
  :چرخه اسناد

  : تمامی مکاتبات و سوابق سازمانها در یک چرخه به شکل زیر به گردش می افتد

 

 
 

ست و  هدف در این مرحله کنترل و کاهش تولید : مرحله ایجاد -1 سناد ا اهم تمهیدات و اقداماتی که در این ا

   : راهگشا می باشد ، عبارتند از مرحله براي رسیدن به هدف

   بکارگیري و جلوگیري از تکثیر بی رویه و بی دلیل اسناد-

   کنترل دریافت اسناد-

   بکارگیري روشهاي استاندارد و متحد الشکل در ایجاد مکاتبات-

   استاندارد نمودن فرمها-

   نامه نمودن فرماستاندارد -

   استاندارد نمودن نوع کاغذ و پوشه-

 

ستفاده-2 سی : مرحله بکارگیري و ا ستر سا هدف در این مرحله د صول و ن آ اطالعات و همچنین تدوین ا

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

 

ــد  امحاء:  مرحله-3 ــتفاده  وهدف در این مرحله امحاء می باش به همین جهت از این واژه به معناي امحاء اس

ست . اما در وظایف شیو ملی نیز پیش شده ا سناد واجد ارزش به آر سناد در این مرحله انتقال ا بینی  مدیریت ا



بکارگیري  حتی در صــورت کنترل شــدید و اصــولی در ایجاد و همچنین اتخاذ بهترین روشــها و . شــده اســت

جبري خواهد بود و عمده ترین و پیچیده ترین  در مرحله دوم ، انباشت اسناد راکد پیامد پیشرفته ترین تجهیزات

قبل می  در این مرحله مشهود می شود که خود ناشی از عملکرد مدیران اسناد در مراحل مشکالت مدیران اسناد

کالت کمتري در آینده مراحل قبل مش باشد . بدین معنا که اتخاذ تصمیمات صحیح و اجراي کامل ودقیق آنها در

  .در پی خواهد داشت 

   : وظایف مدیریت اسناد در این مرحله عبارت است از
   . ایجاد واحد بایگانی راکد و تدوین مقررات آن-

   . ایجاد سیستم راکد سازي اسناد و پرونده ها-

   . تنظیم دستورالعملهاي اجرایی براي مدیران قسمتهاي مختلف سازمان جهت انتقال پرونده هاي راکد-

   . ارزشیابی اولیه و تعیین ارزشهاي اداري و استنادي اسناد-

  .هماهنگی با آرشیو ملی جهت ارزشیابی ثانویه و انتقال اسناد واجد ارزش دائمی به آرشیو ملی-

   . ي اوراق و پرونده ها در دستگاهتعیین مدت زمان نگهدار-

   . اخذ مجوز امحاء از شوراي آرشیوي-

  . اجراي مصوبات شوراي آرشیوي در خصوص انتقال اسناد یا امحاي اوراق-
 


