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بررسی پنج دهه عملکرد شوراي
 اسناد ملي ایران 

زرین دخت صالحی لشکاجانی، ابراهیم بابائی، محمدعلی فیاضی

چکیده:
شوراي اسناد در آرشیوهاي معتبر جهان به عنوان رکن اصلی پذیرفته شده است. 
ترکیب اعضاي شوراي اسناد و وظایف آن در کشورهاي مختلف متفاوت است و به 
تشکیالت دولت و سایر قوانین حاکم بر آن کشور بستگي دارد. در قانون تأسیس 
سازمان اسناد ملي ایران نیز، شوراي اسناد ملی پیش بیني شده و به تشکیالت و 
وظایف آن اشاره شده است و طبق قانون مزبور، نام آن »شوراي سازمان اسناد 
ملي ایران« مي باشد. شورای اسناد ملی ایران، شورایی است فراقوه ای و مهمترین 
رکن سازمان و تنها مرجع رسمی و صالحیت دار و تصمیم گیر در زمینه مدیریت 

اسناد در کشور.
در این مقاله عملکرد پنج دهه شورای اسناد ملی از سال های 1349 تا 1400 
مورد بررسی قرارگرفته و با نگاهی به وظایف و عملکرد شورای اسناد ملی ایران 
از ابتدا تاکنون سعي شده است با شناساندن موقعیت و جایگاه شورا، به نقش مؤثر 
و قانونی آن در مدیریت اسناد کشور پرداخته شود. در تدوین این مقاله از منابع 
کتابخانه ای، تجربیات شغلی و اطالعات و آمار موجود در اسناد و سوابق شورا 
در سازمان اسناد ملی استفاده شده و بر مبنای مصوبات آن شورا یافته ها و نتایج 

عملکرد ارائه شده است.

سازمان اسناد ملی، شورای اسناد ملی ایران، قانون و مقررات اسناد ملی، مصوبات شورای اسنادملی

آرشیو ملی، سال ششم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1399، شماره پیاپی 23 و 24؛
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زرین دخت صالحی لشکاجانی1 ، ابراهیم بابائی2 ، محمدعلی فیاضی3 

بررسی پنج دهه عملکرد شوراي اسناد ملي ایران 

مقدمه:
اسناد و مدارک ملی کشور یکی از با ارزش ترین دارایی های مادی و معنوی، حافظه تاریخی و 
بخش مهمی از تداوم حیات فرهنگ و هویت کشور به شمار می رود. از این رو تالش برای صیانت 

از این سرمایه، ماندگاری و جاودانگی را برای ملت ها به ارمغان می آورد. 
سنت نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارک در ایران زمین از دیرباز رایج بوده و دارای 
ریشه های کهن در فرهنگ این مرز و بوم است. در دوره هخامنشیان، هسته مرکزی و زیربنای 
تشکیالت اداری، پایه گذاری شد و به آن »بایگانی سلطنتی« می گفتند )سازمان اسناد ملی ایران، 

1374، ص10(.
سازمان های آرشیوی ایران در محل زندگی سالطین، مراکزی مثل بابل، اکباتان، شوش، 
پرسپولیس و دیگر شهرها که از نظر پیشینه هنری و حضور شاهزادگان و بزرگان شهره بود، بنا نهاده 
شد )سازمان اسناد ملی ایران، 1374، ص10(. در طول سلسله های بعدی هم اقداماتی جهت ثبت 
آثار، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک هنری، سیاسی، تاریخی، دینی در مکان های امن به وجود آمد.

در این راستا پس از انقالب مشروطه و در طی سال  های 1280 تا 1309ش. اقداماتی برای 
به کاربردن روش های نوین بایگانی با استفاده از دانش و تجارب کشورهای پیشرو مانند فرانسه و 
بلژیک صورت گرفت. در اردیبهشت ماه 1309 تأسیس مرکزی برای حفظ اسناد دولتی در جلسه 
هیأت وزیران به تصویب رسید )سازمان اسناد ملی ایران، 1374، ص10(. با تشکیل شورای عالی 
اداری در سال 1341 با هدف نوسازی تشکیالت اداری و استخدامی دستگاه های دولتی مقرر شد 

