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صمیامنه با شام ...

خدمات آرشیو ملی (شناسایی و فراهم آوری اسناد ملی)  . . .گروه مدیریت اسناد و مدارک

به نام خالق زیبائی ها
دی ماه امسال مصادف بود با میالد حضرت مسیح (ع) پیامبر صلح و مهربانی و نیز آغاز
سال  2018میالدی ضمن تبریک به مسیحیان و عموم مردم جهان امیدواریم سال جدید
باشد.

میالدی سالی سرشار از صلح و شادی برای همه مردم جهان
همچنین نهم دی که روز بصیرت نامیده شده یادآور این مهم است که اگر مسائل و
مشکالت داخلی با سعه صدر و گذشت وهمدلی حل و فصل نگردد و به صدای مردمی که
ولی نعمت ما به حساب می آیند توجه نشود بحران های جدی می تواندبوجود آید.
همچنین در  20دیماه سال 1230هجری شمسی میرزا تقی خان امیر کبیر که برای
مدت سه سال صدر اعظم دولتناصری بود و یکی از مصلحان اجتماعی ایران به شمار می
آمد و خدمات ارزشمندی به این مرز و بوم ارائه کرده بود در حمام فین کاشان به دستور
پادشاه وقت به قتل رسید و برنامه های اصالحی او برای مدت بسیار طوالنی متوقفگردید.
در  26دیماه سال  1357و با اوج گرفتن قیام مردم و پس از اینکه وعده اصالحات شاه به
بن بسترسید وی ایران را برای همیشه ترک کرد.شاه که در طول سالهای سلطنت به طور
مداوم از سوی دلسوزان مملکتمورد نصیحت قرار می گرفت و بی توجه به نصایح مشفقان
بر عقاید خود پای می فشرد زمانی صدای مردم ایران را شنید که دیگر بسیار دیر شده
بود و موج انقالب همه کشور را در بر گرفته بود و سرانجام نیز همین طوفان طومار نظام
شاهنشاهی در ایران را در هم پیچید.
این شماره از نشریه نگاه نو دانش ویژه گروه مدیریت اسناد و مدارک است و مطالب و
مقاالت آن به همت اساتید گرانقدر و با سابقه حوزه اسناد و مدارک تهیه و تدوین شدهاست.
ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان امیدواریم سایر گرو ههای آموزشی مرکز نیز ما را در
هرچه پربارتر کردناین نشریه کمک و یاری نمایند.
موفق و پیروز باشید -محسن علینی
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وظايف
 وزارتخانهها و سازمانها براي انجام وظايف خود ،ناگزير از مكاتبه
درون و برون سازماني ميباشند .در اين راستا ساالنه به مقدار
زيادي اسناد و پروندههائي كه حاوي مطالب مربوط به اقدامهاي
روزمره است توليد و نگهداري ميشوند .اينگونه اسناد و پروندهها
پس از آنكه نقش خود را در سازمان مربوطه ايفا نمودند از چرخه
اداري خارج شده و معموالً مورد مراجعة دستگاه ها قرارنميگيرند،
براساس مفاد قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران كليه اوراق،
مراسالت ،دفاتر ،پروندهها،عكسها ،نقشهها ،كليشهها ،نمودارها،
فيلمها ،ميكروفيلمها ،نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي كه
در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است
و به طور مداوم يا غيرمداوم در تصرف دولت است بايد براساس
مقررات خاصي مورد ارزشيابي قرار گيرند و اسنادي كه از لحاظ
اداري ،مالي ،اقتصادي ،قضائي ،سيگردداسي ،فرهنگي ،علمي ،فني
و تاريخي واجد ارزش نگهداري دائم باشند به آرشيو ملي منتقل
و اوراقي كه فاقد ارزشهاي مزبور باشند ،طي مراحل قانوني امحاء
گردد .انجام اين وظيفه مهم نيازمند مقدماتي است كه ادارات
شناسائي و ارزشيابي عهدهدار آن هستند.

 تعیین عمرمفید اسنا د
 منظور از تع ِييِن عمر مفيد اسناد ،عبارت از جدولهايي است كه
برحسب مشخصات رديفهاي اسناد ،مواعد معيني براي نگهداري
در بايگانی هاي دستگاهها و نيز انتقال دائم و يا موقت به آرشيو
ملي و امحاي اوراق فاقد ارزش تعيين شده باشد.اين جداول براي
اسناد اختصاصي و عمومي دستگاههاي دولتي تهيه ميگردد و
انجام دقيق آن براي هريك از مؤسسات دولتي در جريان همكاري
مشتركبا كارشناسان آرشيو ملي محقق شده و به تصويب شوراي
اسناد ملي ميرسد.مهم ترين كاركردي كه براي اين جداول
ميتوانترسيم كرد جلوگيري از انباشت بيرويه و بيضابطة اسناد
و پروندهها در بايگانيهاي جاري ،نيمه جاري و راكد است.

امحاي اوراق زايد
 اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخههاي اضافي و
مجلدات چاپي و نشريه و جزوه و مانند آنها و همچنين اسناد و
اوراقراكدي است كه با رعايت مفاد قانون تأسيس سازمان اسناد
ملي ايران و ساير مقررات ،ارزش نگهداري نداشته باشد .الزم به
يادآوري است كه قراردادهاي دولتي و عهدنامهها و فرمانها به هر
حال جزو اوراق زائد محسوب نخواهند شد.شوراي اسناد ملي تنها
مرجع رسمي در كشور است كه مجوز امحا صادر ميكند براي اين
منظور همه دستگاههاي دولتي مكلفند كه قبل از هرگونهتصميم
گيري در مورد اسناد خود با كارشناس رابط آن دستگاه در آرشيو
ملي تماس گرفته و نسبت به انعكاس موضوع و پيگيريآن اقدام
كنند.
شناسائي و انتقال اسناد باارزش نگهداري دائم
 از مهمترين وظايف آرشيو ملي برنامه ريزي براي شناسائي ،
انتقال و نگهداري اسناد با ارزش نگهداري دائمي است .فعاليتي
كه نيازمند دقت و وسواس زيادي است طوريكه اوالً از امحاي
اسناد با ارزش بايد جلوگيري شود و ثانياً از انتقال و نگهداري
اوراق زائد نيز پرهيز گردد .براي اين منظور شوراي اسناد ملي با
وظيفه اساسي تشخيص و صدور مجوز امحاي اوراق زائد در قانون
پيش بينيشدهاست  ،تا بر فرايند امحا و يا انتقال نظارت كاملي را
ميسر سازد .به طور متوسط پنج درصد اسناد توليدي در مؤسسات
دولتيدر دنيا ،براي نگهداري دائم به آرشيو ملي منتقل ميشوند
و بقيه امحا ميگردند.از مهم ترين عواملي كه تأثير مستقيمي در
انتخابصحيح و جلوگيري از امحاي احتمالي اسناد ارزشمند دارد،
بكارگيري روش طبقه بندي و بايگاني مناسبي است كه در آن
امكان ادغام و يا در يك رديف قرار گرفتن اسناد قابل امحا و
نگهداري در زمان ارزشيابي وجود نداشتهباشد.
منبعwww.nlai.ir :

مديريت اسناد و بايگاني  . . .سیما ویسی نژاد  /دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

هدف و وظيفة مديريت اسناد:

رشد جمعيت ،توسعه ي فعاليت هاي سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي ،حقوقي ،اقتصادي و غيره .......منجر
به ايجاد روز افزون سوابق اداري مي گردد و در هر
سازمان ،نتايج انديشه ها ،فعاليت ها و اقدامات انجام
شده به صورت اسناد نگهداري مي شوند ،اين اسناد،
حاوي اطالعات و تجربيات گران بهايي است كه ،يكي
از ابزارهاي مهم مديريت در تهيه برنامه ها و تصميم
گيري هاي اداريمحسوب مي شوند .اين اسناد يا همان
مكاتبات اداري بايد مديريت شوند و « مديريت اسناد
» با اعمال روش ها و موازين علمي باعث مي شود تا
تنظيم اسناد در وضعي قرار گيرند كه  :اوال ،دسترسي
سريع به آن ها امكان پذير باشد و ثانيا ،در نگهداري
اسناد با ارزش نهايت كوشش به عمل آيد كه اين امر
باعث تقليل هزينه و سهولت مراجعه كاربران به اسناد
مي شود.
مديريت اسناد ،امروزه به عنوان يك علم در دنياي
پيشرفته مورد توجه بسيار قرارگرفته است .بازيابي
اطالعات پرونده ها جهت انجام وظايف و پاسخگوئي
به مراجعات ،اهميت بسزايي دارد كه در صورت رعايت
نكردن اصول اساسي ،به ايجاد اختالل در نظام اداري
دستگاه خواهد انجاميد .از طرفي انجام وظايف قانوني
و اجراي مسئوليت هاي آن در قبال آرشيو  ،ضرورت
ايجاد تشكيالتمنسجم مديريت اسناد را در هر سازمان
اجتناب ناپذير مي سازد.

وظيفة مديريت اسناد ،مطمئن ساختن دستگاه به اين نكته
بيان شده است كه اطالعات ثبت شده ( در مراحل چرخه عمر
سند)به شيوهاي اقتصادي و كارآمد مديريت ميشوند.
هدف از انجام امور مديريت اسناد ،مراقبت از اين امر است كه
اسناد دولتي به طرزي موثر و با صرفه اقتصادي در دوره اي كه
دردستگاه هاي دولتي وجود دارند ،مديريت شوند خواه اين اسناد
در شكل سنتي (نوشتاري ،صوتي ،تصويري )..و يا به صورت اسناد
الكترونيكي باشند.
در واقع نخستين هدف مديران اسناد تهيه راهنماها و همكاري
با دستگاه هاي دولتي به منظور طراحي و تكميل و اجراي برنامه
هاي مديريت اسناد و اطالعات در مورد اسنادي است كه آنها به
طور روزمره ايجاد و يا دريافت مي كنند و به انحاء گوناگون با آن
سر و كار دارند.
از جمله وظايف مديران اسناد براي انجام اين مهم مي توان به
موارد زير اشاره نمود:
 -1ايجاد استانداردها براي كنترل  ،نگهداري  ،امحاء يا
حفاظت از اسناد دولتي
 -2ارائه خدمات مشورتي و آموزشي در زمينه هاي
 -رعايت قوانين  ،نظام نامه ها و سياست هاي دولتي
 -تهيه فهرست اسناد و ارزشيابي (تهيه جداول زماني
نگهداري)
 -نگهداري و امحاء اسناد
 -بايگاني اسناد
 -حفاظت و مرمت اسناد
 -3طراحي سيستم هاي مرتبط با ايجاد و نگهداري اسناد
-تجهيزات بايگاني ،تهيه فهرست ها و اندكس هاي راهنماي
اسناد و بازيافت اسناد
-تجهيزات بايگاني راكد ،تهيه فهرست ها و اندكس هاي
راهنماي اسناد راكد ،بازيافت اسناد و دوربين هاي ميكروگرافيك.
-تجهيزات مورد لزوم و راهنماهاي نگهداري اسناد الكترونيك
 -نقشه هاي حفاظت از اسناد حياتي و نقشه مقابله با خطرات،
بازيابي و مرمت اسناد.
 -4تهيه ميكروفيلم و ميكروفيش از اسناد (پرونده هاي
پشتيبان)
 -5تهيه امكانات نگهداري اسناد به شيوه برون سازماني در
مراكز اسناد.
اصول بنیادی مدیریت اسناد  :مدیریت اسناد بر پایه مفهوم
سریاسنادوسهاصلاولیهواساسییعنیچرخهحیاتاسناد،
ارزشیابیواحترامبهایجادكنندهسندبناشدهاست.
سند (مدرك):
عبارت است از اطالعات ثبت شده ،اعم از نوشتاري ،ديداري،
شنيداري كه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده
و داراي ارزش نگهداري باشد .بنا به تعريف قانون مدني ايران
درماده ، »1284نوشته اي است كه در مقام دعوي و دفاع قابل
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استناد باشد ».هر سندي نوشته است ،اما
هر نوشته اي سند نيست؛ همچنانكه ماده
 1285قانون مدني ،شهادت نامه را سند
ندانستهاست .معني سند در دانشنامه هاي
ايراني چنين آمده است:
لغتنامه دهخدا  :تكيه گاه ،آنچه پشت
بدو دهند.
فرهنگ مشيري  :آنچه كه قابل اعتماد
باشد ،مدرك مستند.
فرهنگ معين  :نوشته اي كه قابل
استناد باشند ،مهر و امضاي قاضي و حكم
و فرمان پادشاهي و چك و دست نوشته و
مكتوبي كهبدان اختيار شغل و ملكي را به
كسي بدهند.
انواع سند:
اسناد از نظر چرخه زندگي ،ارزش،
اعتبار قانوني ،درجه حساسيت و محتوي به
نحو ذيل تقسيم بندي مي شوند:
الف) انواع سند از نظر چرخه زندگي:
( .1سند جاري) :اسنادي كه مورد
مراجعه مستمر باشند.
 .2سند نيمه جاري :اسنادي كه گاه
گاهي مورد مراجعه قرار مي گيرند.
 .3سند راكد :اسنادي كه مورد مراجعه
ايجاد كننده آنها قرار نمي گيرد.

 ب) انواع سند از نظر ارزش :ارزش
اسناد به اعتبار آنها از نظر اداري و يا
اطالعاتي است كه در هر سند براي اداره
ايجادكننده و بايگاني وجود دارد .بنابراين
تعريف هر سند مي تواند داراي ارزشهاي
اداري و بايگاني باشد.

 .1ارزش اوليه (اداري يا استنادي) :
ارزش از نظر ايجاد كننده آن كه از نظر
زماني در مرحله جاري و نيمه جاري است
ماننداسناد اداري ،مالي ،حقوقي و...
 .2ارزش ثانويه (بايگاني يا اطالعاتي):
ارزش از نظر محققان ،پژوهشگران و
آرشيويست ها .زماني كه كليه اقدامات الزم
بر روي سند انجام شده باشد و فعاليت يا
عملي كه منجر به ايجاد آن گرديده ،تمام
و كامل شود و در صورتي كه در مراجع
قضايي و قانون مطرح نبوده و همچنين
موردنياز دستگاه يا فرد ايجاد كننده آن
نباشد « ارزش اوليه سند » پايان مي يابد
وسند داراي« ارزش ثانويه » ميگردد.

