
 

  هاي آرشيو و مديريت اسناد معرفي سامانه
  

    :كننده تهيه
 شركت مديريت مهندسي و فناوري مير

)با مشاركت مهندسين مشاور موننكو ايران(  

93آذر ماه  

www.mir.co.ir 



 
 
 

 12 از 2 صفحه                                                                   هاي آرشيو و مديريت اسناد معرفي سامانه

 

 مقدمه

نمايد، در طول ها بدون توجه به اندازه و نوع سرويس و خدماتي كه ارائه ميها و وزارتخانه ها، شركت تمامي سازمان
نمايند كه با گذشت زمان هاي بسيار زيادي از اطالعات و اسناد مبادرت مي دوران حيات خود به توليد حجم

  .ها خواهد گرديد هاي مديران آن سازمانجزو بزرگترين دغدغهنيازمندي به مديريت آن اسناد و اطالعات 
اخير كه بيشتر اطالعات و  يها ها بدون استثناء وجود داشته و در سال و شركتها  سازمانمساله فوق در تمامي 

 شود، مديريت اسناد را از اهميت مضاعفي برخوردار نموده كه باعث شده تااسناد به صورت الكترونيكي توليد مي
  . نمايندهاي مختلف  مديران سازمان در اين حوزه اقدام به اجراي پروژه

نمود تا در نهايت، تمامي اهدافي كه براي چنين  لحاظحوزه بايد ابعاد مختلفي را  اين در خصوص اجراي پروژه در
-ده از  سامانهدر ادامه به برخي از مهمترين اهدافي كه به منظور استفا. هاي تعريف شده است محقق گردد سيستم

  :خواهد شد هپرداخت شودتعريف مي هاي مديريت اسناد

 اسناد كاغذي موجود در سازمان) اسكن( ارائه راهكارهايي جهت رقومي نمودن 

 ارائه راهكارهاي مناسب جهت پردازش، ارسال و توزيع اسناد و اطالعات در سازمان 

 هاي بسيار باال از اطالعات و اسناد  مدت حجم سازي امن و بلندارائه راهكارهاي پايدار در خصوص ذخيره 

هاي آتي و جلوگيري از افزونگي اطالعات در  ارائه راهكارهاي مناسب جهت تخمين نرخ رشد اسناد در سال 
 سازمان

 آنها بندي ارائه راهكارهاي بهينه در خصوص جستجو سريع و دقيق اسناد و اطالعات و نيز دسته 

 .اسناد و اطالعاتي كه زمان عمر آنها سپري گشته است) د سازينابو (هاي امحاء  ارائه روش 

همگي توجه به مواجه هستيم كه  موضوع هاي مديريت اسناد همواره با چند هاي مبتني بر سامانه در تمامي پروژه
  :شودپرداخته مي برخي از آنهاباشد در ادامه به شرح آنها الزامي مي

  
هاي مختلف سازمان  كه در بخش موجود بودهصورت فيزيكي ها اسناد زيادي به  در اغلب سازمان 

معموالٌ فضاي فيزيكي قابل توجهي از  سازمان را در قالب دبيرخانه،  ، اين اسناد كاغذيشوندنگهداري مي
 .اند به خود اختصاص داده... مركز اسناد و 
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 و مكانهاي ها محدود به زمان و زمانبر ،مشكل كاغذيدسترسي و جستجوي اسناد در بين اسناد  
 .باشدچنين اموري مي مديريتخاصي بوده و همواره نيازمند به تعدادي كارمند جهت 

و اصوالٌ بعد از گذشت مدت  داشتهنيازمند به صرف هزينه و دقت فراواني  كاغذينگهداري از اسناد  
د قهري مانند عالوه بر آن اسناد فيزيكي در قبال موار. گردندزماني طوالني دچار امحاي تدريجي مي

 .هستندبسيار آسيب پذير ... زلزله، آتش سوزي، سيل و 

ها و ادارات امروزي هزينه مالي نگهداري اين اسناد  با توجه به كمبود فضاي فيزيكي در اكثر سازمان 
 .بسيار باالست

ز يك دبيرخانه كه تصور كنيد ا ( .امكان تهيه نسخه پشتيبان از اين اسناد عمالٌ وجود ندارد 
 !!)ميليون برگ كاغذ است يك نسخه كپي تهيه نمايديك 1ملشا