ــدارک  ــناد و م 1. کارشــناس بررســی اس

تاریــخ،  کارشناس ارشــد  کشــور، 

zarrindokhsalehy@gmail.com
رئیــس  و  تاریــخ  کارشناس ارشــد   .2

اداره ارزشــیابی و نظــارت بــر اســناد 

دســتگاه  های ســازمان اســناد و کتابخانه 

ــران ــی ای مل

eb.babaei1350@gmail.com 
و  آوری  فراهــم  اداره کل  معــاون   .3

ارزشــیابی اســناد ملــی ســازمان اســناد و 

ــران. ــی ای ــه مل کتابخان
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برای اصالح بایگانی های راکد دستگاه های دولتی اقدامی صورت گیرد؛ سازمان ملل متحد دو تن 
از کارشناسان خود را به ایران اعزام کرد. با کمک مأموران سازمان ملل و دو نفر از کارشناسان 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مدت هشت ماه آرشیوهای ملی آمریکا، بریتانیا و فرانسه 
این  نتیجه  در  )محسنی مفرد، 1394، ص121(.  گرفت  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  نزدیک  از 
اقدامات، سال 1345، با هدف ساماندهی به پرونده  ها و اسناد، الیحه تأسیس »سازمان اسناد ملی 

ایران« در 23 آبان ماه به هیأت دولت ارائه شد )معاونت اسناد ملی، 1393، ص9(.
هیأت دولت در بیست و نهم خرداد ماه 1347 الیحه اي را که در8 ماده و چهار تبصره تکمیل 
شده بود، تصویب کرد. این الیحه در تاریخ چهارم شهریور ماه 1347 تقدیم مجلس شد و نزدیک 
به یک سال )از پنجم آبان 1347 تا 19 مهرماه 1348( در کمیسیون های شش گانه: استخدام، 
دادگستري، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالي، دارایي و نظام تحت بررسي قرار گرفت و در 
جلسه ششم آذرماه 1348 الیحه به تصویب مجلس شوراي ملي رسید و براي اظهارنظر و تصویب 

به مجلس سنا ارسال شد )عزیزی، 1386، ص111(.
تأسیس  قانون  اردیبهشت 1349  هفدهم  درتاریخ  سرانجام  سنا  مجلس  تصویب  از  پس 
سازمان اسناد ملي ایران در مجلس شوراي ملي به تصویب نهایي رسید و براي اجرا به دولت 
ابالغ شد )عزیزی، 1386، ص111(. بدین ترتیب مقدمات اولیه برای تشکیل سازمان اسناد ملی 

ایران به عنوان یک نهاد مهم و حافظ و نگهدارنده فرهنگ و هویت تاریخی کشور به وجود آمد.
قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران، دارای 8  ماده و 6 تبصره می باشد. در ماده اول 
قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران آمده است: »به منظور جمع آوری و حفظ اسناد ملی ایران 
در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات برای دسترسی عموم به این اسناد و صرفه جویی 
در هزینه های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده های راکد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 
و وابسته به دولت و امحای اوراق زائد، سازمانی به نام سازمان اسناد ملی ایران وابسته به سازمان 

امور اداری و استخدامی کشور تأسیس می گردد«.
در تبصره ماده فوق آمده است: اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق، مراسالت، دفاتر، 
پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر 
اسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم 
در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و 

تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری دائمی داشته باشد.
در قانون تأسیس سازمان اسناد ملي ایران در مواد دو، چهار، پنج، شش و هفت به تشکیالت 
و وظایف شورای اسناد ملی ایران اشاره شده است و طبق قانون مزبور، نام آن »شوراي سازمان 

اسناد ملي ایران« مي باشد.
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در ماده سوم قانون مذکور رئیس سازمان اسناد ملی ایران مامور اجرای مصوبات شورا و 
مسئول اداره امور سازمان است.

از تاریخ 1381/8/1، با ادغام سازمان اسناد ملي ایران و کتابخانة ملي، طبق مادة هشت 
ملي«  اسناد  به »شوراي  مزبور  مورخ 1381/6/9، شوراي  تصویب نامة شمارة 1901/103382 
تغییر نام داد و در مکاتبات رسمي نیز به همین نام معرفي شده است. البته در برخي از مکاتبات و 
سخنرانی ها از عنوان »شوراي عالي اسناد« و اسامي مشابه نیز استفاده شده است )معاونت اسناد 

ملی، 1393، صص27(.

اعضاي شورا:
ترکیب اعضاي شورا در مادة 4 قانون تأسیس سازمان اسناد ملي ایران، مصوب 1349/2/17 
مشخص شده است. شورا مرکب از اشخاص زیر خواهد بود )معاونت اسناد ملی، 1393، صص11-

:)12
1- وزیر امور خارجه؛

2- وزیر فرهنگ و هنر؛
3- دادستان کل کشور؛

4- دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور؛
5- دادستان دیوان محاسبات؛

6- دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر علوم و 
آموزش عالي و تصویب هیأت وزیران که براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند و 

انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
به جاي اعضای مذکور در چهار بند اول، ممکن است معاونان آنها حضور یابند. اعضاي 
شورا، از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب مي کنند )معاونت اسناد ملی، 1393، ص12(.

