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 گزارش نويسي و مكاتبات اداريجزوه 

 كليات:

سمت قهايت مكاتبات اداري يكي از وسايل انتقال اطالعات براي اجراي وظايف در هر سازمان است كه در ن

 ات بصورترتباطعمده ي آن به اسناد و مدارك با ارزش سازمان تبديل مي شود. بطور كلي با توجه به اهميت ا

  ه شود.قسمت در هر سازماني پي برداعم و مكاتبات اداري بصورت اخص الزم است به نقش و اهميت اين 

  در هر سازماني واحدي بنام دبيرخانه يا دفتر وجود دارد كه وظايف عمده ي آن عبارت است:

تبادل اطالعات  طريق از خارجي سازمانهاي ساير و داخلي واحدهاي با سازمان اداري ي رابطه برقراري    -١

  مكتوب.

 گردش اصول زنيا مورد اسناد و مكاتبات قراردادن دسترس در و نگهداري ، اداري هاي نامه ي تهيه    -٢

  .باشد مي ضروري غير اسناد امحاء نهايت در و مكاتبات بايگاني ، گردش مراحل ايجاد، شامل مكاتبات

  مديريت اسناد:

ورد م مدارك وسناد عبارت است از تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ي الزم براي تسهيل و تسريع و دست يافتن به ا

ه به شرح ز شش شاخاسناد نياز از مرحله ي ايجاد نامه تا اقدام آن و همچنين امحاء اسناد زائد. بطور كلي مديريت ا

  زير تشكيل مي شود:

  .مراسالت و ارسال مديريت    -١

  فرم ها. مديريت    -٢

  .ها گزارش مديريت    -٣

  .ها دستورالعمل مديريت    -٤

  .مكاتبات مديريت    -٥

  .اسناد مديريت     -٦
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  مديريت ارسال و مراسالت ؛

نها آاجعه به يل مرمجموعه روشهاي عملياتي كه براي نگهداري، تنظيم و طبقه بندي اسناد به منظور تسريع و تسه

  صورت مي گيرد، اتالق مي گردد.

  مديريت فرم ها ؛

ه در ت رويو همچنين حفظ وحد هرگاه فرم هاي مختلفي در يك سازمان استفاده شود، بدليل حجم باالي كار

ند، جرا درآياله ي استفاده از فرم ها، الزم است طبق ضابطه ي خاصي، فرم ها بصورت استاندارد و يكسان به مرح

درهم  -٢يجاد فرم هاي غير الزم يا تكراري. اجلوگيري از  -١بطور كلي هدف اصلي اين بخش عبارت است: 

ت يكنواخت و مطلوب براي نوع كاغذ ايجاد مشخصا -٣هاي جامع تر.  آميختن فرم هاي مشابه براي تشكيل فرم

  و نوع فرم ها.

  مديريت گزارش ها ؛

الي از مغير  يكي از وظايف عمده ي هر سازمان جمع آوري اطالعات است و نهايتاً تهيه ي گزارشهاي مالي و

ف وده و هدشده ب گزارش هاي ارائهدرون اطالعات ارائه شده ميباشد. مشكل اساسي در اين مورد تنوع و اختالف 

  د.اين قسمت اين است كه اين اطالعات در حد مطلوب و كافي و حتي االمكان استاندارد ارائه شو

  مديريت دستورالعمل ها ؛

رات و ين ، مقرقوان هدف از اين شاخصه ايجاد شيوه ي قابل اطميناني است كه با استفاده از آن بتوان به كليه ي

  الزم دست يافت. دستورالعمل هاي

  مديريت مكاتبات ؛

  به منظور تأمين اهداف زير در هر سازماني انجام مي شود:

  .اداري هاي نامه كيفيت اصالح    -١

  .صحيح معيارهاي و ضوابط ايجاد    -٢

  روشهاي نو، براي مديريت انبوه نامه ها. بردن كار به    -٣
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  .زمانسا مختلف هاي قسمت براي يكسان هاي نامه توزيع و تهيه طريق از اداري نگارش تسهيل    -٤

  تعريف لغوي سند ؛

خدمت و  حاصل سند در لغت به معني تكيه گاه و هر چيزي است كه بتوان به آن استناد كرد. در فرهنگ اداري

  اشد.بشده  كاري است كه از طرف افراد و سازمان ها بصورت نوشته يا صورتهاي شناخته شده تهيه و تنظيم

  سند ؛اركان 

  اعتبار هر سند به ترتيب اولويت به شرح زير ميباشد:

  هـر سازمـان.م -٤ ، شمــاره -٣ ، تـاريــخ -٢ ، امـضــاء    -١

  امضاء كننده يا پاراف كننده ي نامه مسئول متن و محتواي نامه است.

  شنامه.ك بخمفاد ي تاريخ هر نامه در بعضي موارد، اعتبار زماني آنرا بيان مي كند. مانند تاريخ اجراي

  شماره ي نامه براي رعايت نظم و سهولت مراجعه به آن است.

  ي.دولت سند بدون امضاء فاقد ارزش بوده و اصطالحاً انرا ورق مي نامند، به استثناء اوراق بهادار

  پاراف چيست؟

گذارد  لب ميمطابه عالمت و نشانه اي كه مسئول يك واحد در ذيل اسناد و مكاتبات بعنوان رؤيت يا تأييد 

  پاراف مي گويند. به عبارتي نوعي امضاء موقت ميباشد.

  ارزش اسناد :

اربرد و ه ي كارزش اسناد از ديدگاههاي مختلف قابل طبقه بندي بوده و نوع طبقه بندي آنها بستگي به نحو

  استفاده آن سند دارد. اسناد از نظر ارزش طبق طبقه بندي زير تقسيم مي شود:

  .وظايف اجراي لحاظ از ها مؤسسه ساير يا دولتي سازمانهاي براي اسناد ارزش    -١

  طه نظر فايده ي علمي ناشي از اطالعات.نق از مردم عموم براي اسناد ارزش    -٢
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  .تحقيقاتي فعاليتهاي در پژوهشگران و محققان براي اسناد ارزش    -٣

  فلسفه ي سند نويسي :

ناي سند بر مب اساس مالكيت و امنيت قضائي است. از اينرو قضاوت صحيحهدف از نوشتن اسناد، استوار ساختن 

ي توان ات نمو مدارك مورد قبول استوار است. طبق ماده يك قانون شهادت قضائي به هيچيك از عقود و تعهد

  فقط به شهادت شفاهي يا استشهاد استناد كرد.

  انواع سند :

  زير تقسيم مي شوند:دسته ي  ٣از نظر درجه و آثار حقوقي اسناد به 

  ند الزم االجرا. س -٣                         .عادي سند -٢                              .رسمي سند    -١

  سند رسمي بايد شرايط زير را دارا باشد:

  .باشد شده تنظيم رسمي مراجع نزد    -١

  .باشد محرز آن تنظيم در سند، تنظيم معمول صالحيت    -٢

  .باشد شده رعايت مربوطه مقررات آن تنظيم در    -٣

انند مه باشد. ده شداصطالح الزم االجرا براي اسنادي بكار برده مي شود كه بموجب قانون به آن قدرت قانوني دا

  قانون صدور چك.

