
 :هم فعالیتهاي معاونت منابع انسانی درباره سیستم بایگانیا

درخـور   ها، امري کـامالً  نظام تولید اطالعات و ساماندهی وضعیت مدارك و پروندهتوجه به 
شود اطالعات صحیح و بـه روز   ها موجب می ساماندهی اسناد و پرونده .توجه و حیاتی است

هـا در اختیـار مـدیران مربـوط قـرار       گیري ها و تصمیم بندي شده و براي انجام فعالیت دسته
دسـتیابی بـه   . هدرروي منابع مرتبط بکاهـد  هاي زمانی ، مالی و نهگیرد و از بسیاري از هزی

یک سازماندهی مناسب جهت ساماندهی فیزیکی و الکترونیکـی اسـناد نیازمنـد طراحـی و     
ی در سـطح کـل صـنعت بـرق مـی      تاطالعاتی و عملیاایجاد یک سیستم جامع و یکپارچه 

بـا   پرونده هاي صنعت بـرق   این سیستم یکپارچه باید دربخش هاي مختلف اسناد و. باشد
 : اهداف ذیل ایجاد گردد

هاي با ارزش سـازمان هـا در برابـر     حفظ و نگهداري اسناد و اطالعات به عنوان دارایی -1
  حوادث طبیعی و غیرطبیعی 

  دهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد صنعت برق  سامان -2
  برق تهیه و تدوین استانداردهاي الزم مدیریت اسناد در صنعت  -3
  سهولت در دسترسی به اسناد و اطالعات با سرعت و دقت باال  -4
  عزم راسخ در ایجاد بهبود مستمر در صنعت برق از طریق مدیریت اسناد  -5
  سازي الزامات طرح پدافند غیرعامل  ایجاد زمینه مناسب در جهت برآورده -6
  ها  انها و ارگ گسترش و ترویج تجربیات کسب شده به سایر سازمان -7

ریزي براي مکانیزاسیون سیستم بایگانی خود پرداخت؛ بـدین ترتیـب کـه ابتـدا      معاونت منابع انسانی با درك اهمیت موضوع، به برنامه
همکارانی که بطور مستقیم در این موضوع دخیل بودند را مشخص و نسبت به آمـوزش آنهـا در داخـل سـازمان و نیـز شـرکت ارائـه        

نفر ساعت آموزش برگزار و تجارب این افـراد در مراحـل بعـدي در     40در این راستا، حدوداً . یگانی اقدام کرددهنده خدمات مکانیزه با
ها تجدید سـاختار شـده    در ادامه با هماهنگی واحد خدمات، اتاق بایگانی براي استقرار پرونده. اختیار سایر همکاران معاونت قرار گرفت

هـا بـراي تفکیـک     هاي خاص و دقیـق معاونـت، پرونـده    ریزي در نهایت نیز با برنامه. ندي گردیدب  سازي و قفسه و از نظر محیطی آماده
نفر ساعت کار، اقدام بـه   8000آماده و با دعوت از همه همکاران معاونت منابع انسانی در این امر و حدود ) اصطالحاً وجین(موضوعی 

   .ها نمود جداسازي موضوعی پرونده



. شـد   docuwareافـزار   و وارد سیسـتم نـرم  ) اسکن(هاي پرسنلی توسط پیمانکار مربوطه تصویربرداري  روندهدر ادامه کل اسناد و پ
 از تصـویربرداري ، سـازي  آمـاده ، الکترونیـک  بایگـانی  ساختار ایجاد و مقدماتی امورشامل ) آغاز عملیات الکترونیک(روند این مرحله 

  .ده استبو تصویرها ویرایش و اصالح، ها پرونده و اسناد
نیز ادامه یافت و کلیه برگه ها قبل از بایگانی فیزیکی اسکن شد و بصـورت   92و  91مکانیزاسیون پرونده هاي پرسنلی در طول سال 

هـاي پرسـنل کـه جهـت      ضـمناً پرونـده  . الکترونیک در پرونده الکترونیک پرسنل قرار گرفت و سپس فیزیک نامه هـم بایگـانی شـد   
اسکن گردیده بود، ولی هنوز به زونکن برنگشته بـود ، بـا همکـاري کارکنـان کـارگزینی جمـع آوري و در        مکانیزاسیون وجین شده و

  .زونکن قرار گرفت
 و تفکیـک  آمیـز  موفقیـت  اتمـام  از پـس  انسـانی  منابع معاونت
 ریـزي  برنامـه  بـا  رسـمی،  نیروهـاي  پرسـنلی  هاي پرونده اسکن
 تفکیـک  ،معاونت این پرتالش همکاران کلیه همکاري و مجدد

 مـاه مهر از را خـدماتی  نیروهـاي  پرسـنلی  هـاي  پرونده اسکن و

 استعانت با است توانسته و داده قرار خود کار دستور در 1392

 قبلـی  مراحـل  تجربیـات  از گیري بهره و الهی بیکران الطاف از

 سیسـتم  زمینـه  در بـرق  توزیـع  شـرکت  پیشـروترین  بعنـوان 

 دیگـري  زریـن  بـرگ  تـا  نماید اقدام مهم این اجراي به نسبت یکماه از کمتر تمد در کشور سراسر در اسناد الکترونیکی

  .مازندران برق نیروي توزیع شرکت انسانی منابع معاونت پرافتخار کارنامه در باشد
  