تبصره 1- رئیس سازمان اسناد ملی ایران به عنوان دبیر شورا در جلسات شرکت می  کند 
ولی حق رأی نخواهد داشت.

تبصره 2- نماینده وزارتخانه یا سازمانی که اتخاذ تصمیم درباره اوراق زائد و یا اسناد و پرونده  های 
آن وزارتخانه یا سازمان در شورا مطرح است؛ برای تبادل نظر به جلسات دعوت می شود.

اتخاذ  نحوه  و  رئیس  انتخاب  ترتیب  و  شورا  جلسات  تشکیل  طرز  آیین نامه   -3 تبصره 
تصمیمات به تصویب شورا خواهد رسید.

جلسات شورا به صورت ماهانه، در ساختمان اسنادملی ایران تشکیل و با حضور حداقل 4 
نفر از اعضاء رسمیت می  یابد.
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وظایف شوراي سازمان اسناد ملي ایران: 
طبق مادة پنجم قانون تأسیس سازمان اسناد ملي ایران، وظایف شورا به شرح زیر است:

الف- تشخیص اوراق زائد قابل امحا و تصویب فهرست مشروح آن ها که قباًل از 
طرف سازمان اسناد ملي و وزارتخانه ها یا مؤسسة دولتي ذیربط طبق مقررات این 

قانون تهیه و تنظیم شده باشد.1
ب- تصویب آیین نامه هاي مربوط به نحوة بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راکد 

و اسناد ملي.
ج- تصویب آیین نامه هاي مربوط به تنظیم و نگهداري اسناد ملي و گذاشتن آن ها 
در دسترس عام و همچنین مقررات مربوط به اسناد محرمانه و نحوة مراجعه به 

آن ها.
د- تصویب مقررات و ضوابط و معیارهایي که وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به 

دولت باید در تنظیم و ضبط و نگهداري پرونده ها و اسناد و مدارک رعایت کنند.
ازاي تهیة میکروفیلم و  ه- تدوین تعرفه اي که طبق آن سازمان اسناد ملي در 
فتوکپي و رونوشت گواهي شده و یا انجام خدمات مشابه، از اشخاص )اعم از حقیقي 

و حقوقي( حق الزحمه دریافت خواهد کرد )معاونت اسناد ملی، صص13-12(.
سایر وظایف شورا )موضوع مادة هفتم قانون تأسیس(، عبارتند از:

- تصویب آیین نامة طرز تشکیل جلسات شورا و ترتیب انتخاب رئیس و نحوة اتخاذ 
تصمیمات )طبق تبصرة 3 مادة چهارم قانون مذکور(

 - تأیید پیش نویس آیین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاي آن ها 
همچنین طبق تصویب نامة شمارة 1901/103382 مورخ 1381/6/9 شوراي عالي 
اداري، تصویب دستورالعمل مربوط به استاندارد سازي بازیابي کلیه اطالعات اسناد 

ملي نیز به شوراي اسناد ملي واگذار شده است.
عالوه بر وظایف فوق، در آئین نامه هاي مصوب نیز تکالیفي براي شورا معین شده 

است که عبارتند از:
- تعیین تکلیف اسناد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در صورت 

انحالل )مادة 6 آیین نامة نحوة بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راکد(.
- بررسي فهرست ها و جداول زماني پیشنهادي از سوي دستگاه  ها و اخذ تصمیم با 
توجه به کلیه جوانب و شواهد و مقررات و موازین قانوني )مادة 4 آیین نامه تشخیص 

اوراق زائد(
- تعیین ترتیب امحاي اوراق زائد یا فروش یا واگذاري آن ها جهت مصارف صنعتي 

دســتورالعمل   »1« مــاده  برابــر   .1

اوراق  تشــخیص  آیین نامــه  اجرایــی 

 219 شــاره  جلســه  مصــوب  زائــد 

مــورخ 1385/5/7 شــورای اســناد ملــی، 

دســتگاه ها مكلفنــد بــرای آن دســته 

و  پرونـــده ها  مكاتبــات،  اســناد،  از 

اوراق خودكـــه مـراحـــل جـــاری و نیمه 

ــت  ــه حال ــا طــی شــده و ب ــاری آنه جـ

راكـــد درآمده انــد و مـــورد نیــاز آن هـــا 

منی  باشــد؛ فــرم »درخواســت مجــوز 

امحــاء اوراق راكــد« را تكمیــل و همــراه 

بــا منونــه ای از پرونده هــا جهــت طــرح 

ــی و اخــذ مجــوز  در شــورای اســناد مل

ــران، ارســال  ــه معاونــت اســنادملی ای ب

ــت(. ــرم پیوس ــد )ف مناین
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)مادة 4 آیین نامة تشخیص اوراق زائد(.
- تأیید محدودیت ها و ممنوعیت هاي خاص دسترسي به اسناد و یا رفع آن ها به 
شرحي که در مفاد آیین نامة نحوة دسترسي به اسناد آرشیوي سازمان اسناد ملي 

