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::تعريف نامه اداريتعريف نامه اداري::تعريف نامه اداريتعريف نامه اداري

 وسيله تنها حال زمان در .است مقدور رسمي ارتباطات سلسله يك طريق از سازمان امور گردش
.است اداري هاي نوشته سازمان، رسمي ارتباطات ايجاد
 وسيله تنها حال زمان در .است مقدور رسمي ارتباطات سلسله يك طريق از سازمان امور گردش
.است اداري هاي نوشته سازمان، رسمي ارتباطات ايجاد
  .است مختلف سازمانهاي مديران و كاركنان تخصص و دانش ميزان بيانگر اداري هاي نوشته
  از امور انجام در برده، كار به را خود هاي دانسته توانند مي ها نوشته همين طريق از آنها زيرا  از امور انجام در برده، كار به را خود هاي دانسته توانند مي ها نوشته همين طريق از آنها زيرا
 .است نامه اداري هاي نوشته اين مهمترين از يكي .كنند منتقل را خود پيام و گرفته بهره آن
:است شده ارائه گوناگوني تعاريف اداري نامه براي :است شده ارائه گوناگوني تعاريف اداري نامه براي
  به ديگر، سازمان به سازماني از يا آن خارج يا سازمان داخل در كه مكاتباتي تمام :اداري نامه - 

  شود، مي مبادله اداري تشريفات با همراه مخصوص، فرم در و اداري كارهاي يافتن انجام منظور
.گويند مي اداري ي نامه
  شود، مي مبادله اداري تشريفات با همراه مخصوص، فرم در و اداري كارهاي يافتن انجام منظور
.گويند مي اداري ي نامه
  استناد قابل دفاع يا دعوا مقام در كه اي نوشته هر به :قضايي و حقوقي نظر از اداري ي نامه - 
.گويند مي رسمي سند يا اداري ي نامه باشد .گويند مي رسمي سند يا اداري ي نامه باشد



انواع مكاتبات اداريانواع مكاتبات اداريانواع مكاتبات اداريانواع مكاتبات اداري

  چند يا دو بين ارتباط برقراري موجب خاصي، كار دادن انجام براي كه مكتوبي ي وسيله هر
 گيرد مي قرار اداري مكاتبات ي مجموعه زير در شود، )سازماني برون يا درون از اعم ( واحد گيرد مي قرار اداري مكاتبات ي مجموعه زير در شود، )سازماني برون يا درون از اعم ( واحد
:از عبارتند آنها مهمترين كه
 و كار دادن انجام روش و نحوه كه است اداري مقررات از تفسيري و توضيح ::العملالعمل  دستوردستور  ..11 و كار دادن انجام روش و نحوه كه است اداري مقررات از تفسيري و توضيح ::العملالعمل  دستوردستور  ..11

.گيرد مي بر در را شود رعايت كار دادن انجام در بايد كه مواردي
  دار صالحيت مقامات توسط كتبي صورت به اغلب كه است مطالبي معناي به ::دستوردستور  ..22

  عبارات و جمالت معموالً دستور.شود مي نوشته دست زير مديران يا ها واحد براي سازمان
  دار صالحيت مقامات توسط كتبي صورت به اغلب كه است مطالبي معناي به ::دستوردستور  ..22

  عبارات و جمالت معموالً دستور.شود مي نوشته دست زير مديران يا ها واحد براي سازمان
.كنند مي درج ها نامه ي حاشيه در مديران كه است كوتاهي
 متعـدد هاي نسخـه در اي، مؤسسـه يا وزارتخانه طرف از كه دستور يا حكم ::بخشنامهبخشنامه  ..33 متعـدد هاي نسخـه در اي، مؤسسـه يا وزارتخانه طرف از كه دستور يا حكم ::بخشنامهبخشنامه  ..33
 اطالع موضوع به عمدتاً بخشنامه ماهيت .كنند مي ابالغ كارمندان و شعب به و نويسند مي
.است معطوف رساني .است معطوف رساني



انواع مكاتبات اداريانواع مكاتبات اداري

 كاركنان براي سازمان مديران و دار صالحيت مقامات طرف از كه است اي نامه ::حكمحكم..44
  خاص، امتيازها، كسب لحاظ از كارمندان اشتغالي وضع آن موجب به و ميشود فرستاده

انواع مكاتبات اداريانواع مكاتبات اداري

  خاص، امتيازها، كسب لحاظ از كارمندان اشتغالي وضع آن موجب به و ميشود فرستاده
.شود مي مشخص و تعيين كاري، مسئوليت و اختيارات

  در شده اخذ تصميمات آن اعضاي امضاي با كه است جلسه كتبي گزارش  ::صورتجلسهصورتجلسه..55  در شده اخذ تصميمات آن اعضاي امضاي با كه است جلسه كتبي گزارش  ::صورتجلسهصورتجلسه..55
.سازد مي االجرا الزم را جلسه
  ي مؤسسه امور منظور به خصوصي يا عمومي موسسه يك كه مقرراتي مجموعه  ::امهامهن آيينآيين..66
  است، كلي بسيار مقررات اينكه به توجه با .گويند مي نامه آيين كند مي تدوين و تهيه خود
  ي مؤسسه امور منظور به خصوصي يا عمومي موسسه يك كه مقرراتي مجموعه  ::امهامهن آيينآيين..66
  است، كلي بسيار مقررات اينكه به توجه با .گويند مي نامه آيين كند مي تدوين و تهيه خود
 و نوشته به نياز جوانب، ي كليه داشتن نظر در با آن شمول ميزان و حدود تعيين و تفهيم
.است نامه آيين عهده بر موضوع اين كه كند تصريح را آن درك كه دارد مكتوبي .است نامه آيين عهده بر موضوع اين كه كند تصريح را آن درك كه دارد مكتوبي
  ي مشاهده و مطالعه يا تحقيق اجراي از پس كه شود مي اطالق ايي نوشته به  ::گزارشگزارش..77

