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آشنایی با شبکه اجتماعی  LinkedInو نحوه ثبت نام در این شبکه
شبکه اجتماعی  LinkedInدر سال  2002توسط رید هافمن تاسیس گردید ،اما بطور رسمی در پنجم می
 2003افتتاح شد .تیم راهبری شبکه اجتماعی  LinkedInتوسط مدیرانی از شرکت های یاهو ،گوگل،
مایکروسافت ،پی پال و الکترونیک آرتز تشکیل می دهد ،و بیشترین درآمد این شبکه اجتماعی از اشتراک کاربران
و فروش تبلیغات است.
شبکه اجتماعی  LinkedInبزرگترین شبکه حرفهای جهان با بیش از  ۲۵۰میلیون عضو از سراسر دنیاست .هدف
این شبکه اجتماعی اتصال دادن حرفهایهای جهان با یکدیگر به منظور افزایش کارایی و موفقیت آنهاست.
با پیوستن به این شبکه اجتماعی کاربران میتوانند به افراد ،مشاغل ،اخبار ،اطالعات جدید و دیدگاههای مختلفی
که میتوانند در ارتقاء حرفهای آنها تاثیرگذار باشد ،دسترسی یابند.
با استفاده از آدرس  https://www.linkedin.comوارد صفحه  LinkedInشوید

در صفحه باز شده نام کوچک ( ،)First Nameنام خانوادگی ( ،)Last Nameپست الکترونیکی ( )Emailو
رمز عبور (بایستی کمتر از  6کاراکتر نباشد) وارد نموده روی دکمه  Join Nowکلیک نمایید

در صفحه گشوده شده نام کشور و کد پستی کشور را وارد نمایید سپس گزینه  Nextیا  Send Codeرا
کلیک نمایید (بسته به صفحه گشوده شده دارد)

پنجره جدیدی گشوده می شود که ابتدا از شما سوال می کند دانش آموز هستید؟ با توجه به سمت خود گزینه
 Yesو  Noرا انتخاب کنید .در صورتی که  Noرا انتخاب نمایید بایستی:
در باکس  Job Titleعنوان شغلی خود را وارد کنید.
در باکس  Companyنام موسسه یا شرکت را بارگذاری نمایید .در انتها روی کلید  Nextکلیک نمایید

* ولی اگر گزینه  Yesرا انتخاب کنید
در باکس  School or College/Universityنام مدرسه یا دانشگاه محل تحصیل خود را وارد نمایید
در باکس  Start yearسال شروع تحصیلی و در باکس  End yearسال فارغ التحصیلی خود را بارگذاری
نمایید
در پایان روی کلید  Nextکلیک نمایید.
در صفحه باز شده گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

ایمیلی از طرف شبکه اجتماعی  LinkedInبه ایمیل شما ارسال خواهد شد .ایمیل ارسالی را باز کنید

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

حال بایستی ایمیل خود را وارد کرده و گزینه  Continueرا کلیک کنید

پنجره زیر گشوده می شود که بایستی کلید  Agreeرا کلیک نمایید

سپس در صفحه جدید گزینه  Continueرا کلیک نموده و در صفحه گشوده شده عکس خود را آپلود کنید

در مرحله بعد شماره تلفن همراه خود را وارد نموده گزینه  Send an SMSرا کلیک کنید .پیامی از شبکه
اجتماعی  LinkedInبه شما ارسال خواهد شد.

حال شما دارای حساب کاربری در  LinkedInمی باشید .می توانید به پروفایل خود وارد شده و ویرایش های
الزم را انجام دهید .و از همه مهمتر تولیدات علمی خود را در این شبکه اجتماعی بارگذاری نمایید.
 توجه داشته باشید هنگام آپلود متن کامل مقاالت ،کپی رایت را رعایت فرمایید.
تهیه وتنظیم  :صغری گلمغانی
کارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی
(گرایش مدیریت اطالعات)