ایران مشخص شده است.
- تصویب موارد خاص و ضروري مربوط به خروج اسناد از سازمان )تبصرة مادة 9 

آیین نامه دسترسي  به اسناد آرشیوي سازمان اسناد ملي ایران( 
- تأیید درخواست عضویت اتباع بیگانه جهت استفاده از اسناد آرشیو ملي )مادة 14 

آیین نامة دسترسي به اسناد آرشیوي سازمان اسناد ملي ایران(.

برگزاری جلسات شورای اسنادملی ایران:
در اجراي قانون اسناد ملی ایران، اولین جلسة شورای اسناد ملی ساعت 10 صبح روز دوشنبه 

1350/3/10 با حضور افراد زیر تشکیل گردید:
اداري و استخدامي  امور  1- محمود کشفیان1، وزیر مشاور و سرپرست سازمان 

کشور )فیروز، 1386، ص143(.
2- اکبر  زاد، معاون پارلماني وزارت فرهنگ و هنر

3- غالمرضا سلحشور، معاون اول دادستان کل کشور
4- جالل عدیلي، دادستان دیوان محاسبات

5- مجتبي مینوي، عضو متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران 
6- عباس زریاب خویي، عضو متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران 

7- سیروس پرهام2، دبیر شورا و رئیس سازمان اسناد ملي ایران )فیروز، 1386، 
ص144(.

در این جلسه، از طرف وزارت امور خارجه، نماینده ای حضور نداشته است )معاونت 
اسناد ملی، بی تا، ص3(.

همچنین در این جلسه به ریاست دکتر محمود کشفیان، آیین نامه طرز کار و تشکیل جلسات 
شورای اسناد ملی ایران به تصویب رسید )معاونت اسناد ملی، بی تا، ص3 و4(.

 دومین جلسه شورای اسناد ملی ایران در تاریخ 1350/04/07 آیین نامه تشخیص و ترتیب 
امحای اوراق زائد موضوع ماده هفتم قانون تأسیس اسناد ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت و 
برای تأیید تقدیم به مجلسین )سنا و ملی( به نخست وزیری ارسال گردید. این آیین  نامه در تاریخ 
1351/02/20 به تصویب کمیسیون های مجلسین رسید و برای اجرا به دولت ابالغ شد )معاونت 

اسناد ملی، بی تا، ص7- 10(.

ــاد از  ــرای اقتص ــنامه دک 1. دارای دانش

ــود  ــت خ ــس، وی فعالی ــگاه پاری دانش

را در کابینــه حســنعلی منصــور بــه 

عنــوان معــاون امــور مجلــس وزارت 

کار در ســال 1338 آغــاز کــرد و در 

ســال 1342 بــه ســمت وزیــر راه در 

ــور منصــوب شــد. ســپس  ــه مذک کابین

در کابینــه هویــدا بــه ســمت وزیــر 

مشــاور و رئیــس ســازمان امــور اداری و 

اســتخدامی کشــور منصــوب شــد و تــا 

ســال 1353 در ایــن مقــام باقی مانــد 

پــس از اســتعفا بــه آمریــکا مهاجــرت و 

ــت. ــارت پرداخ ــغل تج ــه ش ب

2. اولیــن رئیــس ســازمان اســنادملی 

ــران  ای
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سومین جلسه شورای اسناد ملی ایران مورخ 1351/10/24 برگزار شد. اولین ردیف های 
درخواست مجوز امحا از وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران؛ 
اداره کل امور ورشکستگی و ثبت احوال کشور مطرح و مورد تصویب قرار گرفت )معاونت اسناد 

ملی، بی تا، ص10(.
جلسه بیست   و   هشتم و آخرین جلسه شورای اسناد ملی ایران قبل از انقالب اسالمی در 

تاریخ 1357/07/04 برگزار شد. 

