
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Implementation and review of document management challenges 
and project-based organizations  

 
  
 
  

 
Abstract 

 
constraction companies due to the nature of the project oriented have a high volume of 
resources, information and technical documents included the right level of dispersion and 
details in the organisation. On the other hand project managers to their decisions require 
accurate and on time information and the latest version of the technical edits, though any 
type of failure in data, processing and its flow, leading to problems such as delays in project 
rework, increase project costs, reduce quality and will make a claim. Since this information is 
not recorded in a specific organizational unit. In this paper mentioned the importance of 
creating an organization system and projects. The following discussed the steps of designing 
and implementing management systems of engineering documents. The results are presented 
in development foundation and endowment of Yazd. 
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 چکیده

 

اطالعات و مدارک فنی و  های عمرانی به علت ماهیت پروژه محور بودن خود دارای حجم باالیی از منابع،شرکت در

ها و پرسنل باشد. از طرفی مدیران پروژهمهندسی است که در سطح باالیی از پراکندگی و جزییات در سازمان می
های فنی های خود نیاز به دریافت اطالعات صحیح و به موقع و آخرین ویرایشدفتری و کارگاهی برای تصمیم گیری
اطالعات، پردازش و جریان آن، منجر به ایجاد مشکالتی چون تأخیر در پروژه،  دارند که هر گونه نارسایی در ورود

های پروژه، کاهش کیفیت و ایجاد ادعا خواهد شد. با توجه به اینکه این اطالعات در یک دوباره کاری، افزایش هزینه
ن این سیستم در سازمان و شود. در این مقاله به اهمیت به وجود آمدواحد سازمانی خاصی ثبت، ضبط و نگهداری نمی

ها اشاره شده است. در ادامه به تشریح گام به گام جهت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد و مدارک پروژه
یزد  مهندسی در سازمان پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از شیوه معرفی شده در بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان

 .ستطراحی و پیاده سازی شده ا
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 مقدمه

باشد که های عمرانی نداشتن سیستم مدیریتی مناسب برای نگهداری، ثبت و انتقال اطالعات میهای شرکتاز جمله بزرگترین چالش

شود که باید تدابیر خاصی را اتخاذ نمود. از طرفی حاکم بودن دن اطالعات زائد و پراکندگی زیاد در سازمان میاین امر باعث به وجود آم

های عمرانی باعث شده است که کلیه گزارشات در هیچ کجا ثبت و نگهداری نشود. این تدابیر دهی در شرکتفرهنگ شفاهی گزارش

های عمرانی شده که کلیه اسناد و مدارک مهندسی، د و مدارک مهندسی در شرکتباعث به وجود آمدن واحدی به نام مدیریت اسنا

گردد. در مقاالت انجام شده به راه شود و باعث انتقال درست اطالعات میها، گزارشات، صورت جلسات و غیره ثبت و نگهداری مینامه

است و فقط به بررسی و تشریح عوامل موثر مانند  کارهای چگونگی طراحی سیستم مدیریت اسناد و مدارک مهندسی پرداخته نشده

های های عمرانی و یا شرکتسهولت اجرا، هزینه، دسترسی به اسناد و غیره پرداخته شده است. همچنین یک سازمان خاص مانند شرکت

موانع موجود بر سر راه ها چگونگی طراحی ساختار و مشکالت و صنعتی و غیره مورد بررسی قرار نگرفته است. مشکل اصلی در سازمان

باشد که در این مقاله به بررسی چگونگی طراحی و پیاده برای پیاده سازی و اجرا و آشنا نبودن به فواید این سیستم در مجموعه می

ن سازی واحد مدیریت اسناد و مدارک مهندسی و رفع مشکالت و موانع پیش رو و بررسی فواید پیاده سازی و وجود این واحد در سازما

  ]9[پردازیم.می
 
 

 تعاریف

تعریف سند: هر نوع سند و مدرک فنی )از قبیل نقشه ها، صورت وضعیت و ...( و غیر فنی )از قبیل نامهه هها، مکاتبهات و ....( کهه 

توسط یک سازمان برای منظور خاصی ایجاد شده، که از نظر اطالعات محتوای آن در امور اجتمهاعی، اداری، مهالی، فنهی و غیهره 

 .]2[رای ارزش باالیی می باشد و قابلیت انتقال و تبادل اطالعات می باشد و باید به نحوه درست دریافت و نگهداری شونددا
 