ج) سند از نظر اعتبار قانوني:
 -1سند رسمي :عبارت است از
سندي كه نزد مأمورين رسمي و در حدود

صالحيت و وظايف ايشان و بر طبق مقررات
قانوني تنظيم ميشود مثل شناسنامه،
گواهينامه ،احكام استخدام
سند عادي :عبارت است از
-2
سندي كه از جانب اشخاص غيررسمي
بدون دخالت مامورین رسمي تنظيم شده و
تابع تشريفاتخاص نمي باشد مانند دفاتر
و اسناد تجارتي (غير از دفاتر كه شرايط
اسناد رسمي را دارد) نظير دفتر روزنامه،
دفتر دارايي ،دفتركل

د) انواع سند از نظر درجه حساسيت
 .1اسناد عادي
 .2اسناد محرمانه
 .3اسناد سري
.4اسناد به كلي سري

ه) انواع سند از محتوي و موضوع:
اسناد و مدارك از نظر محتوي و موضوع
به گروه هاي مختلف قابل تقسيم است .با
وجود اين كه در هر يك از اين اسناد به
موضوع خاصي پرداخته شده است ،و يا
تشريح و روشن سازي مقوله خاصي مورد
توجه قرار گرفته ،اما به اعتبار ارتباط ذاتي
دانش هاي انساني با یکدیگر اسناد مربوط
به يك موضوع مي تواند در ساير بخش ها
مورد استفاده قرار گيرد .از نظر موضوعي
اسناد تنوعوسيعي را در بر مي گيرد .برخي
از انواع اسناد از اين گونه شامل موارد زير
است:
 .1اسناد اداري  :سند اداري سندي است
كه داراي ارزش اداری بوده و سازمان را در
اجراي وظايف جاري خود ياري نمايد .اين
نوع سند توسط سازمان هاي اداري كشور
و در حيطه وظايف و مسؤوليت هاي قانوني
مصوب سازمان و در راستاي اجراي تعهدات
وامور جاري سازمان ها ايجاد و تنظيم مي
گردد .اين اسناد با توجه به خدمتي كه ارائه
مي كند به دو دسته اسناد كوتاه مدت و
اسناد بلند مدت تقسيم مي شود .اسناد
كوتاه مدت مانند تقاضانامه هاي معمولي و
يا اسنادي است كه براي انجام امور شخصي
كاركنان و يا مث ً
ال در جريان ترميم سازمان
مربوط ايجاد مي گردد ،كه اين گونه اسناد
به سرعت كامل مي شوند و به همان سرعت
نيز فاقد ارزش مي گردند .اسناد بلند مدت
اداري نيز نظير اساسنامه ها ،قوانين ،آيين
نامه ها ،قراردادها كه در برگيرنده سياست
ها ،تعهدات ،و حدود و وظايف و مسؤوليت
هاي كلي سازمان ميباشد.
 .2اسناد مالي :يك بخش از اسناد در
هر سازمان اسناد مالي هستند .اين اسناد به
روابط مالي در ادارات باز مي گردند و بيشتر
شامل اسناد بودجه مي شوند كه چگونگي
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اختصاص هزينه ها به امور متفاوت سازماني
را نشان مي دهند ،نظير پرونده ضمانت
مالي افراد ،پرونده ها هزينه ها به اشكال
مختلف و يا اسناد مربوط به پرداخت حقوق
كاركنان و ساير تعهدات مالي سازمان كه
ايناسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه
به يك فعاليت معين را نشان ميدهد.
 .3اسناد علمي و فني :اسنادي كه
داراي ارزش هاي علمي و فني بوده و
شامل مقادير متنابهي از اطالعات تخصصي
و فني مي باشند كه در نتيجه تحقيقات
خاص توسط متخصصين حاصل گرديده،
نظير گزارشات مربوط به انجام پروژه هاي
تحقيقاتي وعملياتي سازمانها.
 .4اسناد قانوني  :قانون به قواعدي گفته
مي شود كه يا با تشريفات مقرر در قانون
اساسي در مجلس شوراي اسالمي وضع
شده و يا از راه همه پرسي به تصويب مي
رسد .همان گونه كه مالحظه مي شود واژه
قانون مفهوم ويژه اي دارد كه با تصميمات
قوه مجريه متفاوت بوده پس بنابر اين آنها
را نبايد به جاي هم بكار برد .بر همين
اساس است كه برخي از حقوقدانان با توجه
به الزم االجرا بودن تصميماتي كه مقامات
صالحيت دار در حدود وظايف و به حكم
قانون اتخاذ مي كنند ،مثل آئين نامه هاي
دولتي ،بخشنامه ها به جاي كلمه قانون از
متون قانوني يا اسناد قانوني استفاده مي
كنند .اسناد قانوني اسناد الزم االجرايی
است كه دراختيار مدير قرار داشته و كليه
تصميمات متخذه توسط مديران سازمان
ضرورتاً بايد منطبق با آن باشد .معذالك
همه متون و اسناد قانوني از اعتبار يكسان
برخوردار نبوده و سلسله مراتبي بين متون
قانوني و يا اسناد قانوني وجود دارد مانند:
 قانون اساسي
 قانون عادي
 تصويب نامه هاي (مصوب دولت يا
كميسيون هاي مجلس يا تفويض اختيار از
سوي مجلس(
 عهدنامه هاي بين المللي
 آئين نامه هاي دولتي
 .5اسناد تاريخي :كليه پرونده ها و
سوابق پس از طي مرحله جاري و نيمه
جاري چنانچه داراي يكي از ارزش هاي
پيش گفته باشند اسناد تاريخي محسوب
مي گردند .اين اسناد عمدتاً مورد
مراجعه محققان و پژوهشگران قرار مي
گيرند مانند عهدنامه تركمنچاي ،فرمان
صدورمشروطيت و...
 .6اسناد فرهنگي :اسنادي كه حاوي
نكات فرهنگي بوده و يا ايجاد كننده اين
اسناد از چهره ها و شخصيت هاي فرهنگي
باشد اين اسناد عرضه هاي متنوع هنر را

از شعر ،موسيقي ،سينما ،تئاتر ،معماري و
غيره را در بر ميگيرند.
 .7اسناد سياسي :اسنادي است كه
توسط مراجع صالحيت دار توليد گرديده
و حاوي سياست ها و خط و مشي هاي
سياسييك كشور از نظر داخلي و خارجي
مي باشند نظير پروتكل ها ،معاهدات،
قراردادهاي بين المللي ،يادداشت هاي
سياسي،اولتيماتوم ،اعالم جنگ و غيره كه
بيانگر نحوه برقراري روابط میان كشورها
و استراتژي هاي سياسي دولت است.
اسناد سياسي از نظر ماهوي ممكن است
يك طرفه باشد مانند اولتيماتوم و اعالن
جنگ و يا چند جانبه باشد مانند قراردادها
و معاهدات بين المللي .در حدود قانون
اساسي كشورها تشريفات خاصي براي الزم
االجرا شدن معاهدات بين المللي پيش
بيني شده است .بر اساس اصل  77قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران« :معاهدات
بين المللي در صورتي الزم االجرا است كه
از طرف دولت به مجلس شوراي اسالمي
ارائه و در آنجا به تصويب مجلس برسد
يعني در صورت مطابقت با قانون اساسي و
مصالح كشور بهتشخيص مجلس رسميت و
اعتبار پيدا مي كند».
 .8اسناد نظامي :اسنادي هستند كه
حاوي جهت گيري ها و سياست گذاري
هاي نظامي كشورها در راستاي تأمين
امنيت ملي ،منطقه اي و بين المللي
بوده و مبتني بر اصول قانون اساسي آن
كشورها مي باشد اين اسناد از آنجايي كه
در برگيرنده معاهدات نظامي بين المللي
هستند لذا مي توانند جزء اسناد سياسي
نيز محسوب شوند مانند اسناد همكاري ها
و مشاركت هاي نظامي ودفاعي كشورها
 .9اسناد اقتصادي ،عمراني :اسنادي كه
داراي ارزش اقتصادي هستند و فعاليت
هاي كشور را در امر توسعه اقتصادي بيان
ميكنند.

بايگاني يا آرشيو( :Archive)

مجموعه اي از اسناد و يا پرونده هاي
تاريخي يا اوليه است .اين كلمه همچنين
ممكن است به محل نگهداري اسناد اشاره
كند .بايگاني براي حفظ دائم يا طوالني
مدت مداركي كه داراي ارزش فرهنگي،
تاريخي و يا حقوقي دارند استفاده مي شود.
در تعاريفي ديگر مي توان گفت* :بايگاني
عبارت است از فن اداره  ،نظارت وحفاظت
اسناد و مدارك سازمان به منظور نگهداري
و مراجعه .*بايگاني به مفهوم فن طبقه
بندي ،تنظيم و نگاه داري و حفاظت اسناد
و مدارك است ،بر طبق روشي معين به

نحوي كه در اسرعوقت و با كمال سهولت
و با صرف حداقل هزينه ،نيروي انساني
و وقت ،بتوان به آن اسناد دست يافت.
*بايگاني به معناي محل نگاه داري اسناد
برطبق ضوابط معين وعلمي* .بايگاني
عبارت است از محل نگهداري دائمي اسناد
و مدارك گران بهايي كه از نظر اداري
،حقوقي ،مالي ،علمي ،تاريخي و فرهنگي
ارزش نگهداري دائمي را دارند.
 *كليه سياستها ,خط مشي ها ,روش
ها و رويه ها  ,به طريقي در بايگاني انعكاس
مي يابند و به عنوان منابع اطالعاتي در آن
جا حفظ مي شوند تا در مواقع نياز  ,مورد
استفاده قرار گيرند  .در واقع بايگاني عبارت
است از :
ثبت و حفظ اطالعات و عملكردهاي
مربوط به گذشته ,به منظور استفاده در
حال و آينده.
 ارزشیابی اسناد:
 تشخیص ارزش اسناد (اداری و
آرشیوی) را از اوراق زائد ارزشیابی می
گویند .اوراقی که فاقد ارزش های اولیه و
ثانویه باشند.
انواع ارزشیابی:
 )1ارزشیابی اداری :با توجه به قوانین و
مقررات و دستور العمل ها و ضوابط حاکم
بر دستگاه ایجاد کننده سند ارزش اسناد
دارایو مدت زمان اعتبار آن(جدول زمانی)
مشخص می شود.
)2ارزشیابی آرشیوی :با توجه به
محتوای اسناد در زمینه های سیاسی ،فره
نگی،اقتصادی،قضایی،نظای،اجتماعی و  ...و
نیازپژوهشگران اسناد ارزشیابی می شوند.
بایگانی اسناد و مدارک:
گسترش و توسعه فعالیتهای سازمان
و افزایش تبادالت سازمانی باعث می شود
تا حجم زیادی از اسناد و پرونده ها برای
سازمانایجاد شود.
 این امر معضالتی چون دشواری
دسترسی به اسناد ،کندی بازیابی آنها و از
همه مهم تر هزینه های سنگین نگهداری
را دربر دارد.
از جمله پیامدهای این مسائل می توان
به صرف زمان زیاد پرسنل در نگهداری و
بازیابی اسناد ،اشغال حجم زیادی از فضای
فیزیکی برای نگهداری از این اسناد ،نگرانی
های ناشی از حفظ و امنیت اسناد و هزینه
های خرید و نگهداری تجهیزات مناسب
برای بایگانی فیزیکی اسناد و ...اشاره کرد.
 از این روست که بایگانی مدارک و
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اسناد و اصول مربوط به آن یکی از چالش
های مهم پیش روی سازمان های دولتی
است.

اهداف بایگانی:

بایگانی به طور اجمالی در بردارنده دو
هدف عمده است:
الف) اسناد حاوی اطالعاتی هستند که
سازمان های به وجود آورنده را ناگزیر از
مسئولیت پذیری و پاسخگویی می کنند
و از طرف دیگر به عنوان ابزاری موثر در
دست مدیران و هدایت مدیریت محسوب
می شوند.
ب) اسناد به عنوان مدرک در مراحل
قانونی مورد توجه و استفاده قرار میگیرند.
فواید بایگانی در سازمان :با گسترش
روزافزون ارتباطات و پیدایش شكلهای
مختلف جریانات ارتباطی ،شبكه های
ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه
افكندهاستوتجارتهمكهدراقصینقاط
جهانبهشیوههایمختلفدیدهمیشوداز
این قضیه مستثنی نیست . با پیشرفته و
پیچیدهترشدنارتباطاتتجاری،سازمانها
برای از دست ندادن یكی از منابع ورودی
الجرم دست به ایجاد سیستم هایی در
درون خود زدند تا بتوانند از اطالعات
موجود در اطراف خود استفاده بهینه
كنند و با پردازش مناسب این اطالعات را
به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان،
عرضهكنند. 
درواقع محیط پررقابت كسب و كار و
دگرگونی های این محیط در دهه 1990
( جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها
و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه
دانش و اطالعات ) لزوم توجه به سیستم
اطالعاتی رادوچندانكرد. بههمینجهت،
بحث سیستم های اتوماسیون اداری كه
نوعی از انواع سیستم های اطالعاتی است
روزبهروزاهمیتبیشتریمییابد،چنانكه
امروزسازمانهاییمیتواننددراغلباوقات
خود را در باالترین میزان آمادگی برای
مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند
كه از درجه باالیی از اتوماسیون سود برده
باشند. اما سیستم های اتوماسیون اداری
چیستند؟ چه مزایاو معایبی دارند؟ نیاز
واقعیبهتكاملوایجادآنهاچهبودهاست؟
انواع كاربردها و یا زیرسیستم های آن
چیست؟ چه تفاوتی با سایرسیستم های
اطالعاتیدارد؟
انواع بایگانی:
بایگانی جاری :به روشهای مورد عمل

در مورد پروندههای جاری و محل حفظ و
نگهداری اسنادی است که به طور روزمره
مورداستناد دستگاه ایجاد کننده یا به کار
برنده سند است. به عبارتی بایگانی جاری
واحد اداری است که عهده دار ثبت و ضبط
سوابق جاری و نیمه جاری دستگاه زیربط
و ارائه اطالعات آنها به افراد ذیصالح است.
بایگانی نیمه جاری :محل نگهداری
اسنادی است که گهگاهی مورد استفاده
دستگاه ایجاد کننده قرار میگیرد محل آن
در دستگاهایجاد کننده یا به کار برنده سند
و دور از اسناد جاری است و با همان روش
بایگانی جاری ،بایگانی نیمه جاری نیز عمل
مینماید.
بایگانی راکد :محل نگهداری اسناد راکد
است ،روش مورد استفاده در بایگانی جاری
و نیمه جاری در این بایگانی استفادهای
ندارد .در واقع این بایگانی مورد استفاده
اداره ایجاد کننده و محقق نمیباشد و فقط
در این محل پروندهها از نظر آرشیوی و
امحایی مورد ارزشیابی قرار میگیرند .به
«بایگانی راکد» انبار «پیش آرشیوی» نیز
میگویند .معموالً این مکان در جاهایی که
زمین ارزانتر استساخته میشود مثل انبار
پیش آرشیوی آرشیو فرانسه در پاریس در
حومه پاریس در محلی به نام «فونتن بلو»
است یا در انگلستان به آن «Limbo» یا
«مکان فراموش شده» میگویند .این محل
در واقع محل کار «ارزشیابان» میباشد.
وظایف بخش بایگانی:وظیفهبایگانید ر
ط
هرسازمانطبقهبندیاسناد،ثبتوضب 
و كنترل آنهاست و این وظیفه از مرحل ه
ت
دریافت سند آغاز و تا زمانی كه به عل 
سلب ارزش و برطبق مقررات از بین می
ل
رود و یا به علت ارزش استثنایی درمح 
معینیبرایهمیشهنگهداریمی شوددوام
خواهدیافت
 این وظایف را می توان به تفضیل ب ه
شرح زیربیاننمود:
 .1كنترلنامههاواستعالماتواردهبه
بایگانیجهتقراردادندرپروندهها
 .2نظارتبرتحویلودریافتپروندهها
ازقسمت هایمختلف
ن
 .3تشكیل پرونده برابر كدهای تعیی 
شدهدرقسمت هایمربوطه
 .4بایگانی نامه ها و پیش نویس ها و
استعالمات
 .5ثبتنامههایواردهدرسیستمرایانه
بایگانی
 .6ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر
بایگانی
 .7شمارهگذاریكلیهسوابقارسالیب ه
بایگانی
 .8تحویل گرفتن پرونده و نامه ها ا ز

