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اصول و روشهاي گردش نامه هاي اداري
نوشته هاي اداري ابزار انتقال اطﻼعات از انجام وظايف و مسووليتهاي اداري در جهت رسيدن به اهداف سازمان است.
نوشته هاي اداري داراي ارزش و اعتبار خاص ميباشد و بسياري از آنها به عنوان اسناد با ارزش ارزيابي ميشوند.
نوشتههاي اداري سهم بزرگي در رسيدن سازمان به اهداف و انجام مسووليتهاي اداري دارد گردش صحيح اين
مكاتبات و رعايت اصول مديريت اسناد و عمل به آنها باعث پيشبرد بهتر امور و بهرهوري بيشتر در سازمان ميشود .در
هر سازمان دو نهاد دبيرخانه و بايگاني در ايجاد ارتباط بين اسناد و مخاطبان اسناد و اجرايي كردن مديريت آن سهم
و جايگاه خاصي دارد.
بازوي اجرايي مديريت اسناد ،دبيرخانه يا دفتر است كه موارد زير ازجمله وظايف آن است:
-

فراهم نمودن امكان ارتباط نوشتاري بين واحدهاي داخل يك سازمان و ديگر سازمانها ،موسسات و افراد

حقيقي؛
-

تهيه نامههاي اداري ساده مانند ،اعﻼم وصولها،ثبت و فراهم نمودن امكان دسترسي به مكاتبات .با توجه به

موارد باﻻ نقش سازنده و مهم واحد دبيرخانه در گردش صحيح اطﻼعات در نتيجه اجراي صحيح امور و فراهم نمودن
امكان ارتباط ارباب رجوع روشن مي شود.
اصول گردش مكاتبات ،بخشي از مديريت اسناد است كه شامل ايجاد اسناد ،مراحل گردش ،بايگاني و در نهايت امحا
اوراق غير ضروري ميباشد .آشنايي با اين فن به كارمندان و عوامل اجرايي در يك سازمان يا موسسه امكان ميدهد تا
بهتر بتوانند به وظايف خود عمل كنند.
بايد توجه داشته باشيم كه چون ماهيت و كيفيت ساختار و وظايف سازمانها در نحوه اجرا متفاوت است ،طرح و شيوه
قبل از ورود به بحث در مورد
پرداختن و اجراي مديريت اسناد تفاوتهايي خواهد داشت .تعاريف و اصطﻼحات
روشهاي دريافت ،ثبت و توزيع نوشتههاي اداري ﻻزم است تعاريف و اصطﻼحات اين حوزه مرور گردد .
.I

مديريت اسناد:

تهيه ،تنظيم و اجراي برنامههاي ﻻزم براي تسهيل و تسريع در دستيابي به مكاتبات ،اسناد و مدارك مورد نياز از
مرحله ايجاد نامه تا امحاي اوراق زايد را مديريت اسناد مينامند كه بهطور كلي از شش زير مجموعه تشكيل
ميگردد:
الف( مديريت ارسال و دريافت مراسﻼت_ به مجموعه روشهاي عملياتي براي نگهداري ،تنظيم و طبقهبندي
اسناد به منظور تسريع و تسهيل دسترسي به آنها را مديريت ارسال مراسﻼت ميگويند .مبناي صحيح در اين بخش
به سرعت بخشيدن در كارها و تصميمات كمك خواهد كرد.
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ب( مديريت فرمها_ تهيه و استفاده از فرمهاي مختلف در يك سازمان بر اساس ضوابط علمي باعث ميشود درج
اطﻼعات در فرمها و دسترسي به اطﻼعات مورد نظر در فرمها به آساني و به سرعت صورت پذيرد و عمليات اجرايي
بهصورت يكنواخت )استاندارد( در تمام سطوح سازماني جريان پيدا كرده و آن سازمان به اهداف و مسووليتهاي خود
بهتر عمل خواهد نمايد.
هدفهاي اصلي در مديريت فرمها شامل موارد زير است:
·

جلوگيري از ايجاد فرمهاي غير ﻻزم و تكراري؛

·

ادغام فرمها براي تشكيل فرم جديد؛

·

تدوين و عمل به مشخصات يكنواخت و مطلوب در زمينهي رنگ و جنس كاغذ و چاپ و تكثير فرمها.

پ( مديريت گزارشها_ جمعآوري اطﻼعات در هر سازماني از وظايف اصلي آن سازمان ميباشد بهطوري كه
مديران در سطوح مختلف سازمان بتوانند با استفاده از آنها ،تصميمات صحيح را اتخاذ و اقدامات ﻻزم را انجام و
برنامههاي آينده را تنظيم نمايند .هر گونه سهلانگاري و مانع در زمينه دسترسي به اطﻼعات ضروري و مفيد به
عنوان يك عامل منفي يا بازدارنده عمل خواهد كرد.
با بهرهمند شدن از اصول مديريت گزارشها ،اين امكان فراهم خواهد شد تا در حد مطلوبي اين اطﻼعات جمعآوري و
نگهداري شده و در نهايت دسترسي مجدد به آنها امكانپذير گردد .
ت( مديريت دستورالعملها_ هدف از اين شاخه مديريت اسناد ،ايجاد شيوهي مطمئني است كه بتوان به كليه اطﻼعات
مربوط به قوانين و مقررات و شيوهنامههاي اجرايي در مورد هر موضوعي دست يافت.
ث( مديريت مكاتبات _ايجاد يك برنامه صحيح به منظور رسيدن به اهداف زير در مكاتبات مورد توجه قرار
ميگيرد :
·
·

اصﻼح كيفيت نامههاي اداري؛
تدوين ضوابط و معيارهاي صحيح در مكاتبات اداري؛

·

استفاده از روشهاي نو براي مديريت انبوه نامههاي اداري؛

·

تسهيل در درج اطﻼعات و دسترسي به اطﻼعات ﻻزم از طريق تهيه و تدوين نامههاي يكسان براي واحدهاي

مختلف سازمان.
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سند

الف( تعريف لغوي سند سند در لغت به معناي تكيهگاه است و هر چيزي كه بشود به آن استناد جست .در فرهنگ
اداري ،بهطور كلي به حاصل خدمت و فعاليتي كه از طرف افراد و سازمانهاي مختلف به صورت نوشته و يا شكلهاي
مختلف ديگر كه با رعايت موازين و مقررات تهيه و تنظيم شده و براي مراجعات بعدي قابل نگهداري باشد ،گفته
ميشود.
ب( تعريف سند از نظر اداري و بايگاني از نظر اداري هر نوع سابقهاي كه به صورت مكتوب )مانند نامههاي اداري( ،
منقوش )مانند نقشه و نمودار( و ضبط شده )مانند نوار و سيدي( در يك سازمان براي انجام وظايف اداري ،توسط
ماموران آن سازمان و در حدود اختيارات و وظايف مصوب رسماً ايجاد ،دريافت و يا صادر شده باشد ،يه اصطﻼح سند
اداري گفته ميشود.
در صورتي كه از طرف مقام مسوول در هامش نامههاي وارده اداري  ،دستور بايگاني يا عبارتي كه دﻻلت و اقدام در
مورد آن صادر شده باشد ،به چنين اسنادي ،اسناد قابل بايگاني گفنه مي شود .نسخه مخصوص بايگاني نامههاي صادره
نيازي به دستور خاص نداشته و بايگان موظف به بايگاني آن است.
پ( تعريف سند از نظرحقوقي و قضايي از نظر حقوقي سند يكي از وسايل اثبات حق است .به موجب ماده ١٢٨٤
قانون مدني ايران  ،سند عبارت است از " هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل طرح و استناد باشد ".
منظور از نوشته يا خط ،عﻼمتي است كه بر روي صفحه خود را نشان دهد و بيان كننده پيام يا مفهومي باشد.
ت( تعريف سند از نظر قانون سازمان اسناد ملي ايران به موجب ماده يك قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران
مصوب  ١٣٤٩/١٢/١٧سند عبارت است از " كليه مراسﻼت ،دفاتر ،پروندهها ،عكسها و ساير اسنادي كه در دستگاه
دولت تهيه ،صادر و يا دريافت شود و به طور مداوم يا غير مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداري ،مالي ،اقتصادي،
قضايي ،سياسي ،فرهنگي،علمي و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران داراي ارزش نگهداري دايمي باشد".
ج( اركان سند اعتبار هر سند به ترتيب اولويت در اكثر مواقع به وجود امضا ،تاريخ و شماره و در بعضي از اسناد به
مهر سازمان بستگي دارد .درجكننده امضا يا پاراف كننده نامه ،مسوول متن و محتواي نامه است .تاريخ هر نامه در
برخي از موارد اعتبار زماني آن را تعين ميكند مانند تاريخ اجراي مفاد يك بخش از نامه .شماره نامه براي رعايت
نظم و ترتيب و سهولت مراجه به آن است .نامههايي كه در دفتر انديكاتور و يا ساير دفاتر رسمي ثبت شده و شماره
به آن اختصاص داده ميشود در رديف نامههاي رسمي به حساب ميآيند .امضاي نوشته با آن رسميت و اعتبار
ميدهد .نوشتهي بدون امضا ،در سيستم اداري فاقد ارزش و اعتبار است و اصطﻼح ًا به آن ورق گفته مي شود.
به عﻼمت و نشانهاي كه مسوول يك واحد يا مجري يك برنامه در حاشيه يا ذيل اسناد و نوشتهها به عنوان رويت و
تاييد آنها ميگذارند ،پاراف ميگويند كه نوعي امضاي موقت است و در نامههاي رسمي _اداري ،پيشنويس توسط
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تهيه كنندهاي پاراف شده و بر اساس آن امضاي نهايي صورت ميگيرد .در برخي از نوشتهها مسوولين مخاطب نامه
هنگام مطالعه دستوراتي در حاشيه نامه درج مينمايند كه داراي ارزش و اعتبار در درون سازمانها و موسسات
ميباشد.
چ( ارزش اسناد ارزش به مفهوم كلي ،درجه اهميتي است كه اشيا و افكار در رفع نيازهاي فردي و اجتماعي دارد و از
نظر اقتصادي معيار و تعيينكننده اهميت اشيا در خدمات است .ارزش اسناد از ديدگاههاي مختلف قابل طبقه بندي
بوده و نوع طبقهبندي آنها بستگي به نحوه استفاده و كاربرد آن سند دارد .اسناد از نظر ارزش و فايده قابل
تقسيمبندي به طبقات مختلف اند كه مهمترين آنها شامل موارد زير است:
 ارزش اسناد براي سازمانهاي دولتي يا ساير موسسات از نظر اجراي وظايف؛ ارزش اسناد براي مردم در سطح متعارف از جنبه فايده عملي ناشي از اطﻼعات مندرج در آنها؛ ارزش اسناد براي استفاده محققان و پژوهشگران در فعاليتهاي تحقيقاتي؛ ارزش اسناد از نظر اداري ،مالي ،حقوقي ،تاريخي و علمي.ح( فلسفه سند نويسي فلسفه و هدف از نوشتن اسناد استوار ساختن اساس مالكيت و امنيت قضايي است .اگر تامين
قضايي نباشد اساس مالكيت متزلزل و حقوق افراد دستخوش اميال ديگران مي شود از اين رو قضاوت صحيح تنها بر
ك قانون شهادت و امارت" ،هيچيك از عقود و ايقاعات
مبناي اسناد و مدارك قابل قبول استوار است .به موجب ماده ي 
و تعهدات را )مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده است( نمي توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا استشهاد اثبات
كرد".
و بر طبق ماده  ٣همين قانون" ،برخي از دعاوي را درصورتي ميتواند قابل پذيرش دانست كه تحصيل سند به
واسطه حوادث غير عادي ممكن نباشد.
خ( انواع سند سند از جهت درجه و آثار حقوقي بر سه نوع است:
 .IIIسند رسمي؛
 -٢سند عادي و
 -٣سند ﻻزم اﻻجرا .بر طبق ماده  ١٢٨٧قانون مدني" ،هر سندي كه در ادارات ثبت اسناد و امﻼك و يا دفاتر
رسمي و يا نزد ساير مامورين رسمي در حدود صﻼحيت آنها و همچنين بر طبق مقررات قانوني تنمظيم شده باشد،
رسمي است و ساير اسناد در زمره اسناد عادي تلقي مي شود.
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شرايط سند رسمي به قرار زير است:
-

