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تاریخچه بایگانی



 که حوادثی و خاطرات نگهداري و حفظ اهمیت به بشر آمد وجود به خط که زمانی از
و برد پی افتاد می اتفاق

کشف دنیا وکنار گوشه در امروز که است هایی وکتیبه ها نوشته سنگ نمونه بهترین
.شود می
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 و مرکزي هسته هخامنشیان دوران در
  را امپراطوري اداري تشکیالت زیربناي

.داد می تشکیل »سلطنتی بایگانی«

،اداري سـازمــان متفـکر مغــز  حقیقت  در
 هاي فرمان که بود سلطنتی بایگانی رئیس

 وي کرد؛ می ابالغ زیردستان به را شاه
 حکومتی، مکاتبات ربط و ضبط مسئول
 مهم وقایع دیگر و شاه دستورهاي و ها فرمان

.بود روز
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 گلی هاي لوحه با ایرانیان ایالم، فتح از پس
 و تجاري امور در آن کاربرد از و شدند آشنا

.یافتند اطالع اداري

 از میالد از پیش پنجم قرن میانه در ایرانیان
 نوشتن براي پاپیروس و چرم :مانند موادي

 پذیري آسیب سبب به اما .کردند می استفاده
 هخامنشی دوره مدارك و اسناد مواد، این

.رفت بین از آنها بیشتر و نیاورد زیادي دوام
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 با اسکندر ایران، بر یونانیان تسلط از پس
 آرشیوي بنیادهاي و ها شیوه از گیري بهره

 را ایران سلطنتی آرشیوي سازمان ایرانیان،
 هاي نسخه که هنگامی حتی و داد توسعه
 بین از سوزي آتش دریک اسنادش اصلی
 از استفاده با داد دستور درنگ بی رفت،

 فرماندهان اختیار در که اسناد رونوشت
 بازنویسی را رفته بین از اسناد بود، نظامی
.کنند
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 به مربوط ارقام تمام رونوشت صفویه دوره در
 و ها نامه و ها نشانه و احکام و مالی امور

.شد می ثبت مخصوصی دفاتر در اسناد

 انبار« که دفترها این نگهداري محل
 ظاهراً داشت نام »اعال دیوان دفترخانه

.بود چهلستون عمارت
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 اسناد شاه، فتحعلی زمان از قاجاریه دوره در
 دربار در ها فرمان سواد و مکاتبات و

 بیوتات اداره جزو آرشیو و شد می نگهداري
.رفت می شمار به

 بخش بر عالوه شاه، ناصرالدین زمان از
 در سیاسی اسناد دربار، اسناد نگهداري

 دستگاه در مالی اسناد و خارجه امور وزارت
 گردآوري الممالک مستوفی خان یوسف میرزا

شد می
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اهمیت بایگانی



گسترده طور به اداري  هاي سیستم در امروزه
جدید هاي شیوه با
  .پردازند می ها نوشته و اسناد نگهداري و حفظ به
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 در سازمان یک کارکنان مشخصات تمام  :ازآنها اداري امور واطالع کارمندان کامل شناسایی -1

 میتوان پرسنلی پرونده یک توسط. گیرد قرار استفاده مورد نیاز درمواقع میشودتا ثبت آنها پرسنلی پرونده
 یک کارایی عدم یا کارایی وحتی استخدامی وضع وجسمی روحی   وضع تجربیات تحصیالت سطح به

                                                        .برد پی کارمند
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فواید بایگانی



                                              
معموالدر یک : اطالعات الزم ازنظرقوانین تصویب نامه ها وبخشنامها واجراي صحیح آنها - 2

کشور قوانین به صورت طرح الیحه ازمجلس میگذرد سپس هیئت وزیران در حدود اختیارات خود می 
توانند تصویب نامه ها وآیین نامه ها را براي اجرا تدوین نموده وبه ادارات مختلف ارسال می نمایند والزم 

است براي هر کدام  پرونده اي جداگانه تنظیم نمایند و بایگانی  این اطالعات را به طور کامل نگهداري می 
.                                                                                                                      نماید
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فواید بایگانی



                                              
بعضی ازا فراد عالقه دارند وقایع کشور خود را از نظر داخلی ویا :  ثبت وضبط اموراز نظر تاریخ - 3

