
 

 

 استخدام نینو یهاروش
 مقدمه 

 کاندیداهایانتخاب  یند برانتوایاستخدام وجود دارد که توسط استخدام کنندگان م موثر یهاروشاز  یبرخ

 کنند.ده برتر استفا
 استخدام نینو روش 8

 عبارتند از: استخدام نینو یهاروش

 دادهایرو شبکه (1

دام را ارائه استخ یبستر عال کیها و کنفرانس نارهای، سمآزاد یها، خانهیشغل یهاشگاهی، نماHR یدادهایرو

 دهند.یم

مختلف را  یهاز رشتهانند نامزدها و کارآموزان توایم یبه راحت داریبا روابط مرتبط و پا یمتخصصان منابع انسان

 .کنندپیدا  دادهایرو نیدر ا

 را ارائه دهد. VR استفاده کرد تا به داوطلبان تجربه دادهایرو نیاز ا وانتیم نیهمچن

ت و فرهنگ شما از شرک انهیواقع گرا یریبه کارمندان بالقوه شما تصو ،جذاب لمیف کی قیاز طر یمجاز تیواقع

 !دهدیم

 یاجتماع یهارسانه (2

، امکانات  Instagram وLinkedIn   ، Facebook ، Twitter دیفراتر از چهار بزرگ فکر کن دیبخواه اگر

 است. انیپا یب یاجتماع یهااستخدام در شبکه

     مانند ییهاکنند و برنامهیاستخدام و انتخاب خود نوآورانه عمل م یهااستخدام کنندگان اکنون با روش

Snapchatو Spotify کنند.یشکار استعدادها امتحان م یرا برا 

 ییویدیو مصاحبه و لیموبااز طریق  استخدام (3

 است. Millennials یتنها راه ارتباط با نامزدها نی، اقتی. در حقستین یانهیگز گرید لیجذب موبا یاستراتژ

 

https://www.jobsoid.com/methods-of-recruitment/
https://sanjeman.com/blog/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/


 

 

شغل به  یضدهد که افراد متقایم نانیتلفن همراه به شما اطم قیاز طر ییاستخدام با پاسخگو ندیفرا کی

 .داد دیواهدر حال حرکت هستند از دست نخ شهیرا که هم یبا استعداد یدر دسترس هستند و نامزدها یراحت

مثبت  از تجربه مناسب و نانیاست که همزمان با اطم دیروش استخدام نسبتاً جد کی ییدئویو مصاحبه

 کند.یراحت تر م اریاستخدام کنندگان بس ی، استخدام داوطلبان را براداوطلب

را در  اهپاسخ ورا بپرسند  یتوانند سواالت نامحدودی، استخدام کنندگان مییدئویو یهابا استفاده از مصاحبه

 زمان مناسب مشاهده کنند. کی

 .کندیم عیرا تسر هیاول یکاهد و روند غربالگریم تیموجود در سا یهار از تعداد مصاحبهام نیا

 لیو تحل هیتجز (4

رار قاستخدام  یابتکار یهاروش ستیل نیدر ا لیو تحل هی، تجزمیرفتیم شیپ تیاهم بیما به ترت اگر

 .میگرفتیم

 جهیا به نتاستخدام آنه یهاروش ایدهد آ صیکند تا تشخیاستفاده م یاز هوش مصنوع یمتقاض یابیرد ستمیس

 .رسندیدلخواه م

ATS  تیانال با موفقدانند کدام کیاستخدام کنندگان م نی، بنابرادکنیم یریگیعملکرد هر منبع را پ نیهمچن 

 .استخدام را دارد نیشتریب

 ریفراگ یشغل یهایآگه (5

 تیجمع از یمختلف یهاگروهبه  دیتوان ی، مدیشنبامهم است. اگر مراقب  اریشما بس یشغل یهایآگه متن

  .کنیدتوهین ... و یقوم یهاتی، اقل، از جمله زنان، افراد مسنداهایکاند

و  دیکن یریلوگج یطیاشر نیتا از چن دیریرا در نظر بگ یبر هوش مصنوع یمبتن یابزار نوشتار کیاستفاده از  

سکن کرده و بر ارا  یادیتواند اسناد ز یابزار م نیتا حد ممکن بزرگ ا دیخود را حفظ کن یدایکاند ینامزدها

 تواند موفق باشد.یم یشغل یکند که چه نوع آگه ینیب شی، پهاداده لیو تحل هیاساس تجز

 



 

 

 یابرنامه غاتیتبل (6

مورد  یداهایدکان لیاست که پروفا کاریابی یهاتیاستخدام در سا یهای، ارسال خودکار آگهیابرنامه غاتیتبل

 دهد.ینظر شما را هدف قرار م

 .دیبه نفع خود استفاده کن یابرنامه غاتیاز تبل دیتا بتوان دیخود را بشناس یداهایکاند دی، شما باحال نیبا ا

 استخدام مجدد کارمندان گذشته (7

 یخوب طیاند اما شراشرکت کار کرده نی، زودتر با اشوندیشناخته مکارمندان بومرنگ کارمندان که به عنوان  نیا

 اند.را ترک کرده

 .دیدانیآنها را م یهاییتوانا رایاستخدام خوب است ز یاستراتژ کیاستخدام کارمندان گذشته 

استخدام را  نهیدهند و هزیزمان استخدام را کاهش م ،برندیم نیکارمندان بومرنگ خطر استخدام بد را از ب

 دهند.یکاهش م

 
 نمونه کار آزمون (8

، بالقوه یهااستخدام کار کوتاه به کیداوطلب است. با دادن  یهامهارت یابیارز یبرا یعال ینمونه کار راه آزمون

 دهند.یکنند و چگونه کار را انجام میم ینیب شیخود پ یزیکه آنها چقدر در برنامه ر دینیبیم