تغییرات تركیب اعضاي شورا پس از انقالب اسالمی:
پس از انقالب اسالمي تغییراتی در ترکیب اعضای شورا به وجود آمد:

1- به جاي وزیر فرهنگ و هنر یا معاون وي، معاون وزیر در جلسات شرکت نموده 
و این تغییر به دلیل آن بوده است که پس از انقالب اسالمي، وزیر فرهنگ و هنر با 
وزارت علوم ادغام شده و وزارت علوم و آموزش عالي در سال 1379 تأسیس شده بود 

سپس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تغییر نام داده است.
2- به جاي دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و یا معاون وي، معاون 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و در حال حاضر رئیس و یا معاون سازمان اداری 

و استخدامی کشور در جلسات شورا، شرکت مي نماید.

اسامي شركت كنندگان در جلسات شورا:
جلسه بیست   و نهم شورای اسناد ملی ایران بعد از انقالب اسالمی در تاریخ 1359/03/12 با 
حضور آقایان: مصطفی کتیرایی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ کریم خدا پناهی 
معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه؛ حسن زاهدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور؛ محمد 
جعفر محجوب و پرویز ورجاوند از اعضای انتصابی )عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ( و ابراهیم 

مهرآذران دادیار دیوان محاسبات کشور برگزار گردید )معاونت اسناد ملی، بی تا، ص200(. 
با گذشت زمان و تغییر مسئولیت افرادي که به عنوان عضو شورا معرفي  شدند، شخصیت هاي 
مختلفي، این سمت را دارا بوده و با حضورشان در جلسات باعث اعتبار جایگاه خاص شورای اسناد 

ملی ایران شدند.
علی اکبر  صدیقی منش،  علیرضا  کلهر،  مهدی  حجت،  مهدی  آقایان  به  می  توان  ازجمله 
والیتی وزیر امور خارجه، محمد علی نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، عبداهلل جاسبی معاون 
نخست وزیر و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلسه شورای 34 اسناد ملی مورخ 
1360/12/16 )معاونت اسناد ملی، بی تا، ج2 ص233(، کمال خرازی، مجتبی میرمهدی، میرجواد 
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عطاری، غالمعلی خوشنویس، سید احمدعلی مرعشی، محمود بروجردی، محسن میردامادی، 
فیاض شجاعی  آشنا،  داوری اردکانی، حسام الدین  صادق خرازی، غالمحسین زرگری نژاد، رضا 
کشور(،  محاسبات  دیوان  )دادستان کل  کامیار  علی  کشور(،  محاسبات  دیوان  )دادستان کل 
سیامک سعید فوائدی، سیدضیا هاشمی، محمدتقی نظرپور، محمدکاظم سجادپور، محمدحسن 

شیخ االسالمی و عالءالدین رفیع زاده اشاره کرد.
با نگاهي اجمالي به این فهرست، اسامي شخصیت هاي برجستة علمي و فرهنگي، سیاسي 
و اداري جلب توجه مي نماید که نشان دهنده بنیان هاي محکم و استوار شورا و تصمیمات اتخاذ 

شده در آن مي باشد.
در این مجمل، صرفاً اسامي افرادي که طبق قانون عضو شورا محسوب مي شوند، مورد 
نظر مي باشد و از ذکر اسامي سایر شخصیت هایي که به عناوین مختلف در جلسات شورا حضور 

داشته اند، خودداري شده است.

برخی از مصوبات شورای اسناد ملی ایران:
شورای اسناد ملی ایران در جلسات شماره 196 و 204 مورخ 1382/03/31 و 1383/04/20 کلیه 

مجوزهای قبل از انقالب اسالمی را باطل اعالم کرد.
از دیگر اقدامات شورای اسناد ملی ایران پس از انقالب اسالمی تعیین ضوابط تشکیل یادمان 
رئیس جمهور در سازمان اسناد ملی ایران بود. در جلسه شماره 158 شورای اسناد ملی ایران مورخ 
1375/12/11 یادمان آقای هاشمی رفسنجانی در رفسنجان و در جلسه شماره 210 شورای اسناد 
ملی مورخ 1384/03/21 یادمان آقای محمد خاتمی مصوب گردید. در ماده یازده این مصوبه آمده 
است: در صورت تمایل روسای جمهور آینده به تأسیس یادمان، مفاد این آیین نامه در مورد آنان 

نیز مجری خواهد بود.
تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حوزه اسناد، تعرفه های خدمات اسنادی، بررسی و 
پی گیری عدم اجرای قانون اسناد ملی در برخی دستگاه ها از جمله وظایف شورای اسناد ملی ایران 
است و پس از طرح، بررسی و تصویب آن ها؛ مصوبات به دستگاه ها ابالغ می گردد؛ از جمله این 