نزد مراجع رسمي و قانوني تهيه و تنظيم شده باشد؛

-

صﻼحيت مامور در تهيه و تنظيم آن محرز باشد؛

-

در تهيه و تنظيم آن مقررات مربوطه رعايت شده باشد.

صفت ﻻزماﻻجرا به اسنادي نسبت داده ميشود كه به موجب قانون ،به آن قوت قانوني و اجرايي داده باشند.
 .IIIنوشته اداري
الف( نامه اداري به كليهي مكاتباتي كه براي وظايف محول به يك سازمان و به توسط يكي از كاركنان آن سازمان
ودرفرم مخصوص وطي تشريفات اداري تهيه شده باشد نامه اداري گفته ميشود .نامه رسمي اداري ،سند اداري
محسوب شده ودر تهيه آن اين نكات بايد مراعات گردد:
روي فرم وكاغذ اداري سازمان مربوط نوشده شود؛

·
·

محتواي آن با وظايف سازمان مرتبط باشد؛

·

اصول نگارش در تهيه آن موردتوجه قرار گيرد؛

·

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

ب( يادداشت اداري اگر نامه اداري به صورت پيام يا اطﻼع باشد ،يادداشت اداري ناميده مي شود.
در اينگونه مواقع استفاده ازفرم خاص نامهي رسمي اداري و همچنين قيد شماره و ساير مقررات در دريافت و صدور
آن الزامآورر نبوده وفقط درج امضا و تاريخ در آن ﻻزم است .معموﻻً يادداشت اداري به صورت دست نويس مبادله
ميگردد .پ( انواع نامههاي اداري مكاتبات اداري از لحاظ فرم ،ماهيت و نحوهي استفاده از آنها به انواع مختلف تقسيم
مي شوند كه مهمترينشان عبارتاند از:
-

نامههاي وارده :كليه نامههايي كه از خارج سازمان ويا واحد ديگري از سازمان دريافت شده باشد.

-

نامههاي صادره :تمامي نامه هايي كه از سازمان يا واحد تهيه كننده به خارج از سازمان فرستاده شده باشد.

نامههاي محرمانه مكاتباتي هستند كه اطﻼع از مفادشان براي همه مجاز نبوده و فقط افراد خاصي در سازمان
مي توانند از متن آن آگاهي پيدا كنند .به معني اعم كلمه از نظر اداري ،به چنين مكاتباتي "اسناد طبقه بندي شده"
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گفته مي شود .اسناد طبقه بندي شده با توجه به درجه ي محرمانه بودن به چهار دسته ،و به شرح ياد شده در زير
تقسيم شده اند:
-

اسناد بهكلي سري :اسنادي هستند كه افشا غير مجازشان به موقعيت سياسي،اجتماعي ،نظامي و  ...كشور

لطمه وارد ميآورد.
-

اسناد سري :شامل اسنادي هستند كه افشا آن ها به پيشرفت هاي علمي،فني ،اجتماعي و يا موقعيت يك

سازمان لطمه وارد ميسازد.
 اسناد خيلي محرمانه :به اسنادي اطﻼق ميگردد كه آگاهي همگان از آنها به موقعيت و اعتبار فردي لطمهوارد ميسازد.
-

اسناد محرمانه در پايين ترين درجه محرمانه بودن قرار دارد.

نحوه ي دريافت و توزيع اين نوع مكاتبات تابع دستورالعملي است كه از طرف هيئت وزيران به تصويب رسيده است.
درجه محرمانه بودن اين سندها ،با مهر هاي خاصي مشخص ميگردند.

بخش دوم:
روشهاي كار نظام متمركز و غير متمركز شكل تشكيﻼتي هر دبيرخانه ارتباط مستقيم به حجم كار ،وظايف كلي
سازمان و نحوهي ارتباط با واحدهاي داخلي آن سازمان با يكديگر دارد .با توجه به اين مطالب ،بهطور معمول دو روش
براي دريافت ،ثبت و صدور مكاتبات در وزارتخانهها و سازمانها اعمال ميشود :نظام متمركز و نظام غير متمركز .
نحوهي دريافت و صدور مكاتبات در قالب هر يك از دو نظام به شرح زير است:
 -١نظام متمركز دبيرخانه در نظام متمركز ،كليهي مكاتبات اعم از وارده و صادره توسط يك دبيرخانهي مركزي
دريافت ،ثبت و توزيع ميشود .
مراحل كار نامه هاي وارده دريافت نامه همهي نامههاي وارده در نظام متمركز ،توسط نامه رسان مذكور يا متصدي
دريافت تحويل شده و پس از بررسي و حصول اطمينان از ارتباط مفاد نامه با سازمان متبوع توسط متصدي مربوط
رسيد دريافت ميكند .بهطور معمول اخذ رسيد توسط دفتر ارسال مراسﻼت يا كارت مخصوصي كه به همين مناسبت
تهيه شده صورت ميگيرد .پس از دريافت نامه و ارايهي رسيد مسوول يا متصدي دريافت اقدامات زير را انجام
ميدهد:
شماره و كد نامه گيرنده پيوست تاريخ تحويل امضاي دريافت كننده فرم دفتر ارسال و مراسﻼت
نشاني :بابل حدفاصل كارگر و كشوري انتهاي سرداران ١٠تلفن ٣٢٢٥١٨٠٠ :ساري خ معلم معلم ٢٩جنب مديريت و برنامه ريزي تلفن٣٣٢٥٣٣١٦ :

٧Page

اصول و روش هاي گردش نامه هاي اداري

مركز آموزش مجتمع فني مازندران

از اين فرم براي تحويل و گرفتن رسيد نامه استفاده ميشود .مطالب مندرج در اين فرم بهترتيب عبارتاند از:
 ستون شماره و كد نامه :درج شماره نامه در اين ستون؛-

ستون گيرنده :در انجا مشخصات گيرنده مانند نام و نام خانوادگي درج ميگردد؛

-

ستون پيوست :تعداد پيوست نامه و در صورت امكان نوع و جنس آن در يك عبارت بسيار كوتاه درج

ميگردد؛
-

ستون تاريخ :در اين ستون تاريخ تحويل نامه به گيرنده نوشته ميشود؛

-

ستون امضا :محل امضاي گيرنده نامه در اين ستون پيشبيني شده است.

تفكيك نامههاي اداري از غير اداري )مانند نامههاي شخصي و خصوصي( تشخيص و تعيين محرمانه يا عادي بودن
نامه توجه به ساير نكات نامه از قبيل امضا شماره ،تاريخ و  . ...مهر كردن قسمت پايين در سمت راست نامه به " مهر
ورود نامه براي ثبت شماره انديكاتور و تاريخ آن ورود به دبيرخانه سازمان  ...شماره انديكاتور :تاريخ :محل ارجاع:
فرم شماره دو ارجاع نامه پس از ثبت نامه در دفتر انديكاتور ،محل اقدام يا شخص اقدام كننده توسط مسوول
دبيرخانه در هامش نامه قيد ميشود .ﻻزم به ذكر است كه تعيين محل اقدام يا ارجاع نامه بستگي به شرح و ظايف هر
و احد و خط مشي و سياست اداري هر سازمان دارد .بهطور نمونه در بعضي از سازمانها ) به ويژه در سهرستانها( ارجاع
مستقيماً توسط مسوول يا مديريت سازمان صورت ميگيرد و در بعضي ديگر از واحدها ،به وسيله مسوول دبيرخانه
انجام ميشود.
ثبت نامههاي وارده روش معمول در اكثر وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي وابسته به آن چنين است كه
مشخصات نامهها پس از بررسي و تعيين محل اقدام ،براي سهولت در شناسايي و همچنين تفكيك آنها از يكديگر و
اطﻼع از محل اقدام و تاريخ پاسخ ﻻزم ،در دفتري به نام "دفتر انديكاتور" يا "دفتر ثبت نامههاي وارده و صادره"
ثبت شده با توجه به رديف دفتر شمارهاي و تاريخ ثبت به هريك از نامهها اختصاص داده ميشود.
شماره رديف درج شمارههاي گذشته تاريخ صاحبان نامه شرح نامه رسيده پيوست ارجاع شماره و تاريخ نامه رسيده
صفحه وارده دفتر انديكاتور  .كﻼسمان عنوان نامه شرح نامههاي فرستاده شمارههاي بعد پيوست تاريخ نامههاي
فرستاده جزوهدان پرونده صفحه صادره دفتر انديكاتور

