شرکت های یاهو، گوگل،  LinkedInافتتاح شد. تیم راهبری شبکه اجتماعی  2003

اعی از اشتراک کاربران مایکروسافت، پی پال و الکترونیک آرتز تشکیل می دهد، و بیشترین درآمد این شبکه اجتم

 لیغات است. و فروش تب

هدف  .ستز سراسر دنیاا عضو میلیون ۲۵۰ از بیش با جهان ایحرفه شبکه بزرگترین LinkedIn اجتماعی شبکه

 ست.آنها موفقیت و کارایی افزایش منظور به یکدیگر با جهان هایایحرفه دادن اتصالاین شبکه اجتماعی 

 مختلفی هایدیدگاه و جدید اطالعات اخبار، مشاغل، افراد، به توانندمی کاربران اجتماعی شبکهاین  به پیوستن با

  یابند. دسترسی د،باش تاثیرگذار آنها ایحرفه ءارتقا در توانندمی که

 شوید  LinkedInوارد صفحه  https://www.linkedin.comبا استفاده از آدرس 

 

https://www.linkedin.com/


 

( و Email(، پست الکترونیکی )Last Name(، نام خانوادگی )First Nameکوچک ) در صفحه باز شده نام

 کلیک نمایید Join Nowکاراکتر نباشد( وارد نموده روی دکمه  6رمز عبور )بایستی کمتر از 

 

را   Send Codeیا   Nextدر صفحه گشوده شده نام کشور و کد پستی کشور را وارد نمایید سپس گزینه 

 د )بسته به صفحه گشوده شده دارد(کلیک نمایی

 



 

ت خود گزینه با توجه به سم ؟پنجره جدیدی گشوده می شود که ابتدا از شما سوال می کند دانش آموز هستید

Yes   وNo  را انتخاب کنید. در صورتی کهNo :را انتخاب نمایید بایستی 

 عنوان شغلی خود را وارد کنید.  Job Titleدر باکس 

 اییدکلیک نم Nextکلید  ینام موسسه یا شرکت را بارگذاری نمایید. در انتها رو Companyدر باکس 

 

 

 را انتخاب کنید Yesولی اگر گزینه  *

 ییدنام مدرسه یا دانشگاه محل تحصیل خود را وارد نما School or College/Universityدر باکس 

ذاری سال فارغ التحصیلی خود را بارگ End yearو در باکس تحصیلی  شروعسال  Start yearدر باکس 

 نمایید

 کلیک نمایید. Nextدر پایان روی کلید 

 در صفحه باز شده گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

 



 

 

 

 ز کنیدبه ایمیل شما ارسال خواهد شد. ایمیل ارسالی را با LinkedInایمیلی از طرف شبکه اجتماعی 

 

 را کلیک کنید Verifyو کد ارسالی را در باکس زیر وارد نموده ، کلید  



 

 

 را کلیک کنید Continueحال بایستی ایمیل خود را وارد کرده و گزینه 

 

 را کلیک نمایید Agreeپنجره زیر گشوده می شود که بایستی کلید 



 

 

 

 کنید و در صفحه گشوده شده عکس خود را آپلود مودهرا کلیک ن  Continueسپس در صفحه جدید گزینه 

 

 

 



 

 

ز شبکه را کلیک کنید. پیامی ا Send an SMSدر مرحله بعد شماره تلفن همراه خود را وارد نموده گزینه 

 به شما ارسال خواهد شد. LinkedInاجتماعی 

 

ویرایش های  می باشید. می توانید به پروفایل خود وارد شده و LinkedInحال شما دارای حساب کاربری در 

 نمایید.  و از همه مهمتر تولیدات علمی خود را در این شبکه اجتماعی بارگذاری الزم را انجام دهید.

  یید.فرماتوجه داشته باشید هنگام آپلود متن کامل مقاالت، کپی رایت را رعایت 

 تهیه وتنظیم : صغری گلمغانی

 اس ارشد علم اطالعات ودانش شناسیکارشن

 )گرایش مدیریت اطالعات(

 