خارجی ثبت نمایند  وبراي این کار از اطالعات موجود در پرونده ها ي بایگانی شده در وزارتخانه ها 
.               وادارات مختلف استفاده می نمایند 
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 داده رخ اشتباهاتی رجوع ارباب و اشخاص مورد در که است افتاده اتفاق بارها :اشتباهات کردن پیدا - 4
  با ولی داشت خواهد دنبال به زیادي ومعنوي مادي هاي زیان نگردند اصالح اشتباهات این اگر که است

 .برآمد آنها یادرصددرفع کرد جلوگیري اشتباهات ازاین زیادي حد تا توان می   مطمئن بایگانی یک داشتن
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فواید بایگانی



دستگاه هاي آمار گیري از آمارهاي موجود در بایگانی  ادارت براي مقاسیه : کمک به آمارگیري کشور- 5
و به دست آوردن اطالعات آماري استفاده می کنند      
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 رهبري و هدایت سیستم کنندگان استفاده که بود خواهد وپویا منظم سیستمی و ریزي هربرنامه
ایگانی یک هنگامی دارد نیاز ریزي برنامه به سازمان یک  خواهد کسب را واعتبارالزم ارزش  ب
 به مراجعه با که ایی گونه به باشد، آمده در روز به مداوم و مستمر طور به آن اطالعات که کرد
 موقعیت این و دهد قرار دسترس در پرونده موضوع در را وعملیات اقدامات آخرین پرونده هر

ایگانی به بالفاصله است شده تمام آنها روي اقدام که هایی نامه آنکه مگر شود نمی ممکن  ب
.آید عمل به جلوگیري کارکنان هاي میز برروي ها نامه شدن انباشته واز  شود سپرده

.کنند حفاظت فعال و جدید بصورت   را آن همواره اطالعات موقع به درآوردن گردش به با
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اهمیت بایگانی
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 اسناد حفاظت و داري نگاه و تنظیم بندي، طبقه فن مفهوم به بایگانی
 کمال با و وقت اسرع در که نحوي به معین روشی طبق بر ومدارك،
 اسناد آن به بتوان وقت، و انسانی نیروي هزینه، حداقل صرف با و سهولت

 .یافت دست

   علمی و معین ضوابط طبق بر اسناد داري نگاه محل معناي به بایگانی

تعریف بایگانی



 اقتصادي حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هاي فعالیت ي توسعه ، جمعیت رشد
 نتایج سازمان، هر در و گردد می اداري سوابق افزون روز ایجاد به منجر .......غیره و

 این شوند، می نگهداري اسناد صورت به شده انجام اقدامات و ها فعالیت ها، اندیشه
 مدیریت مهم ابزارهاي از یکی که، است بهایی گران تجربیات و اطالعات حاوي اسناد،

 همان یا اسناد این .شوند می محسوب اداري هاي گیري تصمیم و ها برنامه تهیه در
 موازین و هاي روش اعمال با " اسناد مدیریت " و شوند مدیریت باید اداري مکاتبات

 سریع رسی دست اوال، : که گیرند قرار وضعی در اسناد تنظیم تا شود می باعث علمی
 عمل به کوشش نهایت ارزش با اسناد نگهداري در ثانیا، و باشد پذیر امکان ها آن به

.شود می اسناد به کاربران مراجعه سهولت و هزینه تقلیل باعث امر این که آید
 بسیار توجه مورد پیشرفته دنیاي در علم یک عنوان به امروزه اسناد، مدیریت

 به پاسخگوئی و وظایف انجام جهت ها پرونده اطالعات بازیابی .است قرارگرفته
 ایجاد به اساسی، اصول نکردن رعایت صورت در که دارد بسزایی اهمیت مراجعات،

 اجراي و قانونی وظایف انجام طرفی از .انجامید خواهد دستگاه اداري نظام در اختالل
 را اسناد مدیریت منسجم تشکیالت ایجاد ضرورت ، آرشیو قبال در آن هاي مسئولیت

.سازد می ناپذیر اجتناب هرسازمان در
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 ثبت اطالعات که است شده بیان نکته این به دستگاه ساختن مطمئن اسناد، مدیریت وظیفۀ
.شوند می مدیریت کارآمد و اقتصادي اي شیوه به )سند عمر چرخه مراحل در ( شده

ا و موثر طرزي به دولتی اسناد که است امر این از مراقبت اسناد، مدیریت امور انجام از هدف  ب
 اسناد این خواه شوند مدیریت دارند، وجود دولتی دستگاههاي در که اي دوره در اقتصادي صرفه

