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 گردشگری در مستندسازی آموزش

 در که تاس ای نوشته معتمد، و دستاویز گاه، تکیه معنای به سند و شود استناد آن به که چیزی یعنی مستند، لغوی مفهوم در

 .باشد استناد قابل دفاع، یا دعوی مقام

 بر که پروژه مستندات کلیه از جامع سیستم یک تدوین یعنی ،(پروژه مستندنگاری یا) پروژه مستندسازی متعارف، مفهوم در

 و رسانی،آرشیو روز به بکارگیری، منتقل، تولید، پروژه حیات چرخه طول در که دارد تاکید اطالعاتی و ها داده سازی یکپارچه

 .گردند می امحا نهایت در و نگهداری

 

  ،گردشگری  مستندسازی مزایای و کاربردها

 منسجم و مند م نظا صورت به پروژه اطالعات نگهداری و بتث

 پروژه نتایج و عملکرد مستمر بهبود

 تجارب انتقال و جدید دانش تولید

 پروژه عملکرد ارزیابی فرآیند تسهیل

 پروژه اعتبار افزایش

 پروژه اندرکاران دست توانمندسازی

 

 

 ،...( نقشه، فیلم، عکس، صوتی، مکتوب،) مدرک انواع

 مکتوب اسناد

 ها، نمودارها( نقشه، اسالید، اولترامیکروکارت، فیش میکرو، میکروکارتاسناد غیر مکتوب )

 جاری اسناد

 جاری نیمه اسناد

 راکد اسناد

 

  آرشیو، کاربردهایانواع آرشیو،   آرشیو، تعریف

 .باشند داشته همیشگی و نگهداری دائمی ارزش قانون براساس که مدارکی و اسناد مجموعه از عبارتست

 ملی آرشیو

 سازمانی آرشیو

 گروهی های رسانه آرشیو

 خانوادگی آرشیو

 

 مراحل مستند سازی

 پروژه اجرای روند از رسانی اطالع و ها گزارش تهیه

 مالی حامیان و ذینفعان به دقیق رسانی اطالع طریق از غیرمالی و مالی منابع تجهیز

 دستاوردها و پروژه/ مؤسسه کاری سابقه معرفی و تشریح

 همکاری یا حمایت جلب منظور به

 کاری تجارب و هها آموخت گذاشتن اشتراک به و ارائه ثبت،
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 اصالح و بهسازی منظور به شده طی روندهای و عملکردها بازبینی

 

 ها ه داد و بندی اطالعات طبقه و ثبت شیوه تعیین

 روزانه صورت به جزئیات ثبت

 مهم رویدادهای ثبت

 و اندرکاران دست توسط کلی نتایج و اطالعات ثبت

 مستندسازی مسئول توسط اطالعات بندی طبقه و گردآوری

 شده تعیین پیش از های م فر طبق عملکرد های ش گزار ثبت

 پیشرفت مالی، های گزارش) مورد حسب بر نویسی ش گزار

 ( غیره و ارزشیابی، کار،

 تلفیقی های ش رو

 

 ابزار تعیین

 کاغذی های فایل و نویسی ش گزار دفاتر

 کامپیوتری های فایل

 فیلم و عکس

 صوتی های مصاحبه

 ها ه داد ثبت تخصصی افزارهای نرم

 


