سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

اسناد الکترونیکي

درس :اسناد الکترونیکی
این دوره در خصوص نقش توانمند سازي مدیریت اسناد الکترونیکی در استراتژیهـاي دولـت الکترونیکـی و مـدیریت اسـناد الکترونیکـی بحـث
مـی نمایـد و اهـداف آن شـامل رهنمودهـایی اسـت بـراي مـدیریت اســناد الکترونیکـی دسـتااه هـا واـاراوو و مومو ـ ایـی از مراحــل
پیـشرفت و حرکـت بـ سـمت مـدیریت اسـناد تمـام الکترونیکی را ب منظور تحقق هدف دولت مـدرنیزه – همـ ي اســناد جدیــد دولتــی
بـصورت الکترونیکـی تولیـد  ،ذخیره و ناهداري خواهد شد -از طریق کنترل رسمی اسناد الکترونیک موجود ک ب ارزش آنها بـ نـوان یـک
مدرك افزوده شده است شامل می شود .ناهداري صحیح از اسناد الکترونیکـی نیازمنـد درك روشـن ازماهیــت اسـناد الکترونیکـی و اطال ـات
الکترونیکی است  .سیستم هاي ناهداري اسناد الکترونیکی ک براي مـدیریت اسـناد قابل اطمینان و معتبر طراحی شده اند ،اطمینان می دهند
ک تمامیت و ا تبار اسناد الکترونیکی در امنیت قـراردارد و اطمینان ب دردسترس مانـدن اسـناد الکترونیکـی بـاقی خواهـد مانـد ومادامی کـ
موردنیـازهـستند قابـل اسـتفاده خواهند بود طراحی شده اند  .مدیریت اسناد الکترونیکی با فنآوري هاي متعددي اداره مـیشــودو از تاســیس
خـدمات الکترونیکـی پایـدار پشتیبانی مـیکنـد .ایـن اـاراوو بایـد بـ نـوان نقطـهی طفــی درمفــاهیم مــدیریت اســناد الکترونیکــی
بـراي برنام هاي ارای خدمات بکار گرفت شود .موضـو ات مربـوط بـ مـدارك الکترونیکـی ومـدیریت اسـنادوثبـت اطال ات قراردادي باید بـ
سمت استراتژي هاي دولت الکترونیکی هدایت شوند .توزی و تحلیل فرایند کاري یـا معماري اطال ات ب شناسـایی حوزههـاي کلیـدي ایوـاد
اسناد کمک خواهد کردوب شناسایی نقاطی کهبـ توجـ بیشتري براي تهی وذخیرهی اطال ـات برآینـدي نیازدارنـد  ،یـاري خواهــد رســاند.
ارزیـابی اسـتراتژي هـاي دولـت الکترونیکی تا حدي ب موضو ات شناسایی شده درمدیریت اسناد الکترونیکـی ودر سـطح اسـتراتژیک هـدایت
شده،توج خواهد کرد و کیفیت توزیهوتحلیل را ک براي مقررداشتن این موضو ات بکار گرفت شـده بودنـد ،دربـر خواهـد گرفـت .موضـو ات
سیاست اطال ات بسیاري از مفاد مدیریت اسناد الکترونیکی را شـکل مـی دهـد.
مدیریت اسناد الکترونیکی باید قادر ب تحقق شرایط قوانین اسناد دولتی و قـانون ارتباطـات الکترونیکـی باشـد تـا اسناد دولتـی ایوـاد شـده را
مدیریت کرده و امنیت حفاظت از آنها را بر هده گیرد .هم انواع اسـناد الکترونیکـی ب همان نسبت اسناد کاغذي در ااراوو الزامـات قـانونی
قرارمیایرند.
مدیریت اسناد الکترونیکی یک محیط دیویتال را براي تهی اسناد و مدارك الکترونیکی و استفاده از توـارو استاندارد مـدیریت اسـناد فـراهم
می سازدو ازنیازهاي میان تا بلند مدت مـدیریت اطال ـات را پـشیبانی مـی کنـد.
مدیریت اسناد الکترونیکی ساختار بایاـانی  ،طبقـ بنـدي مـدارك و حفاظـت رسـمی وبرنامـ ریـزي مبتنـی بــر وضـعیت موجـود و بررسـی
برنام را مـدیریت مـی کنـد .شـرایط ـادي مـدیریت اسـناد الکترونیکـی تهیـ ،ذخیره ،فهرست بندي و بازیافت هم ناصر مربوط ب اسـنادب
نوان یک واحـد مرکـب بـراي هـرنـوع سـند ومـدیریت اسناد در قالب تقسیم بندي هاي طبق یی یا ساختارهاي بایاانی براي حفظ ارتباطات
توصیفی میان اسـناددر همـ سطوح فایل و فولدروفراداده هاي اسناد شامل قوانین ناهـداري وترتیـب همـاهنای میـان اســناد الکترونیکــی و
کاغذي و ذخیره و مدیریت ایمن براي اطمینـان در ا تبـار و مـسئولیت پـذیري ،منوملـ حمایـت ازنیازمنـدي هاي حقوقی وقانونی واجتنـاو
از تغییردرمحتواو ارزیابی و انتخاو اسـنادبـراي ناهـداري و انتقـال جهـت حفـظ در آرشـیو ملـی را فـراهم مـی کنـد .آرشـیو ملـی تسـهیالت
مدیریتی براي ناهداري سیستماتیک وترتیـب انتقـال اسـناد و ناهداري دائم بدون از دست دادن اطال ات را ایوادمی کند  .سیـستم مــدیریت
اسـنادبایـد متن،سـاختارو مفـاد اسناد الکترونیک را حفظ کرده و باید اطمینان دهـد کــ اسـنادبــ ثبــت رســیدهو رویــ هــاي ا تبــارو
ااـونای ممیزي ب شیوه مناسبی انوام شده است  .این امرب نوب ي خودبـ اسـناد اجـازه مـی دهـد کـ بــ نــوان مــدرك قـانونی بکـار
روند ،مسئولیت پذیري دستااه ها را بهبود بخشیده و ب سازمان هـادر تحقـق شـرایط ممیـزي کمـک می کند.
اگر کاربر نهایی ایواد کننده سند کار خود را بهدرستی انوام ندهد ،سند ممکن است اثربخش بـودن خــود را از دسـت بدهـد .و بنـابراین الزم
است مهارت هاي حفاظت از اسنادبراي کاربران نهایی بـا برنامـ هـاي مـومی مهـار اطال ات هماهنگ باشند.
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جلسه : 1مباحث نظری اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1مقدم
 SCO2مزایاي سامان هاي اسناد الکترونیکی ؛
 SCO3الزامات تولید و ناهداري اسناد الکترونیکی؛

