
و ضرورتهاي پیش روي آنمرکز اسناد آستان قدس: سرسخن

1ابوالفضل حسن آبادي

آرشیوها حافظه تاریخی ملتها هستند و وظیفه حفظ نگهداري و سازماندهی کلیه اسناد و منابع تاریخی مرتبط با یک کشور را 
آرشیوها را می توان  از لحاظ شمول دربرگیري منابع،دایره اختیارات و شرح وظایف به آرشیوهاي ملی  منطقه . دارندبر عهده 

کارکردهاي متفاوتی را در جمع آوري،نگهداري و ،اي و محلی تقسیم نمودکه  به خاطر در بر داشتن منابع مختلف
یوها می توان به تعریفماموریتبراساساهدافزیربنایی، مشخص کردن رین وظایف آرشتازمهم.سازماندهی اسناد بر عهده دارند

ارزشهایی که مرکزباید در راه رسیدن به آن ها تالش نماید، تعاریف عملیاتی بلندمدت براي فراهم سازي زمینه هاي ارزش 
اآرشیوهجایگاهگرفتندرنظر،مدتبلندهايبرنامهکردنکاربرديبرايمدتکوتاهعملیاتیتعاریفشده،مشخصهاي

.ي همه اشاره نمودالکترونیکی و تسهیل دسترسی به اطالعات برمدیریت اسنادارسانی،خدماتزمینهدر

ازنظر محل قرارگیري جایگاه به لحاظ دارا بودن بودن منابع با ارزش از ماهیت ملی،رضويمرکز اسناد آستان قدس
ان آن را در واین ویژگیها که کمتر می ت.ددارحلیاي و به دلیل اولویت هاي کارکردي آن براي آستان قدس صبغه ممنطقه

مهمترین اهدافی .این مرکز جایگاه ویژهاي در میان سایر مراکز اسنادي پیدا نمایدآرشیو دیگري سراغ گرفت باعث شده تا 
دنبال نموده در زمینه جمع آوري،ساماندهی و نگهداري اسناد آستان 1376از بدو تاسیس در سالآرشیوکه این

هدوخراسان بوده که در مواردي به علت نفاست و ارزش اسناد ازسائر نقاط کشور نیز سند دریافت کرده قدس،مش
سیاست فعاالنه این مرکز در حوزه هاي فعالیتیش در چند سال گذشته باعث شده تا از حیث دارا بودن اسناد .است

رزمره سه مرکز اصلی در ایران به شمار شفاهی دجربه و مصاحبه هاي تاریخ سندي،نیروهاي با تچاپ منابع با ارزش قدیمی،
برنامه هاي ذیل را براي آینده در ،این مرکز در راستاي تقویت جایگاه آرشیوي خود و استفاده بهینه ازامکانات موجود.آید

دستور کار خود قرار داده است

جامع علمی و تقویت خالقیت توانمند سازي علمی کارشناسان از طریق برگزاري کارگاههاي آموزشی و حضور در م*
کارشناسان

ارزش گذاریبراي تجربیات کارشناسان و استفاده از نظریات آن ها به منظورایجادمحیطکار مناسب همراهباانگیزه*

استفاده از ظرفیت فکري اساتید و پژوهشگران اسناد و مطبوعات

حفظوشکلمؤثرترینوترینسادهدرمسئوالنومردمبرايبسترسازي جهت دسترسی آسان به منابع مدیریت ملی*
آیندگانبرايتاریخیحقایق

آستان قدس رضوي و دانشجوي دکتري تاریخ محلیسازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسنادمدیر امور اسناد و مطبوعات١



سطح اطالع رسانی مدارك از طریق استفاده از رسانه هاي دیجیتال و اینترنتءارتقا*

آنو روزآمد سازي اطالعاتاسناد و مطبوعاتتقویت وب سایت مدیریت*

رضويجذب اسناد و مطبوعات از زیر مجموعه هاي سازمان هاي آستان قدس*

تقویت حضوردر شهرستانهاي خراسان از طریق نمایندگان تاریخ شفاهی و جمع آوري اسناد و مدارك*

در ایران از طریق حضور موثر در همه زمینه هاي مرتبطامور اسناد و مطبوعاتارتقا سطح مدیریت*