دبیرخانهوبررسیشمارهصادرهآنپرونده
 .9جستجوی پرونده ها در سیستم
رایانهایودفاتربایگانی
ی
 .10برگ شماری و شماره گذار 
پروندههایواردبهبایگانی
 .11جابجایی پروند ه های وارده در
بایگانی و طبقه بندی آنان براساس كد
گذاری
 .12بایگانینمودنكلیهبرگههایوارد
در بایگانی و جابجا نمودن آنان در پرونده
هایمربوطه
 .13تعویضزونكنهایفرسودهوپشت
نویسیپروندههاوزونكنها
محل مناسب بایگانی اتاقهای بایگانی،
مهم ترین بخش از ساختمانی است كه به
موضوع حفظ و نگهداری سوابق اختصاص
داده شده است.به دلیل وزن سنگین
پروندهها،مناسبترینمحلبرایاستقرار
بایگانی،طبقاتپایین ترساختماناست.
محوطه هایی كه دارای مشخصات زیر
می باشند،برایبایگانینامناسب هستن د:
- محیطهایغیرسالم،مانندسردابهای
مرطوبومحوطههایزیرشیروانی.
- محیطهایخطرناك،مانندمحوطه
هائیكهنزدیكدیگبخاراست.
- محیط های دارای مشكل از نظر
دسترسی.
- محیطهایفاقدنظارت
موارد درخور و مناسب بایگانی به شرح
زیراست:
كف اتاق بایگانی ،تحمل 1200
كیلو گرم بار را در هر متر مربع با ارتفاع
استاندارد 2/20متر برای قفسه های ثابت
داشته باشد .درموردكفپوش اتاق بایگانی،
برای جلوگیری از برخاستن گرد و خاك،
بهتر است از كفپوش قابل شستشوی ضد
گردوغبارمانند
سرامیك استفاده شود. پوشش داخلی
و خارجی دیوارهای بایگانی ،از مصالح ضد
رطوبتساختهشدهوازنظرحرارتیعایق
بندی  شده باشد. پنجره های دیوارهای
خارجی باز شو شود. بهترین میزان دما
برای بایگانی ،به طور متوسط 18 تا 20
درجهبارطوبت50درصداست.
- بهمنظورجلوگیریازتابشخورشید،
بهترین روش چیدمان پروند ه ها و
قفسه ها ،پشت به آفتاب و مخالف جهت
راهروهایمیان قفسه ها است.
حفاظت پرونده ها از گزند حشرات و
قارچها ،با تنظیم رطوبت و نور ارتباط
مستقیم دارد؛ ولی برای مهار جوندگان،
مسدود كردن منافذ لوله های آب گرم،
ورودی هواسازها و لوله های زهكشی ،از
مهم ترین اقداماتی است كه عموماً توصیه
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می شو د .
محافظ پرونده :
محافظ پرونده ها ،شامل انواع مختلفی
است مانند پوشه ،كارتن بندی ،زونكن یا
كالسوركهباتوجهبهمواردزیر انتخابمی
گردد:
-1با قفسه های بایگانی از لحاظ نوع،
اندازهوتعداد،مطابقتداشتهباشد.
-2جنسمحافظ،باتوجهبهعمرپرونده
انتخاب گردد. پرونده هایی كه تا مدتها در
بایگانی جاری كاربرد دارند،بهتر است
جنسمحافظآنهامقاومومستحكمباشد.
-3ضخامت پوشه یا پروندان زونكن با
حجم سوابق داخل پرونده مطابقت داشته
باشد. اصو الًنبایدقطرپروندهاز 5بیشتر
شود و نباید بیش از 150 برگ در پرونده
بایگانیشود.
-4گیرهنگهدارییاالصاقكنندهسوابق
نیز ،تأثیر زیادی در تعیین نوع محافظ
پرونده دارد. معمو الً برای سهولت در ورق
زدن سوابق ،از زونكن بانصب پهلو استفاده
می شود. توجه شود كه اگر میزان مراجعه
به داخل پرونده زیاد باشد نصب باال در
داخل پوشه موجب از هم پاشیدگی سریع
پروندهخواهدشد.
اداره امور بایگانی:
اداره امور بایگانی در هر سازمان با
استفاده از سه شیوه صورت می گیرد:
.1نظام متمرکز بایگانی
.2نظام غیر متمرکز
.3نظام پراکنده یا سیستم نیمه
متمرکز(کنترل مرکزی)
مزایای نظام غیر متمرکز:
-1نزدیک بودن پرونده ها به استفاده
کنندگان
-2آشنا بودن اقدام کنندگان به عناوین
پرونده ها
-3احساس تعلق بیشتر بایگان به اداره
خود و در نتیجه کارایی بیشتر
اصول و روش های بایگانی:
 چرخه حیات اسناد :
-1مرحله ایجاد: در این مرحله ،هد 
ف
مهار و كاهش تولید سوابق است. اهم
تمهیداتواقداماتیكهدراینمرحلهبرای
رسیدنبههدفراهگشامیباشد،عبارتند
از:
- جلوگیریازتكثیربیرویهوبیدلیل
سوابقونظارتبرآن؛
- نظارتبردریافتسوابق؛
- به كار گیری روشهای استاندارد و

متحدالشكلدرفرایندمكاتبات؛
- استانداردسازیفرم ها؛
- استانداردسازینوعكاغذوپوشه.
 -2مرحلهبهكارگیریواستفاده:دراین
مرحله،هدف،دسترسیآسانبهاطالعاتو
همچنین تدوین اصول و روشهای تشكیل
پرونده،راكدسازیوتهیهتجهیزاتمناسب
وضروریمیباشد.
 -3مرحله تعیین تكلیف:  نتیجه
ارزشیابیاسناد،انتقالاسنادبهآرشیوملی
و امحای اوراق می باشد كه در این مرحله
انجاممیگیرد.
وظایف مدیریت اسناد ،در این مرحله
عبارتاستاز:
 - ایجاد واحد بایگانی راكد و تدوین
مقرراتآن؛
- ایجادنظامراكدسازیسوابقوپروند
هها؛
 - تنظیم دستورالعملهای اجرائی برای
مدیران قسمتهای مختلف دستگاه ،جهت
انتقالپروندههایراكدذیربط؛
 - ارزشیابی اولیه و تعیین ارزشهای
اداریواستنادیسوابق( اسناد و اوراق)
 - هماهنگی با آرشیو ملی ،جهت
ارزشیابی ثانویه سوابق و انتقال اسناد به
آرشیوملی؛
 - تعیین مدت زمان نگهداری اوراق و
پروندههادردستگاه؛
- اخذمجوزامحاازشورایآرشیوی؛
 - اجرای مصوبات شورای آرشیوی ،در
خصوصانتقالاسنادیاامحایاوراق.
چنانچه مشاهده می شود ،در این
مرحله ،نقش ارزشیابی كامال» مشهود می
باشد و در واقع بازخورد تالشهای مدیران
اسناد ،پس از ارزشیابی روشن می گردد.
اما باید توجه داشت كه در نظام صحیح و
كارآمد،ارزشیابی،ازنخستینمرحلهایجاد
سابقهنقشخودراایفامینماید؛بهطوری
كه تعیین تعداد نسخ مورد نیاز ،نظارت بر
تولید و استاندارد سازی اطالعات ،بدون
فرایند ارزشیابی امكان پذیر نخواهدبود.
عالوه بر آن ،طراحی نظام بایگانی بدون
درنظرگرفتنمدتزماننگهداریسوابق،
قطعا» مشكالت متعددی برای مدیریت
اسناد در پیخواهد داشت. بنابراین ،جایگاه
ارزشیابی از نظر اجرایی و تشكیالتی ،به
طورآشكاردرمرحلهسوموپنهانازمرحله
ایجاداسنادوسوابق میباشد. 
طبقه بندی از نظر بایگانی:
یكی از اساسی ترین مراحل بایگانی،
طبقه بندی اسناد میباشد؛ طبقه بندی ا ز
نظر بایگانی عبارت است ازتقسیم بندی

اسناد به دسته هایی كه حداقل میان آنها
یك موضوع خاص و مشترك وجود داشته
باشد .یكطبقه بندی منطقی و صحیح كه
اساستشكیل پروندهاست،بایددارایاین
خصوصیاتباشد:
اطمینان :طبقه بندی اسناد باید طوری
پیریزیشودكهمحلدقیقسندمشخص
گردد.
سرعت:طبقهبندیبایدموجباتدست
یافتنبهاسنادموردلزومرادرحداقلزمان
فراهمسازد.
سهولت :نحوه ی طبقه بندی باید
به سهولت قابل فهم بوده و اجرای آن
امكانپذیرباشد.
قابلیت انعطاف: طبقه بندی باید طوری
طرح ریزی شده باشد كه با تغییرات
احتمالیقابلانعطافباشد.
 منطقی ترین نوع طبقه بندی مربوط
بهبایگانی
 -1طبقه بندی بر مبنای شاخص هایی
بر اساس نام افراد ،سازمان ها و مناطق
جفرافیایی
 -2طبقهبندیبراساسموضوعومفاد
نامه
 -3طبقهبندیبراساستاریخ
اصول بایگانی:
 -1اصل آسان بودن :به موجب این اصل
سیستم بایگانی و نحوه تنظیم مدارک و
پرونده ها بایستی آسان و قابل درک بوده
و با صرفاندکی وقت مفهوم گردد.
 -2اصل قابلیت اجرا :براساس این اصل
سیستم مورد استفاده بایستی با توجه به
نوع و ماهیت کار و امکانات در دسترس و
در عمل قابلپیاده شدن باشد.
 -3اصل قابلیت انعطاف :به موجب این
اصل سیستم بایگانی باید قابلیت تطابق
با تغییرات و تحوالت را داشته باشد و در
این زمینه نیزپیش بینی الزم را انجام داده
باشد.
 -4اصل دقت و سرعت  :سیستم بایگانی
و روش های مورد عمل بایستی به نحوی
باشد که در عین دقت و صحت  ،امکان
تسریع درعمل را نیز میر سازند.
 -5اصل افراد با صالحیت:کارکنان
بایگانی بایستی دارای شرایط الزم برای
احراز این شغل بوده و مهارت و تجربه کافی
را در این زمینهداشته باشند.
 -6اصل نظم اصولی و منطقی :در
تشکیل پرونده ها و تنظیم مطالب آنها
،بایستی یک نظم اصولی و منطقی پیروی
شود .در این رابطه رعایت نکات زیر توصیه
می شود.

10
نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال سوم  -شماره  - 16دی ماه 1396

الف .وجود ارتباط منطقی بین عنوان
پرونده و موضوع نامه های مندرج در آن
ب .رعایت تقدم و تأخر در شماره و
تاریخ نامه ها
ج .حفظ یک نسخه از هر نامه و حذف
نسخه های اضافی
د .رعایت حد متعال برای قطر هر پرونده
روش های تنظیم پرونده های بایگانی:
تعریفتنظیمدربایگانی:نحوهچیدما 
ن
و قرار دادن پرونده ها را در قفس ههای
بایگانیتنظیمگویند.
روش های تنظیم با توجه به عملكرد
و نیاز دستگاه متفاوت است و به چند نوع
مختلفتقسیممیگرددكه عمدهترینآنها
عبارتنداز:
1.روشالفبائیسادهومركب
2 .روش شماره گذاری متوالی(سریال)
محض یا ترتیب ثبت اسامی پوشه ها و دفاتر
راه نما
3 .روشجغرافیایی
4. روشعنوانی
5 .روش شماره گذاری موضوعی یا
مركب
6 .روششمارهگذاریتاریخی
7.روششمارهگذاریمحدودیامقطع
8 .روش شماره گذاری كارتن - جزوه
دان
 .9روش شماره گذاری اعشاری یا
دسیمال
10.روششمارهگذاریتلفیقی

 .1روشالفباییسادهومركب:
در این روش ،پرونده ها به ترتیب
حروف الفبای عنوان پرونده ها در قفسه
های بایگانی چیده می شوند .این روش،
بخصوصدربایگانی كاركنانكاربردزیادی
دارد ولی در بایگانی مكاتبات موضوعی نیز
میتوانازآناستفادهكرد.
از مهم ترین مزایای روش تنظیم
الفبایی،ایناستكهباروشتشكیلپرونده
هماهنگی دارد و راه دسترسی به آن ساده
تر  می باشد؛ ولی از معایب آن ،این است
كهباتشكیلپروندهجدیددرمحلبایگانی
پرونده هایقبلیجابجاییبهوجودخواهد
آمد.
 .2روششمارهگذاریمتوالیمحض:
دراینروش،بههریكازپرونده هابه
ترتیبتشكیلآنها،شماره ایاختصاصمی
یابدودرفهرستمخصوصپرونده هاآورده
می شود؛ آنگاه پرونده ها بر همین اساس
در قفسه های بایگانی چیده می شوند.
مسلماً راه دسترسی به این پرونده ها ،در