شرح صفحه وارده دفتر انديكاتور
ستون شماره رديف :شماره رديف نامههاي هر سال بهطور مسلسل بوده و به هر يك از نامه هايي كه به
ترتيب در اين دفتر ثبت ميشوند يك شماره اختصاص مييابد؛
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ستون شمارههاي قبل :اگر در مورد موضوع اين نامه قبﻼً مكاتباتي صورت گرفته باشد شماره قبلي انديكاتور
در اين ستون درج ميشود؛
-

ستون تاريخ :در اين ستون تاريخ ورود نامه ثبت ميشود؛

-

ستون صاحبان نامه :نام فرستنده نامه در اين ستون درج مي شود؛

-

ستون شرح نامههاي رسيده :خﻼصه اي از مفاد و موضوع نامه در اين ستون درج ميشود؛

-

ستون ضميمه :در صوتي كه نامه وارده پيوست داشته باشد ،تعداد آن در اين ستون ثبت مي گردد؛

-

ستون شماره و تاريخ نامههاي رسيده :شماره و تاريخ نامه وارده كه معمو ﻻً در باﻻي سمت چپ نامه ثبت

شده ،در اين ستون درج ميشود؛
ستون ارجاع :محل و دايرهاي كه نامه براي اقدام فرستاده ميشود در اين ستون درج ميگردد .صفحه نامههاي
صادره دفتر انديكاتور سمت چپ دفتر انديكاتور به ثبت مشخصات نامههاي صادره دارد.
همانگونه كه قبﻼً توضيح داده شد اگر نامه صادره در پاسخ نامه وارده باشد در مقابل شماره و ستون وارده قبلي
مشخصات نامه صادره درج ميشود و در صورتي كه نامه صادره ارتباطي به نامههاي وارده نداشته باشد شماره بعدي
دفتر انديكاتور به آن اختصاص داده ميشود و در برابر ستون صفحه وارده خط كشيده مي شود.
اقﻼمي كه معموﻻ در دفاتر انديكاتور قسمت صادره ثبت مي شوند عبارتند از:
ستون كﻼسمان يا شماره پرونده :پس از مشخص شدن شماره ي پرونده نامه ي اين ستون تكميل مي شود به طوري
كه بادر دست داشتن شماره ي انديكاتور و با مراجعه به اين ستون به شمارهي پرونده نامه مي توان دست رسي
يافت)اين ستون را مي توان به منزله اندكس بايگاني دانست(
ستون عنوان نامه :نام گيرنده در اين ستون درج مي گردد.
ستون شرح نامه فرستنده :خﻼصه شرح نامه صادره در اين ستون نوشته مي شود.
ستون شماره هاي بعد:در صورتي كه در مورد نامه ي صادره در آينده نامه اي دريافت شود شماره آن در اين ستون
ثبت مي گردد تا بدين وسيله به سوابق و اقدامات انجام شده و همچنين از پاسخ هاي رسيده در اين مورد اطﻼع
حاصل شود.
ستون پيوست :در صورتي كه نامه صادره پيوست داشته باشد در اين ستون نوشته مي شود.
تاريخ نامه صادره:تاريخ صادره دراين ستون نوشته مي شود .فرم شماره ب دفتر انديكاتور:
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فرم شماره ب دفتر انديكاتور فرمي است كه به وسيله كارشناسان بهبود روش هاي اداري تحت عنوان فرم ع٥٥تدوين
و به سازمان ها پيش نهاد شده است .اين فرم ادغامي است از انديكاتور»وارده و صادره«در ضمن براي پيگيري
مكاتبات نيز از آن استفاده مي شود .شرح ستون هاي مختلف اين دفتر و نحوه ي استفاده از آن ها :ـ ستون شماره ي
دفتر انديكاتور :مختص ثبت شماره رديف ديگر انديكاتور نامه هاي وارده و صادره است .ستون روز :ستون تاريخ ثبت
نامه ها ﻻزم به ياداوري است كه تاريخ سال و ماه در قسمت فوقاني دفتر ثبت مي گردد و به محض تغيير ماه در
صفحات بعدي ماه جديد ثبت مي شود.
ستون شماره و تاريخ نامه وارده :در صورتي كه نامه وارده باشد شماره آن در اين ستون نوشته مي شود و در صورتي
كه نامه صادره باشد در اين ستون خط تيرها گذاشته ميشود .
ستون صادره از ،وارده به :نام سازماني كه نامه از آن صادر و يا به آن سازمان ارسال ميشود.
ماه :سال  :شماره دفتر انديكاتور روز شماره و تاريخ نامه وارده وارده از :صادره از :موضوع نامه تعداد پيوست ارجاع
به تاريخ تقريبي برگشت تاريخ صدور رونوشت به شماره قبل دفتر انديكاتور شماره بعد دفتر انديكاتور شماره پرونده
دفتر انديكاتور  ١ ٢ ٣شماره انديكاتور فرستنده شماره انديكاتور فرستنده شماره انديكاتور فرستنده
 ٤ ٥ ٦شماره انديكاتور فرستنده شماره انديكاتور فرستنده شماره انديكاتور فرستنده
اندكس اين دفتر داراي خانههاي مشابهي است كه از عدد يك تا  ...شمارهگذاري شده و هر قسمت از خانههاي مزبور
نيز به دوقسمت تقسيم شده است.
يك قسمت به ثبت شماره انديكاتور و قسمت ديگر مخصوص ثبت نام فرستنده نامه ميباشد .نحوه استفاده از اين
دفتر به اين ترتيب است كه مثﻼً اگر نامه اي با شماره " "٦٣١٧٥از وزارت كشور به سازمان ارسال گردد نامه پس از
ثبت در دفتر انديكاتور دريافت كننده نامه و اختصاص شماره به نامه مورد نظر در اين دفتر در قسمت شماره
" "٦٣١٧٥ثبت ميشود و در ستون سمت راست آن رديف شماره انديكاتور نامه بهطور مثال رديف  ١٨و در ستون
سمت چپ نام وزارت كشور نوشته مي شود.
بنابراين با در دست داشتن شماره نامه وارده " "٦٣١٧٥به سهولت به شماره  ١٨دفتر انديكاتور دسترسي پيدا كرد و
بدين وسيله از چگونگي اقدام اطﻼع يافت.
 ١ ٢ ٣فرستنده شماره انديكاتور فرستنده شماره انديكاتور فرستنده شماره انديكاتور
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براي پيدا كردن شماره دفتر انديكاتور با دست داشتن شماره نامه وارده در دبيرخانه از اين دفتر استفاده ميشود .هر
صفحه اين دفتر از سه قسمت مشابه كه هر قسمت آن از  ٠٠١تا  ٩٩٩شماره گذاري شده است و هر قسمت داراي
سه ستون به شرح زير تشكيل شده است:
-

ستون فرستنده نامه :مخصوص ثبت نامه و عنوان فرستنده نامه.

-

ستون شماره دفتر انديكاتور :شماره نامه دفتر انديكاتور درج ميشود.

-

ستون هزار :براي درج سه رقم سمت راست شماره نامه وارده ،ارقام هزارگان در اين قسمت درج مي شود.

در صورتي كه شماره نامه كمتر از سه رقم باشد به تعداد رقم كمتر از سمت چپ صفر گذاشته ميشود .مثﻼً
براي درج شماره نامه  ١٢٥٦در ستون  ٢٥٦ثبت و رقم يك در ستون هزار درج ميشود .
اندازه دفتر اندكس مناسبترين اندازهها براي دفتر اندكس  ٤٢٠ :در  ٢٩٧ميليمتر اندازه كادر فرم دفتر ٣٨٥ :در ٢٦٧
ميليمتر اندازه ستونهاي اقﻼم دفتر :
-