مصوبات در زمینه تهیه آیین نامه و دستورالعمل ها به موارد ذیل می توان اشاره کرد: 
- آئین نامه نحوه بررسي و نقل و انتقال اسناد ملي، جلسه مورخ 1364/2/25؛

- آئین نامه نحوه بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راکد، جلسه مورخ 1364/5/9؛
- آئین نامة شرایط و نحوة دسترسی به اسناد آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانة ملی 

جمهوری اسالمی ایران مصوب جلسه شماره 270 مورخ 1391/4/3؛
مورخ   319 شماره  جلسه  غیردولتی،  آرشیوی  اسناد  خرید  ارزیابی  آیین نامه   -
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1395/11/30؛
- دستورالعمل اجرایي آیین نامه تشخیص اوراق زائد، مصوب جلسه شماره 219 

مورخ 1385/5/7؛
مورخ   213 شماره  جلسه  مصوب  مجوز،  داراي  اوراق  امحاي  دستورالعمل   -

1384/9/12؛ 
- پیشنهاد طرح مدیریت اسناد دستگاه  ها، جلسه شماره 297 مورخ 1393/07/26؛

- دستورالعمل ساماندهی اسناد و تعیین تکلیف اسناد راکد در مدیریت  های منطقه  ای 
و استانی، جلسه شماره 311  مورخ 1395/01/21؛

- دستورالعمل انجام وظایف مدیریت اسناد دستگاه ها، جلسه شماره 312 مورخ 
1395/02/25؛

- دستورالعمل انجام وظایف کارشناسان رابط سازمان، جلسه شماره 313 مورخ 
1395/03/22؛

- دستورالعمل و تعرفه خدمات اسنادی؛
- شیوه نامه حفظ و نگهداری اسناد در بایگانی ها، ویژگی مخازن)1(، جلسه شماره 

311 مورخ 1395/01/21؛
- شیوه نامه حفظ و نگهداری اسناد در بایگانی ها، ویژگی مخازن)2(، اصول کلی 

حفاظت پیشگیرانه، جلسه شماره 336 مورخ 1397/09/24؛
الکترونیکی،  اسناد  تعیین تکلیف  و  نگهداری  تولید،  برای  فراداده های ضروری   -
جلسه شماره 333 مورخ 1397/05/06؛ همچنین یکی از موضوعات مهمی که در 
شورای اسناد ملی مطرح و به تصویب رسید؛ موضوع عدم همکاری وزارت نفت و 
شرکت های تابعه و وابسته در اجرای قانون اسناد ملی ایران است که ابتدا در جلسه 
فوق  العاده شورای اسناد ملی ایران در تاریخ 1396/04/26 مطرح و مورد بحث و 
بررسی قرارگرفت. سپس در جلسه 326 مورخ 1396/08/20 نامه دادستان کل 
کشور به رئیس جمهور در خصوص اجرای قانون اسناد ملی ایران در وزارت نفت 
و شرکت های تابعه و وابسته مطرح و در جلسه شماره 327 مورخ 1396/11/28 
شورا، ملزم به تهیه گزارشی با امضای رئیس شورا و ارسال آن به کمیسیون اصل 
90 مجلس شورای اسالمی شد و سرانجام در جلسات شماره 331  و 332 مورخ 
1397/04/02 و 1397/04/30 وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 

تابعه و وابسته ملزم و مکلف به اجرای قانون اسناد ملی ایران گردید.
بنیاد  ازجمله:  دستگاه ها  از  برخی  در  ملی  اسناد  قانون  اجرای  و  عدم همکاری  همچنین 
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مستضعفان انقالب اسالمی و بانک مرکزی ج.ا. ایران و سایر بانک ها در جلسات شورای اسناد 
ملی مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

تا زمان تدوین این مقاله، شورای اسناد ملی ایران 362 جلسه برگزار نموده است و مجموع 
مصوبات آن شورا 5708 ردیف درخواست مجوز دستگا ه ها و دیگر مصوبات است.