مرحله اول مراجعه به فهرست پرونده ها  و
ی
سپسبهقفسههایبایگانیاستازمزایا 
ی
این روش ،تنظیم پرونده ها در قفسه ها 
بایگانی بدون نگرانی از جابجائی آنها در
آیندهاست؛ولیازمعایبآن،طوالنیشدن
ن
مسیر دسترسی به پروند ها است در ای 
روش فقط شماره ی پرونده یا شماره سن د
مالك تنظیم است. كه بیشتر در بایگانی
حسابداری اسناد هزینه ،بانك ها ،پرونده
ی اشتراك آب و برق و تلفن یا در بایگانی
خودروهاكاربرددارد.
 .3روشجغرافیایی:
در این روش ،پرونده ها بر اساس محل
جغرافیاییخوددرقفسههایبایگانیچید ه
می شوند . كاربرد این شیوه ،بیش تر د ر
اداراتی است كه ارتباط زیادی با مراك ز
استانها و شهرستانها دارند . در این طریق
نیز ،راه دسترسی به پرونده ها آسان است
ولی به دلیل آنكه  پرونده ها با عناوین و
موضوعات مشابه ،به دفعات مكرر جهت
استانها و مراكز مختلف تشكیل می گردد،
برحجمبایگانیافزودهخواهدشد.
 .5روش شماره گذاری موضوعی یا
مركب:
در این روش ،پرونده ها بر اساس
موضوعات مورد مكاتبه ،در قفسه های
بایگانی وکمد ریلیچیده می شوند.
روش تنظیم موضوعی ،از سه طریق
امكان پذیر است :شماره ای ،الفبائی و
تنظیم شناسه ای (البته به صورت تلفیقی با
عناویندیگر نیز امكان پذیر است).
 تنظیم موضوعی  ،الفبائی و شماره ای
در بایگانی هائی با حجم كم  ،به دلیل احاطه
كامل بایگان به تمام پرونده ها  ،كاربرد دارد
ولی در بایگانی های وسیع ،به دلیل حجم
انبوه پروند ه ها  ،فقط می توان از تنظیم
موضوعی  -شناسه ای استفاده كرد.
تنظیم موضوعی  -شناسه ای  ،مستلزم
انجام مقدماتی است كه عبارتند ا ز :
تهیه فهرست موضوعی ،تعیین سر
فصل ها ،تعیین موضوعات اصلی ،تعیین
موضوعات فرعی و اختصاص شناسه به همه
موضوعات.
با توجه به مفهوم پرونده  ،به نظر می
رسد تنها روش اصولی جهت تشكیل پرونده
 ،استفاده از موضوع باش د .
تعریف موضوع در مكاتبات اداری:
موضوع  ،علت وجودی مكاتبه و نشانه انجام
كار است كه در قالب نامه ،درخواست یا
مورد اقدامقرار می گیرد.
به عبارت دیگر موضوع ،منظور اصلی
نگارنده نامه را بیان می كند.
مزایای تشكیل پرونده موضوعی
1.كامل است ؛ برای كلیه مكاتبات قابل

ت.
اجراس 
 .2انعطاف پذیر است؛ دارای قابلیت
افزایش و یا كاهش عنوان ها و موضوعات
است.
 .3محدود كننده است؛ عنوان های
موضوعی انتخابی مشابه هم نیستند و یا
تداخل ندارند.
 .4دقیق است؛ به نحوی كه هر موضوع
به دقت و راحتی قابل تشخیص و شناسائی
است.
 .5قابلیت كاربری در سامانه ماشینی را
دارد .این روش ،بدون كوچك ترین تغییری
قابل انتقال از شیوه دستی به ماشینی است.
 .6تخصصی بودن كار بایگانی؛ اجرای
این روش ،مستلزم داشتن تخصص و
آموزش علمی و كاربردی است.
.7از انجا كه موضوع سوابق (پرونده ها) ،
عامل مهمی در ارزشیابی پرونده های جاری
و نیمه جاری است  ،انتقال پرونده ها از
بایگانی جاری به نیمه جاری به آسانی میسر
است و در آزاد سازی فضای بایگانی جاری،
عامل مؤثری به شمار می رود.
.8به سهولت برای اسناد و پرونده ها می
توان مدت زمان نگهداری تعیین نمود.
.9امحای اوراق و انتقال اسناد به آرشیو
ملی میسر است.
.6روش شماره گذاری تاریخی:
اساس طبقه بندی مكاتبات در روش
تاریخی ،زمان ایجاد ،مراجعه و یا تعقیب
پرونده یا سند مورد نظر است .بنابراین
اسناد و پرونده هایی كه مالك مراجعه به
آن ها  ،سال  ،ماه  ،هفته یا روز است تنظیم
و بایگانی می گردند.
.7روش شماره گذاری محدود یا مقطع:
یك سری از پرونده های مرتبط بدون
توجه به شماره های سری قبلی شماره
گذاری می شوند.
 .8روش شماره گذاری كارتن  -جزوه
دان:
در این روش پرونده ها بر اساس شماره
های كارتن ها و جزوه دان ها نامگذاری می
شوند.
 .9روش شماره گذاری اعشاری یا
دسیمال:
از رقم های اعشاربرای تعیین طبقات
و موقعیت های اصلی و فرعی پرونده ها
استفاده می شود.
 .10روش شماره گذاری تلفیقی:
تلفیقی از روش های فوق.
بایگانی راکد
سوابق ،در پي انجام وظايف هر سازمان
ايجاد و يا دريافت ميشوند و در زماني كه
عملي پايان نيافته ،سوابق مربوط به آن،
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جاريو پس از اتمام مراحل كار ،غيرجاري
يا راكد تلقي ميشوند .در واقع ،به علت عدم
استفادة روزانه ،بايد تحت شرايط خاصي
براي مدت معيني در سازمان ايجاد كننده
به عنوان بايگاني نيمه جاري يا نيمه راكد
نگهداري شوند .نگهداري اين گونه سوابق،
موجب هزينة زياد ميگردد .لذا مديريت
امور اسناد غير جاري ،امروزه بيش از پيش
مورد توجه مسئوالن اداري بويژه سازمان
هاي بزرگاست .هدف از برنامة امور اسناد
غيرجاري ضمن تقليل و صرفهجوئي قابل
توجه درجا ،نيروي انساني و وقت بررسي
و عمل تصفيه و تفكيك سوابق باارزش از
بيارزش است.
امروزه در بسياري از كشورها ،مركز
بايگاني راكد و شعبههاي آن ،با وظيفة
جمعآوري اسناد و نگهداري و در دسترس
قراردادن آنها و نيز امحاي اوراق زائد،
براساس برنامههاي منظم و زمانبندي شده،
به كار خود فعاالنه ادامه ميدهند.
در ايران بعد از سالها تالش ،پارهاي از
وزارتخانههاي قديمي مانند دادگستري
و دارائي ،توانستند پيشنهادهائي جهت
امحاي اوراق به دولت ارائه دهند .سپس
در سالهاي 1333ش .با همكاري دكتر
آنجل ،معاون سازمان آرشيو ملي آمريكا
– كه به ايران آمده بود-پس از اجراي يك
دورة آموزشي در راستاي بهكرد مديريت
امور اسناد در ايران در سازمانهاي دولتي،
ضمناً پيشنهادهائي ارائه شدكه سرانجام در
سال  1340ش .شوراي عالي اداري كشور
(سازمان سابق امور اداري و استخدامي)
پس از مطالعات زياد و تشخيص 10ميليون
پرونده راكد در  270اتاق و انبار در تهران با
فضائي بالغ بر  12000متر مربع و با هزينة
ساليانه  40/000/000ريال،مقرر شد فكري
براي پروندههاي راكد يكصدسال اخير به
عمل آيد .در نتيجه در سال  1343ش،.
طرح مركز بايگاني راكد كشور به تصويب
هيئت وزيران رسيد .سپس در سال 1349
ش .مقرر شد به جاي مركز بايگاني راكد،
ابتدا آرشيو ملي كشور (سازمان اسناد ملي
ايران) تأسيس و تشكيل شود.
اطالعات الزم براي تسجيل راكد بودن
پرونده ها:
 .1عنوان پرونده
 .2تاريخ اولين و آخرين برگ موجود در
پرونده
 .3شماره يا كد پرونده
.4ساير اطالعات مورد نياز
در بايگاني راكد پرونده ها به دو طريق
تنظيم مي گردد:
 .1با همان شماره و كد جاري درقفسه
ها نگاهداري مي شود .

 .2شماره و كد جديد با تنظيم دفتر
راهنماي بايگاني راكد در قفسه ها نگاهداري
مي شود.
تشكيالت مركز بايگاني راكد:
 .1واحد دريافت
 .2واحد مراجعه و دسترسي
.3واحد امحا
وظايف واحد دريافت
فراهم آوردن سوابق و تخصيص فضاي
كافي براي سوابق راكد كلية سازمانها (ايجاد
انبارها و تاالرهاي مناسب)
مجهز كردن انبارها و تاالرها و وسايل
نگهداري (قفسه ،كارتن يا جعبههاي
استاندارد و وسايل ضد حريق و ايمن)؛
تهية راهنماي انبارها برحسب موقعيت
تاالرها و قفسهها؛
تهية دستورالعمل ارسال اسناد از
سازمانها شامل نحوة بستهبندي ،شماره
گذاري و ارسال؛
تهيه و توزيع فرم استاندارد ارسال
سوابق.

وظايف واحد مراجعه و دسترسي
حفظ سوابق به مدت پيشبيني شده
(مدت زمان نگهداري كه تعيين خواهد
شد)؛
تهية راهنماهاي الزم به منظور مراجعه و
دسترسي به سوابق؛
تعيين ضوابط نحوة استفاده از سوابق،
مانند برگ هويت و صالحيت مجوز مراجعه؛
انتخاب نمايندگان و رابطان سازمانها ،به
منظور همكاري در انجام خدمات مورد نياز
سازمانها؛
فراهم كردن تسهيالت مراجعه و استفاده
از سوابق ،براي كلية مراجعه كنندگانشامل
اتاق مطالعه ،دستگاه تكثير و تهيةرونوشت.

وظايف واحد امحا
-1همكاري با كارشناس اسناد و
آرشيو ملي در تشخيص اسناد واجد ارزش
نگهداري دائمي؛
-2كمك به سازمانهاي دولتي در
تنظيم جدولهاي زماني اوراقي كه ارزش
دائمي ندارند و پيشنهاد تعيين مدت زمان
نگهداري آنها؛
-3تخلية مركز بايگاني راكد از اوراق
قابل امحا با پيشنهاد سازمان ايجاد كننده و
كسب موافقت و مجوز امحاي آنها از آرشيو
ملي.
به طور كلي هيچ سابقهاي نبايد بدون
موافقت كتبي سازمان ايجاد كننده و يا
سازمان جانشين قانوني آن و مجوز آرشيو
ملي ،امحاشود.


چگونه ميتوان از مركز بايگاني راكد
استفاده كرد؟
شرط اساسي استفاده از مركز بايگاني
راكد ،داشتن برنامة صحيح و منظم مديريت
امور اسناد است كه طي آن ،كلية اصول و
روشهاي ايجاد و نگهداري سوابق و امحاي
اوراق زائد مدون گرديده است و متصديان
امور مربوط با آموزشهاي الزم ،رسماً تعيين
شده باشند (وجود واحد مديريت امور اسناد
و نمايندگان آرشيو ملي) .برنامة اوراق زائد
شامل تفكيك انواع سابقه ،مدت نگهداري
و زمان ارسال سوابق به مركز بايگاني راكد
را بيان ميكند و به مرور تاريخ امحاي هر
دسته يا رديف را طي جدولهائي به تصويب
آرشيو ملي ميرساند.
عوامل انتخاب سوابق غيرجاري (راكد و
با استفاده) از جاري به منظور انتقال اسناد
(تهيه فهرستهاي اسناد انتقالي
-1تعيين تعداد دفعات استفادة كاركنان
سازمان از پروندههاي غيرجاري و جاري؛
-2تعيين مدت زمان پيشنهادي كه
پرونده قبل از امحا بايد نگهداري شود؛
-3تعيين ميزان هزينة ارسال پروندههاي
غيرجاري به مركز بايگاني راكد.
به طور مثال اگر پروندههاي غيرجاري
واحدي بيش از يك مرتبه مراجعه در
ماه نباشد ،ميتوان آن را درخور ارسال
به بايگاني راكد دانست ،به شرط آنكه
هزينة ارسال بيش از صرفه جوئي و تفاوت
نگهداري در مركز نباشد.
به طور كلي ،ضابطه و عامل باال ميتواند
با توجه به كميت اسناد و فوريت استفاده و
درجة محدوديت و محرمانگي سوابق ،براي
ارسال به مركز مالك عمل قرار گيرد.
انتقال سوابق غيرجاري:
انتقال سوابق غيرجاري به مركز بايگاني
راكد ،به معني امحاي آنها نيست بلكه صرفاً
به منظور صرفه جوئي و ارزشيابي آن سوابق
در سر فرصت مقتضي است.

پروندههاي عمومي اداري
براي تشخيص عمر اسناد ،سادهترين راه
آن است كه پروندههاي عمومي به ترتيب
تاريخ و سال در قفسهها قرار گيرد .اين
روش راتفكيك پروندهها گويند .لذا ،بررسي
و ارزشيابي ميتواند هر سال يا هر دو سال
و يا هر سه سال يك بار صورت پذيرد و با
برچسبها يا پوشههاي رنگي متفاوت عمر
آنها را تشخيص داد و برحسب كميت به
مركز اسناد ارسال كرد.

پروندههاي خاص و تخصصي
اين گونه پروندهها زماني غيرجاري
ميشوند كه موضوع آنها خاتمه يافته باشد،
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مانند پروندة كارمندان پس از استعفا ،ترك
خدمت ،بازنشسته شدن و يا فوت كه به
صورت غيرجاري و راكد در ميآيد.
كلية سازمانها ،ميبايد از طريق ادارة
امور اسناد ،پروندههاي موجود را به مرور
بازرسي و ارزشيابي كنند و نحوة راكدسازي
آنها را بهواحدها توصيه نمايند.

روشهاي دريافت و نگهداري و
مراجعه وامحا
بايگاني راكد با هماهنگي مدير اسناد
هر سازمان ،نسبت به كلية وظايف خود از
مرحلة دريافت تا امحا اقدام ميكند .به اين
جهتمركز بايگاني تعليمات الزم را با توجه
به دستورالعملهاي مركز بايگاني در زمينة
روشهاي انجام كار ،با رابطان و نمايندگان
سازمانها هماهنگ ميكند.

روش دريافت
اولين اقدام در هر سازمان ،بستهبندي
كردن سوابق است .سوابق را ميبايد بدون
تغيير روش در شيوة نگهداري و بايگاني
مورد عمل آنها ،در جعبهها گذاشت و
راهنمائي الزم در پيشاني جعبهها نوشته
شود.
سوابقي كه مدت زمان نگهداري متفاوت
دارند ،يعني از نظر نگهداري و امحا داراي
عمر متفاوت ميباشند ،نبايد در يك جعبه
قرار داده شوند و هر جعبه ميبايد محتوي
يك موضوع از سوابق باشد .هر رديف
سابقه ،شامل مجلدها و پروندههائي است
كه با روش بايگاني واحد تنظيم شدهاند يا
به علت آنكه مربوط به يك موضوع معين
كلي يا جزئي و يا ناشي از اقدامات مشابهي
ميباشد ،به عنوان يك دسته يا رديف
نگهداري ميشوند .نيز ممكن است يك
رديف ،شامل يك پوشه و يا ده متر مكعب
سوابق باشد .كليةسوابق غيرجاري  -كه در
يك رديف ميگنج د -با هم ارسال خواهند
شد و از يك شمارة مسلسل براي هر رديف،
استفاده ميشود.واحد دريافت مركز بايگاني
راكد براي دريافت هر رديف يك شماره
دريافت يا ورود يا تحويل تعيين ميكند و
ضمن رسيد كردنتعداد جعبهها و رديفها،
فهرست جامعي از سوابق هر رديف را نيز
تحويل ميگيرد.
مدير اسناد هر سازمان ،قبل از ارسال
هر رديف ،فرم ارسال سوابق را- كه در سه
نسخه تهيه ميشود  -تكميل ميكند.