ستون فرستنده نامه ٤٩ :ميليمتر

-

ستون شماره دفتر انديكاتور ٣٠ :ميليمتر

ستون ارقام ١٥ :ميليمتر .تفكيك و توزيع نامهها پس از ثبت نامهها ،دفاتر انديكاتور و اندكس دبيرخانه ،نامه
به متصدي تفكيك و توزيع تسليم شده و پس از ثبت مشخصات در دفتر ارسال مراسﻼت به واحدهاي ذينفع تحويل
شده و رسيد اخذ ميشود .نامههاي صادره نامههاي صادره در نظام متمركز به دو طريق تهيه و صادر ميشود:
صدور نامههايي كه در پاسخ نامه وارده باشد .مراحل صدور اين دسته از مكاتبات  :نامه پس از وصول به واحد
ذيربط براي مﻼحظه و صدور نظام غير متمركزدبيرخانه
الف(تعريف نظام غير متمركز دبير خانه عبارتندازشيوه اي كه هر يك از واحدهاي سازمان اختيار دريافت و ثبت نامه
را داشته باشنددر اين نظام دبيرخانهي مركزي فقط نقش توزيع كننده نامه خواهد داشت.
ب(مراحل كار كليه مراحلي كه براي دريافت ثبت و صدور مكاتبات در نظام متمركز دبير خانه به آن اشاره شد در
نظام غير متمركز هم عمل مي شود با اين اختﻼف كه تمامي مراحل مورد بحث در واحدهايي صورت ميگيرد كه نامه
به آن واحد ارتباط داشته باشدبنابراين واحدهايي كه اختيار دريافت و ثبت نامه را دارند وظايف دبير خانه را عهده دار
ميشوند.
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تعداد نسخ نامههاي صادره هر نامه داراي حداقل سه نسخه و به شرح زير تهيه ميشود :نسخهي اول :براي گيرنده
اصلي؛ نسخهي دوم:براي ضبط در بايگاني كل؛ نسخه ي سوم:براي بايگاني واحد ذي نفع .بديهي است كه به تعداد
گيرندگان رونوشت به نسخ نامه افزوده مي شود .در بعضي از سازمانها عﻼوه بر نسخ ياد شده ،نسخهي ديگري ماشين
ميگردد و در دبير خانه به تر تيب تاريخ صدور نگهداري ميشود كه به نسخهي "ليوردوكپي"يا"رونوشت نامه صادره"
معروف است.بدين ترتيب براي دست يابي به رونوشت نامههايي كه فقط تاريخ صدور آن مشخص بوده ولي از شماره
پرونده آن اطﻼعي در دست نيست كمك موثري ميكند .در ضمن از اين نسخه به عنوان "پرونده گردان"يعني نسخه
اي از نامههاي صادره كه مربوط به يك تاريخ مشخص است و براي مطالعهي مقامات سازمان فرستاده ميشود نيز
استفاده ميشود .
"پرونده ي گردان" پس از مطالعه ،براي نگه داري و بايگاني به دبيرخانه عودت داده ميشود .نسخ پرونده گردان در
حدود يك يا دو سال ارزش نگه داري دارد .نحوهي كد گذاري واحدهاي سازماني كد گذاري واحدها ،برايي سهولت
شناسايي واحدهاي تهيه و صادره كنندهي نامه و همچنين تسريع در امور ارجاع نامههاي وارده به واحدهاي اقدام
كننده و ذي ربط است.اين برنامه كه در اكثر سازمانها اجرا ميشود ،مستلزم تشكيل جلسات و كميسيونهاي مشترك
و متشكل از مديران واحدها و مسوﻻن دبيرخانه و بايگاني براي همگاني وتبادل نظر در انتخاب كدهاي مناسب است.
معموﻻ براي كد گذاري واحدها ،از دو روش استفاده ميشود؛ كد حرفي در اين روش از حروف الفبا براي مشخص
كردن واحدهاي مورد نظر استفاده ميشود ،مانند:كارگزيني=ك ،حسابداري=ح ،آموزش=آم ،كارپردازي=كا ،محرمانه=م.
ك د شماره اي يكي از مناسب ترين روش كد گذاري واحدها ،استفاده از كد عددي يا شماره اي است .نحوهي كار بدين
ترتيب است كه با توجه به نمودار سازماني هر موسسه ،ابتدا به هر يك از واحدهاي اصلي سازمان مانند حوزهي
وزارت ،معاونت يا مديريت عامل كد يك يا دو رقمي اختصاص داده ميشود؛وبه واحدهايي كه تحت نظر واحدهاي
اصلي قرار دارند ،كد فرعي در نظر گرفته ميشود .
شمارهي اخير در سمت راست كد اصلي ثبت ميگردد.
موارد استفاده از كد واحدها به طوري كه قبﻼ ياداوري شد ،يكي از مهمترين موارد استفاده از كد واحدها ،سهولت
تشخيص واحد اقدام و صادر كنندهي نامه و همچنين ارجاع نامههاي وارده به واحدهاي اقدام كننده است.
با توجه به نكات ياد شده در باﻻ ،قبل از ارسال نامههاي صادره ،توصيه ميشود كه مسوول دفتر يا دبيرخانه به نكات
زير توجه كند :كد تهيه كننده نامه در منتهي اليه فوقاني سمت چپ نامه نوشته شود.
شماره انديكاتور نامهي صادره ،بعد از يك خط فاصله در سمت راست كد واحد ثبت گردد.
مانند .١٢٢/ ١٥٦.در سازمانهايي كه كد پرونده روي نامه قيد ميگردد ،با خط تيره فاصله شمارهي پرونده ثبت
ميشود.
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ثبت شماره برگ هر پرونده با يك خط فاصله در سمت راست شماره پرونده نيزمعمول است .ثبت شماره پرونده بعد يا
قبل از شماره ي انديكاتور نامه ،به نحوه ي شماره گذاري سازمانها بستگي دارد .در بعضي از سازمانها ،مكاتبات با
استفاده از كد پروندهها و شماره برگ هر يك از پروندهها شماره گذاري ميگردند .در اين شيوه ،دفتر انديكاتور
كاربردي نخواهد داشت.
بايگاني مكاتبات اداري قسمت اول:تعاريف و اصطﻼحات بايگاني تعريف بايگاني بايگاني داراي مفاهيم و معاني دوگانه
اي به شرح زير است:
(١بايگاني به مفهوم فن طبقه بندي ،تنظيم و نگاه داري و حفاظت اسناد و مدارك ،بر طبق روشي معين به نحويكه
در اسرع وقت و با كمال سهولت وبا صرف حداقل هزينه ،نيروي انساني و وقت ،بتوان به آن اسناد دست يافت.
(٢بايگاني به معناي محل نگاه داري اسناد بر طبق ضوابط معين وعلمي
تعريف پرونده پرونده مجموعه اي است از اسناد مربوط به يك موضوع مشخص و بايك شخص خاص كه با رعايت نظم
و تر تيب و با رعايت حق تقدم در يك پوشه ويا يك كﻼسور نكاه داري شده باشد.
محتويات يك پرونده مبين آن موضوع و يا مشخصات يك فرد است .تعريف طبقه بندي از نظر بايگاني يكي از اساسي
ترين مراحل بايگاني ،طبقه بندي اسناد ميباشد؛
طبقه بندي از نظر بايگاني عبارت است از تقسيم بندي اسناد به دستههايي كه حداقل ميان آنها يك موضوع خاص
ومشترك وجود داشته باشد.
يك طبقه بندي منطقي و صحيح كه اساس تشكيل پرونده است ،بايد داراي اين خصوصيات باشد:
اطمينان :طبقه بندي اسناد بايد طوري پي ريزي شود كه محل دقيق سند مشخص گردد.
سرعت :طبقه بندي بايد موجبات دست يافتن به اسناد مورد لزوم را در حداقل زمان فراهم سازد.
سهولت :نحوه اي طبقه بندي بايد به سهولت قابل فهم بوده و اجراي آن امكان پذير باشد.
قابليت انعطاف :طبقه بندي بايد طوري طرح ريزي شده باشد كه با تغييرات احتمالي قابل انعطاف باشد.
براي نيل به نكات مذكور در فوق ،رعايت موارد ياد شده در زير الزامي است:
بايد در نظر داشت كه در غالب موارد ،هدف و منظور از تهيهي نامه ،تحت يك عنوان خﻼصه شده و مﻼك طبقه
بندي قرار گيرد .مكاتباتي كه در بارهي موضوع يا نام صورت ميگيرد ،بر حسب نام موضوع يا نام اشخاص تفكيك
شده و هر يك را در طبقه اي مجزا قرار دهند .بخشنامهها ،دستورعملها ،مقررات و همچنين ساير اسناد مشابه
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معموﻻ در يك طبقه جداگانه قرار داده شوند .در مورد نامههايي كه موضوع آنها نامعلوم و پيچيده است ،و تعيين
طبقهي آن به آساني ميسر نيست ،از مسوﻻن مربوط كه مسبوق به سابقه هستند بايد كسب تكليف گردد.
تعريف تنظيم اسناد منظم و مرتب كردن پروندهها در هر يك از گروههاي تعيين شده در طبقه بند ي اسناد را
اصطﻼحا تنظيم ميگويند.در تنظيم صحيح محتويات هر يك از پروندهها نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرند :جاي
گزيني صحيح محتويات پروندهها به طوري كه ارتباط منطقي بين عنوان پرونده و موضوع نامه وجود داشته باشد.
در تنظيم محتويات داخلي پرونده تقدم و تاخر شماره و تاريخانديكاتور نامه مراعات شود .از هر نامه فقط يك نسخه
در پروندهه بايگاني شود واز نگاه داري نسخ اضافي جدا جلوگيري گردد.
در بعضي از سازمانها به سبب اهميت پيش نويس ،آن را به پيوست نامه بايگاني ميكنند .قطر جلد هر پرونده)به
استثنا كﻼسور( نبايد از ٢سانتيمتر و يا در حدود١٥٠برگ تجاوز كند.
در صورت افزايش برگهاي هر پرونده از معيار تعيين شده ،بايد پروندهي جديدي تحت همان عنوان وبا قيد "جلد
دوم" تشكيل داده ودر كنار جلد اول قرار داد .در مواردي كه نامه اي پيرو نامهي ديگر باشد ،نامهي معطوف عليه را
بايد پس از بررسي به آن الصاق كرد ودر غير اين صورت به آخرين برگ پرونده اضافه كرد.
تعريف كد يا عﻼمت رمز كد يا نشانه يا عﻼمت رمز ،عبارت است از تبديل اسم ويا يك موضوع به يك عﻼمت
قراردادي  .اين عﻼمت ميتواند به صورت شماره يا حرف انتخاب شده باشد.
كد به منزلهي عﻼمت اختصاري طبقهبندي نيز محسوب ميشود .اداره امور بايگاني اداره امور بايگاني هر سازمان با
استفاده از سه شيوه صورت ميگيرد :
الف :نظام متمركز بايگاني در اين شيوه كليه امور بايگاني از قبيل طبقه بندي ،كد گذاري ،تنظيم و نگاه داري
پروندهها در بايگاني مركزي )بايگاني كل( صورت ميگيرد و ساير واحدها ي سازمان مجاز به داشتن بايگاني و نگاه
داري پروندهها نخواهند بود.مزاياي اين شيوه عبارت است از:
صرفه جويي در تعداد كار كنان بايگاني صرفه جويي در محل و ساير بايگاني اعمال صحيح مديريت و تقسيم كار به
طور عادﻻنه بين كاركنان بايگاني جلوگيري از تشكيل پروندههاي متعدد و مشابه نظام غير متمركز در اين شيوه هر
يك از واحدها ي سازماني داراي بايگاني مستقل بوده و پروندههاي مربوط به خود را تنظيم و نگاه دار يمي كنند .از
مزاياي اين شيوه:
نزديك بودن پروندهها به استفاده كنندگان آشنا بودن اقدام كنندگان به عناوين پروندهها احساس تعلق بيشتر بايگان
به اداره خود و در نتيجه كارآيي بيشتر نظام پراكنده در اين شيوه هر يك از اقدام كنندگان موظف به نگاه داري اسناد
و مدارك و سوابق اداري خود ميباشند.
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اين شيوه مورد توجه و توصيه سازمانهاي اداري نيست .عﻼوه در نظامهاي مذكور در فوق ،در بعضي از موسسات از
شيوه كنترل مركزي براي بهبود اداره ي امور بايگاني استفاده ميكنند ،بدين گونه كه معموﻻ يك واحد سازماني به
طور نمونه "واحد تشكيﻼت وروشها" بر كليه امور بايگاني از قبيل نحوهي كد گذاري ،انتخاب عناوين پروندها و راكد
كردن پروندهها نظارت ميكنند .نظارت مركزي در سازمانهايي اعمال ميشود كه در آن سازمان بايگانيهاي متعدد
وجود داشته باشد.
قسمت دوم :اصول روشهاي بايگاني اسناد و مدارك و پروندههاي هر سازمان به صورت مختلف طبقه بندي و تنظيم
گرديده و بر اساس يكي از روشهاي بايگاني نگاه داري ميشوند.منطقي ترين اين نوع طبقه بندي كه در كتب
مختلف مربوط به بايگاني مورد بحث قرار داده شده است ،عبارت اند از:
 (١طبقه بندي بر مبناي شاخصهايي بر اساس نام افراد ،سازمانها و مناطق جغرافياي
مانند :حسن شكوهي _ وزارت كشور_ شهرستان آبادان
 (٢طبقه بندي بر اساس موضوع و مفاد نامه :بايگاني پروندههاي موضوعي و اداري كه از مهمترين بايگاني هر سازمان
محسوب مي شود بر اساس عنوان يك موضوع خاص تشكيل ميگردد.
 (٣طبقه بندي بر اساس تاريخ  :مانند مكاتبات سررسيد دار طبقه بندي ،تنظيم و بايگاني هر يك از طبقات سه گانه
مذكور در فوق ،مستلزم استفاده از روشهاي مختلف بايگاني است كه ذيﻼ به شرح هر يك از آنها ميپردازيم:
روشهاي تنظيم پرونده هاي اسمي روش الفبايي ساده
الف .تعريف روش چنانچه پروندهها بر اساس حروف الفبا در قفسهها چيده شوند ،به چنين روشي ،روش الفبايي ساده
ميگويند .در اين روش پروندهها بر اساس حروف متشكله نام خانوادگي ودر صورت تشابه به نام پدر و شماره
شناسنامه و… صاحب پرونده وبا رعايت حق تقدم حروف الفبا تنظيم و بايگاني ميگردند .نمونه كامل اين روش در راه
نماي تلفن و لغت نامهها ميباشد.
ب .موارد استفاده از روش الفبايي براي تنظيم پروندههاي كارمندي و اداري استفاده ميشود .در اين روش هر قسمت
از قفسهها را به يكي از حروف الفبا اختصاص داده وپر وندهها به ترتيب آنها در جاهاي پيش بيني شده بايگاني
ميشوند .بر طبق اين روش براي دست يابي به پروندهي مورد نظر ،نيازي به تنظيم و استفاده از دفتر راه نماي الفبايي
نخواهد بود ،نحوهي قرار دادن پروندهها و هم چنين الصاق حروف الفبا روي قفسهها مي تواند نقش دفتر راه نما را
داشته باشد.
ترتيب ثبت اسامي روي پوشهها و دفاتر راه نما مجموعه اي از حروف كه تشكيل يك اسم را ميدهند ،از نظر بايگاني
اصطﻼحا واحد ناميده ميشود .بر طبق اين تعريف حسن ابراهيمي از دو واحد يعني حسن و ابراهيمي تشكيل شده
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است .نحوهي ثبت اسامي و رعايت حق تقدم واحدهاي بايگاني كه در پيش به آن اشاره شد ،قواعد اندكس اسامي٢
ناميده ميشود .با توجه به اصطﻼحات بيان شده اين اصول براي ترتيب ثبت اسامي در دفاتر و تنظيم پروندها در
قفسهها بايد مورد توجه قرار بگيرند:
قاعدهي  :١نام خانوادگي بايد قبل از اسم اعم از مفرد يا مركب ثبت شود:
مانند"محمدي _علي"و"شكوهي _ ايرج"
قاعده ي :٢در مواقعي كه نام موسسات تجاري با نام افراد همراه باشد ،در اين صورت ابتدا نام خانوادگي شخص ويا
اسم مخصوص موسسه ثبت شده يعد نوع شركت نوشته ميشود
مانند :شركت سهامي عباس نعمتي
روش صحيح ثبت اسامي :نعمتي عباس_ شركت سهامي

