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زیرساخت هاي بایگانی  
)سیستم ها، محل و ابزار(



ابزار مورد نیاز



محل بایگانی
.باشد ها واحد سایر به دسترس قابل و گرفته قرار سازمان یا اداره مداخل در-

 واحد مکان نزدیکترین در که شود انتخاب طوري باید بایگانی سرپرست کار محل - 
  .شود میسر آسانی به نظارت عمل تا گیرد، قرار بایگانی از کننده استفاده

 موریانه، مانند موذي حشرات از که طوري به تمیز روشن، کافی اندازه به باید-
  .باشد امان در ... و سوسک

.شود رعایت برق کشی سیم در ایمنی نکات-

 .باشد موجود بایگانی اتاق در باید همیشه حریق اطفاي وسایل -
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ابزار و وسایل مورد نیاز بایگانی
:پوشه
 نی بایگا  وسایل ترین رایج از و ، رود می کار به اداري مکاتبات نتظیم و نگهداري براي
.است

:کالسور
 به نسبت ( ها ن آ تعداد که مکاتباتی ضبط و نگهداري براي و است مقوایی پوشه نوعی
. رود می کار به است   بیشتر پوشه

:بایگانی کارتن
 راکد هاي بایگانی در اکثراٌ  که  شود می بسته بند با آن طرف سه که  است پوشه نوعی
                                                                                                                             گیرد می قرار استفاده مورد پرونده چندین ونگهداري ضبط براي
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ابزار و وسایل مورد نیاز بایگانی
:کازیه
 .دهند می قرار آن در را بررسی مورد هاي نامه که طبقه چند است اي جعبه

:بایگانی هاي قفسه
 کشویی هاي فایل یا گردان هاي قفسه به  ها پرونده رایج ونگهداري  و حفظ وسایل از

.کرد اشاره  توان می

:پانچ
  . رود می کار به پرونده ي گیره در آن دادن قرار و درسند سوراخ ایجاد جهت

:منگنه
 نسخ ویا یکدیگر به اداري هاي نامه ضمائم و پیوست الصاق جهت ساده ي وسیله این

  . شود می برده کار به اداري ي ها نامه متعدد

ابزار مورد نیاز  >زیرساخت هاي بایگانی 



دفاتر بایگانی
کارتابل دفتر
نامه ارسال دفتر
پیگیري دفتر
رپراتور دفتر
اندکس دفتر
اندیکاتور دفتر
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دفاتر بایگانی
کارتابل دفتر

 دادن ترتیب و نظم جهت که است گردیده تشکیل شکل مقوایی اوراق از که است دفتري
 مدیر توسط است قرار که مکاتباتی کلیه واقع در .گیرد می قرار استفاده مورد مکاتبات به

 .شود می ارایه مدیر به و شود می داده قرار دفتر این در اولویت ترتیب به گردد رویت
 را کارتابل نامه، هر جهت الزم اقدامات یا و دستورات ارایه و ها نامه رویت از پس مدیر

 و توزیع سازمان مختلف هاي بخش در را ها نامه تا نماید می ارایه منشی به مجددن
 یک فقط کارتابل از صفحه هر در که است ضروري نکته این ذکر اینجا در .نماید ارجاع
 یک طرف دو در نامه دادن قرار از .گیرد می قرار احتمالی هاي پیوست همراه به نامه برگ

 .نماید خودداري صفحه یک در نامه چند دادن قرار از همچنین .بپرهیزید کارتابل صفحه
 عبور هوا آن زدن ورق هنگام تا است شده تعبیه سوراخ سه کارتابل دفتر از صفحه هر در

.نچسبند یکدیگر به ها نامه و نموده
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دفاتر بایگانی
کارتابل دفتر
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دفاتر بایگانی
)مراسالت ارسال( ها نامه ارسال دفتر

 نامه گیرندگان از رسید اخذ منظور به که )برگ 100 ( صفحه دویست داراي است دفتري
 توسط شما سازمان نامه که دارد وجود مدرکی همواره ترتیب بدین .شود می استفاده ها