طريقة تكميل فرم ارسال سوابق به
مركز بايگاني راكد
بديهي است حداقل صرفه جوئي در
طريقة ارسال سوابق راكد بايد در نظر گرفته

شود .چنانچه سازمان ارسال كننده در حوزة
فعاليت مركز بايگاني راكد باشد ،اين انتقال
توسط مركز و چنانچه در ساير نقاط باشد،
از امكانات پست سفارشي يا راهآهن و يا
امكانات ساير سازمانها استفاده ميشود.

انبار كردن و نگهداري سوابق
غيرجاري
قسمت دريافت مركز اسناد ،پس از
وصول جعبهها و فرم انتقال يا ارسال سوابق،
به هر جعبه شمارة اختصاصي ميدهد و در
فرم انتقال ذكر ميكند .اين شماره ،مبناي
كار مركز اسناد است و تعيين شماره با
استفاده از نقشة كاملي حاوي انبارها و محل
قفسههاو شمارهگذاري آنها صورت ميگيرد
و به كمك يك انديكس فلزي  -كه داراي
صفحات مدور و گردان است  -فضاي آزاد
و اشغال شدة مركز را نشان ميدهد .بدين
ترتيب ،جعبهها را پس از شماره گذاري ،در
محلهاياختصاص يافته قرار ميدهند.
فرم انتقال سوابق ،در سه نسخه تهيه
ميشود؛ نسخة اول در قسمت امحا ،نسخة
دوم در سازمان مربوط و نسخة سوم ،به
قسمتمراجعه فرستاده ميشود.

قسمت مراجعه و دسترسي به
سوابق
پركارترين قسمت مركز اسناد ،قسمت
مراجعه و دسترسي به سوابق ميباشد .اين
قسمت ،سوابق هر سازمان را برحسب نام
سازمان ،تاريخ و سال دريافت و با شمارة
دريافت نگهداري ميكند و آن را فرم
راهنماي قفسهها مينامند .معموالً سوابقي
كه بكلي راكد نشدهاند و مورد مراجعة
بيشتر ميباشند ،به تقسيمات كوچكتري
نظير گروه و دسته و حتي موضوعهاي

جزئي تقسيم ميشوند .در قسمت مراجعه،
سوابق براي مراجعة كاركنان سازمان توليد
كننده و مراجعه كنندگان و محققان،آمادة
سرويسدهي ميباشد.
تهية اطالعات مورد نياز ،انجام
عسكبرداري و تهية رونوشت و روگرفت
از سوابق ،به عهدة اين قسمت ميباشد.
سازمان توليد كننده ،با مراجعه به نسخة
دوم فرم انتقال سوابق ،در هر زمان برحسب
شرايط نوشته شده در آن ،ميتواند به سوابق
خود مراجعهكند.
در قسمت مراجعه به سوابق ،هر فرد
مسئول سوابق يك يا چند سازمان ميباشد.
اين امر ،موجب ميشود كه كاركنان آگاهي
بيشتري به نحوة نگهداري و مراجعه به
سوابق پيدا كنند .بقية تشريفات مركز
بايگاني راكد ،همانند ادارة ساير بايگانيها
ميباشد .مث ً
ال زماني كه سابقهاي برداشته
ميشود ،كارت خروج يا كارت كنترل،
جايگزين آن ميشود.
در بسياري از مراكز بايگاني راكد ،سوابق
به صورت امانت به سازمان توليد كننده
يا صاحب آن ارسال ميگردد .در صورت
عاريت ،سازمان ميتواند تا رفع نياز آنها را
نزد خود نگه دارد .گاهي پروندهها به لحاظ
نياز مبرم ،به سازمان اصلي خود عودت داده
ميشوند .پيگيري سوابق در مركز بايگاني
راكد ،فقط در مواردي بايد صورت گيرد كه
سازمان ايجاد كنندة آنها تقاضا كند و يا در
ساير مقررات شرايط خاصي پيشبيني شده
باشد.
چنانچه در مورد محتويات بعضي
از سوابق ،اطالعاتي مورد نياز مراجعه
كنندگان باشد ،مركز ميبايد براساس آئين
نامة ذيربط وقانون تأسيس خود ،آنچه را كه
در سابقه درج گرديده ،گزارش دهد.
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كار تفسير و تجزيه و تحليل ،برعهدة
مركز نميباشد .چنانچه تجزيه و تحليل
اطالعات مورد نياز باشد ،بايد اصل سوابق
و يا رونوشت آنها در اختيار متقاضي قرار
گيرد.
عكسبرداري وقتي صورت ميگيرد كه
برخالف مقررات و روش كار سازمان ايجاد
كنندة سوابق نباشد.

روش امحا
پس از ورود اسناد غيرجاري از سازمانها
به قسمت دريافت مركز بايگاني راكد ،يك
نسخه از فرم ارسال و انتقال سوابق به
قسمت امحا داده ميشود .قسمت امحا،
موظف است براساس دستورالعمل هاي
اجرائي مربوط ،برنامة امحا را تعيين كند تا
در زماني كه سوابق ارزش خود را از دست
ميدهند ،براساس مواعد مصوبه ،نسبت به
امحاي آنها اقدام گردد .معموالً فرايند امحا
سالي دوبار و هر شش ماه يك بار صورت
ميگيرد .امحا سازي ،با تكميل فرم امحا و
براساس مندرجات فرم ارسال سوابق انجام
ميشود.

منابع:
-قانون مدنی،ماده 2841
 -کتاب:بایگانی اسناد و مدارک اداری در روش تلفیق
علمی نویسنده:عالمه حائری،صفحه  22و 23
 ماده 16قانون محاسبات عمومی ،نوشته شده در سال-1329صفحه 26
تبصره ماده اول قانون مصوب 17/2/1349اصل  58و  59قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در آمدی بر مدیریت اسناد فصلنامه گنجینه اسناد،سال  ،16دفتر ،1بهار (1385پیاپی )61ص97-90

بکارگیری طیف سنجی ليزر رامان و لیزر ارتقاء یافته در مطالعه نسخه های خطي
مهنار ریزان  -دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

چکیده
نسخه هاي خطي و متون كهن ،شناسنامه ي فرهنگي و ملي هر كشوري است  .نسخه هاي خطي عالوه بر دارا
بودن ارزش فرهنگي ،تاريخي و هنري ،از نظر فنون و روشهاي به كار رفته درساخت مركب و رنگدانه هاي مورد
استفاده درتزئين ،جـدول كشـي و طالكـاري نيـز حـائز اهميـت هسـتند .اطالع از عناصر و مواد تشكيل دهنده
ي كاغذ ،مركب و رنگدانه هاي به كار رفته در آنها جهت اتخاذ تصميم هاي حفاظتي و مرمتي و استفاده از مواد
سازگار بانسخه ي خطـي در هنگـام مرمـت آن ضروري است ،بر اين اساس استفاده از روشهاي تجزيه عنصري و
تركيبي برايشناخت اين مواد و روش هاي تهيه آنها داراي اهميت است .از همین رو متخصصان نسخه هاي خطي
انواع روشهای شيميايي و فيزيـكی را دراین زمینه بکار گرفته اند .یکی از این روش ها  ،بکار گیری طیف سنجی
رامان و طيفسـنجي رامـان ارتقـا يافتـه ي سطحي است .که در این مقاله ضمن معرفی این روش  ،کاربردهای
آن نیز ارائه میگردد.
کلید واژه ها :
نسخه های خطی  ،مرکب  ،کاغذ  ،طیف سنجی رامان  ،طیف سنجی رامان ارتقاء یافته
ميباشد ،براي اينكه پاسخ سؤاالت خودشان را كه با روشهاي ديگر
از جملهروشهاي تطبيقي پيدا نمي كنند ،با روشهاي آزمايشگاهي
2
پيدا كنند.
در حال حاضر از روش هاي مختلفي براي تجزيه و تحليل
عنصري و تركيبي آثار هنري استفاده مي شود كه از جمله اين
روش ها مي توان به FT-IR ،NAA ،ICP ،XRF ،XRD ،
SEM-EDXو  ...اشاره كرد .كه هريك داراي مزايا و معايبي مي
باشد .ولي روش هايي بيشتر مدنظر قرار ميگيرند كه بدون نمونه
برداري و به صورت غيرتخريبي بتوان از آنها براي بررسي دقيق اثر
3
استفادهكرد.
امروزه به خصوص روش هايي مانند طيف سنجي رامان  و 
ATR-FTIRبه دليل مزايايي از جمله نمونه برداري آسان ،عدم
نياز به مقدار زيادي نمونه (در حد ميكرومتر) ،وجود دستگاههاي
قابل حمل و در نتيج ه امكان بررسي آثار در محل نگهداري،
حساسيت باال ،عدم تخريب نمونه ،سرعت باال ،مناسب بودن قيمت
4
و ... بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند.
روشهاي شناسايي آثار هنري
در شناسايي مواد بكار رفته در آثار هنري از روشهاي مختلفي
استفاده مي شود كه بسته به نوع اثر هنري مي توان از يك يا چند
روش استفاده كرد ،كه گاهي بعضي از اين روشها نيز مخرب مي
باشد .بطور كلي در زمينه ي مرمت و شناسايي آثار هنري تمام
سعي بر اين است كه بدون تخريب و آسيبي ،نمونه مورد شناسايي
قرار گيرد ،از اينرو ،همواره محققان به دنبال بكارگيري روشهاي
مختلفي بوده اند .آثار هنري باقيمانده از گذشتگان مي تواند از

مقدمه
مطالعه و بررسي آثار هنري باقيمانده از گذشتگان همواره مورد
عالقه بشر بوده است .از يك سو اطالع از مواد و روشهاي مورد
استفاده هنرمندان قديمي همواره اطالعات با ارزشي را در اختيار
باستان شناسان مي گذارد و از سوي ديگر از آنجائيكه بخش عمده
اي از اين آثار ارزشمند در طي قرون و اعصار در شرايط محيطي
نامناسب نگهداري شده اند و يا به داليل مختلف دچار آسيب هاي
فيزيكي ،مكانيكي و شيميايي شده اند ،اطالع از عناصر و مواد
تشكيل دهندة آنها جهت اتخاذ تصميم هاي حفاظتي و مرمتي
و استفاده از مواد سازگار با آنها در هنگام مرمت ضروري است.
از جمله آثار هنري با ارزش مي توان به نسخ خطي باقيمانده از
گذشته اشاره كرد .نسخه هاي خطي عالوه بر دارا بودن ارزش
فرهنگي ،تاريخي و هنري ،از نظر فنون و روش هاي به كار رفته در
ساخت مركب و رنگدانه هاي مورد استفاده در تزئين ،جدول كشي
و طالكاري نيز حائز اهميت هستند .در مورد دست نوشته هاي
1
مذهبي مانند قرآن نيز اهميت اين امر دو چندان است.
در اين بررسي ها تماس مستقيم با اصل نسخه و از آن باالتر،
گاه نمونه برداري و انجام اعمال آزمايشگاهي نيز ضروري است .در
دهه هاي اخير استفاده از روشهاي علمي در باستانشناسي بسيار
مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه اين پژوهش ها در اروپا با نام باستان سنجي  
(آركئومتري) شناخته مي شوند .باستان سنجي به معني استفاده از
علومطبيعي ،مهندسي ،پزشكي و زيست شناسي در باستانشناسي،
هنر ،تاريخ هنر و امثال آنهاست .باستان سنجي در واقع كمك
دست باستان شناسان ،نسخه شناسان ،مورخين هنر ،نقاشان

Laser Raman Spectroscopy .2
SEM-EDX .3
FTIR spectroscopy .4

Archaeometry .1
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جنسهاي مختلفي مانند فلزي ،سفالي ،سراميكي ،نقاشيها ،آثار
رويكاغذ و  ...باشد 
متخصصان نسخه هاي خطي نیز از مدتي پيش ،براي كمك
به كارهاي خود متوسل به فنون شيميايي و فيزيـك شده اند .در
حال حاضر شيوه هايي كه به كار برده مي شوند ،به سرعت در حال
تغييـر و تحـول هسـتند .ايـن روشها در شناسايي رنگدانه هايي
كه در نسخه هاي خطي به كار رفتـه انـد ،پيشـرفت هـايي هـم
در زمينـه يكيفيت ،دقت و وضوح نتايج به دست آمده و هم در
5
زمينه ي سهولت بسيار در انجام آزمايش داشته اند.
در ميان روشهاي به كار بسته شده ،ميتوان به دو دسته از آنها
اشاره كرد:
الف .روشهاي تجزيه و تحليل مقدماتي كه رايج ترين آنها در
پ
حال حاضر بدون ترديـد ،ميكروسـكو 
الكتروني پيمايشي مجهز به تجزيه و تحليل شيميايي پاشندگي
6
انرژي پرتو ايكس است.
ب .روشهاي مختلف تجزيه و تحليل ساختاري (تجزيه و تحليل
عناصر تركيب كننده) هستند كه شامل طيف سنجيتبديل فوريه
* ي مادون قرمز (SEM-EDX)  ،طيف سنجي رامان(RS) 
  و طيف سـنجي رامـان ارتقـا يافتـه ي سطحي(SERS)   
ميباشد .]8[
طیف سنجی رامان نوعی طیف سنجی مولکولی است که از
طریق چرخش  ،نوسان و گذارهای الکترونیکی  ،فرکانس طیفی
برای هر مولکول شناسایی شده در ترکیبات مرکب یا کاغذ ایجاد
می کند که برای شناسایی نمونه های موردتجزیه و تحلیل قرار می
گیرد  .متخصصان با مقایسه فرکانس های بدست آمده ساختمان
یک ماده را تعیین میکنند.
اين روشها در سالهاي اخير به صورت ابزاري كارآمـد در
مطالعـه ي نمونـه هـاي بسيار كوچك به كار گرفته شده اند .با به
كار گيري اين روشها ،اطالعات دقيق و سودمندي در مورد منشا
مواد مصرف شده در نسخه به دسـت مي آيد .در عين حال هيچ
يك از اين روشها نمي تواند به تنهايي به همه ي سـئوال هـايي
كـه ممكـن اسـت مطرح شوند،پاسخ گويد]9[