قاعده ي (٣اسمهايي كه با حروف مخفف و يا ختصاري نوشته ميشوند هر يك از حروف به منزله يك نام كامل
محسوب شده و هر يك از آن حروف به عنوان يك واحد بايگاني تلقي ميگردند مانند :شركت سهامي آي.بي.
ام روش صحيح :آي.بي .ام_ شركت سهامي
قاعده ي (٤اسامي مركب به عنوان يك اسم تلقي ميگردندمانند:
صحيح  :اتوبوس راني تهران وحومه _ شركت سهامي

شركت سهامي اتوبوس راني تهران و حومه روش

قاعدهي  (٥درجات و القاب در ثبت اسامي مورد توجه قرار نمي گيرند و جز واحد بايگاني محسوب نمي شوند و
داخل پرانتز بعد از اسم ثبت ميگردند
مانند :دكتر احمد سليماني:

روش صحيح :سليماني_ احمد)دكتر(

قاعده (٦هر گاه اسم با آدرس توام باشد آدرس بعد از اسم نوشته ميشود :مانند :فروشگاه فرخي_
روش صحيح :فرخي_ فروشگاه _ شميران
شميران
روش الفبايي و شماره اي با گروه بندي حرف اول و دوم نام خانوادگي
الف .تعريف روش در اين روش ،اسامي پروندهها بر مبناي حرف اول و دوم نام خانوادگي تفكيك شده و پس از
كدگذاري مﻼك تنظيم قرار ميگيرند.
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ب( نحوه و موارد استفاده نحوهي كد گذاري پرونده در چند مرحاه و به شرح ياد شده در زير صورت ميگيرد .در
مرحلهي اول كليهي پرونده هها را با توجه به حروف اول آنها به  ٣٢قسمت تقسيم ميكنند .در مرحله دوم  ٣٢حرف
زبان فارسي را به چهار گروه زيرين تقسيم بندي كرده و به هر يك از گروهها ي چهار گانه يك كد اختصاصي داده
ميشود.

حرف اول اسم حرف دوم اسم كد الف الف تا خ  ١الف د تا ش  ٢الف ص تا گ  ٣الف ل تا ي  ٤نام خانوادگي  -نام
شماره رمز )كد پرونده( احمدي – احمد احمدي  -حسن  ١ - ٢ ١ – ١اسدي – سيمين آزاد  -علي ) ٢ - ٢ ٢ – ١
جدول شمارهي  (٢بنا بر تعريف مذكور در فوق هر  ٣٢حرف به چهار دسته تقسيم ميشود يعني  ١٢٨طبقه به
دست ميآيد ) (٣٢ ٤=١٢٨تقسيم بندي چهار گانه مبناي كد گذاري بر اساس حرف دوم نام خانوادگي صاحب
پرونده ميباشد .در مرحله آخر به ترتيب تشكيل ،پروندهها شمارهي رديف داده ميشود واين شمارهها پس از يك خط
تيره در سمت راست كد هر طبقه قرار ميگيرند .بر طبق اين روش هر پرونده دو شماره خواهد داشت .شمارهي اول
نشانگر گروه يا دسته ،و شمارهي دوم ،رديف پروندهي آن گروه را نشان ميدهد .شماره رمز حرف اول حرف دوم
شماره رمز حرف اول حرف دوم شماره رمز حرف اول حرف دوم شماره رمز حرف اول حرف دوم  ١الف الف-خ ٣٣
الف الف-خ  ٦٥الف الف-خ  ٩٧الف الف-خ  ٢د-ش  ٣٤د-ش  ٦٦د-ش  ٩٨د-ش  ٣ص-گ  ٣٥ص-گ ٦٧
ص-گ  ٩٩ص-گ  ٤ل-ي  ٣٦ل-ي  ٦٨ل-ي  ١٠٠ل-ي  ٥ب الف-خ  ٣٧ب الف-خ  ٦٩ب الف-خ ١٠١
ب الف-خ  ٦د-ش  ٣٨د-ش  ٧٠د-ش  ١٠٢د-ش  ٧ص-گ  ٣٩ص-گ  ٧١ص-گ ١٠٣
ل-ي  ٤٠ل-ي  ٧٢ل-ي  ١٠٤ل-ي  ٩پ الف-خ  ٤١پ الف-خ  ٧٣پ الف-خ  ١٠٥پ الف-خ ١٠
د-ش  ٧٤د-ش  ١٠٦د-ش  ١١ص-گ  ٤٣ص-گ  ٧٥ص-گ  ١٠٧ص-گ  ١٢ل-ي ٤٤
ل-ي  ١٠٨ل-ي  ١٣ت الف-خ  ٤٥ت الف-خ  ٧٧ت الف-خ  ١٠٩ت الف-خ  ١٤د-ش  ٤٦د-ش

ص -گ ٨
د-ش ٤٢
ل-ي ٧٦
 ٧٨د-ش

 ١١٠د-ش  ١٥ص-گ  ٤٧ص-گ  ٧٩ص-گ  ١١١ص-گ  ١٦ل-ي  ٤٨ل-ي  ٨٠ل-ي  ١١٢ل-ي
 ١٧ث الف-خ  ٤٩ث الف-خ  ٨١ث الف-خ  ١١٣ث الف-خ  ١٨د-ش  ٥٠د-ش  ٨٢د-ش  ١١٤د-ش ١٩
ص-گ  ٥١ص-گ  ٨٣ص-گ  ١١٥ص-گ  ٢٠ل-ي  ٥٢ل-ي  ٨٤ل-ي  ١١٦ل-ي  ٢١ج الف-خ ٥٣
ج الف-خ  ٨٥ج الف-خ  ١١٧ج الف-خ  ٢٢د-ش  ٥٤د-ش  ٨٦د-ش  ١١٨د-ش  ٢٣ص-گ  ٥٥ص-گ
 ٨٧ص-گ  ١١٩ص-گ  ٢٤ل-ي  ٥٦ل-ي  ٨٨ل-ي  ١٢٠ل-ي  ٢٥چ الف-خ  ٥٧چ الف-خ  ٨٩چ الف-
خ  ١٢١چ الف-خ  ٢٦د-ش  ٥٨د-ش  ٩٠د-ش  ١٢٢د-ش  ٢٧ص-گ  ٥٩ص-گ  ٩١ص-گ ١٢٣
ص-گ  ٢٨ل-ي  ٦٠ل-ي  ٩٢ل-ي  ١٢٤ل-ي  ٢٩ح الف-خ  ٦١ح الف-خ  ٩٣ح الف-خ  ١٢٥ح الف-خ ٣٠
د-ش  ٦٢د-ش  ٩٤د-ش  ١٢٦د-ش  ٣١ص-گ  ٦٣ص-گ  ٩٥ص-گ  ١٢٧ص-گ  ٣٢ل-ي ٦٤
ل-ي  ٩٦ل-ي  ١٢٨ل-ي