متفاوت بوده و لذا بايد يك ) طول عمرهايبا ( از انواع اسناد كاغذي نيازمند به نگهداري هر كدام 
هاي فراواني را بر سازمان تحميل  برنامه امحاء و نگهداري هميشگي وجود داشته باشد كه خود هزينه

 .نمايدمي

سازماني تنها به صورت فيزيكي قابل استناد حقوقي و قضايي بوده و لذا در حال حاضر برخي از اسناد  
 .و نيز آينده، بخشي از اسناد سازمان بصورت كاغذي توليد خواهند شد

 
بسياري از اطالعات و اسناد ) با رشد فناوري اطالعات و ارتباطات ( عالوه بر اسناد فيزيكي در سالهاي اخير 

ها  ، نقشه DataBaseو  Office  ،PDF ،HTML ،txt  ،Video،Audioهاي با فرمت  ب ايميل، فايلها در قال سازمان
توليد شده و با توجه به منبع توليد آنها بروي كامپيوترهاي كاركنان و پرسنل و يا سرورهاي سازماني ... و 

 . قرار دارند

ده و لذا شايد نرخ رشد چنين چنين اسناد الكترونيكي با رشد بسيار زيادي در سازمان همراه بو 
برخي از عوامل مانند افزونگي اطالعات، نگهداري چندين نسخه  ( .اطالعاتي در سازمان باورپذير نباشد
 .)نمايدنرخ رشد را بسيار زياد مي... هاي مختلف و  براي يك سند الكترونيكي در مكان

هاي ويندوزي و به صورت ناهمگن هاغلب اطالعات و اسناد فوق به صورت غيرساختاريافته و در پوش 
- ناامن نگهداري مي مربوط به پرسنل بدون اعمال دسترسي الزم و نيز به صورت  بروي هارد كامپيوتر

 .شوند
ساختار يافته باشد بسيار سخت و  جستجو و يافتن اطالعات در بين اطالعات فوق در صورتيكه غير 

 .زمانبر خواهد بود
باشند اما نحوه نگهداري آنها به مي....)   پروژه، شخص، واحد و (موضوع  اغلب اين اسناد مرتبط با يك 

صورتي است كه ارتباط بين آنها از بين رفته و لذا يافتن اسنادي كه مثالٌ مرتبط با يك پرسنل يا 
 .نمايدحتي غير ممكن مي يا سخت و غالباپروژه خاص 
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لتي كه اسناد به صورت اسكن و بدون در حا اطالعات و اسناد به شده بندي طبقه دسترسي عدم 
 .سازي گردندساختار ذخيره

 برداري و نسخه گذاري بروي اسناد الكترونيكيعدم امكان نسخه 
در انتها با توجه به نگهداري اطالعات بروي كامپيوترهاي شخصي ايشان، امكان از بين رفتن اطالعات  

 .باشدارزشمند سازماني بسيار زياد مي
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  مفاهيم
  :در ادامه به شرح برخي از مفاهيم عمده در اين حوزه پرداخته خواهد شد

  

  سند
هاي مديريت سند در سامانه .شودارزشمندي باشد، سند گفته ميهايي به هر نوع اطالعات سازماني كه شامل داده

به . موضوع خاص باشد را سند گوينديافته كه مرتبط با يك اي از اطالعات مرتبط و ساخت معموالٌ به مجموعه
  :شودمنظور روشنتر شدن موضوع به ذكر چند مثال پرداخته مي

 دست نوشته كاري كه حاوي اطالعاتي باشد 

 ...نقشه، عكس، فيلم، صوت و  

 هاي پرسنلي پرونده 

 هاي مشتريانپرونده 

 ...ها و ها، نامه جلسات، صورت وضعيت هاي كاري، صورت ايميل 

  

  بايگاني
معموال براي اسنادي ) آرشيو( ، صفت بايگاني ها و اطالعات سازي امن و بلند مدت داده يعني ذخيره) آرشيو(ايگاني ب

 لذا و ضروري بودهاما نگهداري آنها به علت مسائل حقوقي و كاري  ندرت دچار تغيير شدهشود كه ب استفاده مي
اصوالٌ اطالعات از لحاظ طول عمر به سه دسته  .هاستنيز جزو نيازمندي اصلي آرشيو و نگهداري آن جستجوي آنها

  :عمده قابل تقسيم هستند
گردد كه روي ميز كار افراد قرار داشته و در زمان جاري مورد  ، به آن دسته اطالق مي اطالعات زنده 