  تعريف سند از نظر اداري:

د ر حدودآن سازمان و به هر نوع سابقه اي كه به صورت مكتوب براي انجام وظايف اداري توسط كاركنان 

امات رف مقطوظايف مصوب، ايجاد، دريافت و يا صادر شده باشد، سند اداري گفته مي شود. در صورتيكه از 

ل سناد قابشد، امسئول در هامش نامه هاي اداري دستور بايگاني صادر شده باشد يا دستور اقدام صادر شده با

را  نامه ها ست آناز به دستور بايگاني ندارد و بايگان موظف بايگاني مي گويند. نسخه ي مخصوص بايگاني ، نيا

  بايگاني نمايد.

  تعريف سند از لحاظ حقوقي و قضائي:



5 
 

 فاع قابليا د از لحاظ حقوقي سند وسيله ي اثبات حق است و عبارتست از هر نوع نوشته اي كه در مقام دعوي

ا مفهوم يام يه خود را نشان مي دهد و مبين پاستناد باشد. منظور تز نوشته يا خط عالمت است كه روي صفح

  خاصي است.

  تعريف سند از نظر قانون سازمان اسناد ملي ايران:

دولت  وشگاه سند عبارتست از كليه ي مراسالت، دفاتر، پرونده ها، عكس ها و ساير اسنادي است كه در دان

مالي،  داري،اف دولت است و از لحاظ تهيه، صادر و يا دريافت مي شود و بطور مداوم يا غير مداوم در تصر

   سياسي، فرهنگي و غيره، داراي ارزش ميباشد.

  نامه اداري:

رم هاي طي ف به كليه ي مكاتباتي كه براي وظايف محوله به يك سازمان و توسط يكي از پرسنل آن سازمان و

كات زير ري ننامه ي ادا مخصوص و تشريفات اداري خاص تهيه شده باشد نامه اداري گفته مي شود. در تهيه ي

  بايد مورد توجه قرار گيرد:

  .شود نوشته مربوطه سازمان اداري كاغذ و فرم روي    -١

  .باشد مرتبط سازمان وظايف با آن محتوي     -٢

  .گيرد قرار توجه مورد نگارش اصول    -٣

  .شود رعايت آن صدور و ثبت تهيه، در اداري مقررات    -٤

  يادداشت اداري:

ي اشت ادارر يادددنامه ي اداري بصورت پيام يا اطالع باشد، يادداشت اداري ناميده مي شود. نكته ي مهم اگر 

  درج امضاء و تاريخ ميباشد و معموالً بصورت دست نويس مبادله مي گردد.

  انواع نامه هاي اداري:
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ه ت به ناماتباز اين طيف مكيكي از طبقه بندي هاي مهم مكاتبات اداري بر اساس مرجع صدور نامه مي باشد. ا

ام مي ه ها انجه نامهاي وارده و نامه هاي صادره تقسيم مي شوند. طبقه بندي ديگر از لحاظ سطح دسترسي افراد ب

  ي شود.ندي مگيرد كه در اين طيف با طبقه بندي اسناد به كلي سري، سري، خيلي محرمانه، محرمانه طبقه ب

  نامه وارده:

  ود.ه از خارج سازمان يا واحد دريافت مي شود نامه ي وارده اطالق مي شبه كليه ي نامه هائي ك

  نامه ي صادره:

فته مي گي صادره مه هاتمامي نامه هائي كه از سازمان يا واحد تهيه كننده به خارج از سازمان فرستاده مي شود نا

  شود.

  اسناد به كلي سري:

بيل ق. از بران ناپذير به منافع ملي كشور گرددشامل مطالبي است كه افشاي غير مجاز آن باعث خسارت ج

ل امور كليه ي مسائ -٣دولتي. طرح هاي مهم -٢اطالعات حياتي و مهم در مورد پيشرفت هاي علمي يا تكنيكي.

  دفاعي و نظامي.

  اسناد سري:

گردد. ي عموم شامل اسنادي كه افشاي غير مجاز آن باعث به خطر افتادن امنيت و يا لطمه ي شديد به منافع

  مانند:

  .كمتر اهميت با قبل مثالهاي ي كليه    -١

  اسناد خيلي محرمانه:

داشته  از در برير مجشامل اسنادي است كه افشاء آن باعث ايجاد اشكال در امور اداري و منافعي را براي افراد غ

  باشد. مانند اكثر نامه هاي مربوط به ارزيابي كاركنان.

  اسناد محرمانه:
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 و اكثر مقررات است كه افشاي آن با درجه كمتر اهميت باعث ايجاد اخالل در امور اداري گردد.شامل اسنادي 

  آئين نامه هاي داخلي.

  نحوه ي ثبت و نگهداري اسناد طبقه بندي شده:

  .ميباشد حراست دفتر با اسناد اين مقررات دقيق اجراي و نظارت مسئوليت    -١

  .باشد داشته را خود به مربوط خاص مهر بايد اسناد اين از برگي هر    -٢

  .گيرد صورت گذاري شماره حتماً برگ يك از بيش صفحات داشتن صورت در    -٣

  .شود كنترل دقت به ها نامه اين توزيع نحوه    -٤

  .باشد مشخص و روشن بايد سازماني هر در سند هر ارجاع محل    -٥

  .اشدميب شده بندي طبقه اسناد حكم در آن به مربوط مكاتبات ي كليه و ها نويس پيش برگ     -٦

  ت خاصي انجام گيرد.روري با رعايت تشريفاض مواقع در و گردد خارج سازمان از نبايد سري كلي به اسناد    -٧

  جايگاه سازماني دبيرخانه:

رخانه دبيد يكي از مهمترين واحدهاي هر سازمان چه در سيستم دستي و چه در سيستم اتوماسيون اداري واح

سيستم  ده يكميباشد. اين امر بخصوص در واحد اتوماسيون اداري مشهودتر ميباشد. به عبارت ديگر قلب تپن

  سازماني از نظر مكاتبات واحد دبيرخانه ميباشد.

ر اي زيبسته به كوچكي يا بزرگي يك سازمان وظايف و مسئوليت هاي واحد دبيرخانه در يكي از حالت ه

  امكانپذير ميباشد.

  گروه اول:

امور  تكثير و رات وشامل وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي است كه عالوه بر امور دفتري و ثبت بايگاني و تحري

ئم مقام ير يا قاظر وزنترجمه ي دستگاه را نيز انجام مي دهد و تحت عنوان اداره ي دبيرخانه يا دفتر وزارتي زير 

  انجام مي دهد. يا معاون كل امور محوله را بصورت متمركز
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  گروه دوم:

  ست.ايني شده بپيش  سازمانهائي كه واحد دبيرخانه، زير گروه معاونت اداري و مالي در قلمرو اداره ي كل اداري

  گروه سوم:

يني بجزا پيش انه مبسته بنه نوع سازماندهي و نقش معاونتها و ادارات كل سازمانها، براي هر معاونت يك دبيرخ

  بود. خواهد دبيرخانه در مواقع ضرورت با دبيرخانه مركزي باالترين مقام در ارتباطگرديده است كه اين 

  تنوع پست هاي سازماني دبيرخانه:

  . انديكس دفتر در ثبت مسئول -٤. جاعار و توزيع مسئول -٣. ها نامه ثبت مسئول -٢. دبيرخانه رئيس    -١

  .رسان نامه -٦. ها نامه پيگيري مسئول    -٥

يين مي اني تعروشهاي زمان سنجي و كارسنجي تعداد پست ها و افراد مورد نياز براي هر واحد سازماز طريق 

  كنند.

  براي تعيين تعداد كاركنان مورد نياز در امور اداري از فرمول زير استفاده مي كنيم.