 استفاده هایی سازمان در ویژه به دفتر این .است گردیده دریافت مخاطب سازمان یا واحد
 ستون .باشد می مالی یا حقوقی بار داراي ها سازمان سایر با آن مکاتبات که گردد می

:از عبارتند صفحه هر جداول هاي
  .کند می بازگو را ها نامه آمار و شود می نوشته مسلسل صورت به که :ردیف
  .دهد می نشان را اندیکاتور شماره و نامه صدور تاریخ :شماره و تاریخ

  .دهد می نشان را گیرنده واحد یا سازمان نام :گیرنده
 می تکمیل "دارد" عبارت با ستون این سازمانها از بسیاري در است الزامی پیوست تعداد ذکر :پیوست

  .گردد
.شود می تکمیل نامه کننده دریافت توسط که گردد می ذکر گیرنده به نامه تحویل روز تاریخ :تحویل تاریخ
 نام حداقل ذکر با رسمی صورت به بایست می امضا( .نماید می امضا را فوق محل نامه کننده دریافت :امضا

).باشد خانوادگی نام یا خانوادگی نام  و
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دفاتر بایگانی
)مراسالت ارسال( ها نامه ارسال دفتر
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دفاتر رپراتور
 می قرار استفاده مورد شماره بدون هاي نامه ثبت جهت که است اسمی راهنماي دفتر
 الفبا ترتیب به ... و افراد ها، سازمان اسامی ثبت جهت دفتر این کاربردهاي دیگر از .گیرد
.گیرد می قرار استفاده مورد
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ردیابی -دفاتر پیگیري 
 گیرد می قرار استفاده مورد سازمان در مکاتبات پیگیري جهت سال هر که است دفتري

 و دارد بسیاري استفاده دارند کننده مراجعه که هایی سازمان در خصوص به دفتر این
 به آنها کننده اقدام واحد همچنین و وارده هاي نامه ورود عدم یا و ورود از اطالع جهت

.رود می کار
:از عبارتند پیگیري دفتر فرم هاي ستون

  .گردد می ذکر فرستنده سازمان نام :نامه فرستنده
  .نامه گیرنده یا خودمان سازمان )شده ارجاع( کننده اقام واحد نام :کننده اقدام واحد
.گردد می ذکر وارده نامه شماره هزارگان ارقام یا رقم :هزار
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ردیابی -دفاتر پیگیري 
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دفتر اندیکاتور
 به دسترسی امکان منظور به سازمان هر صادره و وارده هاي نامه اطالعات کلیه که است دفتري اندیکاتور

 از بایست می فقط سازمان هر در .گردد می ثبت آن در سازمانی واحدهاي یا و ها سازمان مکاتبات سوابق
.نمود استفاده صادره و وارده هاي نامه ثبت جهت اندیکاتور دفتر یک

:است زیر هاي ستون داراي باشد می وارده هاي نامه به متعلق که اندیکاتور اول صفحه
   به سال هر پایان در و گردد می آغاز یک شماره با سال ابتداي از که است اندیکاتور شماره همان :ردیف شماره
.گردید خواهد آغاز یک شماره با جدید دفتر جدید، سال آغاز با و شود می بسته اصطالح

 در شده انجام اي مکاتبه قبلن یا دارد وجود سازمان در اي سابقه مذکور نامه خصوص در اگر :قبل هاي شماره ذکر
.گردد می ذکر ستون این

.نمایید می ثبت را روز همان تاریخ نمودید دریافت را نامه که روز هر واقع در .است وارده هاي نامه سال و ماه روز، ثبت :تاریخ
 .بپرهیزید "دارد" عنوان تحت هایی واژه نوشتن از .است الزامی ستون این در ها پیوست تعداد ذکر :ضمیمه

 .گردد می ذکر مربوطه واحد یا و نامه فرستنده سازمان نام :ها نامه صاحبان
 .گردد می ذکر نامه از اي خالصه یا موضوع :رسیده هاي نامه شرح

