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 دقیقه 6زمان تقریبی مطالعه: 

سازی سیستم و با مراحل پیاده بایگانی اسناد چیست های قبلی خواندید کهدر مقاله
های بایگانی اسناد آشنا شدید. بایگانی اسناد و مدارک سازمانی نقش مهمی در عملکرد 
صحیح سازمان دارد. مدارک و اسناد سازمانی، هم برای استناد در آینده مورد استفاده 

پذیری کارکنان در قبال وظایف خود گیرند و هم باعث افزایش مسئولیتقرار می
شوند. به همین دلیل نیز، بایگانی اسناد سازمانی اهمیت زیادی دارد. در این مقاله یم

پس از تعریف واحد بایگانی و انواع بایگانی اسناد، به معرفی روش های بایگانی اسناد 
فراگستر  نرم افزار مدیریت مستندات و مدارک در سازمان و نحوه بایگانی اسناد در

 .پردازیممی

 

 ؟چه کسی مسئول بایگانی اسناد است -1
و  یبندطبقه یگانیاول منظور از با ی. در معنارودیمعنا به کار م ۲در  یگانیکلمه با

به محل  یگانیبا ،یمعن نیآنها است. در دوم یابیامکان باز  جادیمحافظت از اسناد و ا
اسناد به  یگانیواحد با ز،ی. در سازمان ها نکندیشده اشاره م یبنداسناد طبقه ینگهدار

واحدها معموال  نی. اکندیم رهیو ذخ یبند قهیرا ط یاشاره دارد که اسناد سازمان یواحد
و  یسازمان یندهایشدن فرآ یتالیجیاسناد هم هستند. البته امروزه با د یمحل نگهدار
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انجام  یستمیبه صورت س یگانیبا یها تیفعال ،یادار ونیاتوماس یعرضه نرم افزارها
 .شودیم

 ؟اسناد کدام است یگانیانواع با -۲
انواع  نیکرد. ا مینوع مختلف تقس ۳اسناد را به  یگانیبا توانیم ،یبنددسته کیدر 

 کیهر  یراکد. در ادامه به معرف یگانیو با یجار مهین یگانیبا ،یجار یگانیبا عبارتند از
 :میپرداز یم یگانیاز انواع با

شود که تنها به ثبت اسناد و مدارک جاری به نوعی از بایگانی گفته می :بایگانی جاری
 .پردازدکه مورد استفاده روزمره سازمان هستند، می

شود که مربوط به اسنادی است که به نوعی از بایگانی گفته می: بایگانی نیمه جاری
 .گیرندتنها گاهی اوقات مورد استفاده قرار می

شود که به ثبت اسناد آرشیوی و راکد ز بایگانی گفته میبه نوعی ا: بایگانی راکد
 .شوند استفاده چندانی نخواهد شدپردازد. از اسنادی که در این نوع بایگانی ثبت میمی

نوع بایگانی شخصی و  ۲بندی، در اتوماسیون اداری فراگستر عالوه بر این تقسیم
 .گیردسازمانی نیز در اختیار کاربران قرار می

 ؟ستیاسناد چ یگانیبا یانواع روش ها -۳
 یهابا توجه به روش یکیکرد.  یبندمنظر طبقه ۲از  توانیاسناد را م یگانیبا یهاروش

 .اسناد و مدارک میو تنظ دمانیچ یهابا توجه به روش یگریاسناد و د یسازرهیذخ

 :اسناد یسازرهیبر اساس روش ذخ یدسته بند -3-1

 یسازرهیذخ -1آنها وجود دارد:  یسازرهیذخ یبرا یراه اصل ۳اسناد،  یگانیهنگام با
 یاست. در ادامه، مرور تالیجیو د یکاغذ بیترک -۳و  تال،یجید یسازرهیذخ -۲ ،یسنت

 داشت. میاز آنها خواه کیکوتاه بر هر 

 یکاغذ سنت یسازرهیذخ -3-1-1

روش پس از به وجود  نیاست. در ا یاسناد اساساً روش کاغذ یسازرهیذخ یروش سنت
خارج از  ایدر داخل  من،یمحل ا کیاسناد، آنها را در  یو طبقه بند یآمدن، جمع آور
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که  یبزرگ دولت یمعموال در سازمان ها یسازرهیروش ذخ نی. اکنندیم رهیسازمان ذخ
 .ردیگیهستند، مورد استفاده قرار م یملزم به حفظ اسناد کاغذ

 تالیجید یسازرهیذخ -3-1-2

بزرگ  یو قفسه ها هافیرد ازمندیاسناد در سازمان ها ن یسازرهیذخ ش،یتا چند دهه پ
 یبرا یانسان یرویکاغذ و ن یمصرف باال اد،یز  نهیهز  ازمندیکار ن نیبود. ا یگانیبا

امکان  نیمدرن، اکنون، ا یهایاسناد بود. خوشبختانه، به لطف فناور نیا تیر یمد
 یتالیجید یهالیبه فا لیاسکنر تبد کیوجود دارد که تمام اسناد خود را با استفاده از 

 ییجواست که باعث صرفه نیا تالیجید یسازرهیذخ تی. مز دیکن رهیکرده و آنها را ذخ
کسب و کارها از  یحال، هنوز برخ نی. با اشودیاسناد م ینگهدار یو فضا نهیدر هز 

