
 

 کمک کند.  LinkedInقرار است این سند ترجمه و پخش گردد تا در مصئون ماندن اعضا در 

 

LinkedIn  متعهد است که اعضای خود را مصئون نگهدارد. اگر اعضا میخواهند که حضور خویش را درLinkedIn   ،محدود کند
 حساب خویش را در حالت غیرفعال قرار دهد، حساب خویش را مسدود کند و یا تنظیمات خویش تغییر دهد.

 

. غیر فعالسازی، تمام فعالیت های عضو را پنهان می نماید. هنگامیکه حساب خویش را غیر فعال نمودید، پروفایل شما  غیر فعالسازی 
آشکار نخواهد شد. پیام ها، پوست ها و تبصره های شما باقی   LinkedInدر هیچ جستجو در  به هیچ کس قابل مشاهده نخواهد بود و 

تشخیص میشود. شما میتوانید با ورود   LinkedIn (A LinkedIn member)خواهند ماند اما شما فقط منحیث یک عضو 
(logging)  بهLinkedIn  .حساب خویش را دوباره فعال سازید 

 

 ساب خویش،برای غیر فعالسازی ح 

را انتخاب   Settings & Privacyخویش کلیک کنید و  LinkedInدر قسمت فوقانی صفحۀ اصلی  ”Me“باالی آیکن   ●
 نمایید. 

 را انتخاب نمایید. Settings & Privacyدر قسمت پایین  ●

یک  نزد Changeبه بخش مدیریت حساب رفته و روی  (Account preferences tab)در برگ اولویت های حساب  ●
 حساب کلیک کنید.  (Hibernate)به غیر فعال سازی 

 را انتخاب نمایید که توضیح میدهد چرا حساب خویش را غیر فعال می سازید.   (applicable)گزینۀ قابل اجراء  ●

کلیک نمایید تا روند غیر فعالسازی   (Hibernate account)رمز خویش را وارد نموده و روی غیر فعالسازی حساب   ●
 . تکمیل گردد

 به یاد داشته باشید که شما میتوانید هر زمانیکه خواسته باشید حساب خویش را دوباره فعال نموده میتوانید. ●

 

 . با مسدود شدن حساب شما، حساب و همه مواد شما حذف میشود.  مسدود سازی 

 

 برای مسدود کردن حساب خویش،

 لیک کنید. خویش ک LinkedInدر قسمت فوقانی صفحۀ اصلی  ”Me“باالی آیکن   ●

 را انتخاب نمایید. Settings & Privacyدر قسمت پایین  ●

نزدیک   Changeبه بخش مدیریت حساب رفته و روی  (Account preferences tab)در برگ اولویت های حساب  ●
 حساب کلیک کنید. (Close)به مسدود سازی 

 نید. کلیک ک (Next)دلیل مسدود کردن حساب خویش را بررسی نموده و روی بعدی   ●

 کلیک کنید.  (Close account)رمز حساب خویش را وارد نموده و روی مسدود سازی حساب   ●

 

کرد. شما   نخواهدنیز شاید مناسب باشد اما این کار پروفایل شما را غیر فعال  LinkedInکه حذف نمودن برنامۀ  به یاد داشته باشید
 حساب خویش را غیر فعال و یا مسدود سازید.  باید LinkedInبرای حذف کردن پروفایل خویش از 

 

 بیشتر محرم باشد، شما میتوانید تنظیمات محرمیت خویش را تغییر دهید به LinkedInاگر ترجیح میدهید که حضور شما در 

 یری شود تا از ارتباط نامطلوب جلوگ اشخاص را که عضو شبکۀ شما نیستند از ارسال نمودن پیام به شما منع میکند ●

 مسدود سازید  ”block“افراد مشخص را با استفاده از خاصیت مسدود سازی  ●

 به شما درخواست ارتباط ارسال نمایند LinkedInکه چه کسانی میتوانند در کنترول نمایید  ●

 بطور مثال در محرک های جستجو   خاموش نشان داده شود LinkedInکنترول نمایید که پروفایل شما چطور از  ●

 تخلص خویش را محدود کنیدو   لیست ارتباطات، ایمیل آدرسمشاهدۀ  ●

 منع کنید. نمبر موبایل شما و یا  ایمیل آدرس ن را از یافتن شما توسط دیگرا ●

 

https://www.linkedin.com/psettings/message-preferences
https://www.linkedin.com/psettings/member-blocking
https://www.linkedin.com/psettings/invite-receive
https://www.linkedin.com/public-profile/settings
https://www.linkedin.com/psettings/privacy/email
https://www.linkedin.com/psettings/connections-visibility
https://www.linkedin.com/psettings/show-full-last-name
https://www.linkedin.com/psettings/visibility/email
https://www.linkedin.com/psettings/visibility/phone


 

( مراجعه نمایید، این مرکز معلومات بیشتر  LinkedIn Safety Cente) LinkedInبرای معلومات بیشتر به مرکز مصئونیت 
مراجعه   بالگ رسمی ماتهیه می نماید که شما چطور میتوانید خود را مصئون و محفوظ نگهدارید. برای معلومات بیشتر و جدید لطفاً 

 نمایید. 

https://safety.linkedin.com/staying-safe
https://blog.linkedin.com/