طيف سنجي رامان تاريخچه اي طوالني در علوم تشخيصي دارد
و مدتهاست كه جهـت تعيـين و تشـخيص
تركيبات شيميايي خاص در نمونه هاي مورد مطالعه ،حداقل
به صورت كيفي ،به كار ميرود .از آنجا كه هيچ دو ماده اي طيف
ارتعاشي يكسان ندارند ،اين تكنيك منجر به تمايز موثر مابين گونه
هاي مختلف ميشود .اما كاربرد اين شيوهي طيف سنجي در تجزيه
و تحليل رنگدانه ها و مركب ها به حدود سال 1999ميالدي برمي
گردد كه نخستين كارهادر اين زمينه صورت گرفت.
در حالي كه اين تكنيك براي تجزيه و تحليل طيف وسيعي از
مواد به كار مي رود ،برخـي آناليـتهـا ماننـد
رنگينه هاي طبيعي و مصنوعي يافت شده در پارچه ها ،مركب
ها و نقاشي ها ،سيگنال رامان ضـعيفي دارد كـهتوسط فلورسانس
پس زمينه پوشانده و منجر به نتايج تحليلي ضعيف مي شود.
طيف سنجي رامان ارتقا يافته ي سطحي ،يك تكنيك جديد
و فوق حساس براي تجزيه و تحليل اينگونه موادميباشد و ميتواند
موجب توسعهي يك ديتابيس كامل و جامع در مورد رنگدانه ها،
رنگينه ها و مركب ها شود.
امروزه  SERS در تجزيه و تحليل اشياي باسـتاني بـه طـور
گسـتردهاي بـه كـار مـيرود و پروتكلهاي تحليلي وديتابيس
هاي مرجع براي رنگدانه هاي آلي و مركب ها توسعه يافته است.
از طیف سنجی رامان می توان در مشخصه یابی نسخه های
خطی مانند شناسایی انواع کاغذها و مواد بکار رفته در تولید آن
کاغذها بهره گرفت  .همچنین در تشخیص نوع مرکب ،تجزیه و
تحلیل آن برای تشخیص مواد بکار رفته در ساخت مرکب استفاده
نمود .با کاربرد طیف سنجی رامان می توان مرکب اصلی که در
نگارش نسخه بکاررفته و قسمتهای مرمت را شده از هم تشخیص
داد .همچنین با استفاده از طییف سنجی رامان می توان نسخه
های جعلی را شناسایی نمود  .در شکل زیر می توان نقاط تشخیص
یافته از تجزیه و تحلیل طیف سنجی رامان را بر روی یک نسخه
خطی قرآن مشاهده نمود.

شکل ( .)1نمایی از دستگاه طيف سنج پراكندگي رامان ليزري

به دليل ارزش نسخه هاي خطي و منحصر به فرد بودن آنها،
روش هايي بيشتر مدنظر قرار ميگيرند كه بدون نمونهبرداري و به
صورت غيرتخريبي بتوان از آنها براي بررسي دقيق اثر استفاده كرد.
از اين رو مهـمتـرين چيزي كه دراين ميان مطرح است ،اين است
كه روش هاي شناسايي حتي االمكان غير مخرب باشند .]10[
ازاين رو نسخه شناسان اخيرا به شيوه هاي غير مخرب درتجريه
و تحليل نسخه ها روي آورده اند ،كه از ايـن ميان روش طيف
سنجي رامان به علت اينكه داشتن مقدار بسيار اندكي از نمونه براي
شناسايي كفايت مـي كند ،بسيارمورد توجه است.]11[

Raman spectroscopy .5
Surface enhanced Raman spectroscopy .6

شکل  – 2نقاط تجزیه و تحلیل شده با طیف سنجیSERS بر روی قرآن خطی

در شکل ( )2طیف SERS  ،مرکب سیاه اصلی به کار رفته
درمتن نسخه خطی قرآن را نشان می دهد .با بررسی طیف و
تعیین مدهای مشخصه آن و مقایسه با داده های کتابخانه ای
 Lتشخيص داده شد .مركـب
موجود  ،این مرکب  vory Black
Ivory Black يكي از انواع مركبهاي خوشنويسي است كه دوده
ي موجود در آن ريشه ي حيواني دارد ،بدين معنيكه از سوزاندن
عاج به دست ميآمده است.]14[
در واقع مهمترين عاملي كه تمايز ميان مركبهاي مختلف را
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ممكن مي سازد ،تفاوت در ماهيت دوده اي است كه در تركيب
آنها به كار رفته است .اين دوده نقش رنگدانه را ايفا ميكند و
بسته به تركيب هـاي مختلفـي كه ميتواند داشته باشد ،مركب
هاي متفاوتي از آن به دست مي آيد .برخي از اين دوده ها ريشـه
ي حيـواني و برخي ريشه ي گياهي دارند .تفاوت ميان آنها يكي
از مهمترين و اساسـي تـرين مسـائل در شناسـايي انـواع مركب
ميباشد.بوسیله ی طیف سنجی لیزر رامان و تجزیه و تحلیل های
انجام شده بر روی مرکب ها  ،مواد تشکیل دهنده مرکب هاتعیین
و مشخص می گردد .در این نمونه  ،وجـود فسـفات كلسيم كه
يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي بافتهاي استخواني است،
مويد اين مطلب است كه دوده ي به كار رفته در ساخت مركب این
نسخه خطی ريشـه ي حيـوانيدارد.
طیف SERS  به دست آمده از تجزیه و تحلیل مرکب قسمت
مرمت شده که با استفاده از کلوئید نقره سیتراتیانجام شده است
 ،نشان می دهد مرکب این قسمت از نوعLamp Black است .
بدین معنی که دوده ی بکار رفتهدر ساخت آن مرکب از سوزاندن
چربی ها حاصل شده است .
یکی دیگر از کاربردهای لیزر رامان تشخیص پایداری رنگ
مرکب هاست  .مرکب هایی که در ترکیب آن ها چربیوجود داشته
باشد پایداری باالیی ندارند و در اثر گذر زمان کم رنگ می شود
که دلیل عمده ی آن مربوط به وجودچربی در ترکیب آن است و
در صورت قرار گرفتن درمعرض نور  ،در اثر فرآیند فوتویونیزاسیون
 ،تجزیه می شود وبه تدریج رنگ اولیه خود را از دست می دهد.
بنابراین شناخت نوع مرکب های نسخه های خطی می تواند در
ایجادشرایط مناسبی برای حفاظت و نگهداری از نسخه های خطی
موثر واقع گردد .همچنین می توان از طیف سنجی رامان بر روی
نسخه های خطی برای تشخیص حضور کپک ها بر روی کاغذ
استفاده نمود  .هنگامی که کپک زدگی در مراحل ابتدایی است
به چشم دیده نمی شود و آرشیویست ها تنهازمانی متوجه کپک
زدگی نسخ خطی می شوند که بخشی از کاغذ آسیب دیده باشد ،
لذا الزم است که نسخه هایخطی از نظر کپک زدگی مورد بررسی
های دوره ای قرار بگیرند  .لذا استفاده از طیف سنجی اشعه رامان
و مدهای بدست آمده از تجزیه و تحلیل SEM-EDX ترکیب
عناصر موجود در کاغذ را نشان می دهد که با مقایسه ی این
داده ها و داده های قبلی در خصوص سایر ترکیبات کاغذی می
توان وجود ترکیبات قارچی را نیز تشخیص داد .آفات بيولوژيك از
مهمترين آسيب هاي ساختارهاي آلي به شمار ميروند و استفاده
از مواد حفاظتي جهت
كنترل و يا پيشگيري از آنها از اهميت زيادي برخوردار است .در
اين ميان نانوذرات نقره از جمله موادي هستند كه بهدليل خواص
حفاظتي خود ،توجه بسياري از دانشمندان را به خود جلب كرده
اند .تاكنون در مورد تاثيرات ضدباكتري نانوذرات نقره مطالعات
گستردهاي صورت گرفته است كه همگي بر ويژگيهاي ضدباكتري
نانوذرات نقره و كاربرد موثر آن در اين راستا تاكيد داشته اند.
در اين زمينه استفاده از نانوذرات نقره در الياف ،خصوصا الياف
سلولزي ،نتايج بسيارخوبي به دست داده است .]15[
نتیجه گیری
با توجه به حساسيت باالي روش SERSدر مقايسه با رامان
معمولي و لزوم استفاده از آن در مواردي كه طيف سنجي رامان
در آشكارسازي مولكولها محدوديت دارد ،اين روش براي شناسايي
مركبها می تواند مورد استفاده قرارگیرد .
می توان از تجزيه و تحليل SEM-EDX جهت تكميل
شناسايي مركبها با استفاده از روش تحليل عنصري استفادهنمود
با توجه به اينكه امكان ارتقاي طيف رامان مركب سياه با

استفاده از كلوئيدهاي نقره ميتواند در شناسايي هرچه بهتر اين
مواد به كار آيد ،ميتوان در مورد ساير رنگدانه هايي كه در نسخه
هاي خطي مورد استفاده قرار ميگيرند ،نيز بهكار برده شود.
همچنین با توجه به خواص آنتي باكتريال كلوئيدهاي نقره
ميتوان امكان استفاده از نانو ذرات نقره كلوئيدي درباكتريزدايي،
قارچ زدايي و كپك زدايي اشياي تاريخي و باستاني در جهت
حفاظت هرچه بهتر از آنها را مورد بررسي وآزمايش قرار داد.
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معرفی نرم افزار بایگانی اسناد  . . .گروه مدیریت اسناد و مدارک

در عصر ارتباطات ،سرعت دسترسی به اسناد و اطالعات نقش
بسزائی ایفا می کند در اکثر سازمانها ،شركتها ومراكز اطالعاتی برای
ایجاد ،نگهداری و مراجعه سریع و آسان به گونه های مختلف اطالعات
از قبیل اسناد ،نقشه ها،عکس ها ،فیلم ها ،فایل های مختلف و غیره...
نیاز به سیستم بایگانی اسناد و مدارک احساس می شود.
چرا که اسناد به مرور زمان و استفاده بیش از حد فرسوده شده و
از بین رفته و مسائلی دیگری همانند :امنیت اسناددر عصر اطالعات،
کمبود فضای بایگانی ،کاهش هزینه ها (نیروی انسانی در بایگانی های
سنتی) و دسترسی آسانو سریع به مدارک و اسناد باعث شده نسبت
به گذشته احساس نیاز بیشتری به استفاده از سیستم های مكانیزه در
مراكز بایگانی و چرخه مكاتباتی سازمان خود داشته باشید.
بایگانی اسناد یگانه نرم افزاری است پرسرعت ،قدرتمند و با
کاربری بسیار آسان ،جهت استفاده در بایگانی سازمان ها ،آموزشگاه
ها و شركت های مختلف با قابلیت های مناسب.
امکانات نرم افزار
.1امکان ثبت پرونده با مشخصات اولیه (Header)
• تاریخ و ساعت ثبت سند
• شماره پرونده و زونکن
• کاربر ثبت کننده سند در برنامه
• کلمات کلیدی و خاص برای پیدا نمودن سند
• خالصه موضوع سند و مدرک
• طبقه بندی پرونده
• امکان جستجوی بر اساس کلیه مشخصات وارد شده در هر سند
• ثبت فیلد دلخواه کاربری متناسب با آیتم های سند
• امکان ارتباط بین سند های مرتبط به صورت گرافیکی
• امکان ارتباط بین اسناد در بایگانی های مختلف
.2 امکان الصاق پیوست های مختلف به یک پرونده
با فیلد های :توضیحات
فرمت پیوست ) عکس  ،فایلWord  ،فیلم و ...
نوع سند ) قرارداد  ،فتوکپی شناسنامه و ..
امکان پیوست نمودن فرم های اداری و دلخواه هر سازمان به سند
(فرم ساز)
امکان دیدن آخرین تاریخ ویرایش پیوست های سند
.3 امكان امانت دهی یك سند
• ثبت تاریخ امانت دهی سند
• ثبت مشخصات شخص امانت گیرنده
• مشخص نمودن تاریخ بازگشت سند
• ثبت تاریخ عودت سند
• تغییر وضعیت سند هنگام امانت دهی
قابلیت ها:
• امکانScan تصاویر به دو فرمتjpg وTiff از درون سیستم
• امکان ویرایش تصویر در درون نرم و امكان چاپ هر سند در
سایزهای مختلف

 Wبا نرم افزار (درج
• امکان ویرایش فایل و قالب های  ord
اتوماتیک فیلدهای یک سند در فایلWord)
.4 تعریف فرمت پیوست ها
• عنوان
• پسوند فایل ها
 Sنگهداری شود
• امکان انتخاب اینکه فایلها در  QL server
یا خیر
• امکان اضافه کردن فیلدهای دلخواه کاربر به پیوست ها
• امکان تعیین ضروری بودن یک نوع سند در یک نوع پرونده
5 .امکان دسته بندی پرونده ها در زونکن های مختلف
6 .برخی از گزارشها
• گزارش از پرونده های دسته بندی شده به صورت تفكیكی
• گزارشهای پویا بر اساس تمامی آیتمهای درج شده اسناد
• گزارش از یک سند خاص در کلیه پرونده ها
 Wپیوستی سند
• جستجوی مفهومی در متن فایل ord
• امكان تهیه گزارشات متنوع به صورت كلی ،نموداری ،آماری،
جدولی
• امكان صدور كلیه گزارش های پویا و آماری با نرم افزارهای
Word وExcel . . .
• گزارش از خروج و ورود کاربران به برنامه و همچنین کاربران
فعال در برنامه
.7 امکان مدیریت چند بایگانی مختلف در نرم افزار
• تعریف چند بایگانی مختلف برای قسمتهای جداگانه از سازمان
• امکان بایگانی پیوست های (فایل های) اسناد سالهای گذشته و
خروج آن از سیستم برای افزایش سرعت درحجم اطالعات باال و عدم
نیاز به سخت افزار باالتر
.8 امکانات مدیریت نرم افزار
• امكان استفاده كاربران متعدد بطور همزمان از سیستم در شبکه
• امكان تعریف كاربران و تعیین سطح دسترسی دقیق هر یك از
آنها برای امنیت بیشتر
• امکان جستجو در سطوح دسترسی
• امكان تغییر تنظیمات پیش فرض و ظاهر سیستم برای سهولت
كار کاربران
• امكان پیگیری تغییرات اعمال شده روی اطالعات ثبت شده،
مشخصات ثبت كننده ،تاریخ و زمان ثبت( .Log)
• انتقال اطالعات حذف شده (بازیابی) از لیست اسناد در حذف
شده ها و استفاده مجدد آن
• امكان تبدیل متن پیغام های سیستم از انگلیسی به فارسی
توسط مدیر سیستم جهت جلوگیری ازخطاهای كاربر
• تهیه نسخه پشتیبان(Backup) و همچنین بازیابی نسخه
 ) Rاز داخل نرم افزار
پشتیبان( estore
• قابل اجرا و نصب در كلیه سیستم عامل های ویندوز
• امکان جدا کردن فایل های پیوست در داخل فولدر
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حفاظت و مرمت منابع _ خدمات آفت زدائي . . .گروه مدیریت اسناد و مدارک
منابع آرشيوي و كتابخانه اي با گذشت زمان و شرايط نامناسب محيطي مي توانند منبع تغذيه مناسبي براي رشد ميكرواورگانيسم ها
شامل قارچ ها و باكتري ها و نيز حشرات و جوندگان باشند .در بخش آفت زدائي؛ منابع آلوده با روش تخصصيمتداول ،ضد عفوني مي
شوند .خدمات ارائه شده در اين قسمت شامل موارد زير است كه بر طبق تعرفه هاي تعيين شده بهمتقاضيان ارائه مي شود
• آفت زدائي آثار مكتوب با استفاده از سيستم اتيلن اكسايد در خالء با توجه به ظرفيت محفظه دستگاه اتيلن اكسايد در خالء مي
توان ،آثار را در حجم هاي انبوه و با سرعت باال آفت زدائي كرد.
• ضدعفوني محيطي مخازنمشاوره در زمينه كنترل حشرات كتابخانه اي و روش هاي مبارزه با آن.
• سم پاشي مخازن اسنادي و كتابخانه اي ساير مراكز  ،حسب درخواست و بر طبق قوانين و تعرفه هاي سازماني مراكز اسنادي و
كتابخانه ها.