 .کنندیبسپارند، استقبال نم هاانهیاسناد خود را به را یگانیبا ستمیکه کل س دهیا نیا

 یتالیجیو د یکاغذ یسازرهیاسکن ذخ -3-1-3

اما در صورت  شود،یانجام م یاسناد اساسا به صورت کاغذ یسازرهیروش ذخ نیدر ا
روش  نی. اشوندیم لیتبد تالیجیاسکن شده و به د ازیمورد ن یتقاضا، اسناد کاغذ
را خارج از محل  یادیز  یاسناد کاغذ خواهندیاست که م ییکارهامناسب کسب و 
به آنها داشته  یبه دسترس ازیاوقات ن یهکنند، اما ممکن است گا رهیسازمان خود ذخ

 .است که مطرح شد یگرید یهاتر از روشروش، گران نیباشند. ا

 :یبندبر اساس روش طبقه یدسته بند -3-2

ها روش نیدارد. ا یانواع مختلف ،یاسناد و مدارک سازمان یبندو طبقه دمانیروش چ
ها روش نیا نیتر یتفاوت دارند. در ادامه اصل گریکدیها با سازمان ازیبا توجه به ن

 :شوندیم یمعرف

 ساده و مرکب یروش الفبائ -3-2-1

 دهیو چ یبندآنها طبقه نیعناو یحروف الفبا بیاسناد و مدارک به ترت ،یدر روش الفبائ
دارد. البته  یادیکاربرد ز  یمنابع انسان یدر واحدها ژهیبه و ،یگانیروش با نی. اشوندیم

روش  یایمزا نیتر قابل استفاده است. از مهم زین یموضوع یهاینگارنامه یگانیدر با
 .باشدیبه آنها م یساده و آسان بودن دسترس ،یئالفبا یبندطبقه

 یمتوال یروش شماره گذار -3-2-2
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آنها انجام  لیتشک بیاز اسناد و مدارک به ترت کیهر  یروش، شماره گذار نیدر ا
بر اساس  تی. در نهاشوندیفهرست مخصوص ثبت م کیها در شماره نیو ا شودیم
 نی. مسلماً در اشوندیم دهیها چدر قفسه یکیز یف یهافهرست، اسناد و پرونده نیا

سپس به ها و فهرست اسناد و پرونده بهبا مراجعه  یبه اسناد کاغذ یروش، دسترس
 .شودیها انجام مقفسه

 ییایروش جغراف -3-2-3

 یبندطبقه یگانیبا یهاخود در پرونده یائیروش، اسناد بر اساس محل جغراف نیدر ا
شعب  یاست که دارا یادارات ایها و در سازمان شتریب وه،یش نی. کاربرد اشوندیم

به مدارک و  یدسترس ز،یروش ن نیبا آنها دارند. در ا یادیهستند و ارتباط ز  یمتعدد
از آنها  کیتکرار هر  لیبه دل یگانینوع با نیدر ا کاسناد آسان است. اما حجم مدار 

 .خواهد بود شتریها و شعب مختلف، باستان یبرا

 مرکب ای یموضوع یروش شماره گذار -3-2-4

 یای. مزاشوندیم یبندروش، اسناد و مدارک بر اساس موضوعات آنها طبقه نیدر ا
و  قیکامل؛ محدودکننده؛ دق یبندنوع دسته نیاست که ا نیا یعموضو یبندطبقه

 .کندیم لیبودن اسناد را تسه یجار مهیو ن یجار یابیبوده و ارز  یتخصص

 یخیتار  یروش شماره گذار -3-2-5

آنها  یریگیپ ایو  افتیدر  جاد،یاسناد بر اساس زمان ا یبندطبقه ،یخیدر روش تار 
 یبندروز دسته ایاسناد و مدارک بر اساس سال، ماه، هفته  نی. بنابراردیپذیصورت م

 .گردندیم یگانیو با

 یقیتلف یروش شماره گذار -3-2-6

 است. یقبل یهااز روش یقیروش، تلف نیا

 فراگستر یادار ونیاسناد در اتوماس یگانیروش با -4
کرد.   یبندمنظر طبقه ۲از  توانیاسناد را م یگانیبا یروش ها د،یهمانطور که خواند

اساس  نیفراگستر را بر ا یادار ونیاسناد در نرم افزار اتوماس یگانیروش با میاگر بخواه
 نیدانست. به ا یبا فرمت اختصاص یتالیجیروش د کیآن را  توانیم م،یکن فیتوص

 یتالیجیمستندات فراگستر، اسناد نه تنها به صورت د تیر یدکه در نرم افزار م بیترت
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به دلخواه  زیآنها را ن یگذارنحوه شماره دیتوانیبلکه شما م شوند،یم تیر یو مد رهیذخ
از کاربران  کیاست که هر  نینرم افزار ا نیا یهاتیاز قابل نی. همچندیکن فیخود تعر 

کنند. هنگام  فیاسناد خود تعر  یبندطبقه یدلخواه برا یهایبندپوشه توانندیم
 یبه دانستن شماره اسناد، با جستجو ازیبدون ن توانندیکاربران م زیاسناد ن یجستجو
 .کنند یابیشکل ممکن باز  نیتر عیخود را به سر  ازیاسناد و مدارک مورد ن ،یموضوع

 آخر کالم -5
. شودیم هیتوص یموفق هر کسب و کار یاجرا یبرا یاسناد و مدارک سازمان تیر یمد

 نینو یهامدارک، روش  نیا یدست یساز رهیو ذخ تیر یمد یباال نهیبا توجه به هز 
 تیر یمد یبرا نهیبه یراهکار یادار ونیاتوماس یاسناد مانند نرم افزارها یگانیبا

 نیاز بهتر  یکیمستندات فراگستر  تیر یهستند. نرم افزار مد یمستندات سازمان
 یادار ونیبا اتوماس شتریب ییآشنا یاست. برا رانیافزارها در انرم نیا یهانمونه

.دیکارشناسان ما استفاده کن گانیاز مشاوره را دیتوانیفراگستر، م
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