.باشند الکترونیکی اسناد صورت به یا و )..تصویري صوتی، نوشتاري،( سنتی شکل در
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و وظیفه مدیریت اسناد هدف



 به دولتی دستگاههاي با همکاري و راهنماها تهیه اسناد مدیران هدف نخستین واقع در
 اسنادي مورد در اطالعات و اسناد مدیریت هاي برنامه اجراي و تکمیل و طراحی منظور
ا گوناگون انحاء به و کنند می دریافت یا و ایجاد روزمره طور به آنها که است ب

.دارند کار و سر آن

:نمود اشاره زیر موارد به توان می مهم این انجام براي اسناد مدیران وظایف جمله از
.دولتی اسناد از حفاظت یا امحاء ، نگهداري ، کنترل براي استانداردها ایجاد - 1

:هاي زمینه در آموزشی و مشورتی خدمات ارائه - 2
دولتی سیاستهاي و ها نظامنامه ، قوانین رعایت - 
)نگهداري زمانی جداول تهیه( ارزشیابی و اسناد فهرست تهیه - 
اسناد امحاء و نگهداري - 
اسناد بایگانی - 
.اسناد مرمت و حفاظت - 
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و وظیفه مدیریت اسناد هدف



:اسناد نگهداري و ایجاد با مرتبط سیستمهاي طراحی -  3
.اسناد بازیافت و اسناد راهنماي اندکسهاي و فهرستها تهیه بایگانی، تجهیزات - 
 بازیافت راکد، اسناد راهنماي اندکسهاي و فهرستها تهیه راکد، بایگانی تجهیزات - 

.میکروگرافیک دوربینهاي و اسناد
.الکترونیک اسناد نگهداري راهنماهاي و لزوم مورد تجهیزات - 
.اسناد مرمت و بازیابی خطرات، با مقابله نقشه و حیاتی اسناد از حفاظت هاي نقشه-

.)پشتیبان هاي پرونده( اسناد از میکروفیش و میکروفیلم تهیه  - 4

.اسناد مراکز در سازمانی برون شیوه به اسناد نگهداري امکانات تهیه  - 5
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و وظیفه مدیریت اسناد هدف



هنگامی که بایگانی به درستی  
... !عمل نکند 
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...در یک بایگانی آشفته 

فرد نمی تواند به اسناد اداري
نظر خود دسترسی پیدا مورد
.کند
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...در یک بایگانی آشفته 

پرونده ارباب رجوع گم شده
زمان بسیار طوالنی صرف یا

.شدن پرونده او می گردد پیدا
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...در یک بایگانی آشفته 

بیش از آنکه بایگانی یاري دهنده افراد باشد، باعث غرق شدن آنان در 
.مشکالت ناشی از بایگانی نادرست می شود



که از آن جمله می توان به  خسارت هاي مهلکی به سیستم وارد می شود
:موارد زیر اشاره کرد

مفقود شدن اسناد مهم
صرف زمان و انرژي کارکنان براي کاوش اسناد

ناشی از دسترسی جا به جا به اسناد اشتباهات
عدم امکان استخراج گزارش از اسناد

اشغال فضاهاي فیزیکی بیش از حد براي اسناد
...و 
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...در یک بایگانی آشفته 



نمونه هایی از
تکامل سیستم بایگانی
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)ثبت احوال(تکامل سیستم بایگانی 
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)ثبت احوال(تکامل سیستم بایگانی 

254.573علی احمدي

12.455محمد: نام پدرعلی احمدي

28107: ش شمحمد: نام پدرعلی احمدي

15تهران: صادره28: ش شمحمد: نام پدرعلی احمدي

13423: متولدتهران: صادره28: ش شمحمد: نام پدرعلی احمدي
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نفر 1علی احمدي 0086523275: شماره ملی

)ثبت احوال(تکامل سیستم بایگانی 
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254576 :حساب شمارهمریم هدایتی: نام

امور بانکی

ایران ملی: بانک قرض الحسنه: نوع حساب
آباد نجفشهر اصفهاناستان 

واریز به حساب

سند زدن در 
بانک مبدا

ارسال براي بانک 
استان

ارسال براي بانک 
مرکزي» ملی«

ارسال براي بانک 
مقصد

واریز به حساب 
گیرنده

:رسیدن وجه به حساب زمان
روز کاري 7 تا 3

دقیقه 75: زمان صرف شده براي انجام کار مدت
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0101802542331 :حساب شمارهمریم هدایتی: نام