 .ددگر استفاده مكرر قرار مي
هيچ  )ماه گذشته 3مثالٌ ( ختلفهاي زماني مشود كه در بازه راكد، به اطالعاتي اطالق مياطالعات نيمه 

 .يا تغييري در آنها رخ نداده است ودسترسي 
   . دچار تغيير نخواهد شد) به احتمال قوي(شود كه  ، به آن دسته اطالعات اطالق مي اطالعات بايگاني 
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داراي ) زمانسا هاي و ميزان فعاليت به شرط ثابت بودن اندازه(نكته قابل ذكر اين است كه اطالعات زنده سازمان 

اما حجم اطالعات آرشيو به مرور زمان افزايش پيدا خواهد كرد، شكل ذيل نشان . باشدنرخ رشد قابل توجهي نمي
  :دهنده تعاريف فوق است

  

  
  

دهنده حجم  دهنده اطالعات زنده، رنگ آبي اطالعات نيمه راكد و رنگ سبز نشان در شكل فوق رنگ زرد نشان
 50سال حجم اطالعات سازمان از  5گويد كه در طول  شكل فوق مي. است) ر آمريكاد(اطالعات يك صنعت بيمه 

  . ترابايت رسيده است 500ترابايت به حدود 

  :نكته
. توجه فرماييد) نسخه پشتيبان( BackUpبه لغت . يري كامالٌ متفاوت استگ اني اسناد و اطالعات از پشتيبانبايگ 

و فقط امكان برگشت به وضعيت ماقبل آخر را . ين اطالعات  زنده استنسخه پشتيبان در حقيقت يك كپي از آخر
 ها به اشتباه از تمامي اطالعات سازمان نكته  ديگري كه وجود دارد اين است كه برخي سازمان . دهد مي

  .كنند نسخه پشتيبان تهيه مي) زنده، نيمه راكد و راكد(

اطالعاتي است كه با رنگ زرد  از ه تهيه نسخه پشتيبانتنها نياز ببه عبارت ديگر فرض كنيد كه در شكل فوق 
  .نماينداند، در حاليكه بسياري از سازمانها اقدام به تهيه نسخه پشتيبان از تمامي اطالعات ميمشخص شده
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 مهندسي اسناد

راي طراحي ساختار و روش مديريت دوره عمر اسناد به شكلي كه بتوان اسناد را ب  ،مهندسي اسناد يعني آناليز
يك نمونه از   شكل زير نشان دهنده. داشت مهندسي و تجاري بصورت مناسب در اختياركاربردهاي 

  :مهندسي اسناد است

  

 
  مهندسي اسناد) شكل

  

  مديريت، چرخه عمر اسناد
، پردازش و استخراج )اسكن( سازي اسناد كاغذيكه شامل رقومي باشدهر سند كاغذي داراي يك چرخه عمر مي

دت اسناد و سازي كوتاه و بلندم، ذخيره ، گردش و ارسال اسناد در سطوح مختلف سازماني خودكار اطالعات از آنها
ها و عالوه بر موارد مذكور امكان جستجوي كامل متني بروي تمامي ابرداده .باشدهمچنين انهدام اسناد مي

يكي از اهداف اصلي  به عبارت ديگر اساساٌ . مديريت اسناد استهاي  هاي سيستمها از ديگر مشخصه پيوست
   باشد،مي آنها و سريع دقيق و بازيابي كارا، جستجو امكان ، بايگاني اسناد
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شروع شده و پس از پردازش و ) رقومي سازي( مطابق شكل فوق چرخه عمر اسناد، از اسكن اسناد كاغذي

   .انجامدريزي شده اسناد مير انتها به بايگاني و امحاء برنامهد آنها، توزيع/ارسال

  اهداف
   : باشدهاي مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي، به شرح ذيل مياجراي پروژه هدف ازبه طور معمول 

 تبديل نمودن اسناد فيزيكي موجود در سازمان به نسخه الكترونيكي 

قابليت دسترسي در هر زمان و مكان، امكان تهيه (  يكي اسنادهاي الكترونهاي نسخه استفاده از قابليت 