جلسه : 2کلیات اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1مفاهیم و راهبردهاي نظري؛
 SCO2اشم اندازهاو الزامات سازمانی؛

جلسه : 3سامانه های تولید ،آرشیو و بازیابی اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1نقاط ضعف وقوت سامان هاي تولید اسناد الکترونیکی ؛
 SCO2آرشیو هاي الکترونیکی وبازیابی اطال ات؛

جلسه: 4قوانین و مقررات کشور در حوزه مدیریت اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1بخشنام اسناد الکترونیکی
 SCO2سایرقوانین و مقررات موجود؛

جلسه: 5بایگانی اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1فلسف وجود بایاانی در اسناد الکترونیکی؛
 SCO2فراداده ها؛
 SCO3ساختار فراداده؛

جلسه: 6نمایه سازی و بازیابی اطالعات و اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1ااونای بازیابی اطال ات و نمای سازي اسناد الکترونیکی ؛
 SCO2مکانیزم طراحی و کاربرد نمای سازي اسناد الکترونیکی ؛
 SCO3مسایل خط و زبان فارسی در نمای سازي و بازیابی اطال ات ؛
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جلسه : 7بانک مستندات موضوعی  ،جداول زمانی و سرنوشت نهایی اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1استاندارد خط فارسی در رایان ؛
 SCO2بانک مستندات موضو ی ؛
 SCO3جداول زمانی و سرنوشت نهایی؛

جلسه: 8ارزشیابی اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1ارزشیابی محتوایی؛
 SCO2ارزشیابی فنی؛
 SCO3ارزشیابی اداري؛

جلسه: 9انتقال اسناد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1شرایط انتقال اسناد الکترونیکی؛
 SCO2مسئولیت انتقال اسناد الکترونیکی؛
 SCO3حامل هاي اسناد الکترونیکی؛

جلسه: 10امحای سوابق زائد الکترونیکی
ناوین اجزاي آموزشی SCO :
 SCO1شرایط امحاي اوراق و سوابق زائد الکترونیکی؛
 SCO2مکانیزم ها و قوانین امحا؛
 SCO3مووزهاي امحا؛
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