  .گردد می تکمیل شود می ارجاع آنها با نامه که سازمانی واحد یا افراد نام با ستون این :ارجاع
 تاریخ و شماره نامه که صورتی در .گردد می ذکر دریافتی نامه تاریخ و شماره :رسیده هاي نامه تاریخ و شماره
.شود می کشیده "فاصله خط" عالمت مربوطه جاي در باشد نداشته
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دفتر اندیکاتور
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دفتر اندیکاتور
صادره هاي نامه

:از عبارتند آن فرم هاي ستون که دارد تعلق صادره هاي نامه به اندیکاتور دفتر دوم صفحه
 .گردد می ذکر بایگانی کد شماره :کالسمان

 .گردد می ذکر صادره هاي نامه گیرنده اشخاص و ها سازمان اسامی ستون این در :نامه عنوان
  .گردد می ذکر نامه از اي خالصه یا موضوع :فرستاده هاي نامه شرح

.شود می ذکر ستون این در گیرد انجام فوق نامه خصوص در خاصی مکاتبات یا مکاتبه آینده در اگر :بعد هاي شماره
 .بپرهیزید "دارد" عنوان تحت هایی واژه نوشتن از است الزامی ستون این در ها پیوست تعداد ذکر :پیوست

  نمایید، می ثبت اندیکاتور دفتر در را نامه که روز هر واقع در .است صادره هاي نامه سال و ماه روز، ثبت :تاریخ
..کنید می ذکر را روز همان تاریخ
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دفتر اندیکاتور
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دفتر اندکس
 می خوانده نیز بازرسی دفتر و تفتیش دفتر وارده، هاي نامه راهنماي دفتر چون اسامی با که اندکس دفتر
 و باشد می نامه گیرنده سازمان به دار شماره وارده نامه ورود عدم یا ورود کننده بیان که است دفتري شود،

 ها نامه اندیکاتور شماره کردن پیدا دارند، کننده مراجعه که هایی سازمان در تا کند می کمک اصل در
.شود می محسوب اندیکاتور کمکی دفتر اندکس، دفتر پس پزیرد، انجام تر راحت

:اندکس دفتر فرم
:از عبارتند اندکس دفتر فرم هاي ستون

 .گردد می ثبت فرستنده سازمان نام :نامه فرستنده
 هزارگان ارقام یا رقم هزار، .شود می ثبت نامه گیرنده سازمان اندیکاتور دفتر شماره :اندیکاتور دفتر شماره
.گردد می ثبت وارده نامه شماره
:استفاده نحوه
 فرد ارسالی نامه شماره فقط تا است کافی کند، می را خود سازمان نامه پیگیري کننده مراجعه وقتی

 شماره راحتی به و یافته را اندکس ستون شماره آخر رقم به توجه با صورت این در .بپرسید را متقاضی
.نمایید می استخراج را اندیکاتور
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دفتر اندکس
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انواع مهرها مورد نیاز در واحد هاي بایگانی 
 یا مدیر امضاي روي بر فقط که  سازمان هر به مربوط است مهري :وزرات اصلی مهر

شود می زده دارد امضا حق که کسی

رود می کار به خانه دبیر واحد شناسایی جهت :خانه دبیر مهر

شود می زده برگه پشت در پرونده هر بایگانی جهت :شد بایگانی مهر

 مفقود از جلوگیري و پرونده داخل مدارك اسنادو از حفاظت منظور به:شمار برگ مهر
 پرونده مانند ؛ هستند پیوست داراي که مدارکی و اسناد مورد در "مخصوصا ، آنها شدن
قراردادها -مالی امور -کارگزینی هاي
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انواع مهرها مورد نیاز در واحد هاي بایگانی 
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مهر برگ شماري پرونده                                
: از شماره :..........                           برگ شماره 

:نام و نام خانوادگی برگ شمار 
: تاریخ                                                                         
: امضاء                                                                         

شماره ي برگ . شوند  "برگ شماري  "بهتر آن است که اوراق و محتویات هر پرونده 
یا برگ هاي پرونده با امضاي مسئول به متقاضی داده شود و این مهر به پشت هر کدام 