خدمات آسيب شناسي و آسيب زدائي

به دليل سرعت بسيار زياد تخريب آثار توسط فرايند هاي
فرسودگي شيميائي ؛بيولوژيكي و زيست محيطي ؛تعيين نوع
آسيب ها ؛چگونگي رفع آسيب ها و اعمال روشهاي حفاظتي مي
تواند ازتخريب بيشتر منابع جلوگيري نمايد خدمات ارائه شده
در اين قسمت شاملموارد زير است كه بر طبق تعرفه هاي تعيين
شده به متقاضيان ارائه مي شود:
•ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي در خصوص شيوه هاي
صحيح حفظ و نگهداري آثار به مراكز دولتي و خصوصي.
• اجراي طرح هاي پشتيباني و نظارت در زمينه راه اندازي و
تجهيز بخش آفت زدائي  ،كارگاه مرمت و آزمايشگاه آسيب شناسي.

•انجام آزمايش هاي تخصصي بر اساس استاندارد هاي بين المللي
در زمينه ساختار فيزيكي و شيميائي آثار كاغذي آزمايش گراف سي
،هرزبرگ ،باقيمانده قليائيpH،استخراجي،كاغذ،فرسودگي،تسريع
شده ،تست كشش و)....
• پايش محيطي مخازن آرشيو ها و كتابخانه هاي عمومي و
خصوصي
هواي كليه مخازن نگهداري منابع آرشيوي و كتابخانه اي به
داليل متعدد مي تواند دچار آلودگي هاي بيولوژي و شيميائي
شوند به همين علت بررسي سطوح آلودگي در دوره هاي زماني
مشخص و انطباق آن با سطوح استاندارد ؛ از اهميت ويژه اي در
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حفاظت منابع با ارزش بر خوردار است  .در پايش هاي محيطي
بر طبق تجزيه و تحليل آماري ؛ اطالعات بدست آمده در خصوص
تعداد واحد هايتشكيل دهنده كلني آلودگي بيولوژيكي در واحد
حجم هوا ي مخازن از نظر قرار گرفتن در سطوح ايده ال و يا
رسيدن به خطوطهشدار و بحران مورد بررسي قرار مي گيرد تا
در موارد مقتضي اقدامات اصالحي مورد نياز براي رفع آلودگي از
مخازن صورت گيرد.
انجام خدمات آزمايشگاهي اسناد آسيبديده شامل :

• نمونه برداري از آثارآلوده و شناسائي نوع آلودگي هاي
بيولوژيكي
• بر طرف نمودن الحاقات اضافي (مرمت هاي قديمي )با
استفاده از ابزار و حاللهای مناسب
 •پاكسازي و زودودن عوامل مخرب از روي آثار مكتوب با
استفاده از محلول هاي مناسب با استفاده از ابزار و حالل هاي
مناسب
•تعيينpHاسيديته و اسيد زدائي آثار شكننده
اقدامات فوریتی در زمان بحران
اولين اقدام پس از خيس شدن اسناد و كتابها خشك كردن
آن ها است،چون كپك ها ظرف  48ساعت رشد خواهند كرد و
اسناد وكتابها را آلوده مي كنند.	
پس آن ها را در معرض هواي آزاد و دور از نور مستقيم خورشيد
قرار دهيد.	
اغلب عكس ها نسبت به خطر آب بسيار حساس هستند و آسيب
حاصل از آن گاهي اوقات غير قابل برگشت مي باشد.	
اگر سند شما تك برگ است آن را روي كاغذ خشك كن در
معرض هواي آزاد قرار دهيد.	
عكس ها،پرينتها،نگاتيوها و اساليدهاي رنگي خيس و مرطوب
بايد هوادهي شوند.	
به خاطر اليه حساس موجود روي عكس و ژالتين موجود در آن
عكسها را بايد رو به باال قرار دهيد تا از چسبندگي آن با سطوح
جلوگيري شود.	
از لمس كردن سطوح عكس هاي خيس و مرطوب به شدت

خودداري نماييد.

نكته :در هنگام خشك كردن و هوادهي عكس ها دقت داشته
باشيد چون اليه حساس روي عكس ها،نگاتيوها و اساليدهاي رنگي
خيلي زود جال و شفافيت خود را از دست مي دهند اين كار بايد
در مدت كوتاهي انجام پذيرد.اين مواد را روي يك طناب يا بند كه
در آن از مواد كنفياستفاده شده خشك كنيد و از طناب هايي كه
از مواد پالستيكي ساخته شده و سطح ساينده اي دارند استفاده
نكنيد.	
اگر عكس ها و نگاتيوهاي شما به هم چسبيده اند يا اليه
حساس روي آن آسيب ديده است حتما» با يك متخصص مرمت
عكس تماسبگيريد.	
اگر سطح عكس هاي شما با گل و الي پوشيده شده و هنوز
عكس هاي شما خيس هستند(دقت داشته باشيد كه حتما» عكس
ها خيس باشند)ممكن است اين گل و الي به آرامي با جريان
بسيار ماليمي از آب تميز و خيلي سرد پاك شوند  ،سپس آن
راخشك نماييد ودر نهايت با يك متخصص مرمت عكس تماس
بگيريد.	
دقت داشته باشيد عكس ها را منجمد(فريز) نكنيد مگر اينكه
در مورد آن با يك متخصص مشورت كرده باشيد.	


اگر عكس هاي شما خيس شده ،بايد دقت داشته باشيد كه
براي خشك كردن  ،آنها در كنار يكديگر بطوريكه اليه ژالتيني
عكس بر روي كاغذ خشك كن قرار نگيرد .سپس آنها را در
جريان هواي آزاد قرار دهيد .	
نبايد عكس ها ي آب خورده بر روي يكديگر قرار گيرند،زيرا
ژالتيني كه در سطح عكس قرار دارد سبب چسبندگي بين آنها مي
گردد.	
اگر قا بهاي شما خيس شدند ،پشتيبان هاي آن را به آرامي
باز كنيد.بعد از آن مواد درون قاب را به آرامي در آورده و آن را در
جريانهواي آزاد خشك كنيد.	
دقت داشته باشيد كه اگر مواد درون قاب شما به شيشه قاب
چسبيده باشد ،سعي نكنيد آن را جدا كنيد،به جاي آن قاب را با
همان مواددرون آن در برابر هواي آزاد قرار دهيد تا خشك شود و
براي اين كار از يك سطح صاف و مسطح استفاده نماييد.
اگر اثر آسيب ديده شما ،يك كتاب است بايد به صورت ايستاده
و عمودي و باز روي كاغذهاي خشك كن قرار بگيرد.	
دقت داشته باشيد كه كاغذهاي خشك كن را بعد از خيس
شدن تعويض نماييد.	
هنگام خشك شدن كتاب هر از چند گاهي آن را باال و پايين
كرده و جا به جا نماييد.	
بين صفحات خيس كتاب كاغذ خشك كن يا كاغذهاي مومي
قرار دهيد،بين هر  20صفحه از كتاب يك كاغذ مومي يا خشك
كن قراردهيد.	
دقت داشته باشيد كه از كاغذهاي خشك كن رنگي استفاده نك

نيد.
اگر كتاب شما داراي صفحات گالسه است از قرار دادن كاغذ
خشك كن بين صفحات آن خودداري كنيد،چون كاغذهاي گالسه به
خاطر دارابودن ژالتين به كاغذ خشك كن مي چسبد.	
مي توانيد از پنكه برقي جهت خشك كردن اسناد و كتابهايتان

استفاده كنيد.
مي توانيد از باد سرد سشوار جهت خشك كردن صفحات آب
خورده استفاده نماييد.	
كتابها را لمس كنيد ،اگر كتابها ديگر خيس نيستند ولي سرد
هستند آنها را برداشته و ببنديد.سپس بر روي يك سطح صاف و
محكم قرار داده و يك وزنه سبك بر روي آن قرار دهيد تا كجي
و بدشكل شدن جلدكتابها به حداقل برسد.در اين فاصله بايد
چندين بار آن را چك كنيد تا مطمئن شويد كه هيچ كپكي در
ميان آن رشد نكرده است.	
اگر كتاب شما چاپي است و صفحات آن در اثر رطوبت به هم
چسبيده اند،مي توانيد با شناور كردن آنها در سينك هاي مخصوص
و بامهارت خاص عمل جداسازي را انجام دهيد.	
اسناد و كتابهاي مرطوب را به هيچ وجه تحت تاثير فشار
مكانيكي قرار ندهيد.زيرا با اين كار شرايط را براي رشد كپك ها و
قارچ هافراهم ميكنيد.	
اگر قسمتي از فيلم خيس شده باشد بايد فيلم را از حالت
پيچيده باز كرده و در هواي آزاد خشك نمود تا باعث چسبندگي
اليه هاي فيلمنشود.	
براي ديسك هايي كه كمي مرطوب شده اند بايد از باد
سرد سشواراستفاده كرديا آن ها را در معرض هواي آزاد
قرارداد.	
ديسكهايي كه كامال» خيس شده اند را از قاب پالستيكي
بيرون آورده و براي خشك شدن در هواي آزاد آويزان ميكنيم
سپس در قابجديد قرار مي دهيم.	
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آشنایی با عوامل آسیب رسان به اسناد  . . .گروه مدیریت اسناد و مدارک

سیلور فیش

مشخصات ظاهري:
 حشرات باريك اندام،كوچك و بدون بال در حدود 10-15ميليمتروبعضي از انواع آنها
تا  20ميليمتر رشد ميكنند.اين حشرات نقرهاي رنگ هستند و به آساني مي توان آنها را
از روي دو شاخك و سه ضميمه موجود در دمشان تشخيص داد و اغلب در شب فعاليت
مي كنند.
زيستگاه:
 دربسياري از ساختمان ها وجود دارند،ولي محل هاي مرطوب و انبارهاي سرد را براي
سكونت ترجيح مي دهند.
خوراك:
 اين حشره مي تواند ماهها بدون غذا زندگي كند،ولي اگر بهكتاب دست يابد آن را تا
قسمت داخلي عطف كتاب كه آغشته بهچسب يا ژالتين است مي بلعد،جلد كتاب را مي
خورد تا به چسب آن برسد .اين حشره پروتئين،گوشتهاي آلوده،آرد ،كاغذ وچسبها را
دوست دارد.
توليد مثل:
 در مدت زماني كه جلد كتاب را مي خورد دائما» توليد مثل مي كند.فضاي تاريك
پشت كتابها در قفسه  ،پشت كاغذ دركشوها و محفظه ها مكان مناسبي براي تخم گذاري
آنهاست.تخمها پس از دو هفته،البته در صورت مساعد بودن درجه حرارتو ميزان رطوبت
محيط تبديل به نوزاد مي شوند و پس از سه ماه اين نسل جديد بالغ شده،شروع به تخم
گذاري خواهندكرد.

شپش کتاب

ترجيحمي دهد و گاهي هزاران حشره در ال به الي صفحات كپك
زده يك كتاب وجود دارد .اين حشره كتان،ابريشم طبيعي و چرم
را برساير مواد ترجيح مي دهد.
توليد مثل:
نوع ماده اين حشرات توليد مثل بدون لقاح دارند.تخم هاي آنها
سفيد رنگ و بيضي شكل هستند.نوزادها به جز آنهايي كه فاقد
بال هستند ،وقتي به حد كافي رشد كردند از تخم بيرون مي آيند.
نوزادان طي رشد كردن چندين بار پوست اندازي مي كنند.تعداد
دفعات پوست اندازي آنها انواع مختلفي دارد،اما اكثريت آنها
شش مرحله پوست اندازي مي كنند.بعضي از انواعاين حشرات در
سال فقط يك بار توليد مثل مي كنند،در صورتيكه انواع ديگر آن
ممكن است در سال بيشتر از هشت مرتبه توليدمثل داشته باشند.
اگر شرايط مهيا باشد فرايند توليد مثل آنها در كمتر از بيست و
پنج روز انجام مي پذيرد.دوره زندگي اين حشرات در حدود 110
روز مي باشد.

مشخصات ظاهري :
حشره ريز سفيد يا خاكستري رنگي است كه اندازه آن از نوك
سنجاق تجاوز نمي كند.
زيستگاه:
اين حشرات به ويژه در تابستان و پاييز در ساختمان ها  ،به تعداد
زياد يافت مي شوند و پيوسته در جستجوي مكان هايمرطوب و
تاريك هستند.معموال» در مكان هايي كه سبزيجات و يا فضوالت
حيوانات جمع آوري مي شود زندگي مي كنند.اين حشرات عالوه
بر آنكه در كتابها پنهان مي شوند داخل كمدها،پشت ستون هاي
چوبي،نزديك لوله هاي آب و فاضالب و ساير محل هاي مرطوب
نيز يافت مي شوند.
خوراك :
آنها تقريبا» همه چيز را مي خورند.شپش كتاب قارچها ي
ميكروسكوپي كتابهاي كپك زده را به سلولز و ژالتين و چسب
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سوسک حمام

خوراك:
چسب،سريش،كاغذ و پارچه خوراك هاي مناسبي براي اين
آفت هستند.اين حشرات از پارچه و كاغذ عطف كتاب شروع به
خوردن مي كنند تا به كاغذ كتاب برسند،ولي به ندرت به قسمت
دروني جلد و صفحات كتاب رخنه مي كنند.اين حشرات مايع سياه
رنگي ترشح مي كنند كه سبب لك شدن مواد مي گردد.
توليد مثل:
جنس ماده سوسك حمام تخم خود را درون كيسه اي كه در
بدنش وجود دارد حمل مي كند تا به جاي مناسبي كه غذا،زباله و
چيزهاي ديگر در دسترس باشد و درجه حرارت و رطوبت محيط
نيز مناسب باشد برسد.در اين محل است كه تخم ريزي مي كند تا
تخم پس از طي زمان الزم به سوسك تبديل شود.