 )نسخ پشتيبان، امكان تعيين سطوح دسترسي مختلف بروي اسناد

 امكان جستجوي سريع و دقيق اسناد  

  امكان تنظيم سطوح دسترسي مختلف بروي اسناد و اطالعات 
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  ها هاي مديريت اسناد در سازمانانتظارات موجود از سامانه
عنوان يفرد
  هاي اسكن شده در ساختاري امن و رمزبندي شده و كم حجم سازي فايل امكان ذخيره 1

  ...)و  PDF، اتوكد، Officeهاي  فايل(هاي الكترونيكي  سازي و مديريت فايل ايجاد امكانات الزم براي ذخيره 2

ي كه در صورت لزوم تنها امكان مشاهده الزم براي مديريت دسترسي افراد به اسناد الكترونيكي  به طريق نامكا 3
سازي  مناسب وجود داشته باشد و به هيچ عنوان امكان دسترسي به سند و يا ذخيره Viewerسند از طريق يك 

  آن براي كاربر وجود نداشته باشد
و  ISOهاي اجرايي فعلي  هاي سازماني، روش امكان تعيين سطوح دسترسي كاربران به اسناد بر مبناي نقش 4

  ...هاي اسناد و  بندي ، طبقه مجوزهاي خاص
پذيري كامل از قبيل امكان تعريف  هاي كاربري براي دسترسي به اسناد با انعطافامكان تعريف كاربران و گروه 5

هاي  ري براي دسترسي به اسناد متفاوت، قابليت توارث بين گروهبهاي كار هاي مختلف براي يك گروه دسترسي
  ...هاي كاربري متفاوت و  ه يكديگر، امكان عضويت يك كاربر در گروهكاربري زيرمجموع

دسترسي غير مجاز به پايگاه داده اسناد، (امكاناتي براي غيرقابل استفاده نمودن اسناد درصورت استفاده غير مجاز  6
  ...)برداري غير مجاز از فايل، سرقت فايل و  مانند كپي

  نحوه بايگاني اسناد فيزيكي با امكان جستجوي كامل امكان تهيه فهرست الكترونيكي از 7

گذاري اسناد اسكن شده بر اساي روش كدگذاري موجود در شركت به سهولت و در صروت لزوم به صورت  امكان كد 8
  گروهي

 2، سطح1، اسناد سطح... بندي اسناد بصورت چندگانه مانند عادي، محرمانه، خيلي محرمانه و  امكان تعريف طبقه 9
  هاي تعريف شده بندي هاي دسترسي بر اساس طبقه هاي هر سند و تعيين سطوح بندي و مشخص نمودن طبقه... و 

از ) به منظور ايجاد امكان جستجوي كامل بر روي اسناد(امكان تخصيص فيلدهاي اطالعاتي الزم براي هر سند 10
با (سازنده، موضوع سند، شرح سند، تگ سند ، نام )هسازند(كننده  قبيل كد سند در شركت، كد سند نزد تامين

  ... ها و  ، كليد واژه)پذيري كامل ساختار درختي و انعظاف
  امكان تعريف فيلدهاي اطالعاتي جديد براي تخصيص به هر سند  11

جستجو بر (هاي اطالعاتي و همجنين محتواي اسناد  امكان جستجوي پيشرفته بر روي اسناد بر اساس كليه فيلد 12
  )باشد وي محتواي اسناد اسكن شده مطرح نمير

شناسايي نسخه اصلي و مورد تاييد اسناد و (ايجاد مكانيزمي براي مشخص نمودن اسناد مورد تاييد مركز اسناد 13
  )تفكيك آنها از نسخ غير معتبر در گردش

  مديريت توزيع اسناد 14

  اسناد Versioningمديريت  15
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  محدوده
-شود كه به شرح ذيل ميبه چند بخش اصلي تقسيم مي "مديريت اسناد و اطالعات  سامانه" ها نيازمندي معموالٌ

  :باشد

 افزاري جهت اسكن و كدگذاري اسناد تجهيزات سخت 

 تحليل و شناخت كامل از وضعيت موجود سازمان 

 راه اندازي و استقرار سامانه مديريت چرخه عمر اسناد  

 

  ها ارتباطات سامانه با ساير سيستم
هاي سازماني بايد  امكان استفاده از اسناد و اطالعات موجود سامانه مديريت اسناد توسط ساير سيستم 

 .فراهم آيد

  هاي مديريت اسناد سيستم مندي عمومي هاي وظيفه نيازمندي 
ها و اسناد بطوريكه جستجوي سريع و سازي امن و بلند مدت هر حجم از انواع مختلف داده امكان ذخيره 