 :زیر باشد یک طبقه بندی منطقی و صحیح که اساس تشکیل مدرک است، باید دارای خصوصیات

م که با بکارگیری نیروی انسانی با تجربه و ابزارهای عبارتست از دسترسی به اسناد و مدارک بایگانی در حداقل زمان الز سرعت:

 کند.ضروری و روش مناسب تحقق پیدا می

 های فردی.جلوگیری از اعمال سلبقهو  اسناد و مدارک سهولت: عبارتست از انتخاب مناسب ترین روش برای طبقه بندی

این عمل با ؟ رد نیاز در بایگانی وجود دارد یا خیراطمینان: عبارتست از پاسخگویی صریح به متقاضی از اینکه سند و مدرک مو

 کند.بکارگیری ابزارهای مناسب و گوناگون تحقق پیدا می

 .توسعه پذیری: عبارتست از توجه بایگانیست به آینده سازمان و افزایش اسناد و مدارک و ارائه روش مناسب

 فرادی که از این سازمان منفعت دارند، می شود.ذینفعان شامل کلیه سازمان ها، شرکت های خصوصی، دولتی و کلیه ا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات پیشین

های با موضوع مدیریت مدارک منتشر نمودند به بررسی اسناد و مدارک در پروژه 6831 ای که آقای آخوندی در سالدر مقاله

EPC پرداخته و سپس به شرح نحوه شماره های تهیه و تنظیم اسناد و مدارک پرداخته شده است که در ابتدا به روش پتروشیمی

های خوبی برای شماره گذاری و پیگیری در این مقاله به شیوهو نحوه پیگیری و ردیابی آن پرداخته است. گذاری یک مدرک 

به بایگانی الکترونیکی نشده است که همان ای  باشد و هیچ اشارهبه صورت کاغذی و دستی می پرداخته شده است اما بایگانی

 [3].رو خواهیم شدپروژه و شرکت پیش ت عمده و عدیده را در طول عمرمشکال

به نام سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد، ابزار مدیریت دانش  6831 های بسته نگار و ریاحی مدوار در سالای که خانمدر مقاله

و فاضالب استان البرز بوده است، در صریح منتشر نمودند، که پیاده سازی این سیستم در معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب 

های مدیریت اسناد الکترونیکی و های مدیریت دانش پرداخته است، سپس به بررسی سیستمابتدا به تعریف جامعی از سیستم

سازی آنها و در انتها به مطالعه موردی چگونگی کدبندی، تهیه ساختار درخت فرعی و نرم افزار و گزارش گیری چگونگی پیاده

داخته شده است ولی اشاراتی به فواید ایجاد این سیستم، مشکالت و موانع پیش رو نشده است که این موضوع خود ضعف پر

 [5].دهدمقاله را نشان می

الکترونیکی ارائه  ای که آقای دیباج در کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی با موضوع یکصد سال تجربه آرشیودر مقاله

ای به بررسی های آرشیو اسناد الکترونیکی پرداخته است و اشارههای پروژه محور نکرده و فقط به روشای به سازماننمودند اشاره

 باشد و حتی اشارهها نشده است که خود ضعف بزرگی میها و پروژهمشکالت، موانع، فواید پیاده سازی این سیستم در سازمان

 .[4]کردن ساختار نرم افزار نشده است گونگی درستای به چگونگی پیاده سازی این سیستم و چ

آقایان کاظمی و رمضانی در پژوهشی  تعیین رابطه بین از آنجایی که به اشتراک گذاری اطالعات در سازمان امری حیاتی است، 

ررسی کرده را ب "علمی و اسناد "شخصی ترس از دست دادن ارزش های"اعتماد در مدیریت و به اشتراک گذاری دانش از طریق 

در مقاله پور سلیمانیان به اهمیتاسناد وحقوق مالکیت معنوی رسیدگی شده است، خصوصا زمانی که نیاز به ایجاد  .]6[دان

مدیریت دانش سیستم های ملی است، همینطور زمانی که از مدل مدیریت جدید استفاده شده اثرات آن مورد بررسی  نوآوری یا

فرایند از طریق  رای ایجاد و حفظ سازمان یادگیریب ی مسیرو شهایی به طراحی  نوری رستمیآقایان ا .[7] قرار گرفته است

است. ایده مدیریت دانش پرداختند. فرآیند مدیریت دانش شامل خلق دانش، اسناد دانش، انتشار دانش و عناصر برنامه دانش 

