رسم نگهداري وحفاظت از اسناد ومدارک در ايران رسم تازه اي نيست  .آثاري که از آرشيوهاي باستاني ايرران
در بابل  ،اکباتان  ،شوش و ديگر شهرها به دست آمده نشان مي دهد ايرانري هرا از شتشرته هراي دور بره رر
نگهداري اسناد ومدارک هويتي بوده اند.
اسناد هويتي نشان دهنده رهنگ و هويت مردم هر کشور و ي ي از راه هاي انتقال اين هويرت و رهنرگ بره
نسلهاي آينده مي باشد تا از اين رهگتر ام ان آشنايي بيشتر با چهره ه اي مانردشار بره ونروان راه راري برراي
تقويت هويت ملي راهم شردد.
از جمله ذخاير رهنگي هر کشور مي توان از انسان هاي بزرشي نام برد که روزشاري در آن کشور زيسته انرد و
به نحوي در تحوالت سياسي  ،رهنگي  ،ولمي  ،اجتماوي و ديني آن کشور تاثير شتار بوده انرد  .برا توجره بره
تاريخ کهن رهنگ و تمدن ايراني ا راد زيادي از اين دست وجود دارند که هريک مي توانند به ونروان اگگرويي
براي جوانان اين مرز و بوم مورد توجه قرار شيرند.
از دوران اختراع خط وسهوگت در نگارش وثبت ضبط حوادث و وقايع  ،همواره اسناد هويتي بره ونروان ي ري از
مهمترين منايع تاريخي محسوب مي شده است  .از آنجا که ي ي از وظايف سازمان ثبت احوال بره ونروان يرک
سازمان حاکميتي  ،ثبت وقايع حياتي است.
اين مهم در طي يک قرن شتشته با ثبت بيش از ي صد وسي ميليون ( )030/000/000سند هويتي رقرم خرورده
که نخستين سند آن متعلق به خانم اطمه ايراني است که در سرال  0921هجرري شمسري در محلره سرنگل
تهران به دنيا آمده است.
سازمان ثبت احوال کشور در راستاي عاگيتهاي خود و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ مفاخرکشور اقدام به
شرداَوري اسناد هويتي مشاهيروشهدا از سال  0311نموده و اين شنجينه درسال  0332ت ميل و برراي معر ري
اين ذخاير رهنگي وسرمايه هاي ملي به ونوان اگگويي تاثير شتار به ونوان (شنجينه هويتي مشراهير وشرهدا )
درمعرض بازديد والقه مندان قرار شر ت.