 .آنها تسهيل گردد دقيق

 ، قفل كردن اسناد گذاري نسخه/ برداري امكان نسخه 

 مديريت كاربران و كنترل سطوح دسترسي بروي اسناد 

 راهنماي كاربري مناسب و مستندات مورد نياز  

  مديريت كاربران  

كاربران  مدير سامانه، مدير گروه،: ها و مجوزهاي دسترسي مانند هاي كاربري با توجه به نقش تعريف گروه 

 .با دسترسي سطح باال، كاربران عادي

 .هاي كاربري و كاربران تعريف سطوح و مجوزهاي دسترسي براي گروه 

 



 
 
 

 12 از 11 صفحه                                                                   هاي آرشيو و مديريت اسناد معرفي سامانه

 .هاي كاربران رويدادنگاري كامل از فعاليت 

 .هاي كاربري به سامانه براي ورود كاربران يا  گروه) و يا تاريخ انقضاء(ايجاد محدوديت زماني  

 .هاي كاربري و گروه 1خصيتغيير اطالعات شو  نمايش 

آنها و  نقشهاي كاربري با توجه به  گروهفعال و غيرفعال كردن  ،حذف يجاد، مشاهده و جستجو، تغيير،ا 

 .ها و سوابق حفظ كليه فعاليت

  هاي جديد سند امكان تعريف گونه 

    امكان جستجوي كامل متني بروي همه اسناد 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  :گيري  و پيشنهاد نتيجه
-هاي امروزي به دغدغه همه مديران بدل گشته است لذا ارائه راهكارهاي همه سناد و اطالعات در سازمانمديريت ا

بايد توجه نمود كه استفاده از  لذا ،پيدا كرده استاهميت زيادي  موضوعه اين جانبه جهت پاسخگويي ب
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 12 از 12 صفحه                                                                   هاي آرشيو و مديريت اسناد معرفي سامانه

هايي  ها و نيز طراحي روش يهاي مديريت اسناد و اطالعات در هر سازماني نيازمند به شناخت نيازمند سيستم
    .گرددسازي  است كه غالباٌ براي هر سازماني  بايد به صورت خاص سفارشي

 هاي الكترونيكي بدون داشتن يك برنامه ي است كه صرفاٌ تبديل اسناد كاغذي به فرمترضرو نيز ذكر اين نكته
ي از مشكالت موجود را حل كتنها بخش كوچ مدون براي نگهداري و نيز ساختاردهي به آنها، در اغلب موارد) نظام(

  .  افزايدهاي مساله مينموده و حتي در برخي موارد بر پيچيدگي
هاي مديريت  حلسازي راهكاري موفق در سازمان، به مجموعه راهگردد به منظور پيادهلذا پيشنهاد مي

ه و در نهايت اقدام به اجراي ها، مزايا و مشكالت موضوع در نظر گرفتاسناد توجه نمود كه تمامي جنبه
  . نمايندمي) شركت(يك پروژه در سازمان 

 آرشيواندازي يك سامانه مديريت اسناد و  نيازي الزم، در خصوص راه در انتها بخشي از اقدامات پيش
  :آورده شده است  -بيشتر به منظور آشنايي – در سازمانهاي هدف

 .د تحليل گردداندازه و ابعاد كاغذهاي موجود در اسناد باي 

 .شوند شناساييبايد  هاي مختلف اسنادگونه 

 .هاي موجود در يك پرونده بايد مشخص گردد متوسط تعداد برگه 

 .ها بايد مشخص گردد تعداد پرونده 

 /...رنگي يا سياه سفيد بودن/ پشت رو بودن يا نبودن اسناد  

 ؟ يز وجود داردساماندهي فيزيكي بايگاني ن اسناد، نياز بهآيا عالوه بر اسكن  

 چگونه است؟) فله(اي روش ورود اطالعات به سامانه مديريت اسناد به صورت دسته 

 آيا نياز به توليد اسناد به صورت خودكار در سامانه مديريت اسناد وجود دارد يا خير؟ 

  
مل توانند موفق عهاي مديريت اسناد، تنها زماني مي حلي است كه راهردر انتها ذكر اين نكته ضرو

طراحي و اجرا  تحليل، اسناد در آنها موردچرخه عمر نيازمنديهاي الزم جهت مديريت  نمايد كه تمامي 
 . دنقرار گير