ات قابل توجهی در ایجاد سازمان های یادگیرنده و بهبود اصلی این مقاله نقش بسزایی در فرآیند مدیریت دانش ایفا می کندو اثر

 .[9] عملکرد سازمانی دارد

 



 

 

 

 

 

  سیستم مدیریت اسناد و مدارک

ها تهیه گزارشات و ثبهت آنهها یکی از اهداف مهم پروژه. [8]نگرانی اصلی هر هر سازمان حفظ و مدیریت صحیح اسناد خود است

لذا نحهوه های مهندسی تا انتهای پروژه باید این گزارشات آماده ثبت و نگهداری شود، عالیتباشد که از ابتدای فدر طول پروژه می

باشد که با باالتر رفتن درصد پیشرفت پروژه و تعداد پروژه ها این گزارشات، اسناد و مهدارک افهزایش پیهدا نگهداری آنها مهم می

اکسپدیشهن پریمهاورا  ن با نهرم افهزار ههای موجهود در بهازار ماننهدخورد که می توانموده و ثبت و نگهداری آنها به مشکل بر می

(Primavera expedition) و نرم افزار های فارسی که شرکت ها برای مصارف خاصی تهیه می کنند استفاده نمود. 

 

 مشکالت عدم وجود سیستم مدیریت اسناد و مدارک

ارد تن سیستم مدیریت اسناد و مدارک مهندسی می توان به موها در صورت نداشهای فراوان سازماناز جمله مشکالت و چالش

 زیر اشاره کرد:

-ها مدارک در بخشهای مختلف سازمان در بعضی از سازمانهای متعدد در بخشپراکندگی اسناد و مدارک در بایگانی -9

 شود.داری میباشد و هر مدرک در قسمت مخصوص خود ثبت و نگههای مختلف بایگانی شده و به صورت متمرکز نمی

های پروژه محور، کلیه اسناد و های متعدد از یک سند و عدم هماهنگی در بروز رسانی اسناد سازمانوجود نسخه -2

مدارک را به تعداد زیادی کپی نموده و هر بخش برای خود بایگانی دستی جداگانه دارد که خود باعث ایجاد هزینه و 

 شود.وقت می

ام نیاز به آنها در صورتی که به یک مدرک به صورت ضروری نیازمند باشیم به راحتی در دسترس نبودن اسناد در هنگ -1

 دسترسی به آن نداریم و باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن آن بگذاریم.

عدم مدیریت متمرکز بر نحوه دسترسی و بروز رسانی اسناد به علت متمرکز نبودن مدارک در یک واحد سازمانی،  -4

 باشد، از جمله فراموش کردن، گم شدن و غیره.انی مدارک با مشکالت عدیده مواجه میپیگیری و بروز رس

ای باشد که کلیه افراد به آنها دسترسی عدم کنترل یکپارچه در دسترسی مجاز به اسناد کلیه اسناد و مدارک باید بگونه -3

 داشته باشند و سطح دسترسی برای افراد مشخص شود.

های کاغذی هیچ گونه امنیتی ی و پشتیبان در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه در بایگانیهای حفاظتعدم وجود سیستم -6

توان اطالعات را در چندین پایگاه داده ذخیره برای حفظ و نگهداری مدارک وجود ندارد ولی در بایگانی الکترونیکی می

 گرفت. backupکرد و از آنها 

 



 

 

 

 

 

 

 

-های غیر مترقبه، هزینههای نگهداری شامل هزینهی سوابق اسناد و مدارک هزینههای فوق العاده باال در نگهدارهزینه -7

ها در صورت الکترونیکی شدن سیستم میریت و اسناد مدارک از ی این هزینهباشد که کلیههای انبارداری و غیره می

 بین خواهند رفت.

 

  وظایف واحد اسناد و مدارک

 

توان به موارد زیر اشاره نمود:دارک مهندسی میاز جمله وظایف واحد مدیریت اسناد و م  

اید دریافت و ارسال مدارک از خارج به داخل سازمان و بلعکس و لینک بین داخل و خارج سازمان کلیه اسناد و مدارک ب  -9

 ی شود.به داخل این واحد وارد شود، ثبت گردد، از طریق این واحد به واحدهای مربوطه ارسال، و در نهایت پیگیر      

گیرد. های الزم صورتدر صورتی که نیاز به ارسال اسناد به خارج از سازمان باشد باید از طریق همین واحد پیگیری همچنین  

ثبت اطالعات فنی مدارک اطالعات کلیه اسناد باید ثبت گردد و در صورت تغییر اطالعات دلیل و نحوه تغییر نیز ثبت  -2

 کنند.های مختلف تغییر میدالیل مختلف و در تاریخهای اجرایی که به شود مانند نقشه

های داده شده به مدارک ثبت تغییرات ورود و خروج مدارک نحوه چرخش مدارک در سازمان و تاریخ ورود و خروج و پاسخ -1

 باید به صورت شفاف و منظم ثبت گردد.