  ( به دقيقه ) زمان الزم هر مرحله * تعداد نامه ها

  كار انجام براي شده صرف ساعات كل  =    --------------------------------------- 

                           ٦٠  

  كار انجام براي شده صرف ساعات كل          

  نياز مورد كاركنان تعداد=   ------------------------------------------

  ) دقيقه به(  روز در نفر هر كار ساعات        

  فصل دوم

  :شرح روشهاي انجام كار
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ام مركز انجير متبسته به كار و نوع فعاليت هر سازمان نظام دبيرخانه مستقر در صنعت به دو روش متمركز و غ

  مي شود.

  :متمركز نظام  -١

 توسط يك نامه اين نظام طبق تعريف عبارت است از اينكه كليه ي مراحل، ورود، ثبت، ارجاع بايگاني و خروج

  در اين واحد به شرح زير انجام مي گيرد:واحد انجام گيرد. مراحل انجام كار 

  الف) نامه هاي وارده:

تصدي يا مسئول ي كه مسئول رساندن نامه هاست به مشخص توسط سيستم اين در وارده هاي نامه ي كليه    -١

ا به مرتبط وارد يدريافت نامه ها تحويل داده مي شود. اين فرد پس از بررسي و حصول اطمينان از اينكه نامه 

شده  يش تعييناز پ كار سازمان مي باشد نامه را دريافت و در قبال آن رسيدي ارائه مي كند. اين توسط فرم هاي

  انجام مي گيرد.

  .دكن مي تفكيك اداري غير از را اداري هاي نامه دريافت، متصدي نامه، دريافت از پس     -٢

  .نامه بودن عادي يا محرمانگي تعيين و تشخيص    -٣

  .نامه اصلي مشخصات كردن مالحظه    -٤

  .دبيرخانه به ورود يا ورود مهر به نامه پايين كردن ممهور    -٥

  ب) ارجاع نامه:

ود. شقيد مي  نامه پس از انجام برنامه هاي فوق، محل اقدام يا شخص اقدام كننده توسط واحد دبيرخانه در هامش

  هاي سيستم ارتباط مستقيم دارد. الزم بذكر است اين كار بستگي به شرح وظايف و خط مشي

  ج) ثبت نامه هاي وارده:

هتر در سيستم متمركز پس از بررسي و تعيين شخص اقدام كننده، جهت سهولت در شناسائي و تفكيك ب

اراي در كه مراسالت، مشخصات مكاتبات وارده در صفحه يا دفتر وارده ي انديكاتور ثبت مي شود. اين دفت

  ازمان ميباشد.صفحاتي بسته به نياز س
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  قسمت هاي مختلف دفتر انديكاتور:

  .ها نامه صاحبان -٤          ريخ.تا -٣      .گذشته هاي شماره ذكر -٢             .رديف و شماره    -١

  .رسيده هاي نامه تاريخ و شماره -٨          .ارجاع -٧          .پيوست -٦    شرح نامه هاي رسيده. - ٥     

  مختلف دفتر انديكاتور صادره:قسمت هاي 

  ه هاي فرستاده. نام شرح -٣           .ها نامه عنوان -٢                       .پرونده شماره ستون    -١

  .فرستاده هاي نامه تاريخ -٦                   .پيوست -٥            .نامه گيرنده /بعد هاي شماره    -٤

  نامه هاي صادره: 

  صادره در نظام متمركز به دو صورت زير تهيه و صادر مي شوند:نامه هاي 

  ه شرح زير ميباشد:بل صدور اين قبيل نامه ها مراح. باشد وارده هاي نامه پاسخ در كه هايي نامه صدور    -١

  .شود مي رجاعا كننده اقدام شخص به دستور صدور از پس و ارجاع مربوطه واحد به وصول از پس نامه    -١

  .ودش مي داده تحويل كننده اقدام شخص به نامه تحويل متصدي يا رسان نامه طريق از نامه    -٢

  پيش نويس اقدام خود را تهيه مي كند. مطالعه از پس اقدام متصدي    -٣

  .ندك مي ارسال خود مدير براي نهايي تأييد يا اصالح جهت انرا نويس پيش ي تهيه از پس    -٤

 تأييد ويسن پيش كننده تهيه توسط دوم ونسخه شده تايپ تايپ، متصدي توسط وتأييد اصالح از پس    -٥

  .ميگردد

  جهت ارسال به واحد دبيرخانه تحويل داده مي شود. نامه مربوطه مدير امضاي از پس     -٦

  .كند مي رسيد آنرا امضاء و تاريخ شماره، كنترل از پس دبيرخانه مسئول    -٧

  .نمود داماق سازمان از خارج و زيربط واحدهاي به آن ارسال جهت صادره، انديكاتور ثبت از پس    -٨
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  دور نامه هايي كه ابتدا به ساكن باشند:ص -٢

ل انجام شد. مراحميبا اين نامه ها در پاسخ به نامه هاي وارده نيست، بلكه شرح اقدام يا عملي براي گيرنده ي آن

  اينكار به شرح زير ميباشد:

  .شوند مي تايپ مسئول مقام تأييد از پس نامه نويس پيش    -١

  .گردد مي)  موقت امضاء(  پاراف كننده تهيه توسط دوم ي نسخه    -٢

  نسخ نامه پس از امضاء مديريت براي صدور به دبيرخانه مركزي فرستاده مي شود.    -٣

  .دكن مي اقدام آن ارسال به نسبت انديكاتور در آن ثبت و نامه بررسي از پس دبيرخانه    -٤

  نظام غيرمتمركز دبيرخانه:

ا داشته امه رنظام غيرمتمركز عبارت است از شيوه اي كه هريك از واحدهاي سازمان اختيار دريافت و ثبت ن

تم تمام ن سيسباشند. در اين نظام دبيرخانه ي مركزي فقط نقش توزيع كننده ي نامه را خواهد داشت. در اي

يرد كه مي گ ظام متمركز عمل مي شود با اين اختالف كه تمامي مراحل در واحدهائي صورتمراحل به مانند ن

  تند.ار هسدنامه به آنها ارتباط پيدا مي كند بنابراين واحدهاي مربوطه وظايف دبيرخانه را نيز عهده 

  تعداد نسخه هاي نامه هاي صادره:

  نسخه به شرح زير دارد: ٣هر نامه ي اداري حداقل 

  ول گيرنده ي اصلي نامه.نسخه ا

  نسخه دوم براي بايگاني كل.

  و نسخه ي سوم براي بايگاني قسمت تهيه كننده.

  بررسي امنيت و شبكه امنيتي و اتوماسيون اداري

  نسخه ي چهارم رونوشت يا ساير الحاقات آن.

  نحوه ي كدگذاري واحدهاي سازماني:
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ارجاع  ريع دركننده و صادركننده ي نامه و همچنين تسكدگذاري واحد براي سهولت و شناسائي واحدهاي تهيه 

  ي شود.متخاذ نامه ها به واحدها ميباشد. انتخاب كد مناسب در جلسه اي متشكل از مسئوالن دبيرخانه ها ا

  :دارد وجود اينكار براي روش        ٢

  .كدعددي -٢           .حروفي كد    -١

  .يردگ مي انجام است مربوطه واحد اول حرف براساس الًمعمو كه الفبا حروف از اول روش در    -١

  ).(كارپردازي  كا /) كارگزيني(  ك  /) حسابداري(  ح  /) آموزش(  آ  çمانند: آ / ح/ ك/ كا 

  :عددي كد    -٢

  يكي از مناسب ترين روشهاي كدگذاري استفاده از كدعددي ميباشد.