امور بانکی

ایران ملی: بانک سیبا: نوع حساب
واریز به حساب

واریز به حساب گیرندهسند زدن در بانک مبدا

:رسیدن وجه به حساب زمان
دقیقه 1

دقیقه25: زمان صرف شده براي انجام کار مدت
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IR10055340180004050685421 :شماره شبامریم هدایتی: نام

امور بانکی
بانک دیگرواریز به حساب در 

:رسیدن وجه به حساب زمان
ساعت 4

دقیقه15: زمان صرف شده براي انجام کار مدت

سند زدن در 
بانک مبدا

ارسال براي 
بانک مقصد

واریز به 
حساب گیرنده
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:مدارك مورد نیاز
  2 سري کپی از شناسنامه
  2 از کارت ملی سري کپی
  6 قطعه عکس
  فرم ثبت نام تکمیل

ثبت اطالعات جهت ثبت نام
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:مدارك مورد نیاز
  تکمیل آنالین فرم ثبت نام
  بارگذاري اسکن مدارك



:سند دفترچه اي
   صفحه 10حدود
  معموالً دست نویس
  نقشه فاقد

امالك سند مالکیت
تکامل سیستم بایگانی  >اهمیت، ضرورت و سیر تحول بایگانی  

:سند تک برگی
  یک برگ شامل دو صفحه
  اطالعات ثبت شده در سیستم
  داراي نقشه ملک



ارتباط بایگانی با سایر دانش ها

بایگانی

مستندسازي

مدیریت 
دانش

حفاظت 
اطالعات

مکاتبات 
اداري

فناوري  
اطالعات
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) Knowledge Management(مدیریت دانش  
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مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته هاي علمی به معناي
در دسترس قرار دادن نظام مند اطالعات و اندوخته هاي علمی است،

به گونه اي که به هنگام نیاز در اختیار افرادي که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند
.تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند

مدیریت دانش شامل یک سري استراتژي و راهکاربراي شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش 
.وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد

:برنامه اجرایی مدیریت اندوخته هاي علمی بر این دو جزء اصلی بنا می شود
فرآیندهایی که این اندوخته ها را مدیریت می کنند، - 1
.ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه هاي علمی را آسان می کنند - 2



) Knowledge Management(مدیریت دانش  
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:شود تعریف واژه چندین باید دانایی تعریف براي
 به را داده ها می توان آنها از صحیح بهره برداري با که می روند شمار به حیاتی منبع داده ها

.نمود تبدیل بامعنی اطالعات
.شوند تبدیل حکمت نتیجه در و دانایی به می توانند اطالعات ترتیب بدین

حکمتداناییاطالعات با معنیداده ها



نقش مدیریت دانش در بایگانی
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حکمتداناییاطالعات با معنیداده ها

برآورد تاخیرها با داده هاي تردد
توجه به مقررات

مشخص شدن
انضباط افراد

امکان تمایز میان
کارکنان

فاکتورهاي  
مختلف

تدوین اسناد  
حسابداري

بستن تراز مالی  
شرکت

تشخیص سود یا  
زیان ده بودن

ارقام کنتور 
مشترکین

محاسبه مصرف از 
طریق قیاس پیشین

مشخص شدن  
طبقات مشترکین

برخورد با افراد 
پرمصرف



مستندسازي
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 اجرایی و مطالعاتی مراحل که می شود اطالق مدارکی و اسناد مجموعه تهیه به مستندسازي
.می دهد نشان واقعی هاي تحلیل و ارزیابی ها ارائه با را فعالیت یک

 پیش از و منظم دقیق، برنامه ریزي براساس فعالیت یک انجام نشان دهنده باید مستندسازي  
 و اطالعات نگهداري و حفظ  مستندسازي ها، تمامی در توجه قابل نکته .باشد شده تعیین

.است انسانی دانسته هاي از بخشی نمودن مکتوب همچنین

 ارزش داراي که باشد می اطالعاتی ارائه و جمع آوري شناسایی، فرآیند شامل مستندسازي
 راهکاري و دانش مدیریت کلید عنوان به سازي مستند از امروزه .است سازمان براي تاریخی

.شود می یاد ذینفعان به سازمانی سوابق قراردادن اختیار در براي



مستندسازي
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مستنداتی که بایگانی می گردندمستنداتی که بایگانی می گردند

فعالیت هایی که مستند می گرددفعالیت هایی که مستند می گردد

وقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتدوقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتد



)از دیدگاه آموزشی( در یک دانشگاهمستندسازي
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مستنداتی که بایگانی 
می گردند

مستنداتی که بایگانی 
می گردند

فعالیت هایی که مستند می گرددفعالیت هایی که مستند می گردد

وقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتدوقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتد

می روند و می آیندتعداد دانشجویانی که ١.