سایر مصوبات شورای اسناد ملی، شامل آیین نامه ها، دستورالعمل ها، تعرفه ها، اجرای قانون 
اسناد ملی در دستگاه ها و تعیین و انتصاب اعضای شورا در کارگروه های سازمان اسناد ملی شامل 

354 فقره است.
برخی از دستگاه هایی که بیشترین ردیف مجوزهای مصوب شورای اسناد ملی را دریافت 

کردند به ترتیب عبارتند از: 
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های تابعه و وابسته 313 ردیف؛

- وزارت نیرو و دستگاه های تابعه و وابسته 270 ردیف؛
- وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه و وابسته 257 ردیف؛

- وزارت آموزش و پرورش 218 ردیف؛
- نیروی انتظامی ج.ا. ایران 197 ردیف؛

- وزارت کشور 181 ردیف؛
- شرکت راه آهن ج. ا. ایران 163 ردیف؛

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 158 ردیف.
پس از برگزاری جلسه شورای اسناد ملی و بررسي فهرست ها و جداول زماني پیشنهادي 
دستگاه های متقاضی، فرم فهرست مجوز مصوبات شورا تهیه و به دستگاه مربوط جهت اجرای 

مصوبه در وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای تابعه و وابسته جهت اجرا ابالغ می گردد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا )کووید 19( به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی، جلسات 
شورای اسناد ملی ایران )از جلسه شماره353 مورخ 1399/07/19 تاکنون جلسه شماره 362 مورخ 

1400/08/29( به صورت مجازی برگزار  گردیده است.

نتیجه:
ضرورت حفظ اسناد و مدارک ملي موجب پدید آمدن سازمان اسناد ملی ایران )بعدها: سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران( شد. این سازمان به منظور حفظ و نگهداری و اشاعه اطالعات اسناد 
با توجه به مصوبات شورای اسناد ملی، به شناسایی، ارزشیابی و انتقال اسناد مهم، و امحای اوراق 

زائد مبادرت می ورزد.
دستگاه ها نیز با عنایت به تکلیف قانونی برای اجرای مصوبات شورای اسناد ملی به منظور 
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تعیین تکلیف سوابق راکد دستگاه ها و تنظیم بایگانی های دستگاه ها با رعایت ترتیبات قانوني، 
همکاری های الزم را با معاونت اسناد ملی ایران به عمل می آورند. بنابراین انجام مصوبات شورا 
ضمن جلوگیری از امحای خودسرانه و مستقیم اوراق و اسناد، منتج به انتقال اسناد دارای ارزش 
آرشیوی به اسناد ملی ایران، نظارت بر فرایند امحای اوراق زائد، رعایت اصول ایجاد، طبقه بندی 
اسناد و مدارک و ساماندهی بایگانی ها، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مورد نیاز و سهولت در 
دسترسی به آن ها، عدم تراکم غیرضروری و غیراصولی اسناد و مدارک و آزادسازی فضای اشغال 

شده اداری و بایگانی در دستگاه ها، خواهد شد.
 شورای اسناد ملی ایران تاکنون362 جلسه برگزار و مجموع مصوبات آن شورا 6062 ردیف 

درخواست مجوز امحاء اوراق زائد دستگا ه ها و سایر مصوبات است.
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درخواست مجوز امحاء اوراق 
اداره كل شناسایي وفراهم آوري اسناد

فرم)1/14/ارز/ت/86(  

2- نام واحد ایجاد کننده :1-نام دستگاه :
شماره

تاریخ

5- واحد شمارش :4- تعداد :3- تاریخ       از:                    تا :

6- موضوع :

7- شرح موضوع )از ایجاد تا راکد شدن ( :

8- دالیل امحاء :

9-  شناسه مجوزهاي قبلي مرتبط با موضوع :

10-  مدت نگهداری پیشنهادی در آینده :                                            پس از 

اسامی و امضا مقامات تأیید كننده

اوراق مذکور پس از طی مدت پیشنهادی فاقد هرگونه ارزش برای این دستگاه می باشد.

پیشنهادهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسالمي ایران

پست نام ونام خانوادگی
امضانظر و پیشنهادسازمانی

کارشناس 

دبیر شورا

رأی شورای اسناد ملی :

این درخواست در جلسه شماره :         شورای اسناد ملی مطرح و با شناسه :                                  به ثبت رسید.
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راهنماي تکمیل فرم »درخواست مجوز امحاء اوراق راكد «    فرم)1/14/ارز/ت/86(                            
این فرم به منظور اخذ مجوز امحا اوراق راکد دستگاه ها از شوراي اسناد ملي تهیه و طراحي 
گردیده است. )اوراق راکد عبارت است: از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارش ها، صورتجلسه ها 
دفتر  فرم ها،  و  نمونه ها  فرمان ها،  ابالغ ها،  عهدنامه ها،  و  قراردادها  و  و صورت مجلس ها 
نقشه ها،  نمودارها،  بارنامه ها و مدارک و سوابق تحصیلي،  پرونده ها، قبوض، نسخه ها،  و 
عکس ها، کلیشه ها، فیلم ها، میکروفیلم ها، صفحه ها و نوارهاي ضبط صوت و سایر اسناد و 
مدارکي که توسط مقامات ودستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت در اجراي وظایف وتکالیف 
قانوني و اداري تهیه یا دریافت و نگهداري شده و براي انجام دادن وظایف و مسئولیت هاي 
قانوني و اداري جاري به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده نباشد.(

فرم در ابعاد297×210 میلي متر، در دو نسخه تنظیم مي گردد و گیرندگان نسخ عبارتند از:
- یک نسخه سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران )معاونت اسناد ملي(

- یک نسخه دستگاه مربوطه 

نحوه تکمیل
- در گوشه سمت چپ باالي فرم، تاریخ و شماره تنظیم فرم درج مي گردد.