  نحوه ي كار يا عمل در اين روش به اين شرح است: 

) رقمي ٢) يا دو (١با توجه به نمودار سازماني هر مؤسسه به هر معاونت يا مديريت ارشد يك كد يك (

  ود.شب مي اختصاص مي يابد و هرچه به واحدهاي پايين تر مي رسيم از كد اصلي ، شماره هاي ديگري منشع

  پيگيري مكاتبات:

تي م هاي دسسيست ه در مورد نامه هاي ارجاعي دربه منظور پيگيري مكاتبات و كسب اطالع از اقدامات انجام شد

  از فرم پيگيري و در سيستم اتوماسيون اداري از منوي پيگيري مكاتبات استفاده مي كنيم.

ا باشند ب ري مينحوه ي استفاده از فرم پيگيري بدين شكل است كه نامه هايي كه مورد توجه مديريت جهت پيگي

اي خاص ود. مسئول ارجاع نامه ها موظف است مشخصات اين نامه هدر باالي نامه مشخص مي ش» پ « حرف 

غيره  ووضوع را در فرم خاصي كه به همين منظور تهيه شده با ذكر شماره ي نامه، شماره ثبت، فرستنده، م

  مشخص كند.

  بايگاني مكاتبات اداري:

  تعريف بايگاني: بايگاني دو مفهوم جداگانه به شرح زير دارد:
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شي معين است. به د و مدارك طبق رواسنا حفاظت و نگهداري و تنظيم بندي، طبقه فن مفهوم به بايگاني    -١

  ت.نحوي كه در اسرع وقت و با كمال سهولت و با صرف حداقل هزينه و زمان بتوان به آن دست ياف

  .ميباشد علمي و معين ضوابط طبق بر اسناد نگهداري محل معناي به بايگاني    -٢

  تعريف پرونده:

 وپرونده مجموعه ايست از اسناد مربوط به يك موضوع مشخص و يا يك شخص خاص كه با رعايت نظم 

  ترتيب و تقدم تاريخ دريك پوشه يا كالسه بايگاني مي شود.

  تعريف طبقه بندي از نظر بايگاني:

دسته  اسناد به بندي يكي از اساسي ترين مراحل بايگاني، طبقه بندي اسناد است. طبقه بندي عبارت است از: تقسيم

  هايي كه ميان آنها حداقل يك ويژگي مشترك حاكم باشد.

  يك طبقه بندي منطقي بايد شامل ويژگيهاي زير باشد:

  .انعطاف قابليت -٤                        .سهولت -٣                 .سرعت -٢                 .اطمينان    -١

  مديريت اسناد:

ا اسناد ر ه بنديمنظم و مرتب كردن پرونده ها در هر يك از گروه هاي تعيين شده در طبقتعريف تنظيم اسناد: 

  اصطالحاً تنظيم مي گويند. در تنظيم صحيح محتويات بايد نكات زير را مدنظر قرار داد:

  .محتويات صحيح جايگزيني    -١

  .شماره و انديكاتور تاريخ تأخر و تقدم رعايت    -٢

  .پرونده در نسخه يك تنها بايگاني    -٣

  ، پيرو و عطف سوابق.بازگشت مانند مواردي رعايت    -٤

  اداره امور بايگاني:

  ) شيوه ي زير استفاده مي شود.٣براي بايگاني اسناد از ســه (
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  پراكنده -٣                           .غيرمتمركز -٢                         .متمركز بايگاني    -١

  بايگاني متمركز:نظام 

نجام اي مركزي ايگاندر اين شيوه، كليه ي امور از قبيل طبقه بندي، كدگذاري، تنظيم و نگهداري پرونده ها در ب

ند وش عبارتراين  مي گيرد و ساير واحدهاي سازمان مجاز به نگهداري و بايگاني مستندات نخواهند بود. مزاياي

  از:

  .كاركنان تعداد در جويي صرفه    -١

  .بايگاني مكان در جويي صرفه    -٢

  و تقسيم كار بطور عادالنه. صحيح مديريت اعمال    -٣

  .بايگاني در غيرمتمركز و پراكنده نظام از جلوگيري    -٤

  نظام غيرمتمركز:

 تنظيم و ود راخدر اين شيوه هر يك از واحدهاي سازمان داراي بايگاني مستقل بوده و پرونده هاي مربوط به 

  نگهداري مي كنند. در مقايسه با روش قبل اين روش مزايا و معايبي به شرح زير دارد:

  مزايا:

  .كنندگان استفاده به ها پرونده بودن نزديك    -١

  .ها پرونده عنوان به آشنايي    -٢

  .كار نتيجه به بيشتر تعلق احساس    -٣

  :معايب

  .بيشتر كارمندان به نياز    -١

  ر جهت بايگاني.بيشت نياز مورد مساحت به نياز    -٢
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  .گوناگون واحدهاي در مشابه هاي نامه نگهداري    -٣

  نظام پراكنده:

 نگهداري وگاني در اين شيوه هر يك از اقدام كنندگان و كاربران اسناد و مدارك مربوط به كار خويش را باي

  شد.مي كنند. از لحاظ اصول امنيت بايگاني اين روش مورد توصيه نميبا

  اصول روشهاي بايگاني:

  سه روش طبقه بندي مربوط به بايگاني اسناد وجود دارد:

 – قم استان مكاتبات نندما جغرافيائي مناطق و سازمانها افراد، نام براساس هائي شاخص مبناي بر بندي طبقه    -١

  ... و بهداشت وزارت

ترين اصول بايگاني از مهم اداري و موضوعي هاي پرونده بايگاني نامه، مفاد و موضوع براساس بندي طبقه    -٢

  بوده و در اكثر سازمان ها از اين روش استفاده مي شود.

  .شود مي بايگاني نامه سررسيد براساس مكاتباتي مانند تاريخ، براساس بندي طبقه    -٣

  روشهاي تنظيم پرونده هاي اسمي:

  :ساده الفبايي روش    -١

ين روش . در احروف الفبا در قفسه ها چيده شود روش الفباي ساده اجرا شده استچنانچه پرونده ها براساس 

ماره شانند پرونده ها براساس حروف متشكل نام خانوادگي و در صورت تشابه با شماره هاي منحصر بفردي م

نظيم براي تش ين روشناسنامه يا كدملي يا شناسه ي ملي و با رعايت حق تقدم حروف الفبا بايگاني مي شود. از ا

  پرونده هاي مربوط به پرسنل و اداري استفاده مي شود.

  :خانوادگي نام دوم و اول حروف با بندي شماره و الفبايي روش    -٢

در اين روش اسامي پرونده ها بر مبناي حرف اول و دوم نام خانوادگي تفكيك شده و براساس سيستم خاصي 

 ٣٢كدگذاري مي شود. نحوه ي عمل بدين شكل است كه كليه ي پرونده ها با توجه به حروف اول آنها به 
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م كرده و براي هر گروه گروه تقسي ٤حرف موجود در زبان را به  ٣٢قسمت تقسيم مي شود. در مرحله ي بعد 

  يك كد صادر مي كنيم.