مشخصات ظاهري:
بدن هاي پهن و كشيده قهوه اي يا سياهرنگ دارند و بيش
از هزار نوع از اين موجود در سراسر جهان وجود دارد.خوشبختانه
فقط پنج نوع از سوسك هاي حمام به مواد كتابخانه عالقه دارند.
زيستگاه:
بيشتر انواع آن خاص مناطق استوايي و نيمه استوايي است.
درجاهاي كثيف و مرطوب و داراي دماي باال زندگي مي كنند و
حامل كثافات و آلودگي ها هستند و در طول روز در ميان شكاف
ها و ترك هاي اجسام و ديواره ساختمان ها پنهان مي شوند و شب
هنگام براي حمله بيرون مي آيند.

کرم کتاب
مشخصات ظاهري:
كرم كتاب نام يك نوع كرم به خصوص نيست،بلكه اصطالح
عامي است كه به الرو (نوزاد حشره)صد و شصت نوع سوسك كه در
سراسر دنيا يافت مي شود نيز اطالق مي گردد.اين الروها و حشرات
بالغ به ندرت از مخفيگاه خود بيرون مي آيند،لذا كمتر بهچشم مي
خورند.طول بدن الرو در حدود يك ميليمتر است.
زيستگاه:
در انبارهاي غله و مراكز تهيه غذا رشد مي كند،تكثير مي شود
و توسط كبوترها و جوندگان به ساير ساختمان ها منتقل ميگردد.
اين حشرات معموال» در كتابخانه ها شرايط مناسبي براي تكثير
سريع پيدا مي كنند.
خوراك:
كاغذ،ژالتين موجود در عكس و اساليد

توليد مثل:
اين حشرات تخم هاي خود را در لبه كتابها مي گذارند و
بيشتر لبه پاييني كه نزديك قفسه است را ترجيح مي دهند.پس از
اينكه الروها از تخم بيرون آمدند شروع به خوردن كتاب مي كنند
و حفره هايي در ال به الي صفحات و جلد كتاب به وجود مي آورند
 .اين حشرات نوعي ماده چسب دار از خود ترشح مي كنند كه
اغلب صفحات كتاب را به يكديگر مي چسبانند.مدفوع آنها شبيه
خاك نرمي است كه در حفره اي كه كنده اند و بر روي قفسه ها
يافت مي شود.اين كرمها تا زماني كه در مرحله دگرديسيهستند
در اين حفره ها زندگي مي كنند ولي پس از شكافتن پيله،حشره
بالدار خارج شده،شروع به خوردن كتاب مي كنند تاراهي به خارج
بيا بند و در آنجا شروع به توليد مثل كنند.گاهي آستر لعاب مانند
اين حفرهها طوري صفحات كتاب را به هم ميچسباند كه هنگام
باز كردن كتاب،صفحات آن به شدت صدمه مي بينند.

21
نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال سوم  -شماره  - 16دی ماه 1396

کتاب های کمیاب در کتابخانه ملی ایران  . . .گروه مدیریت اسناد و مدارک
دسترسی به کتاب های کمیاب و مربوط به دهه های گذشته همواره
از دغدغه های پژوهشگران ،محققان ،دانشجویان و سایر اقشار مردم بوده و
هست .اما اکنون کتابخانه ملی بخش اعظمی از نیازهای پژوهشی عالقه مندان
را برطرف کرده است.
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از ایرنا ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی
گنجینه ارزشمندی از فرهنگ و تمدن کشور و مکانی درخور توجه همه اقشار
از دانشجویان وفرهیختگان تا نخبگان و استادان دانشگاه است.
کتابخانه ملی دارای هشت مـرکـز مهم و تخصصـی کتابداری و مجمـوعـه
هـای کتاب های مرجع و غیـر مرجع چاپی ،نسخـه هـای خطـی و کتاب
های نادر ومنابع غیرکتابی است.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی وظیفه گردآوری ،حفاظت ،سازماندهی و
اشاعه اطالعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران
و یا متعلق بهایرانیان خارج از کشور را عهده دار است.
گردآوری ،حفاظت ،سازماندهی و نشر اطالعات مربوط به آثار مکتوب و
غیرمکتوب در زمینه ایران شناسی و اسالم شناسی ،خصوصا انقالب اسالمی
به رهبری امام(ره) ،اخذ تصمیم های الزم برای صحت ،سهولت و سرعت در
امر تحقیق و مطالعه در همه زمینه ها با هدف اعتالی فرهنگ ملی و انجام
تحقیقات مربوطه و انجاممشاوره ،نظارت ،هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامه
ریزی و سازماندهی کتابخانه های کشور از دیگر وظایف این سازمان است.
بخش های مختلف کتابخانه
کتابخانه های جانبی کتابخانه ملی شامل کتابخانه کودکان و نوجوانان،
کتابخانه عمومی ،کتابخانه نابینایان ،بخش ایرانشناسی و اسالم شناسی است.
کتابخانه کودکان و نوجوانان بخش کتابخانه ای استاندارد برای ارائه خدمات
به گروه سنی  7تا 14سال است که تهیه کتاب و منابع غیرکتابی منتشر شده
در داخل و خارج از کشور برای کودک ،نوجوان و پژوهشگران این حوزه از
جمله وظایف آن است .ارائه خدمات جانبی نظیر قصه و شعرخوانی ،نمایش
فیلم ،معرفی تازه های منابع کودک و نوجوان در سایت و آرشیو دو نسخه از
کتاب های دریافتی برای نسلهای بعدی و امانت نسخه سوم در کتابخانه را
از دیگر وظایف این بخش از کتابخانه است .بیش از یکصد هزار نسخه کتاب
به زبان های فارسی ،التین و بریل(خاص کودک و نوجوان نابینا) 33 ،عنوان
نشریه و منابع غیرکتابی شامل سی دی ،کاست ،لوح آموزشی در کتابخانه
کودک و نوجوان وجود دارد.
کتابخانه عمومی
کتابخانه عمومی از تاالرهای کتابخانه ملی است که استاندارد و الگوسازی
و وظایف ذاتی یک کتابخانه عمومی را به عنوان خط مشی خود دنبال می کند.
از جمله وظایف قانونی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،انجام مشاوره ،نظارت،
هدایت ،ارائه خدمات فنی و برنامه ریزی و سازماندهی کتابخانه های کشور
است از این رو وجود یک کتابخانه عمومی استاندارد به عنوان الگویی برای
دانشجویان رشته کتابداری و همچنین مدیران بخش های مختلف فرهنگی
که ایجاد و تجهیز کتابخانه عمومی جزو وظایف آنهاست ،امری ضروری به
نظر می رسد .این کتابخانه میراث ملی و فرهنگی کشور است که نگهداری
و حفظ منابع بخصوص برای آیندگان وظیفه ذاتی آن است .وجود کتابخانه
عمومی با مخزنی مجزا ازکتاب های مازاد مخازن اصلی ،خدمات امانت خارج
کتابخانه را نیز برای مراجعان فراهم آورده هرچند این کتابخانه با اتکا به
جایگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می تواند ،به عنوان حلقه اتصال
میان کتابخانه های عمومی سراسر کشور و کتابخانه ملی ،شرایط بهتری برای
ارتقای همکاری های علمی ،پژوهشی وفرهنگی فراهم آورد.
بخش ایران شناسی و اسالم شناسی
کتابخانه ملی از ابتدای تاسیس در سال  1316شمسی ضمن جمع آوری
منابع مختلف ،اقدام به گردآوری کتاب های ایران شناسی هم کرد ،در آغاز،
کتاب ها ازمدرسه دارالفنون و کتابخانه وزارت معارف به کتابخانه ملی منتقل
شد ،سپس به تدریج کتاب های ایران شناسی منتشر شده در کشورهای دیگر
خریداری و بهمجموعه اضافه شد.
ایران شناسان و مولفان خارجی نظیر آرتور کریستن سن ،آندره گودار،
هانری کربن ،و مولفان ایرانی کتاب هایی به کتابخانه اهدا کردند هرچند
کتاب هایی به زبانآلمانی در زمان هیتلر به ایران اهدا که بخشی از آن به این

مجموعه افزوده شد .یادآور می شود :پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مجموعه
ایران شناسی کتابخانه پهلوی هم به این بخش انتقال یافت و از مجموعه
خصوصی دکتر فخرالدین شادمانهم حدود  700جلد کتاب وارد این بخش
شد .ابتدا در این کتابخانه کتاب ها به ترتیب ورود به کتابخانه در قفسه ها قرار
می گرفت و چون کتاب های مربوط به ایران هم در میان آنها قرار داشت ،بر
اساس زبانآنها تقسیم بندی شد اما در سال  1341شمسی و در زمان ریاست
ایرج افشار همه انتشارات مربوط به ایران جداسازی و تقسیم بندی موضوعی
شد .پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،این بخش با عنوان ‹بخش ایران
شناسی و اسالم شناسی› به انجام وظیفه دائمی خود برای گردآوری ،حفاظت،
سازماندهی و اشاعه اطالعات مربوط به آثار مکتوب به زبان فارسی و عربی
که با مباحث خاص ایران و اسالم ارتباط دارد ،ادامه داد .در حال حاضر این
مجموعه دربرگیرنده بیش از  60هزار جلد کتاب 600 ،عنوان نشریه و دو هزار
و  500عنوان پایان نامه دکتری و بیشتر به زبان های آلمانی،فرانسه ،انگلیسی
و روسی است که از طریق خرید ،اهدا ،مبادله تهیه شده است.
منابع این مجموعه به دو دسته آثار مربوط به پیش از اسالم و بعد از
اسالم تقسیم می شود و ارزشمندترین منابع این مجموعه ،سفرنامه های
خاص ایران و بالغ بر 260عنوان است که تعدادی از این سفرنامه ها در قرن
های هفدهم و هجدهم میالدی به چاپ رسیده و اکنون جزء کتاب های نایاب
به شمار می آید .همکاری در زمینه شناسایی منابع مرتبط جهت سفارش
خرید ،همکاری در طراحی روش های حفاظت و نگهداری از منابع ،همکاری
در برقراری ارتباط و ایجادشبکه های الزم بین مراکز ایران شناسی و اسالم
شناسی داخلی و خارجی و همکاری درطراحی ،تدوین و انتشار فهرست ها،
نمایه ها ،کتاب شناسی و دیگرابزارهای اشاعه اطالعات از جمله وظایف این
بخش است.
منابع غیر کتابی
منابع غیرکتابی کتابخانه ملی از مهم ترین مراکز نگهداری مدارک غیر
کتابی است .این منابع شامل اشکال مختلف مدارک دیداری -شنیداری،
دیجیتالی و آثاردیگری نظیر پایان نامه ،بروشور ،پوستر ،عکس ،کارت پستال،
تندیس ،تمبر ،تقویم و نظایر آن است که بالغ بر حدود  47نوع و جمعا یک
میلیون رکورد هستند .برخی از این اسناد و مدارک در نوع خود منحصر به
فرد است ،اسالیدها در موضوعات گوناگون و شامل تصویر اماکن تاریخی،
مذهبی ،شهری ،روستایی ،مناظر ،مردم ،جنگ ،انقالب و اعالمیه ها مربوط
به گروه ها و احزاب مختلف است که قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی به
مناسبت های گوناگون منتشر شده است.
وضعیت مخازن
مجمـوعـه اصلـی کتابخانه ملـی در مخزن های بسته و در زیرزمین
نگهداری می شود ،مجموعه ها و منـابـع مرجع (عمومی و تخصصی) در سالن
های قرائت و بهصورت نظام قفسه باز در دسترس مراجعه کنندگان هستند.
کالم آخر
ایران اسالمی به خاطر قدمت و پیشینه خود تاثیرات فرهنگی عمیقی
را بر مناطقی از حوزه پیرامونی خود به جا گذاشته؛ مناطقی که امروزه جزو
قلمروی سیاسی ایران نیستند اما گنجینه ای از علوم و معارف اسالمی و
ایرانی را در خود جای داده اند.
کتابخانه ملی یک مجموعه غنی است که سهم زیادی در ارتقای فرهنگ
جامعه و علوم انسانی دارد .این مکان آثار ارزشمند و بی بدیلی را درخود جا
داده که سرمایه گذاری در آن میراث فرهنگی را به نسل های آینده منتقل
می کند.
در سازمان اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺮاث
ﻣﻌﻨﻮی کشور ،دو میلیون و  700هزار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﮐﺘﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﯿﮑﺮو ﻓﯿﻠﻢ و آﻟﺒﻮم ﻫﺎی
ﻋﮑﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  700ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز
نگهداری می ﺷﻮد.
در این مرکز همچنین  38ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ و  34ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻨﮕﯽ
نگهداری می شود که ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﺨﺎزن آن در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
منبع  :سایت کتابخانه ملی ایران
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معرفی منابع مدیریت اسناد و مدارک
Managing Local Government Archives
مدیریت آرشیوهای محلی

Our

Personal Archiving: Preserving
Digital Heritage
آرشیو شخصی ،حفظ میراث دیجیتالی ما

Digital Preservation for Libraries,
Archives, and Museums
حفظ دیجیتالی برای کتابداران ،آرشیویست ها و
موزه ها

Digitization
and
Digital
Archiving: A Practical Guide for
Librarians (Practical 
Guides for
Librarians)

دیجیتالی سازی و بایگانی دیجتیالی ،راهنمای
عملی برای کتابداران

Digitizing
Audiovisual
and
Nonprint
Materials:
The
Innovative Librarian›s Guide:
The Innovative Librarian›s Guide

دیجیتالی کردن مواد سمعی و بصری و غیر چاپی:
راهنمای کتابداران نوآور

مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر  31تهــران در
راســتای اجــرای سیاســت هــای نظــام علمــی کاربــردی مهارتــی
کشــور و تجــاری ســازی تولیــدات و یافتــه هــای فرهنگــی و هنــری
و نیــز کمــک بــه اصــاح ،توانمندســازی و توســعه آمــوزش هــای
مهارتــی منابــع انســانی ،ایــن بخــش آمادگــی برنامــه ریــزی و
اجــرای کلیــه کارگاه هــای آموزشــی ،جشــنواره هــا ،نشســت هــای
تخصصــی و دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت و تــک پودمانــی در
زمینــه کارآفرینــی ،طراحــی و پیــاده ســازی طــرح هــای کســب و
کار فرهنگــی و هنــری و نیــز توســعه برنــد هــا و تجــاری ســازی
تولیــدات فرهنگــی و هنــری کشــور را دارد.
با ما تماس بگیرید:
 88455415داخلی  ( 107مدیریت فرهنگی و پژوهشی )