 - در ردیف هاي شماره 1و2 نام دستگاهي که درخواست مجوز نموده است و نام واحد 
مي شود. نوشته  اوراق  ایجاد کننده 

– در ردیف 3 تاریخ ایجاد اوراق راکد بر حسب سال در مقابل واژه هاي )از( و) تا( ذکر مي شود. 
- تعداد کل اوراق برحسب عدد و واحد شمارش آن ها برحسب پرونده، زونکن، فرم، دفتر، 

نقشه، عکس و... در ردیف هاي 4و5 نوشته مي شود.
- در ردیف6 موضوع اوراق با رعایت اختصار و جامع بودن ذکر مي گردد.

- در ردیف 7 شرح کاملي از خصوصیات اوراق ذکر مي گردد که نشان دهد دلیل ایجاد اوراق 
چیست، چه مطالب و موضوعاتي را در بر مي گیرد، اقدامات انجام شده کدامند و مراحل پایاني 

اقدامات یا مختومه شدن پرونده ها تبیین شود.
- در ردیف 8 دالیل امحاء اوراق ذکر مي گردد به طوري که از توضیحات ارائه شده، فقدان 

هرگونه ارزش حقوقي، اداري و استنادي اوراق به صراحت استنباط شود. 
- شناسه مجوزهاي قبلي که مرتبط با موضوع اوراق باشد در ردیف 9 ذکر مي شود.

- در ردیف 10 مدت زماني که در نظر است اوراق پس از آخرین اقدام در دستگاه نگهداري 
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و بعد از آن امحاء شوند، پیشنهاد مي گردد.
 * مقامات مشروحه زیر پس از مطالعه و موافقت با امحاء اوراق راکد مندرج در فرم، با ذکر 

نام و نام خانوادگي و پست سازماني، قسمت مربوطه را امضا مي نمایند.
1-مدیر کل یا معاون مدیر کل دفتر وزارتي در وزارتخانه ها

2-- یکي از معاونین وزیر در صورتي که واحد اسناد زیر نظر دفتر وزارتي فعالیت نداشته 
باشد.

3--مقام مسئول در سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتي یا یکي از معاونین آن ها
4- مقام مسئول امور حقوقي دستگاه
5- مقام مسئول امور اداري دستگاه 

6- مقام مسئول امور مالي دستگاه
7- مقام مافوق واحد ایجاد کننده اوراق

8- مسئول اسناد دستگاه
* قسمت انتهایي فرم مربوط به پیشنهادهاي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران مي باشد.

در این قسمت کارشناس رابط و دبیر شورا پس از ذکر نام و نام خانوادگي و اظهارنظر خود در 
خصوص اوراق امحایي محل مربوطه را امضا مي نمایند.

در انتها، رأي شوراي اسناد ملي در ردیف مربوطه درج مي گردد و سپس شماره جلسه به 
انضمام شناسه مجوز ثبت مي شود.
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عکس هایی از جلسات شورای اسناد ملی ایران
تصویر شماره 1 -جلسه شماره 238 مورخ 1387/11/19

تصویر شماره 2 - جلسه شماره 309 شورای اسناد ملی مورخ 1394/12/01
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تصویر شماره 3 - جلسه شماره 315 شورای اسناد ملی مورخ 1394/07/03

تصویر شماره 4 - جلسه شماره 320 شورای اسناد ملی مورخ 1395/12/21

تصویر شماره 5 - جلسه شماره 340 شورای اسناد ملی مورخ 1398/01/24
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تصویر شماره 6 جلسه شماره 343 شورای اسناد ملی مورخ 1398/04/29
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تصویر شماره 7 جلسه شماره 350 شورای اسناد ملی مورخ 1399/02/28

تصویر شماره 8 جلسه شماره 353 شورای اسناد ملی مورخ 1399/07/19
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تصویر شماره 9 جلسه شماره 362 شورای اسناد ملی مورخ 1400/08/29
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