  :پيوسته يا متوالي گذاري شماره روش    -٣

اي هماره شدر اين روش كه يكي از رايج ترين شيوه هاي شماره گذاري پرونده هاست، مالك تنظيم پرونده 

ست كه اتيب تر رديفي است كه به ترتيب به پرونده ها اختصاص مي يابد. نحوه ي استفاده از اين روش بدين

 ختصاص مينها اآابتدا عناوين پرونده ها به ترتيب حق تقدم در دفتر ثبت ميشود. سپس شماره اي به هريك از 

  يابد. و اين شماره ي اختصاص يافته مبناي قرار گرفتن در بايگاني مي باشد.

  روش موضوعي چيست؟

 ي شود.عنوان يك موضوع خاص تشكيل مشيوه اي است كه پرونده ها براساس مفاد يا محتوي نامه و تحت 

اختيار  هيه و درعات تبراي تنظيم پرونده هايي يك سازمان با استفاده از اين شيوه، بايد فهرستي از عناوين موضو

اي هر خب بركليه ي كاركنان قرار گيرد. در صورتيكه اين موضوعها محدود باشد، مي توان تحت عناوين منت

باشد  ئي ترياما اگر تعداد اين موضوعات متنوع و قابل تفكيك به موضوعات جزيك پرونده اي اختصاص داد. 

  مي توان از روش آماري شاخه و برگ نسبت به طبقه بندي اقدام نمود.

  انواع و اقسام روشهاي شماره گذاري طبقه بندي موضوعي به شرح زير تفكيك مي شود:

     .مركب گذاري شماره روش -٣         .پيوسته اي شماره روش -٢                     .الفـبـايـي روش    -١

    .دان جزوه – كارتن روش -٥          .مقطع يا محدود گذاري شماره روش    -٤

  روش شماره گذاري محدود:

هاي عاليتيكي از روشهاي شماره گذاري براساس طبقه بندي موضوعي است. در اين روش براي هر دسته از ف

تا  ١ز شماره پرسنل ا وط بهسازمان تعداد محدودي از اعداد را از ابتدا تا انتها تعيين مي كنند مانند فعاليتهاي مرب

  .٣٠٠تا  ٢٠٠و يا فعاليتهاي توليدي از  ٩٩

  ه دان:جزو –روش كارتن 
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ر دي باشد. ماريخ مبناي تشكيل پرونده در اين روش به چهار عامل موضوع، نام سازمان، منطقه ي جغرافيايي و ت

تصاص فاكتور ياد شده، يك كد عددي اختصاص مي دهند و براساس آن كد اخ ٤اين روش براي هر يك از 

ه شرح ب ٧٨١٦ده پرون مه ها ميشود. بطور مثاليافته و مراجعه به دفتر راهنماي كدها به موضوع و محل نگهداري نا

  :ميشود تعريف  زير

  .بخشنامه/  نامه/  قرارداد سال:  ٧٨ 

  : موضوع كار يا نامه. ١

  : وزارت خانه، قرارداد يا موضوع نامه. ٦

  اين روش يكي از روشهاي قديمي بايگاني محسوب ميشود.

  روش جغرافيايي:

تن ر گرفر، منطقه با ناحيه ي خاص جغرافيايي است، بدون در نظتشكيل پرونده در اين روش بنام يك شه

ن هاي استا موضوع مكاتبه. اين روش مختص سازمانهايي است كه بخاطر مسائل كاري واحدهاي پراكنده اي در

  مختلف دارند. مانند گمرك يا وزارت بازرگاني. اين روش به دو شكل زير انجام مي گيرد:

  ائي:الفب روش از استفاده    -١

  دد.در اين پرونده ها با توجه به ترتيب حروف افبا و نام استان يا شهر مربوطه بايگاني مي گر

  :اي شماره روش    -٢

نده در ن پرودر اين روش براساس سيستم كدينگ به هر شهر يا منطقه عددي اختصاص داده مي شود و براساس آ

ك يبايد  پيچيدگي فني باالتري برخوردار است وجاي خاص خود بايگاني مي شود. بديهي است روش دوم از 

  كتابچه ي راهنماي كدينگ براي آن تعريف نمود.

  روش شماره اي محض:

ه شتن شمارست دادر اين روش تنها شماره ي پرونده يا شماره ي سند مالك تنظيم بايگاني ميباشد و بدون در د

  نمود.يا عدد نمي توان به پرونده يا سند مورد نظر دسترسي پيدا 
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ام گاني انجي بايبطور مثال در بانكها براساس شماره حساب و يا در خودروها براساس شماره پالك يا شماره مل

  مي گيرد.

  روش تاريخي:

 ند تاريخي توادر اين روش مكاتبات براساس تاريخي كه مدنظر قرار مي گيرد بايگاني مي گردد. اين تاريخ م

 هائي كه روندهر طي زمان هاي مختلف باشد. اين روش براي ادارات يا پايجاد، مراجعه و يا پيگيري هاي مكر

 ه سررسيدبربوط مبايد در تاريخي معين اقدامات خاصي روي آن انجان گيرد مناسب مي باشد. از قبيل پرونده ي 

رين يكتر نزديست داقساط بانكي يا وصول مطالبات. بدين منظور در اين سازمانها پرونده ها يا اسنادي كه ميبا

  زمان ممكن پاسخ داده شود، در اولويت دسترسي بايگاني مي شود.

  برگ شماري و الك و مهر كردن پرونده ها:

يان يا ز محتويات بعضي از پرونده ها داراي چنان اهميتي است كه هرگونه دخل و تصرف در آن موجب سود

پرسنلي  ونده هاييا پر وارتباط با مراجع قضايي افراد ميشود كه عمداً در اين قضيه دخالت داشته اند. معموالً در 

 ر پروندههويات كه اطالعات كامًال منحصر بفرد مي باشد، كاربرد دارد. در صورت وجود برگ شماري تعداد محت

 ازمان ياراي سببطور خاص شناسايي و ثبت مي شود و اين كار عالوه بر ايجاد امنيت يك نوع روش كنترلي نيز 

  كند.مؤسسه ايجاد مي 

 كند مي اقتضا ندهپرو محتويات اهميت دليل به آن خارج به سازمان يك از مكاتبات يا  ها پرونده برخي انتقال 

  .شود استفاده ها پرونده كردن مهر و الك روش از كه

  الك و مهر كردن به دو روش:

  .ميشود بندي تقسيم مكاتبات -٢ و ها پرونده    -١

نخ  وكرده  شكل انجام مي گيرد كه دو طرف منتهي اليه پرونده را سوراخالك و مهر كردن پرونده به اين 

  خاصي را از آن عبور مي دهند. به نحوي كه نتوان برگي را به آن اضافه يا كم نمود.

از آن  ي رودالك و مهر كردن مكاتبات بدين شكل است كه بسته به اهميت نامه بر روي منافذي كه احتمال م

  ش مخصوص بخود پلمپ مي گردد.ناحيه باز شود با رو

  پرونده هاي راكــد:
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كد نده ي راك پرويبا وجود ابهامات زياد در مورد تقسيم بندي پرونده ها به راكد و جاري، مي توان ويژگيهاي 

  را به شرح زير نام برد:

 آن اقدام تاريخ كه ردبگي صورت آن مورد در مكاتباتي و يافته خاتمه آنها مورد در اقدام كه هايي پرونده    -١

  .باشد شده سپري

  . يردنگ قرار مؤسسه زياد ي استفاده مورد زمان مرور اثر بر محتوياتشان كه هايي پرونده    -٢

خراج و از قبيل، استعفا، امدتي، بسته به اقدام ايجاد شده  از پس باشد، مي پرسنل به مربوط كه هايي پرونده    -٣

  يا مرگ افراد قابل رسيدگي نباشد.