اتفاق  که اجرایی و مالی ،حقوقی ،ت فنیشکالم ،هاها، تنگناقیتوقایع و رویدادها، ابتکارها، خالمستند سازی مدارک  -4

چنانچه این تدابیر مستند شوند، کمک مؤثری به پرهیز از دوباره ، شودها و تدابیری اتخاذ میحلافتد و برای هریک راهمی

 .شودگرایی میکاری و تجربه

های صادره کنترل گردش اسناد و مدارک به سهولت قابل کنترل بوده و دیگر کنترل صحیح گردش مدارک بر اساس فرمت -3

 نگران مفقود شدن اسناد و مدارک نبوده و آخرین وضعیت اسناد و مدارک به آسانی قابل رویت خواهد بود.

د به وضعیت توانباشد میپاسخگویی در خصوص وضعیت مدارک با توجه به اینکه این واحد در جریان روال کلیه مدارک می -6

 کنونی هر مدرک پاسخگو باشد تا زمانی که جواب نهایی مدرک داده شود و دیگر نیاز نه پیگیری نداشته باشد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فواید پیاده سازی مدیریت اسناد و مدارک مهندسی

 

فنی و غیر  های موجود کلیه مدارکگردآوری دقیق کلیه اسناد و مدارک سازمان در یک واحد و جلوگیری از پراکندگی -9

توان در زمان مشخص و شود و به راحتی میفنی در این بخش گردآوری شده و از پراکندگی مدارک جلوگیری می

 کوتاه به مدارک دسترسی پیدا کرد.

توان باشد و میدر دسترس بودن کلیه اسناد و مدارک کلیه اسناد و مدارک به صورت فایل الکترونیکی در دسترس می -2

صوص آن مدرک )در مرحله طراحی سیستم توضیح داده شده است( به سهولت و در مدت زمان اندک به وسیله کد مخ

 به مدرک دست پیدا نمود.

گردش صحیح و فراهم نمودن کنترل بیشتر روی اسناد و مدارک در سازمان گردش صحیح مدارک در سازمان به وجود  -1

 شود. رل بیشتر  روی کلیه مراحل گردش هر مدرک میآید و باعث جلوگیری از مفقود شدن مدارک و همچنین کنتمی

های الکترونیکی بوده بنابراین دسترسی به دسترسی آسان و سریع به اسناد و مدارک اسناد و مدارک به صورت فایل -4

 گیرد.ترین زمان ممکن صورت میآنها آسان و در کوتاه

به وجود آمده در اسناد و مدارک باید ثبت گردد و به  تضمین اطالعات دقیق و به روز از اسناد و مدارک کلیه تغییرات -3

 شوند باید از آخرین تغییرات به وجود آمده مطلع بود.علت اینکه به روز می

ها باعث ایجاد ها کلیه مدارک مهندسی در سازمان و پروژهداشتن آخرین گزارش از مدارک مهندسی مانند نقشه -6

 مکتوب ثبت و ضیط گردد و همواره از آن تغییرات مطلع بود. شوند که باید به صورت شفاف وتغییرات می

کاهش خطرات از بین رفتن مدرک این سیستم به علت اینکه به صورت الکترونیکی کلیه اسناد و مدارک را ذخیره و از  -7

 شود. کند، باعث کاهش از بین رفتن و مفقود شدن مدارک میحالت آرشیو کاغذی خارج می

های فضاهای بایگانی، ها بابت فضاهای بایگانی، پرسنل و غیره در این سیستم کلیه هزینهصرفه جویی در هزینه -0

نگهداری، داشتن پرسنل زیاد، حوادث غیر مترقبه و از همه مهمتر هزینه پیدا کردن اسناد در مدت زمان طوالنی از 

 رود.بین می

انی کاغذی کاهش پیدا نموده و حتی در بعضی کاهش فضای بایگانی و حتی از بین رفتن این فضا کلیه فضاهای بایگ -1