روش شماره گذاري متوالي يا مسلسل الف .تعريف روش اين روش يكي از رايج ترين شيوههاي شماره گذاري
پروندهها ،به خصوص براي تنظيم پروندههاي اسمي و موضوعي است.مﻼك تنظيم پروندهها در اين روش شمارههاي
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رديفي است كه به ترتيب تشكيل به هر يك از پروندهها اختصاص داده ميشود .ب .موارد استفاده نحوهي استفاده از
روش شماره گذاري متوالي بدين ترتيب است كه ابتدا عناوين پروندهها به ترتيب حق تقدم ،و بدون در نظر گرفتن
حروف متشكلهي عنوان آنها در يك دفتر ثبت گرديده ،و سپس شمارهي رديفي كه به منزلهي شمارهي پروندهي آنها
نيز محسوب ميگردد ،به آنها اختصاص ميبابد ،و پروندهها با توجه به شمارههاي تعيين شده به ترتيب در محلهاي
پيش بيني شده بايگاني ميشوند.
براي سهولت و سرعت دست يابي به شمارهي پرونده و محل نگاه داري آنها اسامي پروند هها را در دفتر ديگري به نام
دفتر راهنماي الفبايي ،و با توجه به حروف نام صاحب پرونده ثبت ميكنند .بر طبق اين روش ،براي بايگاني پروندهها
سه مرحله صورت ميگيرد :
مرحلهي اول :ثبت اسامي و عناوين پروندهها در فهرست يا دفتر ثبت اوليه براي تعيين شمارهي رديف آنها
مرحلهي دوم :ثبت اسامي و عناوين پروندهها بر حسب نظم حروف متشكله و نام صاحب پرونده در دفتر راه نماي
الفبايي
مرحلهي سوم :قرار دادن پروندهها بر طبق شمارههاي معين در جاهاي تعيين شده.
بديهي است استفاده از دفتر راه نماي الفبايي كه به نام"دفتر رپرتوار"معروف است و يا وسايل مشابه مانند دستگاه
كاردكس يا ﻻيندكس) شماره ي١٤/١و(١٤براي دست يابي به شمارهي پروندهي مورد نظر با توجه به نام صاحب
پرونده ضرورمي باشد.

رديف نام خانوادگي  -نام ساير اطﻼعات  ١پيرنيا حسن كارمند كارگزيني  ٢انصاري علي كارمند كارگزيني ٣
بيرجندي شيدا كارمند حسابداري  ٤پازوكي امير كارمند روابط عمومي  ٥بهبهاني احمد كارمند آموزش  ٦ايزدي نادر
شماره پرونده نام خانوادگي  -نام نام پدر شماره
كارمند كارپردازي دفتر ثبت اوليه )دفتر كل( تصوري شماره ١١
شناسنامه ساير اطﻼعات الف  ٦ ٢انصاري علي ايزدي نادر حسن محمد  - -كارمند كارگزيني كارمند كارپردازي ب ٥
 ٣بهبهاني احمد بيرجندي شيدا علي رضا  - -كارمند آموزش كارمند حسابداري پ  ١ ٤پازوكي امير پيرنيا حسن
مهدي احمد  - -كارمندروابط عمومي كارمند كارگزيني

دستگاه كاردكس
در اين دستگاه كارتهاي متعددي كه قابل جابه جا شدن هستند قرار دارد كه به عنوان راه نماي الفبايي و يا
شمارهي مورد استفاده قرار ميگيرد .دستگاه ﻻيندكس دستگاه ﻻيندكس يا راه نماي متحرك عبارت است از
دستگاهي كه صفحات متعدد و فلزي داشته ،و هر يك از صفحات آن به يكي از حروف الفبا اختصاص دارد ودر هر
صفحه مقدار زيادي كارتهاي باريك كه شبيه نوار و قابل جابه جا شدن هستند قرار داده مي شود.
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روي اين نوارها ميتوان اطﻼعاتي از قبيل شمارهي پرونده و ساير اطﻼعات ﻻزم را ثبت كرد .از اين دستگاه براي
منظور راه نمايي الفبايي استفاده ميشود.
روش شماره گذاري بر اساس حرف اول و دوم نام خانوادگي الف( تعريف روش روش شماره گذاري حرف اول و دوم
اسم بدين ترتيب است كه با توجه به نظم و شمارهي رديف حروف زبان فارسي ،شمارههاي حرف اول و دوم نام
خانوادگي در پروندهي مورد نظر به ترتيب از چپ به راست و با يك خط تيره نوشته شده وشمارهي رديفي به ترتيب
تشكيل پرونده اختصاص داده ميشو د و پروندهها با توجه به شمارههاي تعيين شده در قفسه قرار ميگيرند
باقر-
كد پرونده
نام و نام خانوادگي
مانند:
باقري
در

٢-١-١

 ٢-١-٢شمارههاي مذكور

پروانه -باغستاني

فوق به اين طريق توجيه مي شوند =٢-١-١ :باقري-باقر  =٢نماينده يحرف اول نام خانوادگي)ب(  =١نمايندهي حرف
دوم نام خانوادگي)الف(  =١نماينده رديف پرونده ) اولين پرونده اي كه تحت حروف ياد شده در باﻻ تشكيل گرديده
است(.
ب( موارد استفاده در اين روش براي نگاه داري پروندههاي كارمندي استفاده ميشود .استفاده از جدول شماره
گذاري حروف الفبا در اين روش ضروراست.
روش شمارهي رمز الفبايي الف( در اين روش ابتدا به هر يك از حروف الفبا شمارههايي از  ١الي  ٣٢به ترتيب نظم
الفبا اختصاص داده ميشود،

به طور مثال:

=١الف

=٢ب

=٣پ و

....

=٣٢ي

سپس با توجه به نام خانوادگي صاحب پرونده كد حرف مربوط مشخص وبايك خط تيره شماره رديف پرونده نوشته
مي شود به طور مثال كد پرونده حسن ابراهيمي= ١-٥اين چنين توجيه ميشود:

 =١شمارهي حرف الف)ابراهيمي( =٥پنجمين پرونده اي كه تحت حرف الف تشكيل شده است.

ب( موارد استفاده از اين روش براي تنظيم پروندههاي اسمي ،ودر بعضي از مواقع براي پروندههاي موضوعي وهم
چنين مكاتبات مربوط به واحدهاي مختلف جغرافيايي استفاده ميشود .در جدول صفحهي بعد ،نمونههايي از شماره
گذاري پرونده با روش ياد شده در باﻻ نشان داده شده است .روش حرف و عدد
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الف( تعريف مﻼك تنظيم پرونده در اين روش حرف اول نام پرونده و شماره رديفي است كه به هر يك از پروندههاي
مربوط به آنن حرف اختصاص داده ميشود .
ب( موارد استفاده از اين روش براي تنظيم پروندههاي كارمندي استفاده ميشود.
به طورمثال نظام موضوعي شيوه اي است كه پروندهها بر اساس مفاد و يا محتوي نامه و تحت عنوان يك موضوع
خاص تشكيل ميگردد .اين شيوه يكي از رايج ترين و در عين حال مشكل ترين و دقيق ترين روشهاي بايگاني
مكاتبات اداري است ،و استفاده از آن ،مستلزم آگاهي كامل از هدف و وظايف و موضوعات مكاتبات آن واحد است.
براي تنظيم پرونده هاي يك سازمان با استفاده از اين روش بايد فهرستي از عناوين موضوعات مورد مكاتبه تهيه گردد .
در صورتي كه اين موضوعها محدود باشند ميتئان تحت عناوين انتخاب شده به تشكيل پرونده اقدام كرد.در مواقعي
كه تعداد موضوعات متنوع و يا هر يك از عناوين پرونده قابل تفكيك به عناوين فرعي باشند ،در اين صورت يك
عنوان اصلي انتخاب شده وآن را به عناوين فرعي تر تقسيم كرده و سپس تحت عناوين انتخاب شده پرونده را تشكيل
ميدهند.
به طور مثال :بخش نامه ها )عنوان اصلي( بخش نامه هاي اداري)عنوان اصلي( بخش نامه ها ي آموزشي)عنوان
پرونده( بخش نامه هاي مالي)عنوان پرونده( امور كارپردازي)عنوان اصلي( استعﻼم بها)عنوان پرونده( خريد وسايل
اداري)عنوان پرونده( مناقصه و مزايده)عنوان پرونده( پرونده هاي موضوعي با توجه به روش هاي مختلف بايگاني
تنظيم شده و پس از كد گذاري در قفسه هاي مربوط بايگاني مي شوند.
روش هايي كه براي تنظيم مكاتبات اداري وپرونده هاي موضمعي مورد اسفاده قرار مي گيرند،عبارت اند از :روش
الفبايي :مراجعه شود به بند ٢٧-١اين مجموعه .

روش شماره اي مسلسل:
مراجعه شود به بند  ٢٨-٤روش
شماره گذاري محدود يا مقطع وروش كارتن – جزوه دان بند  ٢٩-١و ٢٩-٤روش شماره گذاري محدود يا مقطع الف.
تعريف روش يكي ديگر از روش هايي كه براي شماره گذاري محدود يا مقطع نام دارد.

