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 آینده ATS: مصنوعی هوش

 مدیریت و استخدام در پرطرفدار ابزارهای دو ؛مصنوعی هوش از آن، جدیدتر و( ATS) متقاضی ردیابی سیستم

کارکرد  باید ام اینکه یا این دو در رقابت با یکدیگر هستند، که نیست معنی این به موضوع این، است. انسانیمنابع 

ATS  دیابیر سیستم ،مصنوعی هوش . در حقیقت اعتقاد بر این است که،مقایسه کنیم، مصنوعی هوش مقابل دررا 

 .است آینده متقاضیان

را یکسان  کارجویان شغلی هایدرخواست (،ATSکارجویان) ردیابی هایسیستم از با استفاده کنندگاناستخدام

  کنند.می مرتبط و بندیطبقهسازمان،  نیازهای به توجه با هاآن هایمهارت. همچنین کنندمی

 با همواجه در خود، اولیه نسخه در ها، سیستم این که رسد می نظر به استخدام، فناوری پیشرفت با وجود، این با

 واقعیت نه، شوند، می ناپدید آنها که گوییم نمی ما دلیل این به. بودند ناکافی انسانی منابع های تیم نیازهای تمام

 .هستند تغییر حال در مصنوعی هوش نوآوری و موج با آنها که است این

 توسط هوش مصنوعی ATS تکامل

 برای پیگیریهوش مصنوعی باعث شده تا  فته است.یا تکامل ATS مصنوعی، هوش پیشرفته راهکارهای اجرای با

 بوده ستید قبأل که فرآیندهایی خودکارسازی بر عالوه زیرا .شود برخوردار بیشتری اطمینان قابلیت از متقاضیان



 استفاده داوطلبان هایداده مدیریت برای تحلیل سیستمی از توانمی اکنون ،شدآن می صرف را زیادی زمان و

 .درک پیدا مورد نظر، موقعیت این برای را فرد ترین مناسب زیاد، تالش بدون و کرد

 ازیر .سازدمی ضروری پیش از بیش را جدید استعدادهای کسب هنگام در خطا میزان کاهش نیازهای بازار، و بازار

  .باشد داشته همراه به هاشرکت سودآوری و بازده در زیادی ضرر نهایت، در تواندمی بد استخدام

 هبکند تا این فرآیند کمک می زیرا .است پذیر امکان مصنوعی هوش لطف به صحیح استخدامی تصمیمات اتخاذ

 .قرار گیرد مرسوم و رایج هایسوگیری معرض در کمتر و شود انجام ترعینی ایشیوه

 

  استخدام در مصنوعی هوش

انگیز شگفت  در فرآیند استخدام، مشهود است. ، برای استفاده از هوش مصنوعیهاشرکت از بسیاری فزاینده عالقه

 کیفیت اب استخدام داشتن زیرا ،استفاده کنند استعداد جذب فرآیندهای بهبود برای فناوری ازها کتنیست که شر

 .است هاشرکت همه برای اولویت و نیاز یک

Glocal Thinking، یبخش دیگر مصنوعی هوش ،دهدمی نشانکه  ،است انسانی منابع متخصصان برای فضایی 

 به مکنرمغیداشته باشد، استدالل توانایی که ماشین یک داشتن امکان ،شاید زمانی و. نیست تحقیقات دنیای از

 .است واقعیت یک این اکنون فناوری و علمی هایپیشرفت لطف بهاما  رسید،می نظر

 ایهشرکت از بخشی اکنون مصنوعی هوش اینکه واقع، در که کند می تأیید Capital Humano دیجیتالی مجله

 02 ات استخدام فرآیند سازیساده با را بیشتری سرعت عمل و وری بهره ،لکهب .، یک خیال نیستاست مختلف

 .رسیده ثبت به درصد

ی د سازمان برای بکار بردن این فناور. شایدهد می تغییر شدن بهتر سمت به را انسانی منابع پویایی ،فناوری این

 بزرگ هایسازمان مسیر پیمودن و تغییر حال در دنیای این در ماندن زنده برای اما ،در ابتدا با چالش مواجه شود

 .روبرو شد آن با باید ،پیشگام هستند که موفقی و



 چیست؟ ATS در مصنوعی هوش

 این. است هوشمند استخدام ، ATSو   انسانی منابع بخش در مصنوعی هوش کاربردهای سودمندترین از یکی

 مسائل لح و گیریتصمیم درک، برای انسان توانایی که است پیشرفته هایالگوریتم با افزارنرم از استفاده شامل

 ترینطشرای واجد به ترتیب، این به. کند ترسیم برابر، و منصفانه طور به را نامزدها همه تا کندمی سازیشبیه را

 .کنید می انتخاب دارند را پتانسیل بیشترین که را افرادی و رسیدمی خالیپست  یک برای افراد

 مصنوعی هوش با استخدام افزار نرم یک مزایای

 سرمایه جذب در مصنوعی هوش اصلی مزایای و مزایا از برخی به Factor Capital Humano دیجیتال مجله

 :است کرده اشاره انسانی

  ذهنی هایچارچوب مبنایبر گیریتصمیمدر  رایج هایسوگیریحذف. 

  مرتبط اقدامات و استخدام به شده داده اختصاص زمانکاهش. 

  کارجو. بهترین انتخاب احتمالافزایش 

 پست شغلیمناسب  ترسیم  

  کارجو.  تجربهبهبود 

 AI و ATS بین تفاوت

 .کندمهیا می و تسهیل را استخدام فرآیند که است عمومی عملکردهای از بسیاری دارای ATS یک که حالی در

 خالی مشاغل برای کارجو ترینمناسب بینیپیش برای مصنوعی هوش از محدودیت کمتری دارند و افزارها، نرم

 .کنندمی استفاده

 طور به مصنوعی، هوش لطف به دومی، و دارد نیاز انسان دست به اولی: که است این متمایز عامل شک بدون

 .کندمی عمل خودکار

 که دارد وجود Quantum مانند مصنوعی هوش با افزارهایی نرم بدانید که است مهم شما برای این، بر عالوه

 فرآیند مراحل مدیریت تماس، مدیریت: مانند آن پرکاربرد هایقابلیت جمله از. دهد می ارائه نیز را ATS بهترین

 .تصویری هایتماس و ایمیل پیامک، طریق از کارجویان با تماس و استخدام،

 هوش نیرویکمک  با استخدام هایفرمپلتبرخی از  مثال عنوان به دارد، بستگی شما نیازهای به گزینه بهترین

 دهش ساخته عملیاتی پرسنل از زیادی حجم استخدام مانند نیازهایی با هایی شرکت برای ،Quantum مصنوعی

 .است



 دهش سازماندهی روشی به فرآیندها مدیریت مانند است، متفاوت شما انسانی منابع تیم نیازهای اگر وجود، این با

 ATS تواندمی شما آل ایده گزینه ،است استخدام فرآیند با رابطه در گیریتصمیم مسئول مدیریت منابع انسانی، و

 .باشد

 