 کند. شود که حجم کمتری را اشغال میهای کامپیوتری به جای آنها استفاده میموارد از بین رفته است و از سیستم

های دیگر افزایش کارایی در مدیریت اسناد این گزینه باعث سرعت عمل پرسنل در دادن پاسخ به واحدها و سازمان -98

 در کاهش زمان به نوبه خود تأثیر بسزایی دارد.شود که می

 



 

 

 

 

 

 

 

 های نگهداری اسناد و مدارکروش

 ترسی سریعکلیه اسناد و مدارک باید به دو صورت آرشیو کاغذی و آرشیو الکترونیکی نگهداری شود که در صورت لزوم برای دس 

ناخت کامل لین گام در طراحی و پیاده سازی سیستم، ششود. اوتر به مدرک یا سند مورد نظر از آرشیو الکرونیکی استفاده می

شود، است.های خارج از سازمان که با آنها همکاری میواحدهای داخلی سازمان و ارگان  

 

 های تهیه مدارکروش

 

 ]4[باشد:های عمرانی شامل موارد زیر میاطالعات و مدارک جاری در شرکت

 

 قراردادهای امضا شده -9

 هاها و طراحینقشه -2

 های زمانبندیرنامهب -8

 صورتجلسات فنی -0

 های آموخته شدهدرس -3

 گزارشات فنی و مهندسی -5

 هاصورت وضعیت -7

 فاکتورها -3

 برگه خرید -0

 برگه موجودی انبار -98

 متره و برآورد -99

 هانامه -92

 هافاکس -18

 متفرقه -10

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مراحل طراحی سیستم مدیریت اسناد و مدارک

 

های طراحی و پیاده سازی سیستم های هر سازمان ممکن است گامتها و فعالیبا توجه به نوع سازمان، اهداف، ماموریت

مدیریت اسناد و مدارک مهندسی متفاوت باشد. لذا در این بخش به تشریح گام به گام مراحل طراحی و پیاده سازی 

آن دارای  ی اولباشد، که مرحلهشود. سیستم مدیریت اسناد و مدارک دارای دو مرحله میسیستم در سازمان پرداخته می

 ]3[ .پنج قسمت است

 باشد:پیاده سازی سیستم مدیریت مدارک در سازمان که شامل موارد زیر می -9

 شود.های خارج از سازمان که با آنها همکاری میشناسایی واحدهای داخلی سازمان و ارگان  .9.9

 شناسایی وضعیت موجود مدارک و طبقه بندی مدارک  .9.2

 نی مدارکشناسایی نحوه ایجاد، گردش و بایگا  .9.1

 طراحی کدینگ مدارک  .9.4

 فزارطراحی ساختار و طراحی نرم  .9.3

 

 ها و عمر سازمانبه کار بستن آن در طول مدت اجرا پروژه -2

 

 

 : مراحل طراحی سیستم مدیریت اسناد و مدارک1شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 مرحله زیر می باشد: 3مرحله اول شامل 

 

 راحل گام اول طراحی سیستم اسناد و مدارک: م2شکل 

 

 

 شناسایی وضعیت موجود مدارک و طبقه بندی مدارک

 MAکد ها کنیم برای نمونه به نقشهدر این گام کلیه اسناد و مدارک فنی و غیر فنی را لیست نموده و برای هر کدام کد خاصی را تعریف می

شود این مدرک از نوع نقشه می باشد، در شناسایی این بخش بیش از میرا داده و هر کجا که این کد زده شده است، مشخص 

 ایم.نیمی از مراحل پیدا سازی را انجام داده

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شناسایی نحوه ایجاد، گردش و بایگانی مدارک

-ا میخصوص خود رباشند را لیست نموده و به آنها کد مهایی که با سازمان در ارتباط میها و ارگاندر این مرحله کلیه سازمان

 های خارج از سازمان به داخل و برعکس کد گذاری نموده و به واحد مربوطهدهیم و براساس ارسال و دریافت از سازمان و ارگان

کنیم، برای نمونه در صورتی که مدرک از خارج سازمان وارد سازمان شده است حرف ارسال می R که حرف اول کلمه   Receive 

از داخل سازمان به خارج سازمان ارسال شده باشد حرف و در صورتی که مدرک  S که حرف اول کلمه   Send می باشد را ثبت  