در اين روش به هر يك از دسته ها و گروه ها يك رشته شماره ي محدود اختصاص مي يابد .به طور مثال از شماره ي
١تا  ٩٩براي) حرف الفبا( واز شماره ١٠٠تا ١٩٩براي حرف "ب" و ...بنابراين براي هر يك از حروف الفبا فقط ١٠٠
پرونده مي توان تشكيل داده و شماره گذاري پرونده مي توان تشكيل داده و شماره گذاري كرد و اگر از اين
تعدادتجاوز كرد بايد در نحوه ي شماره گذاري پرونده ها تجديد نظر به عمل آورد .
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ب.موارد استفاده از اين روش براي شماره گذاري و تنظيم پرونده هاي كارمندي ،اسمي و موضوعي استفاده مي شود.
نمونه هاي زير نحوه ي تنظيم پرونده هاي موضوعي را با استفاده از روش "شماره گذاري محدود" نشان مي دهد.
روش شماره گذاري مركب يا روش موضوعي –شماره اي
الف .تعريف در اين روش به عناوين اصلي پرونده ها يك شماره اختصاص داده شده و به پرونده هايي كه تحت آن
عنوان تشكيل مي گردند با فاصله ي يك مميز يا تيره ،شماره رديف داده مي شود ودر صورت لزوم عناوين فرعي را
نيز مي توان به عناوين فرعي تر تقسيم كرد.
ب .موارد استفاده از اين روش براي تنظيم پرونده هاي موضوعي استفاده مي شود ذيﻼ اهم موضوعاتي كه در غالب
سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرند با استفاده از روش تنظيم شماره گذاري مركب نشان داده مي شود :روش
اعشاري يا دسيمال
الف .تعريف رده بندي اعشاري بر مبناي اعداد ده گانه يعني از  ٠تا ٩مي باشد ،و هر يك از تقسيمات ده گانه كه به
منزله ي كد و شماره ي اصلي و عنوان كلي پرونده ها است ،به تقسيمات فرعي كه نبايد از  ١٠تجاوز كند ،تقسيم مي
گردند .در صورت لزوم آن ها را مي توان به قسمت هاي ده گانه ديگر تقسيم كرد ويا با اعشار و مميز مكاتبات مورد
نظر را با كد و عنوان اصلي پرونده ها شماره گذاري و تنظيم گرديده اند .اين روش براي اولين بار به توسط "ملويل
ديويي" دانشمند بزرگ علوم كتابداري و واضع اين فن در كتابداري ابداع شد و مورد استفاده قرار گرفت وبه نام روش
ديويي خوانده شده است .در حال حاضر نيز اكثر كتابخانه ها با اين روش تنظيم گرديده اند .تقسيمات ده گانه اي كه
در روش ديويي براي كتابداري به عنوان تقسيمات كلي و اصلي عناوين كتب ارائه گرديده ،در جدول مربوط نشان
داده شده است.
كد گذاري روش ديويي استاندارد بوده ودر همه جا به طور يكنواخت از آن استفاده مي شود .استفاده درست از اين
روش مستلزم اطﻼعات وسيعي در اين زمينه مي باشد كه از حوصله ي اين مجموعه خارج است.
ب .موارد استفاده از شيوه ي اعشاري در بايگاني ها از شيوه ي اعشاري يا دسيمال عﻼوه بر تنظيم كتابخانه ،براي
بايگاني مكاتبات نيز استفاده مي شود كه غالبا در بايگاني هايي كه حجم كار و تعداد مكاتبات و پرونده ها زياد است
به كار برده مي شود .نحوه ي عمل بدين ترتيب است كه ابتدا كليه ي عناوين و موضوعات مورد مكاتبه را به ده
قسمت كلي تقسيم كرده و تحت هر يك از تقسيمات ده گانه به تشكيل پرونده اقدام مي كنند ،وبه هر يك از آن ها
نيز شماره ي فرعي از ٠تا  ٩اختصاص داده مي شود  .اين تقسيم بندي مي تواند چندين بار تكرار شود .
روش كارتن –جزوه دان
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مبناي تشكيل پرونده در اين روش بر اساس چهار عامل ،يعني :موضوع ،نام سازمان ،منطقه ي جغرافياي ،تاريخ مي
باشد.
پس از تهيه ي فهرست چهار گانه و اختصاص كد به هر يك از آن ها  ،شماره هاي تعيين شده را در داخل عﻼمت)(+
قرار مي دهند و هر يك از خانه هاي اين چهار گوشه به ثبت يكي از عوامل اختصاص دارد.مانند:محل،نام سازمان،
موضوع،تاريخ
به طور مثال :توجيه پرونده ي  ٦٩----- ١٢به شرح زير است:
=٣ ٥اداره ي كل راه و ترابري  =٥مشهد  = ١/٢قرارداد آسفالت  =٦٩سال  ١٣٦٩اين روش از
٣
روش هاي قديمي بايگاني محسوب مي شود كه در بايگاني هاي سازمان ها و وزارت خانه هاي قديمي مورد استفاده
قرار دارد.
با الهام از روش كارتن -جزوه دان  ،نوع ساده تري از آن طرح ودر سازمان ها استفاده شده است .در اين روش
فهرستي از پرونده هاي موضوعي را تهيه كرده و هر چند پرونده را كه مربوط به يك عنوان اصلي باشد در داخل يك
كارتن قرار مي دهند وبه هر يك شماره اختصاص مي يابد وبه هر يك از پرونه هاي مربوط به آن كارتن نيز شماره
فرعي داده مي شود.
نحوه ي ثبت اين شماره ها روي پرونده ها به صورت عدد كسري است .بدين ترتيب كه صورت كسر نشان دهنده ي
شماره ي كارتن و شماره ي مخرج كسر نشانگر رديف پرونده اي است كه در داخل آن كارتن قرار دارد.جدول زير
نحوه ي تنظيم راه نماي بايگاني پرونده هاي موضوعي با استفاده از روش ساده ي كارتن -جزوه دان نشان داده مي
شود .با توجه به اين جدول پرونده ي استخدام= ، ١/١ماموريت ها ١/٢انتقال وجه ٢ /١امور بانكي  ٢/٢خواهد بود.
روش جغرافيايي الف.
تعريف تشكيل پرونده به نام يك واحد خاص جغرافيايي مانند شهر ،منطقه و يا استان بدون در نظر گرفتن موضوع
مورد مكاتبه روش جغرافيايي نام دارد .ب .نحوه ي مورد استفاده از اين روش در سازمان هايي اسفاده مي شود كه با
نقاط مختلف كشور در مكاتبه باشند.
بر طبق اين روش به نام هر منطقه يك پرونده تشكيل مي شود و مكاتبات مربوط به آن منطقه در پرونده ي مربوط
بايگاني مي گردد .نحوه ي تنظيم مكاتبات و پرونده هاي جغرافيايي به دو صورت انجام مي گردد.
 (١استفاده از روش الفبايي :در اين روش پرونده ها با توجه به حروف متشكله نام منطقه در قفسه ها تنظيم و بايگاني
مي گردند.
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 (٢استفاده از روش شماره اي :به هر يك از پرونده ها شماره اي اختصاص داده مي شود وآن ها را با توجه به آن
شماره ها در قفسه ها بايگاني مي كنند  .بديهي است براي دست يابي به پرونده هاي مورد نياز استفاده از راهنماي
الفبايي كه با توجه به حق تقدم حروف اول نام منطقه تنظيم مي گردد،الزامي و ضروري است .روش شماره اي محض
در اين روش فقط شماره ي پرونده يا شماره ي سند مﻼك تنظيم است .بنابراين بدون در دست داشتن شماره ،نمي
توان به پرونده يا سند مورد نظر دست يافت.
نمونه كامل اين روش را در بايگاني حسابداري اسناد هزينه ،بانك ها)بر حسب شماره ي حساب( پرونده ي اشتراك
آب وبرق و تلفن) بر حسب شماره ي مشترك( يادر بايگاني خودرو ها ) بر حسب شماره ي پﻼك( مي توان مشاهده
كرد.
روش تاريخي الف .تعريف اساس طبقه بندي مكاتبات در روش تاريخي؛ زمان ايجاد ،مراجعه ويا تعقيب پرونده يا سند
مورد نظر مي باشد .بنابراين اسناد و پرونده هايي كه مﻼك مراجعه به آن ها؛ سال ،ماه ،هفته و يا روز است ،بر طبق
روش تاريخي تنظيم و بايگاني مي گردد .موارد استفاده به طوري كه گفته شد ،از اين روش براي پرونده هايي كه بايد
در تاريخ معين در مورد آن ها اقدام خاصي به عمل آيد ،استفاده مي شود.
از قبيل پرونده هاي موضوعي در كار گزيني براي انجام امور مربوط به ترفيعات ،مرخصي ها و بازنشستگي كاركنان و
يا اسناد سر رسيددار موسسات بانكي و بازرگاني ويا تعيين اوقات در مراجعه قضايي .ساده ترين نوع روش تاريخي
استفاده از دفتر سررسيد ويا تقويم دار است .در سازمان هاي بزرگ معموﻻ پرونده هايي كه بايد در تاريخ مشخصي
بررسي شوند ،بارعايت حق تقدم تاريخ اقدام در قفسه هاييمه به همين منظور پيش بيني شده اند ،بايگاني مي كنند.
پرونده ي گردان ويا پرونده"ليوردو كپي" )يك نسخه از نامه ي صادره به ترتيب تاريخ صدور( بر طبق روش تاريخي
تنظيم و بايگاني مي شوند .برگ شماري وﻻك و مهر كردن پرونده ها محتويات بعضي از پرونده ها آن چنان اهميتي
دارند كه دخل و تصرف د رهر يك از آن ها زيان هاي جبران ناپذيري به سازمان مربوط يا صاحب پرونده وارد مي
سازد ،كه يكي از اصول متداول براي اطمينان از جلوگيري از دخل و تصرف تعويض و يا گم شدن احتمالي آن ها
برگ شماري محتويات آن است.
اين كار مشكﻼتي نيز در خروج مستمر و متوالي پرونده ها از بايگاني ايجاد مي كند و كنترل محتويات پرونده نيز
براي هر بار دادو گرفت،موجب صرف وقت زياد مي گردد .به همين لحاظ بايد كوشيد كه حتي المقدور از خروج
پرونده جلوگيري گردد و فقط در صورت نياز به پروند ه هايي كه ارزش حقوقي و قضايي  ،مالي و  ...دارند برگ هاي
آن ها را شماره كرده و تحويل متقاضي كرد؛و هنگام رسيد نيز دقيقا محتويات آن را بر شمرد .نحوي برگ شماري
بدين ترتيب است كه ظهر برگ هاي هر پرونده ويا محل مناسب به مهري اين مجموعه استريا ،ممهور و امضا گردد.
انتقال يك پرونده از يك سازمان به سازمان ديگر ويا تسليم آن به مراجع قضايي بايد تابع مقررات خاص سازمان ذي
ربط و صاحب پرونده باشد؛ به هر حال ﻻك و مهر كردن يك پرونده به طور خﻼصه بدين ترتيب است كه دو طزف
منتهااليه پرونده را سوراخ كرده و نخي نسبتا محكم از آن عبور مي دهند به طوري كه نتوان برگي از پرونده را خارج
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و يا به آن اضافه كرد؛ بعد دو سوراخ را به هم گره مي زنند و روي آن را ﻻك و مهر مي كنند .به هنگام تحويل گرفتن
نيز بايد دقت شود كه محل ﻻك و مهر پرونده ي ارسالي سالم و تعداد برگ هاي آن نيز دقيقا شماره شود .فرم مهر
برگ شماري پرونده براي اطمينان از تعداد محتويات پرونده هايي كه به قسمت ها و يا واحد هاي مختلف فرستاده
مي شوند وداراي اهميت خاصي نيز مي باشد مانند پرونده هاي كارگزيني،امر مالي ،قراردادها و نظاير آن ها بايد
محتويات انها شمارش شده و شماره ي برگ با ذكر كل برگ هاي پرونده با قيد امضاي مسوول به متقاضي تحويل
داده و يا تحويل گرفته شود .اين مهر به ظهر هر يك از برگها ممهور ميگردد .نحوه جستجو و استفاده از نامهي مورد
نياز استفاده از پروندهها و اسناد بايگاني بايد با توجه به نكات ياد شده در زير صورت گيرد:
.١

حتي المقدور سعي شود پرونده ها از بايگاني خارج نشده و در همان جا مطالعه شوند.

