
 (ATS) تعریف سیستم ردیابی کارجویان

های سازمان سیستمی برای مدیریت فرآیند استخدام کارجویان از ارسال شغل تا پر کردن فرم (ATS) سیستم ردیابی کارجویان

همانطور  یافتگی فرآیند استخدام و قابل جستجو شدن اطالعات کارجویان کمک می کند. این سامانهاست. این سرویس به ساخت

 نظم شما استخدام فرآیند به اتوماتیک هایپیام و هارزومه کردن صف امکان  ویان می پردازد.آید به ردیابی کارجکه از اسمش بر می

ها نیز استفاده می شود. برای گلچین کردن رزومه ATS از. نیست دادن نظم کارجویان ردیابی سیستم مزیت تنها اما. دهد می

موقعیت شغلی در شرکت یکی دیگر از خدمات مهم سیستم  های شغلی کارجویان برای تطابق بهترین کارجو باآنالیز درخواست

تری های موفقهای جدید مخصوصا هوش مصنوعی به کمک مدیران منابع انسانی آمده تا استخدامردیابی کارجویان است. فناوری

 .داشته باشند

 

 چیست؟ (ATS) مزایای سیستم ردیابی کارجویان

 به کار هایدرخواست تجمیع  باشد.می  ATS افزایش سرعت فرآیند جذب و استخدام با کمک این ابزار اولین مزیت استفاده از

 شما سرویس این از استفاده با. است سامانه این مزایای دیگر از اندشده ارسال شما برای متفاوت درگاه چندین از که شما سازمان

ی را رتبه بندی و مرتب سازی کنید. همچنین بررسی اولیه و انطباق دادن شرایط اولیه با شغل شما و در دریافت هایرزومه توانید می

کند. زمانبندی مصاحبه و جویی میهای دریافتی در وقت سازمان برای استخدام افراد صرفهنتیجه حذف اولیه بعضی از رزومه

های آماده برای ها در ایران است. لیست رزومههای فعلی استخدام سازمانها به فرآیندهای این سامانهیادآوری آن از دیگر مزیت

کردن خطاهای انسانی در فرآیند استخدام کارجویان است. کم ATS های شغلی از دیگر مزایایمصاحبه یا صف انتظار برای موقعیت

 .های ردیابی کارجویان استسامانههای ردیابی کارجویان از دیگر مزایای غیر قابل انکار با توجه به امکانات سیستم

 چگونه کار می کند؟ (ATS) سیستم ردیابی کارجویان

های ردیابی کارجویان به شود. اتصال سامانهفعالیت سیستم ردیابی کارجویان با انتشار موقعیت شغلی و شرایط آن شروع می

ت فرآیند استخدام خود بپردازید. در مرحله بعد های ارسال آگهی کار آنالین به شما کمک می کند که یکجا به مدیریسامانه

کنند و شما می توانید در تمام مراحل کارگزینی کارجو را دنبال کنید. همچنین های کار خود را ارسال میکارجویان در خواست

را با شرایط کارجوی مناسب ها یا مدل شخصیت کارجو پی ببرید و آن آماده به میزان تواناییهای از پیشتوانید با استفاده از فرممی

های شغل مقایسه کنید. بعضی از سیستم های ردیابی کارجویان با استفاده از کلمات کلیدی موجود در رزومه کارجو یا شبکه

 بررسی  تر می پردازند هر چند این روش خطا دارد اما مدیر منابع انسانی ازتر از ضعیفاجتماعی به فیلتر کردن کارجویان قوی

شود. تمام افراد مرتبط در فرآیند استخدام از طریق این سیستم درگیر می شوند تا نیاز مییا هزاران رزومه دریافتی بی صدها

تری برای موقعیت شغلی انجام گیرد. در نهایت اطالع رسانی رد شدن رزومه یا قبول شدن کارجو برای مصاحبه یا رد استخدام موفق

 .تماس تلفنی به کارجو از طریق ایمیل اطالع داده می شودشدن پس از مصاحبه بدون نیاز به 



 
 سرویس ردیابی کارجویان

 ( ATS ) ای منابع انسانی ازچرا متخصصین حرفه

 استفاده می کنند؟

کند. همچنین به خاطر اینکه در زمان انجام پروسه صرفه جویی می شود. در کنار این از مصرف کاغذ در سازمان جلوگیری می

سرویس ارتباط بین منابع انسانی رود. این احتمال گم شدن یا پاک شدن یک ایمیل که در آن رزومه کارجو وجود داشته از بین می

ای که دریافت می کردند نیاز به این های بزرگ به خاطر هزاران ایمیل رزومهکند. در گذشته فقط سازمانتر میو کارجویان را راحت

های خدامهای کوچک هم نیازمند استفاده از ابزاری برای ردیابی کارجویان و داشتن تاریخچه استابزار داشته اند. امروز شرکت

کند با بندی یا کامنت گذاری به مسئول جذب کمک میهای ردیابی کارجویان مثل رتبهباشند. امکانات جانبی سامانهسازمان می

مصنوعی به های جدید هوشتری داشته باشند. ظهور تکنولوژینگاه باز به گزینش کارجویان برتر بپردازند و استخدام های موفق

ای منابع افزاید. مدیران حرفهمی ( ATS ) ند استخدام در تقویت مزیت استفاده از سیستم ردیابی کارجویانعنوان دستیاران فرآی

های مختلف پخش آگهی کار و میزان تطابق افراد استخدام شده با های درگاهانسانی نیاز دارند تا در طول زمان با بررسی گزارش

دهد بهترین ابزار ای که میای و پیچیدهبا گزارشات نموداری حرفه ATS  .ر بپردازندهای برتسازی و تقویت درگاهسازمان به بهینه

 .باشدبرای تشخیص سالمت و بهینگی فرآیند استخدام در سازمان می



 هوشمند  های جدید فرآیند استخدامچگونه با تکنولوژی

 شده؟

AI (به کمک فرآیند استخدام برای تشخیص کارجویان برتر )این از استفاده با افراد استخدام سرعت  آمده. هوش مصنوعی 

 می انتخاب انسانی منابع مدیران که کلیدی کلمات از استفاده با که است این ابزارها این کلی کار روش  .گرفته شتاب هاتکنولوژی

های اجتماعی ی رزومه، صفحهظاهر هایالمان ها،پرسشنامه ها،نتایج،تواناییها،مهارت رزومه هایعنوان در بیشتر بررسی کنند،

 .های دریافتی پیشنهاد دهدکارجو و اطالعات دیگر کارجو به سازمان رتبه بندی از رزومه

  )کارجویانسنجمان اولین سامانه ردیابی   استفاده نکردید؟ هنوز دیر نشده با کلیک بر روی لینک زیر از ATS تا امروز از هیچ

)  ATSشروع کنید در ایران. 

 سامانه جذب و استخدام سنجمان

 

https://sanjeman.com/hiring
https://sanjeman.com/hiring
https://sanjeman.com/hiring
https://sanjeman.com/organization/register