.  از برگ ها ممهور گردد



ویژگی هاي یک بایگان



ویژگی هاي یک بایگان
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 باشندکه خاصی هاي ویژگی داراي باید سازمان یک بایگانی امور متصدیان و مسئوالن
 و  حفظ باالخص و ،تنظیم بندي طبقه سنگین مسئولیت قبول و امور اداره توانائی

                        .باشند داشته را سازمان آْن مدارك و اسناد نگهداري

امانت داري و قابل اعتماد
دارا بودن هوش باال
برخورداري از حافظه قوي
عالقمند به یادگیري و افزایش معلومات خود
برخورداري از حافظه قوي
سرعت عمل
وقت شناسی

پشتکار
ثبات عاطفی
سالمتی ، نظافت
داشتن حضور و تمرکز ذهن
حوصله ، صبر، خونسردي و تسلط بر اعصاب
همکاري  طی دوره هاي مختلف آموزشی
آشنایی به سازمان و تشکیالت



اداره امور بایگانی

اصطالحات بایگانی  >زیرساخت هاي بایگانی 

:  اداره ي امور بایگانی هر سازمان با استفاده از سه روش صورت می گیرد
نظام متمرکز بایگانی ) الف
نظام غیر متمرکز بایگانی ) ب
نظام پراکنده بایگانی) ج



نظام متمرکز
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 نگهداري تنظیم و گذاري کد – بندي طبقه : قبیل از بایگانی امور ي کلیه
 ي بقیه و گیرد می صورت )کل بایگانی( مرکزي بایگانی در ها پرونده و اسناد
. .باشند نمی   ها پرونده نگهداري و مستقل بایگانی داشتن به مجاز ها واحد

  : بایگانی متمرکز ي شیوه مزایاي
  بایگانی کارکنان د تعدا در جویی صرفه
  بایگانی وسایل و محل در جویی صرفه
  بایگانی کارکنان بین عادالنه طور به کار تقسیم و مدیریت صحیح اعمال

  مشابه و متعدد ي ها پرونده تشکیل از جلوگیري



نظام غیر متمرکز 
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 و بوده مستقل بایگانی داراي سازمانی ي واحدها از یک هر شیوه این در
  . کنند می نگهداري و تنظیم را خود به مربوط هاي پرونده

  : بایگانی متمرکز غیر ي شیوه مزایاي
 کنندگان استفاده به ها پرونده بودن نزدیک

  ها پرونده عناوین به گان کنند اقدام بودن آشنا
  بیشتر کارآیی نتیجه در و خود اداره به یگان با بیشتر تعلق احساس



نظام پراکنده بایگانی
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 و ومدارك اسناد نگهداري به موظف گان کنند اقدام از یک هر شیوه این در
 هاي سازمان ي توصیه و توجه مورد شیوه این ، باشند می خود اداري سوابق
  . باشد نمی اداري



عوامل موثر در برقراري سیتم متمرکز یا غیر متمرکز

اصطالحات بایگانی  >زیرساخت هاي بایگانی 

 وضعیت ي مطالعه مستلزم بایگانی براي ها سیستم این از هرکدام انتخاب
 سرعت براساس باید بررسی این مبناي . باشد می آن وظایف حدود و سازمان

 نظر در زیر عوامل و باشد بایگانی به کنندگان مراجعه نیاز تامین و سهولت و
: شود گرفته

سازمان تشکیالت و مشاغل بندي طبقه )الف
کارمندان تعداد )ب
بایگانی موقعیت و مکان)ج
سازمان هاي واحد هاي فعالیت ي نحوه )د



چرخه حیات اسناد

اصطالحات بایگانی  >زیرساخت هاي بایگانی 

:ایجاد مرحلۀ -1
 و تمهیدات اهم .است سوابق تولید کاهش و مهار هدف مرحله، این در

:از عبارتند باشد، می راهگشا هدف به رسیدن براي مرحله این در که اقداماتی

؛ آن بر ونظارت سوابق دلیل بی و رویه بی تکثیر از جلوگیري - 
سوابق؛ دریافت بر نظارت - 
مکاتبات؛ فرایند در متحدالشکل و استاندارد روشهاي گیري کار به - 
فرمها؛ استانداردسازي - 
.پوشه و کاغذ نوع سازي استاندارد - 