.٢

خروج پرونده يا اسناد از بايگاني فقط با اطﻼع مسوول بايگاني صورت گيرد.

استفاده از فرم در خواست پرونده ضروري است .اين فرم به منزله ي رسيد از متقاضي است وپس از اعاده ي
.٣
پرونده به بايگاني از بين خواهد رفت.
.٤

اگر احساس شود به قسمتي از سوابق پرونده نياز است مشخصات سند يا سابقه ي مورد نظر از قبيل  :عنوان ،

شماره و تاريخ پرونده يا نامه كه در فرم درخواست كننده نوشته و فرم درخواست را كه به عنوان رسيد متقاضي است،
تا عودت آن به جاي سند يا پرونده خارج شده بايگاني كند.
 ٥.فهرست افرادي كه حق استفاده از بايگاني را دارند با نمونه ي امضاي آنها طي اطﻼعيه ي رسمي به بايگاني
ابﻼغ گردد تا بايگان مجوز تحويل اسناد به افراد را داشته باشد.
در صورتي كه پرونده اي بر طبق تقاضاي كتبي از محل بايگاني وقفسه خارج گردد ،بايد در محل پرونده ي
.٦
خارج شده كارت مخصوصي كه به نام "كارت جايگزين پرونده" ناميده مي شود قرار داده شود .مشخصات پرونده و
گيرنده ي آن در اين كارت ثبت مي گردد .در صورت مراجعه ي بعدي به اين پرونده مي توان به محل ارسال پرونده
دست يافت.
.٧

براي باز جست نامه يا يك پرونده چنين عمل مي شود:

-

مراجعه به پرونده اي كه بر طبق معمول سند بايد در آن بايگاني شده باشد.

پيدا كردن شماره يا كد پرونده با توجه به موضوع يا اسم صاحب پرونده با استفاده از دفتر راه نماي بايگاني يا
دفتر كﻼسمان.
-

مراجعه به اسناد و مكاتباتي كه جديدا دريافت شده و احتماﻻ هنوز بايگاني نشده اند.
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-

مراجعه به پرونده هاي ديگر كه از لحاظ موضوع ،شماره وكد ،يا موضوع مورد نظر مشابهت دارند.

-

استفاده از دفتر اندكس بايگاني

-

استفاده از فرم فهرست محتويات پرونده

-

استفاده از دفاتر دبير خانه مانند دفتر انديكاتور ،اندكس ،وارسال مراسﻼت براي اطمينان از ورود نامه به

سازمان وتعيين محل اقدام آن .دفتر اندكس بايگاني شرح فرم :اين دفتر يكي از مهمترين دفاتر بايگاني محسوب مي
شود.
در اين دفتر چند ستون پيش بيني شده اند كه ستون اول اختصاص به شماره ي انديكاتور نامه و ستون مقابل آن
مخصوص ثبت شماره ي پرونده ي همان نامه را دارد .نحوه ي استفاده از اندكس بايگاني نامه پس از ثبت در دفتر
انديكاتور و اختصاص شماره به آن و همچنين پس از طي مراحل مختلف ودر نهايت براي ضبط در بايگاني به واحد
بايگاني ارسال مي گردد .در اين جا شماره ي پرونده ي نامه توسط مسوول بايگاني مشخص ودر ذيل نامه ثبت مي
شود .قبل از ضبط نامه در پرونده نامه در دفتر اندكس بايگاني ودر مقابل شماره ي انديكاتور تعيين شده ثبت شماره
ي پرونده در مقابل آن يادداشت مي شود .بنا بر توضيحات مذكور در فوق با داشتن شماره ي انديكاتور و با مراجعه به
اين دفتر به سهولت مي توان به شماره ي پرونده ي نامه ي مورد نظر دست يافت .فرم "يادآوري" از اين فرم موقعي
استفاده مي شود كه يك نامه به دو يا چند موضوع ويا چند نفر ارتباط داشته باشد .در چنين مواردي در يك پرونده
نامه ي اصلي؛ ودر پرونده هاي ديگر فرم يادآوري قرار مي گيرد .در حقيقت اين فرم نقش فتو كپي اسناد را ايفا مي
كند .فرم محتويات داخلي پرونده از اين فرم به عنوان فهرست محتويات داخلي هر پرونده و شمارش برگ هاي داخلي
آن استفاده مي شود .فرم جايگزين پرونده هاي انتقالي از اين فرم مواقعي استفاده مي شود كه تعدادي از پرونده ها به
علل مختلف از محل قبلي خود به جاي ديگري منتقل شده باشد.
در اين مواقع مشخصات پرونده هاي انتقالي مانند :كد ،عنوان پرونده ،تاريخ تشكيل و ساير نكات ﻻزم را ضمن ثبت
مراتب در دفتر راه نما بر روي "فرم انتقال" ثبت ودر محل قبلي پرونده ها الصاق مي كنند تا بدين وسيله بتوان به
محل جديد پرونده هاي مورد نظر راحت تر وزودتر دست يافت.
راكد كردن پرونده ها با اين كه تعريف دقيق و مورد قبولي از پرونده هاي راكد و نيمه جاري وجود ندارد ،مع ذالك
مشخصات اين پرونده ها را مي توان به شرح زير ذكر نمود:
-

پرونده هايي كه اقدام در مورد آن ها خاتمه يافته ودر حال حاضر حاوي مكاتبات بدون اقدام و غير تعقيب

باشد و يك سال از تاريخ بسته شدن آن بگذرد.
-

پرونده هاي كه محتويا تشان بر اثر مرور زمان مورد استفاده و مراجعه ي مستمر نباشد.

نشاني :بابل حدفاصل كارگر و كشوري انتهاي سرداران ١٠تلفن ٣٢٢٥١٨٠٠ :ساري خ معلم معلم ٢٩جنب مديريت و برنامه ريزي تلفن٢٥ Page ٣٣٢٥٣٣١٦ :

اصول و روش هاي گردش نامه هاي اداري

مركز آموزش مجتمع فني مازندران

پرونده هايي كه به كاركنان مربوط باشد) پرونده ي كارمندي( واز تاريخ بازنشستگي صاحب آن وپس از
تسجيل بازنشستگي يك سال گذشته و يا صاحب پرونده استعفا كرده ويا فوت شده باشد .پرونده هاي كامندي در
رديف پرونده هايي محسوب مي گردند كه نگه دار ي آن ها براي هميشه الزامي است وفقط از محل بايگاني جاري به
بايگاني بازنشستگان ويا .....منتقل مي گردد .تسجيل راكد بودن پرونده ها برا ياطمينان از راكد بودن پرونده ها ﻻزم
است كه از خصوصيات پرونده هايي كه راكد ويا نيمه جاري تشخيص داده شده اند فهرستي كه متضمن نكات زير
است تهيه شده وپس از تاييد مقام مسوول به مسوول بايگاني راكد فرستاده شود.
.١

عنوان پرونده

.٢

تاريخ اولين وآخرين برگ موجود در پرونده

.٣

شماره يا كد پرونده

.٤

ساير اطﻼعات مورد نياز ارسال پرونده ها به بايگاني

راكد پس از تسجيل راكد ويا نيمه جاري بودن پرونده ها از طرف مقام مسوول پرونده ها به بايگاني فرستاده شوند .در
بايگاني راكد در سازمان مربوط پرونده ها به دو طريق تنظيم مي گردد :الف .با همان شماره و كد جاري در قفسه ه ا
تنظيم مي گردد .ب .شماره و كد جديد با تنظيم دفتر راه نماي بايگاني راكد در قفسه ها نگه داري مي شود .فرم راه
نماي پرونده هاي بايگاني راكد مشابه بايگاني جاري است .مقررات بايگاني راكد كل و امحاي اوراق زايد انتقال پرونده
ها به مركز بايگاني راكد كل و همچنين امح اي اوراق زايد شامل مقررات و قوانين سازمان اسناد ملي ايران است
مديريت امور دفتري:
مجموعه اصول و روش هايي است كه ناظر بر دريافت و ثبت ،تهيه و صدور نامه هاي اداري مي باشد و موجب
هماهنگي ،كنترل و بهبود روش هاي گردش نامه هاي اداري در كليه سطوح سازماني مي باشد.
امور دفتري يا سيستم گردش نامه هاي اداري
دريافت،ثبت ،ارجاع ،پيگيري وصدور مي شودو هر كدام از مداحل مذكور نيز از اقدامها و مراحل جزيي تري
برخوردارمي باشد.
دبير خانه:
دبيرخانه و دفاتر مديريتها به عنوان واحدهاي مسئول امور دفتري انجام وظيفه مي نمايند و در واقع مركز كنترل و
هماهنگ
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كننده سيستم اموردفتري و گردش نامه هاي اداري مي باشد.
نامه هاي اداري:
يك وسيله مكتوب اداري است كه در اجراي وظايف اداري تهيه و يا دريافت مي شود .از اركان نامه هاي اداري مي
توان به شماره ،تاريخ و امضاء اشاره كرد .نامه هاي اداري كه فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبير خانه ها ثبت
نمي شود و براي اصﻼح بازگشت داده مي شود.
انواع نامه هاي اداري از نظر وصول:
-١

وارده

-٢

صادره

انواع نامه هاي اداري از نظرنوع:
-١

شخصي

-٢

اداري

-٣

محرمانه

-٤

محرمانه

-٥

خيلي محرمانه

-٦

سري

-٧

كلي سري

انواع نامه هاي اداري از نظر امور دفتري :
-١

بازگشتي يا

-٢

عطفي

-٣

پيرو
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ابتدا به ساكن

انواع نامه ها از نظر تفكيك :
-١

عادي

-٢

فوري

-٣

خيلي فوري

-٤

آني

يادداشت اداري:
براي هدايت و راهنمايي و تسريع در امور و وظايف اداري از طرف سطوح سازماني نوشته و صادر مي شود و مي تواند
فاقد شماره باشد و داراي تاريخ و امضاء مي باشد.
عوامل سازماندهي مديريت امور دفتري:
-١
-٢
-٣

كاركنان با تجربه وآموزش ديده.
تعيين نوع نظام و سيستم مديريت امور دفتري
تعيين خرده سيستمها و روشهاي كاري

-٤
-٥

تعيين مكان مناسب با نوع دبير خانه
تعيين ابزار و وسايل مناسب با نوع دبير خانه

-٦
-٧

تعيين و تهيه دستورالعمل ها و راهنما هاي ﻻزمه
تعيين دفاتر وفرم هاي كنترل كننده مشخص و معين
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