دانشجویانی که در کالس حضور یافته اند٢.

استادانی که در دانشگاه حضور یافته اند٣.

تعداد ماژیک مصرف شده۴.

تعداد پیک و مرسوله آمده به دانشگاه۵.

تعداد غذاي سرو شده در سلف۶.

مقدار فروش بوفه دانشگاه٧.

تعداد اوراق تکثیر شده در بخش چاپ و تکثیر دانشجویی٨.

تعداد کالس هاي تشکیل شده٩.
آزمون هاي کالسی٠١.
نمرات پایان ترم١١.

تعداد کالس هاي تشکیل شده.  9
نمرات پایان ترم. 11

نمرات پایان ترم. 11
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مستنداتی که بایگانی 
می گردند

مستنداتی که بایگانی 
می گردند

فعالیت هایی که مستند می گرددفعالیت هایی که مستند می گردد

وقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتدوقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتد

می روند و می آیندتعداد دانشجویانی که ١.

دانشجویانی که در کالس حضور یافته اند٢.

استادانی که در دانشگاه حضور یافته اند٣.

تعداد ماژیک مصرف شده۴.

تعداد پیک و مرسوله آمده به دانشگاه۵.

تعداد غذاي سرو شده در سلف۶.

مقدار فروش بوفه دانشگاه٧.

تعداد اوراق تکثیر شده در بخش چاپ و تکثیر دانشجویی٨.

تعداد کالس هاي تشکیل شده٩.
آزمون هاي کالسی٠١.
نمرات پایان ترم١١.

تعداد ماژیک مصرف شده. 4
تعداد پیک و مرسوله آمده به دانشگاه. 5
تعداد غذاي سرو شده در سلف. 6

تعداد غذاي سرو شده در سلف. 6

)از دیدگاه اداري مالی( در یک دانشگاهمستندسازي
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مستنداتی که بایگانی 
می گردند

مستنداتی که بایگانی 
می گردند

فعالیت هایی که مستند می گرددفعالیت هایی که مستند می گردد

وقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتدوقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتد

می روند و می آیندتعداد دانشجویانی که ١.

دانشجویانی که در کالس حضور یافته اند٢.

استادانی که در دانشگاه حضور یافته اند٣.

تعداد ماژیک مصرف شده۴.

تعداد پیک و مرسوله آمده به دانشگاه۵.

تعداد غذاي سرو شده در سلف۶.

مقدار فروش بوفه دانشگاه٧.

تعداد اوراق تکثیر شده در بخش چاپ و تکثیر دانشجویی٨.

تعداد کالس هاي تشکیل شده٩.
آزمون هاي کالسی٠١.
نمرات پایان ترم١١.

تعداد دانشجویانی که می روند و می آیند.  1
استادانی که در دانشگاه حضور یافته اند.  3
تعداد پیک و مرسوله آمده به داتشگاه.  5

)از دیدگاه حراست( در یک دانشگاهمستندسازي

-



)ATM از دیدگاه متصدي(مستندسازي در یک بانک 
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مستنداتی که بایگانی 
می گردند

مستنداتی که بایگانی 
می گردند

فعالیت هایی که مستند می گرددفعالیت هایی که مستند می گردد

وقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتدوقایع و آنچه در سازمان اتفاق می افتد

کارت قرار می دهند ATMتعداد افرادي که در ١.

تعداد افرادي که تراکنش موفق انجام می دهند٢.

مقدار پولی که در مخزن قرار می گیرد٣.

نوع اسکناس هایی که در مخزن قرار می گیرد۴.

تعداد قبوضی که به وسیله دستگاه پرداخت می شود۵.

کارت هایی که توسط دستگاه ضبط می گردد۶.

ATMگزارش گیري از سرور .   5و  2
جمع آوري کارت هاي ضبط شده توسط دستگاه.   6

ATMگزارش گیري از سرور .   5و  2