حضور موثر در مجامع داخلی و بین المللی در جهت تقویت جایگاه سازمان*

اري بر فرآیندشکل گیري و گسترش انجمن هاي مرتبط مانند انجمن تاریخ شفاهیذتاثیر گحضور و*

برگزاري نشست ها و همایش هاي تخصصی مرتبط*

امور اسناد و مطبوعاتاستانداردهاي آرشیوي براي مستند سازي فعالیت هاي مدیریتءتالش در جهت احصا*

مدلسازيالگووجهت نگهداري صحیح براي آیندهرضويتالش درجهت مدیریت واحد تولیداطالعات در آستان قدس*
گذشتهمؤثرمدیریتبرايرضويستان قدسآمؤسساتوسازمانهاگهداري منابعن

رضويتالش براي ایجاد شبکه آرشیوي اطالعات به منظور تسهیل دسترسی اطالعات براي موسسات آستان قدس*

واستانداردهاوتحققدرگسترشمهمقشنگرفتنبرعهدهاطالعات،هبوروددروازهعنوانبهمدیریت اسنادحفظ*
رضويمنابع براي موسسات آستان قدسنگهداري

مخاطبان "و "دسترسی به منابع آرشیوي یک حق است نه امتیاز"افزایش سطح دسترسی اطالعات براي عموم با شعار *
در منطقهو مطبوعات آستان قدس رضوياسنادامور به منظور تقویت جایگاه مدیریت "عمده آرشیو مردم هستند

ایجاد خدمات جدید به مردم در جهت تقویت حضور آن ها در آرشیو از طریق ایجاد خدمات جدید مانند تاریخهاي *
خانوادگی

تقویت رقومی کردن اسناد مکتوب و غیر مکتوب*

آرشیوي حضور موثر در کتابخانه دیجیتالی سازمان در جهت معرفی منابع *

ت وافزایش مشارکت با مراکز و تشکل هاي فرهنگی به منظور تقویت جایگاه سازمانتقوی*



شناسایی و مستندسازي مجموعه هاي اسنادي *

گسترش همکاریهاي خارج از سازمان از طریق انعقاد تفاهم نامه وتبادل منابع*

تهیه فهرست هاي معرفی منابع  *

،واگذاري طرحهاي پژوهشی و چاپ نفایسیت دفاتر اسناد و مطبوعاتریق تقوتقویت پژوهش و انتشارات مدیریت از ط*

به روز سازي فعالیتهاي مدیریت و لحاظ صرفه سازمانی از طریق واگذاري کارهاي مقاطعی* 

حفاظت با برايروزدانشوتجهیزاتحفاظت،استانداردهايسازيبروزاسناد،برايمحیطیالزماستانداردهاياعمال* 
آنبارابطهدرالزماستانداردهايایجادودیجیتالیمنابعدایجاهايشیوهاتخاذبااسناداصلبرحفظتاکید

دیجیتالاسنادو ایجاد امکان دسترسی بهنگهداري،حفظ،الکترونیکیمنابعازاستفادهترویج*

گسترشواسنادازنگهداريجدیدروشهايبررسیوحفاظتازشدنمطمئنبرايآرشیوهامنظمبینیبازوبررسی* 
سطوحتمامدرحفاظتیفعالیتهايبراينیازمورددانشوارتهامهکردنمشخصواسنادنگهداريتحقیقات

الکترونیکی در آستان اسنادمورددرديکلینقشگرفتنوتالش در جهت برعهدهالکترونیکازاسنادبراستفادهتأکید* 
دیجیتالآرشیوکردنآمادهبرايالمللیبیناستانداردهايتهیهورضويقدس

اهدافصحیحتحققمنظوربهمنابعازصحیحوريبهره* 

نقش آن ها در پیشرفت هاي کارشناسان و بها دادن بهکاراییسنجشبرايعملکردارزشیابیوبچهارچبرتاکید * 
هابرنامه

نیازهاواولویتهااساسبرکارکرديمدلتالش در جهت برنامه ریزي سالیانه و ایجاد* 

بتواند به عنوان )ع(این مرکز امیدوار است تا با اجرایی کردن برنامه هاي فوق در ظل حمایت بارگاه ملکوتی امام رضا
بزرگترین مرکز اسنادي جهان تشیع و یکی از بزرگترین مراکز اسنادي مذهبی در دنیا به جایگاهی در خورو شایسته دست 

. یابد