  يرد.گنجام مي تري انكته: در مورد بعضي پرونده ها مربوط به مسائل مالي و ذي حسابي اين قضيه با احتياط باال

  تعيين تكليف پرونده هاي راكـد:

از  اده و پسدنجام اپس از اطمينان از اينكه پرونده اي در طبقه بندي پرونده هاي راكد باشد، اقدامات زير را 

  د باالترين مقام مسئول به واحد بايگاني راكد فرستاده مي شود.فهرست نمودن آن و تأئي

  .پرونده عنوان    -١

  .پرونده در موجود برگ تاريخ و اولين تاريخ    -٢

  .پرونده كد يا شماره    -٣

  في.اضا اطالعات    -٤

  ارسال پرونده ها به بايگاني راكد:

اني بايگ پس ازتهيه ي ليست پرونده هاي راكد ازطرف مقامات مسئول، پرونده ها با دو روش زيربه قسمت

  ارسال ميشود: 

  .جاري كد يا شماره همان با    -١

  .جديد كد و شماره با     -٢
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  نكته: فرم راهنماي پرونده هاي راكد دقيقاً به مانند پرونده هاي جاري است.

  حفاظت اسناد و مدارك:

اي زير هوصيه ترعايت مقررات ايمني و مسائل حفاظتي مكاتبات از عوامل مهم در اصول حفاظتي بايگاني است. 

  در ارتباط با بايگاني اسناد قابل مالحظه مي باشد:

  باال. رطوبت برابر در مقاومت بدليل شود، تشكيل سلولزي الياف از معموالً كاغذ    -١

  .شود جلوگيري ها پرونده بايگاني محل زياد خشكي از امكان تاحد    -٢

  .شود گرفته نظر در باال به) درجه دو و بيست( ٢٢ ˚ حد در مناسب رطوبت    -٣

  .شود نگهداري شركت يا سازمان تأسيسات از دور به محلي در ممكن حد تا    -٤

  شود كه در برابر حوادث طبيعي مقاوم باشد. تنظيم نحوي به ها پرونده نگهداري محل    -٥

  .گيرد رقرا اختيار در و تهيه بايگاني در شاغل كاركنان و افراد براي حفاظتي دستورالعمل     -٦

  نحوه بايگاني اسناد مالي:

  مراحل گردش و ثبت و بايگاني اسناد مالي به شرح زير ميباشد:

  نعكس مي گردد.م حسابداري اسناد در مالي وقايع ي كليه    -١

  .يشودم ثبت روزنامه دفتر در وقوع تاريخ ترتيب به آنها مندرجات سند صدور و تهيه از پس     -٢

  دفتر زير ميباشد: ٣طبق قانون تجارت هر تجار مكلف به نگهداري 

  .دارايـــــي -٣                          .كــــــــل -٢                         .روزنـــــامه             -١

  ندحسابداري پس از ثبت در دفتر روزنامه در دفاتر كل و معين نيز ثبت مي شود.س - ٣

  س از تفكيك دفاتر يك نسخه از آن با كليه ي ضمائم به بايگاني اسناد ارسال ميشود.پ -٤
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  سناد حسابداري طبق شماره مسلسل و تاريخ ثبت در دفتر روزنامه بايگاني ميشود.ا -٥

  شماره و تاريخ اولين و آخرين سند روي هر كالسور يادداشت ميشود. -٦

  ليه ي كالسورها به ترتيب شماره و تاريخ در قفسه ها نگهداري ميشود.ك -٧

  نحوه بايگاني اسناد پرداخت و اسناد خريد:

گاني ين بااسناد پرداختي و چك هاي صادره به ترتيب سري شماره گذاري شده و كليه ي اسناد با ضمائم آ

عدي هاي بميشود. الزم به ذكر است كه در صورت پرداخت وجه به دفعات مختلف، ضروري است اسناد پرداخت

وع اساس موضزي بربه پرداختهاي قبلي معطوف شود. اسناد خريد نيز پس از تحويل از اداره تداركات يا كارپردا

  خريد در پرونده اي جداگانه بايگاني ميشود.

  و مدارك انبار: نحوه بايگاني اسناد

  خريد و تهيه كاال در يك سازمان، طي مراحل زير انجام مي گيرد:

ئولين مس تأييد به و تهيه خريد درخواست برگ سازمان مختلف واحدهاي نياز و تقاضا براساس انباردار    -١

  ذيربط مي رساند.

 نآ از هاي نسخ تداركات، به آن از هائي نسخه. ميگردد تفكيك نسخ توزيع ترتيب به شده تهيه فرمهاي    -٢

 اين. ميشود شكيلت انبار در خريد تقاضاهاي عنوان تحت اي پرونده بنابراين. ميشود فرستاده انبار كاردكس جهت

  ود.تكميل فرآيند خريد در پرونده هاي خاص نگهداري ميش زمان تا و بوده موقت بصورت ها پرونده

  ارشده و انباردار اقدامات زير را انجام ميدهد:پس از اتمام فرآيند خريد، كاال تحويل انب

. نمايد مي صادر را انبار قبض و نموده رسيد موردنظر كيفيت يا وزن كنترل از پس را مربوطه كاالهاي    -١

 وس نگهداري انبار و نسخه اي ديگر به خريد يا تداركات و نسخه سوم در كاردك در انبار قبض از اي نسخه

  بايگاني ميشود.

  :ردميگي انجام زير ترتيب به فروش اسناد نگهداري و صدور مراحل خريد، كامل شرح از پس    -٢
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نسخه از  ٣الف) براساس حواله يا فاكتور فروش صادره توسط قسمت فروش، خريدار كاال با دردست داشتن 

  فاكتور فروش به انبار مراجعه ميكند.

ج از گ خروموجودي ها ، نسبت به بارگيري و صدور بر ب ) انباردار پس از مطابقت كاالهاي درخواستي با

  انبار در قبال دريافت فاكتور فروش اقدام ميكند.

  نكته مهم در ارتباط با نگهداري اسناد انبار:

  .انبارداري از انبار حسابداري وظايف تفكيك)  ب       الف) بايگاني اسناد براساس شماره و تاريخ است.

  مدارك فني:اصول بايگاني اسناد و 

ده وجب شنياز مديران به كسب اطالعات موردنظر و اقدامات انجام شده بخصوص اتخاذ تصميمهاي مناسب م

ني نشان فبراز متخصصين و كاربران بايگاني اسناد و مدارك توسط بيشتري به شناخت روشهاي مناسب بايگاني ا

ه حد منابع ب ي فنيباشد ولي در زمينه ي بايگاندهند. در زمينه بايگاني اداري منابع و مدارك زيادي موجود مي

  ني است.ناد فكافي در دسترس نميباشد. دليل اين ابهام اختالف نظر صاحب نظران در تفكيك و طبقه بندي اس

  تعريف بايگاني فني:

اشتن ار گذبايگاني فني، محل نگهداري و تنظيم مدارك است. و وظيفه ي جمع آوري، طبقه بندي و در اختي

نوع سابقه باشد. هراد ميعات در اسرع وقت مي باشد. بنابراين فرق بايگاني فني با ساير بايگاني ها در نوع اسناطال

 الحاًاي كه بصورت مكتوب تخصصي باشد و يا بصورت ضبط شده باشد و يا بصورت نقاشي شده باشد، اصط

  ، نقشه و نمودار.مدرك يا سند فني خوانده ميشود. مانند كاتالوگ، مقاله ، نوار، اساليد

  موقعيت سازماني بايگاني فني:

سازمان عبارت است از همكاري گروهي از افراد كه براي رسيدن به يك هدف با همديگر همكاري مي كنند. 

