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 به منجر كه است اموري جمله از مستندسازي. است دانايي اصلي شروط از يكي گذشته تجارب حفظ

 است اريبس مديريت زمينه رد خصوص به تحوالت و تغيير كه ما زمانة در. شودمي گذشته وقايع شدن روشن

 در ،نيا بر عالوه. كندمي پيدا بسياري اهميت مستندسازي شوند،مي جابجا كوتاهي مدت از بعد مديران و

 كندنمي ثبت را آن كسي كاري، زياد فشار علت به ولي شود،مي انجام بزرگي كارهاي پروژه، هر انجام دوران

 از ،زمان گذر از بعد كه مهمي موضوعات بسا چه. ندارند اجرا اندور مشقات و هاظرافت از خبري گرانيد و

 هنر اين و شودمي سپرده فراموشي به كه بنياديني هايارزش و گرددمي رنگ كم يا محو هاخاطره

 روشن در سعي هوشمندانه، سواالت طرح با و پرداخته وقايع ثبت به دقت، و حوصله با كه است مستندسازي

  .نمايديم ابهام قاطن و مجهوالت سازي

  :رديگيم صورت ليذ اهداف تحقق منظور به معموالً هاطرح يمستندساز

  ...)كارفرما، ،يمشتر (نيريسا به دستاوردها و طرح يمعرف •

 هايكاردوباره و خطاها تكرار از يريجلوگ و مشابه يهاپروژه به ارزشمند اتيتجرب انتقال •

 )يشگاهينما كاتالوگ ديتول اي تيسا وب يمحتوا نيمتا يبرا (عام يرسان اطالع •

  ...و •

 

 اقتصادي، حقوقي، مديريتي، تحوالت سازمان، مهم عيوقا ينگهدار و ثبت شامل ها،پروژه مستندسازي

 ارائه ريز هايقالب در معمول طور به كه است مربوطه مستندات همراه به موارد ريسا و شده كسب تجارب

 :شوديم

 كاتالوگ جزوه، اب،كت: همچون يچاپ مستندات •

 ايمديمالت لم،يف عكس،: همچون يريتصو مستندات •

 يكيالكترون كتاب وب، يهاگاهيپا ،ياطالعات يهابانك: همچون يافزارنرم مستندات •

 

  



 

  

  :نمود اشاره ليذ موارد به توانيم طرح نيا در ارائه قابل خدمات جمله از

 و يحضور صورت به يتخصص يهامصاحبه قيطر از يديكل افراد يضمن دانش و اتيتجرب استخراج .1

 دانش تيريمد يهاكيتكن از استفاده با يامكاتبه

 مكاتبات و اردادهاقر همچون؛ ازمانس در موجود مستندات از تيپراهم اطالعات استخراج و يبررس .2

 هاطرح در مهم عيوقا نگارش و كشف .3

 است بوده مواجه آنها با طرح كه ييهابينش و فراز دنيكش ريتصو به .4

 طرح فرد به منحصر يهايژگيو و هاتيموفق ثبت .5

 طرح از موجود يهالميف و هاعكس از استفاده با يريتصو گزارشات جاديا و ويسنار هيته .6

  ...و .7

  


