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مدیریت اسناد ، واحد  نیاز دانشگاهها به ارزشیابی و درمان وآموزش پزشکی و ،براساس تشکیالت وزارت بهداشت

شگاه در محل  ست دان شگاه زیر مجموعه حوزه ریا سناد دان شکیل وبا بهره گیري از تجربیات و  سایت پردیس ا ت

نظرات کارشناسان اسناد وزارت متبوع وسازمان اسناد وکتابخانه ملی بر اساس دستورالعملهاي ابالغ شده فرایند 

  .مدیریت اسناد را پیگیري می نماید

  

  :مدیریت اسناد

یافتن به اسناد و مدارك مورد عبارت است از تهیه و تنظیم و اجراي برنامه ي الزم براي تسهیل و تسریع و دست 

ایجاد نامه تا اقدام آن و همچنین امحاء اسناد زائد. بطور کلی مدیریت اسناد از شش شاخه به شرح   نیاز از مرحله
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  هاي مدیریت اسنادکارکرد و بخش

  : اندبراي مدیریت اسناد شش کارکرد برشمرده

سایی و هاي مهم مدیریت پروندهیکی از بخش ها.مدیریت پرونده. 1 شنا ست؛ وظیفه آن  ستم بایگانی ا سی ها 

سناد و پرونده سریع ا ضمین بازیابی  ستند؛ و ت سنادي که هنگام تفکیک نیازمند حفاظت ویژه ه ها؛ مراقبت از ا

ستفاده سان ا ستکننده از پروندهدرك آ سروش.ها سه روش براي هاي مختلفی براي بایگانی وجود دارد، اما ا سآ  ا

شــود: الف) روش عددي. در این روش به تمامی وظایف، ها اعمال میها در اغلب ســازماندهی به پروندهســازمان

ها، به هر موضوع عالوه شود. با افزایش تعداد موضوعهاي اسناد، و موضوع هر سند، شماره مسلسل داده میردیف

ها مرتب شـود و سـپس آنها را بر اسـاس عنوان موضـوعداده می بر شـماره، یک پیوسـت الفبایی با یک کلیدواژه

کارگیري این روش، اســتفاده از پیوســت الفبایی ضــروري اســت؛ ب) هاي کارگزینی هنگام بهکنند. در پروندهمی

هاي اصلی رود. در این شیوه، موضوعکار میهاي اندك بههاي کوچک با پروندهروش الفبایی. این شیوه در سازمان

یابد؛ اي به آنها اختصاص نمیشوند و هیچ شمارهگیرد، به شکل الفبایی تنظیم میمواردي که ذیل آنها قرار می و

ســـازي اســـت که در آن حروف واعداد، با هم، هاي پروندهترین روشعددي. یکی از متداول -و ج) روش الفبایی 

  .شوندکار گرفته میها بهها در سازمانبراي تنظیم پرونده

  

سازماندهی، جمع. فرمهاي اداريمدیریت فرم. 2 کنند و چنانچه دقیقآ آوري، و انتقال اطالعات کمک میها به 

سازمانی طراحی شوند موجب اصالح روند کار، افزایش کارآیی و بهره ساس ساختار  هاي وري، و کاهش هزینهبر ا

سیاري به تولی شد. امروزه دخالت رایانه، تنوع ب سهولت در بازیابی و د فرمسازمان خواهد  ست. براي  شیده ا ها بخ

کس شود و هیچها شامل وظایف گوناگونی میاز آنجا که مدیریت فرم.شوداي طراحی میهاي ویژهکنترل نیز، فرم

سازمانتنهایی از عهده این وظایف برنمیبه ستمی باعنوان آید، در  سی و اجرا  طراحی "هابرنامه مدیریت فرم"ها 

ــود.می ــخیص روزآمد بودن فرمهاي برنامه مدیریت فرمترین هدفعمده ش ها، ب) طراحی ها عبارتند از: الف) تش

صاديهاي جامع با درهم آمیختن فرمفرم سریع پردازش اطالعات، ج) تعیین اقت شابه براي بهبود و ت ترین هاي م



ـــی به فرم ـــترس برنامه مدیریت "معموال .ان و مکانها در هرزمروش در بازتولید اطالعات، و د) اطمینان از دس

توان اهداف سازمانی را محقق ساخت. این سه بخش شود که با آمیختن آنها میاز سه بخش تشکیل می "هافرم

ـــی، طراحی، و ترکیب فرمعبارتند از: الف) بخش کنترل فرم دهد؛ ب) بازتولید و ها را انجام میها که کار بررس

  نگهداري؛ و ج) توزیع

  

هاي اداره منابع و انتقال اطالعات، تولید گزارش است و گزارش در هر سازمان . یکی از راههاریت گزارشمدی. 3

اي دارند، زیرا العادهاهمیت فوق هاي گزارشها ســیســتمگیرد. در ســازمانآوري اطالعات انجام میاز طریق جمع