هر سازماني از لحاظ انجام وظيفه به دوگروه صف و ستاد تقسيم ميشود. واحدهاي صفي، مجري برنامه هاي 

و واحدهاي ستادي بعنوان كمك و پشتيبان واحدهاي صفي در اجراي عمليات واحدهاي ستادي تلقي ميشود. 

عمل مي كنند. با توجه به نياز واحدهاي اجرائي و تصميم گيرنده به اطالعات سريع و صحيح، بايگاني فني 

در جايگاهي در نمودار سازماني داشته و محل آن با فرم تشكيالتي و ماهيت وظايف ارتباط دارد. بعنوان مثال 

واحدهاي صنعتي و توليدي بايگاني فني از اعتبار خاصي برخوردار است و معموالض تحت نظر مستقيم مديريت 
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فني يا مؤسسه كار ميكند. در صورت وجود واحدي تحت عنوان مركز اسناد و مدارك فني، بايگاني فني تحت 

يگاني فني بخشي از بايگاني كل نظر اين واحد فعاليت ميكند. در سازمانها و مؤسسات غيرصنعتي، واحد با

  محسوب شده و زيرنظر واحد اداري فعاليت ميكند.

  شرح وظايف مسئول بايگاني فني:

  ... و عكسها ، ها نقشه قبيل از مدارك و اسناد ي تهيه و گردآوري    -١

  .علمي روشهاي از استفاده با مدرك تنظيم و كدبندي    -٢

  .شده آوري جمع اطالعات گذاردن اختيار در    -٣

  .اطالعات مبادله و اسناد نگهداري با ارتباط در مراكز ساير با تماس    -٤

  .فني اسناد به دستيابي ي نحوه باري الزم دستورالعمل تنظيم    -٥

  .آموزشي هاي برنامه اجراي و تدوين در همكاري     -٦

  .الزم آمار و گزارشها ي ارائه و تهيه    -٧

عين  كه در بايگاني فني افرادي مي توانند مسئوليت يا تصدي آنرا بعهده بگيرندبا توجه به شرح وظايف 

  امانتداري و ساير ويژگيهاي يك بايگان خوب مهارتهاي زير را دارا باشند:

  .بايگاني فن ي زمينه در الزم دانش    -١

  .سازمان در موجود فني لوازم و وسايل ي زمينه در كافي اطالعات داشتن    -٢

  .مؤسسه مختلف واحدهاي در اسناد گردش مراحل به كامل آشنايي    -٣

  .سازمان مختلف واحدهاي فني و علمي نياز به آشنايي    -٤

  بايگاني عكس ، فيلم و اساليد؛
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رتباط ارك در انه مدبايگاني عكسها، اساليدها، نگاتيوهاي مربوط به آنها در سازمانها و مؤسساتي كه با اين گو

ي اين ي بايگاند. برااصول خاصي است كه عدم اشنايي با آن پيامدها و مشكالت فراواني را بهمراه دارهستند تابع 

  مدارك روشهايي به شرح زير وجود دارد:

  ي عكسها و نگاتيوها در سطح وسيع.بايگان-١

  يشود:مر طي در يك سازمان اگر تعداد عكسها، اسالسيدها و نگاتيوهاي مربوط به ان متعدد باشد مراحل زي

ي اماره شالف) پس از عكسبرداري، فيلمهاي تهيه شده توسط مسئول آرشيو شماره گذاري شده و به هر يك 

  اختصاص داده ميشود.

  .ب ) پس از شماره گذاري، نگاتيوهاي مشترك در يك موضوع در پاكتي جداگانه قرار داده ميشود

ه رح دادشدر فهرست موضوعي اول آلبوم كامل ج ) عكسهاي موجود در آرشيو در يك آلبوم نگهداري شده و 

  ميشود.

  .ميشود بايگاني جداگانه بطور ويژه مكانهاي يا و شخصيتها قبيل از خاص عكسهاي)   د

  ايگاني عكسها و نگاتيوها در سطح محدود؛ب -٢

و يا  ويداداگر عكسها و تصاوير موجود در يك سازمان محدود به تعداد خاصي باشد، براساس موضوع و يا ر

  ست يافت.ده آن شماره اي كه به آن اختصاص داده ميشود در محلي خاص بايگاني شده تا در موقع لزوم بتوان ب

  ميكرو فيلم چيست؟

ر اين ند. دكميكرو فيلم روشي است كه مكاتبات، پرونده ها و مدارك موردنظر را به فيلم كوچك تبديل مي 

سيار زه هاي باندا ان از اسناد و مدارك موجود نسخ متعددي را درروش با استفاده از شيوه هاي پيشرفته، مي تو

ير مفيد موارد ز م جهتكوچكتر از اندازه ي واقعي تهيه و نسبت به بايگاني آن اقدام نمود. استفاده از ميكرو فيل

  به فايده واقع ميشود:

  الف) نظام كنترل اسناد و مدارك.

  ب ) نظام كنترل و اطالعات فني.
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  تفاده در كامپيوتر.ج ) جهت اس

  مزاياي استفاده از ميكرو فيلم در بايگاني؛

  نياز دارد. كمتر از بايگاني معمولي به فضا %٩٠استفاده از ميكرو فيلم  ç مكان در جويي صرفه    -١

اطالعات  ند ثانيه مي توانبا استفاده از وسايل و لوازم ميكرو فيلم تنها در چ ç اطالعات به دستيابي سرعت     -٢

  زيادي كسب نمود.

برداري  همچنين كپي وبا توجه به حجم بسيار كم ميكرو فيلم و امكان جابجايي آن در مواقع خطر  ç امنيت    -٣

  از آن وسيله اي مؤثر جهت نگهداري اطالعات به شمار مي رود.

به سرعت باالي  به استثناي هزينه هاي ابتدايي و خريد تجهيزات با توجه ç ها هزينه در جويي هصرف    -٤

  پردازش اين ابزار موجب صرفه جويي زيادي در دستيابي به اطالعات به شمار مي رود.

مات به هت ارائه خدجاستفاده از ميكرو فيلم وسيله اي است مطوئن  ç اطمينان قابل و مفيد خدمات ارائه    -٥

يه و در اختيار متقاضيان دقيقه ته ١سند با اندازه هاي استاندارد در كمتر از  ٢٠٠٠متقاضيان بطوريكه قادرند حدود 

  قرار دهند.

كاغذي را بصورت  تاطالعا كه  Com.c.o.mبا استفاده از دستگاههاي به نام  ç كامپيوتري سريع بازده     -٦

گاه ه از دستستفادميكرو فيلم در مي آورد به نحو قابل مالحظه اي در هزينه و وقت صرفه جويي بعمل مي آيد. ا

Com :مزاياي زير را بهمراه دارد  

  الف) چاپ اطالعات خروجي بر روي فرم هاي موردنظر، هم زمان با تهيه اطالعات.