چرخه حیات اسناد
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:استفاده و کارگیري به مرحله – 2
 و اصول تدوین همچنین و اطالعات به آسان دسترسی هدف، مرحله، این در

 می ضروري و مناسب تجهیزات تهیۀ و سازي راکد پرونده، تشکیل روشهاي
.باشد



چرخه حیات اسناد
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تکلیف تعیین مرحله – 3
 که باشد می اوراق امحاي و ملی آرشیو به اسناد انتقال اسناد، ارزشیابی نتیجۀ

.گیرد می انجام مرحله این در
: از است عبارت مرحله این در اسناد، مدیریت وظایف

آن؛ مقررات تدوین و راکد بایگانی واحد ایجاد -
؛ ها ه پروند و سوابق سازي راکد نظام ایجاد -
 انتقال جهت دستگاه، مختلف قسمتهاي مدیران براي اجرائی دستورالعملهاي تنظیم -

؛ ذیربط راکد هاي پرونده
؛ )اوراق و اسناد( سوابق استنادي و اداري ارزشهاي تعیین و اولیه ارزشیابی -
ملی؛ آرشیو به اسناد انتقال و سوابق ثانویۀ ارزشیابی جهت ، ملی آرشیو با هماهنگی -
؛ دستگاه در ها پرونده و اوراق نگهداري زمان مدت تعیین -
آرشیوي؛ شوراي از امحا مجوز اخذ -
.اوراق امحاي یا اسناد انتقال خصوص در آرشیوي، شوراي مصوبات اجراي -



چرخه حیات اسناد

اصطالحات بایگانی  >زیرساخت هاي بایگانی 

تکلیف تعیین مرحله – 3
 که باشد می اوراق امحاي و ملی آرشیو به اسناد انتقال اسناد، ارزشیابی نتیجۀ

.گیرد می انجام مرحله این در
: از است عبارت مرحله این در اسناد، مدیریت وظایف

آن؛ مقررات تدوین و راکد بایگانی واحد ایجاد -
؛ ها ه پروند و سوابق سازي راکد نظام ایجاد -
 انتقال جهت دستگاه، مختلف قسمتهاي مدیران براي اجرائی دستورالعملهاي تنظیم -

؛ ذیربط راکد هاي پرونده
؛ )اوراق و اسناد( سوابق استنادي و اداري ارزشهاي تعیین و اولیه ارزشیابی -
ملی؛ آرشیو به اسناد انتقال و سوابق ثانویۀ ارزشیابی جهت ، ملی آرشیو با هماهنگی -
؛ دستگاه در ها پرونده و اوراق نگهداري زمان مدت تعیین -
آرشیوي؛ شوراي از امحا مجوز اخذ -
.اوراق امحاي یا اسناد انتقال خصوص در آرشیوي، شوراي مصوبات اجراي -



مهندسی مجدد فرایندهاي  
بایگانی



مهندسی مجدد فرایندهاي کاري
Business process re-engineering )BPR(

مهندسی مجدد فرایندهاي بایگانی  >زیرساخت هاي بایگانی 

 مدیران نگرش و فکر طرز ذهن، در دگرگونی سازي، دگرگون یعنی مجدد مهندسی
  و ساختار در پردازش ها، و فرایندها در ارزشی، نظام و فرهنگ در کارکنان، و

  سازمان ها در ارتباطات و اطالعات تکنولوژي از استفاده روش در و سازماندهی،
.است

  شرکت یک فرهنگ و تشکیالت، فرایندها، اي ریشه طراحی مجدد، مهندسی در
  و می گیرد صورت شرکت آن عملکرد در العاده خارق جهش هایی به دستیابی براي

  وجود به براي کار به جدید نگرشی و سنتی و قدیمی شیوه هاي نهادن کنار به
.است نظر مد مشتري به دادن ارزش نیز و مناسب خدمتی یا و محصول آوردن

  برتر، کیفیت همچون امروزي نیازهاي به دستیابی هدف مجدد، مهندسی در
.نمود ساده را فرایندها باید نتیجه در و است پایین هزینه و پذیري انعطاف خدمات،