شی خارج شی، تولید نمی هیچ گزار ستم گزار سی ستاز  هاي یک گیرد. حتی گزارشفاده قرار نمیشود و یا موردا

برگی و مختصر نیز به عنوان قسمتی از سیستم گزارش، به پژوهشگران در گزینش، تنظیم، و استفاده از اطالعات 

گیري کنند. فقط مشکل در این توانند با استفاده از سیستم گزارش، بهتر تصمیمکندمدیران سازمان میکمک می

هاي گزارشی آور اداره سیستمدلیل هزینه سرسامیک را برگزیند. بهدست آمده، کدامت بهاست که از میان اطالعا

سازمان سب اطالعات، فکر طراحی و ناآگاهی مدیران  ست.  "هابرنامه مدیریت گزارش"ها از نحوه ک شده ا مطرح 

ستم سی صلی این برنامه، بهبود کیفی  ستمهدف ا سی شی و کاهش هزینه ایجاد این  ها بود. اهداف دیگر هاي گزار

ــازمان ــناخت نیازهاي اطالعاتی مدیران س آوري، تنظیم، وبایگانی اطالعات با ها؛ جمعاین برنامه نیز عبارتند از: ش

هاي بدون اســتفاده و گیري منطقی از کارمندان، تجهیزات و بودجه ســازمان؛ جلوگیري از نوشــتن گزارشبهره

ها براي اطمینان هاي سازمان؛ ارزیابی گزارشها با سایر مدیریتارشسازي وظایف مدیریت گزغیرمفید؛ هماهنگ

ها این کارگیري اصول مدیریت گزارشها. بهاز اجراي اقتصادي و سودمند وظایف سازمان؛ و کاهش هزینه گزارش

  .آوري و نگهداري شوندامکان را خواهد داد که اطالعات در حد مطلوب و کافی جمع

  

. هدف این شـاخه ایجاد شـیوه قابل اطمینانی اسـت که با اسـتفاده از آن بتوان به کلیه هاهناممدیریت آیین. 4

ست سیا ستها و رویهاطالعات مربوط به قوانین و مقررات، و  سیا ست یافت.  ضوع د ها و هاي موجود در هر مو



کند. بیان خود آشــنا مینامه منبعی اســت که کارکنان ســازمان را با وظایف نامه اســت و آیینها نوعی آیینرویه

صمیمنامهها در آیینرویه شد و اجراي کار را یکپارچه میها قوام میگیريها به ت نامه وجود سازد. دو نوع آیینبخ

ـــازمان را دنبال مینامه دائمی هدفنامه موقت. آییننامه دائمی و آییندارد: آیین کند و داراي هاي درازمدت س

ست؛  ستمر ا ست. آیینحال آنکه آیینارزش مراجعه م شیوه منطقی نامهنامه موقت، ناپاپدار و زودگذر ا ها باید به 

براي دســتیابی به اطالعات .تنظیم شــوند تا کارمندان به ســهولت بتوانند به اطالعات موردنظر خود دســت یابند

ست. این برنامه  "هانامهبرنامه مدیریت آیین"اي باعنوان صحیح، برنامه شده ا شته  دو کارکرد عمده دارد: الف) نو

سازمان؛ ب) بررسی آییننامهاندازي سیستم آیینتشکیل و راه اي نامههاي آییننامه و نظارت بر آنها. سیستماي 

بندي موضوعی استفاده ها از طرح طبقهنامهبندي آیینبراي طبقه .سطحی و چندسطحی هستندبه دو شکل تک

ـــود. طرح طبقهمی ـــاسنامهآیینبندي ش پذیري، منطقی بودن، و هایی چون جامعیت، انعطافویژگی ها بر اس

العاده ها فوقنامهها، تولید مجدد و پخش و بایگانی آییننامهگیرد. در ســیســتم مدیریت آیینمحدودیت انجام می

  . اهمیت دارد

  

، ایجاد ضوابط و معیارهاي صحیح در هاي اداريوظایف آن عبارتند از: اصالح کیفیت نامه مدیریت مکاتبات.. 5

هاي ها، و تسهیل نگارش اداري از طریق تهیه و توزیع نامههاي نو براي اداره نامهکار بردن روشمکاتبات اداري، به

  . یکسان براي استفاده واحدهاي مختلف سازمان

سالت.. 6 سال و مرا بندي ري، تنظیم، و طبقههاي عملیاتی براي نگهدامنظور از آن، مجموعه روش مدیریت ار

  .منظور تسریع و تسهیل مراجعه به آنهاستاسناد به

  مدیریت اسناد. 7

سند در لغت به معنی تکیه گاه و هر چیزي است که بتوان به آن استناد کرد. در فرهنگ اداري حاصل خدمت و 

 .تهیه و تنظیم شده باشدکاري است که از طرف افراد و سازمان ها بصورت نوشته یا صورتهاي شناخته شده 