  ميكرو فيلم.ب ) امكان ضبط مستقيم اطالعات بر روي 

 را صفحه رهزا سي ساعت يك در است قادر   Comسيستم  çج ) تهيه ي نسخ اضافي پشتيبان با هزينه ي كمتر 

  .نمايد فيلم ميكرو به تبديل

  .موردنظر هاي نسخه توليد ي هزينه كاهش و تكثير سهولت    -٧
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بايگاني حدود  بطوريكه در هر سانتي متر محل مخصوص ç بايگاني لوازم و وسايل مكان در جويي صرفه    -٨

  سند را مي توان بايگاني كرد. ١٥٠٠

  كامپيوتر و استفاده از آن در تنظيم اطالعات؛

، يباشدميكي از تفاوتهاي عمده كامپيوتر با كليه ي ماشينهاي محاسب ديگر، سرعت و قدرت پردازش آن 

 ر يك نقصمپيوتچنين محاسباتي نميباشند. عليرغم مزيتهاي كا بطوريكه هيچ يك از دستگاههاي ديگر، قادر به

شده  امه ريزير برنعمده در ارتباط با نحوه ي تفكر انساني دارد و آنهم قابليت هوشمندي و رفتار در شرايط غي

ر راقافظه اش رون حميباشد، يعني هيچ كامپيوتري در سطح دنيا، بدون استفاده از بانكهاي اطالعاتي فرمان كه د

  داده اند، قادر به تصميم جديدي نيست.

را  اسخ الزمپسي و كامپيوتر ماشيني است الكترونيكي كه اطالعات داده شده را طبق يك برنامه ي تنظيم شده برر

  با سرعت بسيار زياد در اختيار قرار مي دهد.

  اهم وظايف كامپيوتر عبارتند از :

  الف) دريافت هرگونه اطالعات از خارج.

  ره اطالعات در حافظه.ب ) ذخي

  .ديگر قسمتهاي به حافظه از اطالعات انتقال)   ج

  .اعداد مقايسه و اصلي عمل چهار مانند منطق و رياضي عمليات انجام)   د

  .كامپيوتر بيروني قسمتهاي به حافظه از اطالعات انتقال)   ه

  استفاده از كامپيوتر در امور اداري ؛

الصه زش ، خاست حجم وسيعي از اطالعات را در كوتاهترين زمان ممكن پرداسيستم بايگاني كامپيوتر قادر 

  برداري و فهرست نموده و در حداقل زمان در اختيار كاربر قرار دهد.

يكي از موارد بسيار پر كاربرد اين برنامه در امور مالي و حسابداري شركتهاي مختلف ميباشد. بطور مثال رديابي 

هزار سند حسابداري در يك صنعت ، كاري بسيار مشكل و طاقت فرسا ميباشد.  يك سند پرداخت از بين شصت
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ولي اين قضيه در كامپيوتر و يا نرم افزار خاص مربوط به آن با اختصاص يك كد عددي به حسابهاي مربوطه و 

مربوط  يا حتي يك جستجوي ساده به راحتي قابل رديابي است. از ديگر كاربردهاي كامپيوتر مي توان به مسائل

به نيروي انساني اشاره كرد. فرض كنيد در يك شركت چند مليتي با يك پردازش چند ثانيه اي كليه ي 

اطالعات مربوط به يك فرد از قبيل تاريخ استخدام ، نوع استخدام ، سنوات خدمت ، تحصيالت ، حقوق و ساير 

آموزشي ، تكنولوژي ، نظامي و شهري در اطالعات الزم را بدست آورد. نقش بايگاني اين نرم افزار در مباحث 

  جوامع امروزي نقش انكارناپذيري تلقي مي گردد.

  سيستم دبيرخانه مكانيزه ( اتوماسيون اداري ) ؛

تم ثبت ر سيسدجهت ثبت نامه هاي وارده ، صادره ، تشكيل پرونده ، مشخصه هاي نامه ها از طريق دبيرخانه 

  ه به موارد زير مي توان اشاره نمود :ميشود. از امكانات نرم افزار دبيرخان

  .الكترونيكي كارتابل    -١

  .الكترونيكي پاراف    -٢

  .ها نامه سوابق    -٣

  .الكترونيكي پيگيري    -٤

  ). EDI(  ها داده الكترونيكي مبادله    -٥

  .دور راه از كارتابل مشاهده     -٦

  .مشخص موضوعات براساس ها نامه عملياتبايگاني انجام    -٧

  .مكاتبات ي كليه ويرايش و بازيابي ، ثبت قبيل از دبيرخانه امور انجام    -٨

  ثبت و كنترل كليه ي ارجاعات ؛

 ر پروندهمان دثبت تصاوير بصورت اسكن و حفظ آن در بانك اطالعاتي سيستم ، امكان بايگاني نامه بطور همز

  هاي گوناگون.

  مبادله ي الكترونيكي نامه ها چيست؟
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يچ نوع هكاربرد  بدون وانتقال نامه ها در سيستم دبيرخانه از سيستمي به سيستم ديگر مبادله الكترونيكي نامه ها 

  كاغذي مبادله الكترونيكي نامه ها ناميده ميشود و شامل موارد زير مي گردد :

  ت و ارسال اطالعات.درياف و سرور به اتصال قابليت    -١

  .كارتابل داخل از مستقيماً نامه ارسال و دريافت    -٢

  .مشخصات قسمت در نامه موضوع ثبت    -٣

  .سيستم در شده تعريف هاي فرمت با ها نامه تصاوير ارسال    -٤

  پست الكترونيك يا ايميل چيست؟

تفاده از به منظور اس Shairingيكي از كاربردهاي مفيد كامپيوتر و شبكه ، بحث به اشتراك گذاري يا 

كانات ساير ام فظه وقابليتهاي شبكه ميباشد. به اين دليل فضاي اينترنت را فضاي مجازي مي گويند كه شما از حا

  سرور استفاده مي كنيد ، بدون توجه به محدوديتهاي سيستم تحت امرتان.

  يكي از مهمترين ابزار انتقال اطالعات استفاده از پست الكترونيكي است.

نات اير امكاسشيم. براي استفاده از پست الكترونيكي الزم است يك سيستم متصل به اينترنت در اختيار داشته با

  به شرح زير ميباشد :

  .مودم يكدستگاه    -١

  .تلفني خط يك    -٢

  ). ISP(  اينترنتي خدمات ي دهنده ارائه سازمان يك در اشتراك    -٣

ISP ا ارسال اي شموظيفه دارد يك اتصال دائم با اينترنت برقرار نموده و همه ي پستهاي الكترونيك كه بر

شي سيستم تان بدين معناست كه شما حتي در زمان خامو ISPميشود را در اختيار قرار دهد. بكارگيري سيستم 

  قادر به دريافت پيامهاي ارسالي ميباشيد.

  شده است. اقتباس تلكس و فاكس فناوري  ٢پست الكترونيكي از 
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  روش پيپرلس ؛

تفاده از بدون اس يگانيعالوه بر روشهاي مختلف بايگاني ، مي توان از ابزاري بنام پيپرلس يا امور دبيرخانه و با

قدام اس يا كاغذ نام برد. در اين روش كليه ي نامه هاي وارده بصورت تصوير اسكن شده و به شخص كارشنا

شريفات تز انجام پس ا ردد. اقدام كننده نيز با مطالعه ي تصوير ارسالي ، پاسخ الزم را تهيه وكننده ارجاع مي گ

مبادله شده  ين افرادبيوتر اداري به دبيرخانه ارائه مي نمايد. بنابراين در اين سيستم كليه ي اطالعات از طريق كامپ

ظم روشي من م طبقتصاوير اسكن شده در سيست و نيازي به استفاده از كاغذ در مكاتبات وجود ندارد. بديهي است

  و مدون بايگاني و نگهداري مي گردد.

 


