
 در بهبود استخدام ATSتأثیر 

 

 (ATSاتوماسیون استخدام و جذب)

ی ، از کارایکنندگاناستخدامبسیاری از . است استخدام برای قدرتمند ابزار یک ،(ATS)اتوماسیون استخدام و جذب

ATS فکر تعدادی از افراد هم هنوز امادهد، آگاه و سپاسگزار هستند. ها ارائه میو خدماتی که این سیستم به آن 

 تیم هر ایبر ابزار این حال، این با. است قابل استفاده بزرگ هایشرکت در استفاده برای فقط ابزار اینکه  کنندمی

 همترم و کند جوییصرفه کنندگاناستخدام هزینه و زمان در تواندمی و استمناسب ( کوچک یا بزرگ) استخدامی

 .کنند استخدام و جذب را مناسب متقاضیان تا کندمی کمک هاآن به ،اینکه
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 و شدن دیجیتالی دلیل به استخدام صنعتدر بهبود استخدام، اهمیت فراوانی دارد. زیرا  ATSبررسی آثار 

 .است شده مواجه تکنولوژیکی انقالب یک با مصنوعی هوش از استفاده نوظهور و هایاتوماسیون هایفناوری

. هستند متکی hr فناوری ابزارهای به مناسب، متقاضیان ترسریع استخدام و یافتن برای مدرن کنندگاناستخدام

 ATS توسط توانندمی ،دهندمی انجام دستی صورت به کنندگاناستخدام که گیروقت و اداری کارهای از بسیاری

 هک هستند استخدام مراحل از برخی تنها آنالین هایمصاحبه و رزومه غربالگری شغلی، هایآگهی. شوند بهینه

 کارخود استخدام، فرآیند اثربخشی بهبود و کنندگاناستخدام روزانه کار کاهش برای خودکار طور به توانندمی

 .شوند

 سیستم این. است ATS اصلی مزایای از یکی واقع در ،کارجویان انتخاب بر تمرکز برای کنندگاناستخدام کردن آزاد

 هگسترد صفحات در ها داده کردن وارد استخدام، فرآیند اداری مراحل از پیروی مشغول کمتر را کنندگاناستخدام

 هتوج. کنند تمرکز است ترمهم که آنچه بر تا دهدمی اجازه هاآن به و کند می استخدام مدیران به ایمیل ارسال و

تخدام در فرآیند اس های شغلیکه افراد مناسب برای موقعیت امر این تضمین برای متقاضیان ارزیابی به آنها کامل

  انتخاب شوند، ضروری است. 



 

 :دهستنعالقمند  متقاضی ردیابی سیستم از استفاده به کنندگاناستخدام چرا که دارد وجود دلیل 7 اینجا در

 

 است زمان در جویی صرفه. 1

ATS تابلوهای در شغل ارسال مانند گیروقت کارهای جویی کند. این سیستمدر زمان صرف است قادر مناسب 

 جویانکار های داده دستی کردن وارد به نیازی دیگر کنندگان استخدام. کند خودکار را CV ارسال یا متعدد شغلی

 در و شود می وارد افزار نرم به خودکار طور به شما نامزد های داده تمام ATS یک با. ندارند گسترده صفحات در

 .تری صورت بگیردی کارجویان به شکل سادهاطالعات همه تحلیل و تجزیه تا شودمی ارائه استاندارد قالبی

برای رد صالحیت  کنندگاناستخدام مصنوعی، هوش بر مبتنی غربالگری پیش هایویژگی لطف به همچنین،

 مطابقت شغلی شرایط با را هادرخواست همه قوی، ATS متقاضیان فاقد شایستگی، به زمان کمی نیاز دارند. یک

 .کندمی رد یا پذیردمی اند،داده درخواست که موقعیتی برای هاآن تناسب اساس بر راکارجویان  و دهدمی

2 .ATS   شودمی وریبهره باعث 

 ابیردی و مدیریت را کارجویان راحتی به توانندمی کنندگاناستخدام .یابدوری افزایش میبهره ATS از استفاده با

ی کارجویان ذخیره. دهند قرار تیم اعضای یهمهدر دسترس  بررسی برای و کرده سازماندهی را ها داده . کنند