.کنیممی  

 طراحی کدینگ مدارک

باشد، زمانی که دهیم و هر فرم و سندی فرم خاص خود را دارا میکلیه طراحی کدینگ را هنگام انجام همان مرحله، انجام می

-یکنیم. قابل ذکر مخواهیم مدرک را ارسال کنیم کد مر بوطه را بر روی آن درج میکه میرسد و یا اینمدرک به دستمان می

های فعال و غیر فعال سازمان اجرا شود.باشد که کلیه این مراحل باید برای کلیه پروژه  

 

 طراحی ساختار و طراحی نرم افزار

 

بر روی آن ثبت گردیده و در نرم افزار طراحی شده در این بخش کلیه اسناد و مدارک اسکن شده، سپس کد خاص همان مدرک 

ترین زمان ممکن را گردد. نرم افزار باید به صورتی طراحی شود که قابلیت طبقه بندی و جست و جو سند در کوتاهذخیره می

 داشته باشد و بتواند سند مورد نظر را به واحدهای مختلف به صورت الکترونیکی ارسال نماید.
نتخاب نموده و رم افزار مورد نظر برای این سیستم، بسته به حجم فعالیت و بزرگی سازمان نرم افزار مورد نظر را ابرای شناسایی ن

های ارتوان از نرم افزکنیم. برای مثال میبه طراحی ساختار مخصوص همان سازمان پرداخته و از نرم افزار مورد نظر استفاده می

-تر میدهکرد و پایگاه داده کوچکی طراحی نمود و هر چه ساختار سازمان بزرگتر و پیچی های کوچک استفادهآفیس برای سازمان

تر مانند شود باید از نرم افزارهای پیشرفته SQL که  یکی از مهمترین امرها در هنگام پیاده سازی سیستم این است استفاده کرد. 

مت این است ترین و مهمترین قسآنها آسان باشد. ابتدایی با توجه به افزایش حجم مدارک، نحوه مدیریت، کنترل و دسترسی به

مشخص باشد  که لیستی از کلیه اسناد فنی و غیر فنی را داشته باشیم. در مرحله بعد باید روش شماره گذاری و کدبندی مدارک

 ای و چه سازمانیهای که پیدا کردن مدارک آسان باشد و از روی کد مربوطه مشخص شود مربوط به چه واحدی، پروژبه گونه

 است.

 



 

 

 

 

 

یارسالی یا دریافت شماره سریال  کد پروژه نوع فرم واحد اجرایی سازمان مربوطه 

      

 

شود.ها راحت تر شناسایی شوند به آنها کد داده میکد پروژه: برای اینکه پروژه  

باشد مثالً نشان اختصاری نقشه نوع فرم: نشان اختصاری فرم مورد نظر می MA اشد که دو حرف اول بمی  MAP است.   

ت.واحد اجرایی: نشان دهنده این است که فرم مربوطه به کدام واحد از سازمان ارسال و یا از کدام واحد سازمان دریافت شده اس  

ل رساباشد که فرم ارسال شده یا دریافت شده از چه سازمانی یا ارگانی برای این سازمان اسازمان مربوطه: نشان دهنده این می

های بیرونی ارسال شده است.شده و یا از این سازمان به سازمان  

 ارسالی یا دریافتی: نشان دهنده این است که مدرک مربوطه از سازمان ارسال یا دریافت شده است.

کند.شروع شده و به ترتیب رشد می 89شماره سریال: از   

 

 نتیجه گیری:

نل و سایر های بایگانی، پرسباشد که باعث کاهش هزینههای عمرانی میسازمان های کاربردی درسیستم مذکور یکی از سیستم

نه سربارها و همچنین باعث کاهش زمان در پیدا کردن اسناد و مدارک و جستجوی سریع و آسان اسناد و مدارک شده است. نمو

 عملی این سیستم طراحی و پیاده سازی شده است.

ها و رکتباشد و قابلیت تعمیم به شانی خصوصی و دولتی قابل پیاده سازی و اجرا میهای عمراین سیستم در کلیه سازمان

باشد که بسته به نوع صنعت و فعالیت سازمان طراحی سیستم متفاوت خواهد بود.صنایع دیگر را نیز دارا می  

نتها که م روی آوردیم و در اایم و سپس به بررسی مشکالت و فواید سیستدر این مقاله در ابتدا تعریفی از سیستم داشته

باشد به چگونگی طراحی و اجرا سیستم پرداختیم.مهمترین بخش مقاله می  
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