 این، رب عالوه کند.تحصیالت جستجو می یا هامهارت مکانی، موقعیت مانند مختلف، هایدسته اساس بر، را مستعد

 استخدام چرخه تا دهد می اجازه کنندگان استخدام به که کند، ساده را استخدام فرآیند کل تواند می ATS یک

 .بگیرند استخدام برای درستی تصمیم و کنند پیدا را نامزدها بهترین کنند، بهینه را

3 . ATS شودمی کنندگان استخدام عملکرد بیشتر وری بهره باعث 



ATS سیستم مانند بخشد می بهبود را کننده استخدام وری بهره که است زیادی عملکردهای و ها ویژگی دارای 

 و اتنظر گذاریاشتراک طریق ازرا  استخدام همچنین. کندمی تسهیل راکارجویان  با ارتباط که یکپارچه ایمیل

 و ارائه متقاضیانی درباره بازخوردهایی راحتی به دهدمی اجازه کنندگاناستخدام به که سازد،می ها آسانویژگی

 .بخشد می ودبهب را گیری تصمیم فرآیند و دارد تیمی و فردی وری بهره بر مثبتی بسیار تأثیر این. کنند دریافت

 بخشدمی بهبود را استخدام کیفیت. 4

ATS سیستم،  بخشد. اینکیفیت استخدام را بهبود می مصنوعی، هوش بر مبتنی کارجویان ،غربالگری اتوماسیون با

 فاقد متقاضیان .کندمی شناسایی، دارند مطابقت شغلی شرایط با نحو بهترین به که را یمتقاضیان سرعت به

 اطیارتب کانال در برتر استعدادهای روی تا دهدمی اجازه کنندگاناستخدام به فرآیند این. کندمی رد را صالحیت

 ،کارجویان بودن شرایط واجد و بهتر غربالگری توانایی داشتن. گذاردمی تأثیر استخدام کیفیت بر و کنند تمرکز

 سازمان انکارکن نگهداشت نرخ و کنند انتخاب را کاندیداها بهترین تا کندمی کمک کنندگاناستخدام به نهایت در

 .دهند افزایش را

 

5 .ATS دهدمی ارائه را استخدام عملکرد هایگزارش 

ATS اماستخد مدیران و کنندگان استخدام به هااین گزارش .دهدمی ارائه را استخدام تحلیلی عملکرد هایگزارش 

 برای مفیدی ینشب و کنند فراهم استخدامکلیدی  معیارهای بر نظارت برای را هاییگزارش تا دهدمی اجازه

 دهدیمرا  امکان این، استخدام عملکرد ارزیابی برای هاگزارش از استفاده. دهند ارائه استخدام فرآیند بهتر مدیریت

اند شناسایی کنند. همچنین با استفاده از داده هدر را استخدام بودجه یی را کهجا به راحتی کنندگاناستخدام تا

 آن نتایج حاصل را بهبود بخشند. 

 

 کندمی ایجادکارجویان  برای را بهتری تجربه. 6

 و ساده کاربردی فرآیند یک ATS. است استخدام فرآیند از حیاتی انکار غیرقابل بخش یک کارجویان یتجربه

 أ کارجویانقطع تر،جذاب و تریافته سازمان تر،مدرن استخدام فرآیند یک ارائه .کندمی پذیرامکان را موبایل با سازگار

 .کندمی خوشحال و جذب را

 

 



 کند می تقویت را کارفرما برند. 7

 کند،می کمک فرآیند استخدام طول در کارفرما تجاری نام تقویت به همچنین استخدام فرآیند در ATS از استفاده

 شغلی، صفحات درخواست، هایفرم شغلی، هایپست برای برند کارفرما و سازیسفارشی هایگزینه لطف به

 صفحه با. است سازی یکپارچه ATS از استفاده عالی هایجنبه از دیگر یکی این، بر عالوه. غیره و ایمیل ارتباطات

 این ،مناسب ATS. ندارندرا  شرکت به های استخدامفرم دستی ارسال به نیازی کنندگاناستخدام شرکت شغلی

 .داد خواهد انجام کارجویان برای را کار

 

 