  موضوعي در را اطالعاتي نويسنده .دارد رساني اطالع ي جنبه بيشتر و آيد مي فراهم امري،  موضوعي در را اطالعاتي نويسنده .دارد رساني اطالع ي جنبه بيشتر و آيد مي فراهم امري،
 تر پايين اعضاي سوي از معموالً و نيستند مطلع آن از كه گذارد مي كساني اختيار در خاص
  هاي نوشته از بيشتر تا شود سعي بايد دليل همين به.شود مي تهيه باالتر مقامات و افراد براي
.بماند دور تكلف و تعارف از ديگر،
  هاي نوشته از بيشتر تا شود سعي بايد دليل همين به.شود مي تهيه باالتر مقامات و افراد براي
.بماند دور تكلف و تعارف از ديگر،



انواع گزارش از نظر اداريانواع گزارش از نظر اداريانواع گزارش از نظر اداريانواع گزارش از نظر اداري

  مانند شود؛ مي تهيه دولتي سازمان يا نهاد اداره، براي گزارشها نوع اين ::ادارياداري  وو  رسميرسمي  ))الفالف  مانند شود؛ مي تهيه دولتي سازمان يا نهاد اداره، براي گزارشها نوع اين ::ادارياداري  وو  رسميرسمي  ))الفالف
  تسهيالت دريافت متقاضيِ كه محلي يا طرح از بانك كارشناس يا مأمور بازديد گزارش
.كند مي معرفي
  رسميت و شود نمي تهيه خاصي مراجع براي ها گزارش اين ::ادارياداري  غيرغير  يايا  رسميرسمي  غيرغير  ))بب

.كند مي معرفي
  رسميت و شود نمي تهيه خاصي مراجع براي ها گزارش اين ::ادارياداري  غيرغير  يايا  رسميرسمي  غيرغير  ))بب

.سفر گزارش و علمي بازديد گزارش مانند .ندارد اداري
  را آنها كه شوند ارائه خاصي زماني مقاطع در بايد ها گزارش برخي ::مرتبمرتب  وو  اياي  دورهدوره  ))جج  را آنها كه شوند ارائه خاصي زماني مقاطع در بايد ها گزارش برخي ::مرتبمرتب  وو  اياي  دورهدوره  ))جج

.،هفتگي،ماهانه روزانه گزارش مانند .گويند مي اي دوره هاي گزارش
  نظر از يا شوند مي تقسيم مفصل و اجمالي هاي گزارش به اندازه نظر از ها گزارش البته  نظر از يا شوند مي تقسيم مفصل و اجمالي هاي گزارش به اندازه نظر از ها گزارش البته
.دارند رواج هم شفاهي و كتبي به شكل



نقش مكاتبات و نامه هاي ادارينقش مكاتبات و نامه هاي ادارينقش مكاتبات و نامه هاي ادارينقش مكاتبات و نامه هاي اداري

  اهميت از امور پيشبرد و معاني و منظور انتقال در ارتباطي وسايل از يكي عنوان به نوشتار  اهميت از امور پيشبرد و معاني و منظور انتقال در ارتباطي وسايل از يكي عنوان به نوشتار
  گزارشهاي و ها خواست در نوشتاري قالب واقع در نگاري نامه .است بوده برخوردار اي ويژه
  هاي نياز از يكي آن دادن انجام درست شيوه رو اين از.است دولتي مراكز و سازمانها در اداري
  .آيد مي شمار به خصوص و دولتي نهادهاي و  سازمانها كاركنان و مديريت اي پايه و اساسي  .آيد مي شمار به خصوص و دولتي نهادهاي و  سازمانها كاركنان و مديريت اي پايه و اساسي
 به را آن اداري مكاتبات نقش و اهميت ي باره در مطلب بيان و مطالعه در سهولت منظور به
:كنيم مي محدود زير موارد :كنيم مي محدود زير موارد
مالي اثرات )الف
حقوقي اثرات )ب حقوقي اثرات )ب
كارها جريان ادامه و مطالعه در آيندگان راهنمايي )ج
ها قضاوت و تاريخ )د ها قضاوت و تاريخ )د
سازي مستند )ه



  

  اثرات و نتايج داراي آينده يا و حال زمان در است ممكن اداري هاي نامه ::ماليمالي  اثراتاثرات  - -   اثرات و نتايج داراي آينده يا و حال زمان در است ممكن اداري هاي نامه ::ماليمالي  اثراتاثرات  - - 
.باشند پرداخت از جلوگيري يا و پرداخت براي دستوري خود يا و بوده مالي

 مبادله و تهيه سازمانها و ادارات در  مختلف امور اجراي براي كه هايي نامه ::حقوقيحقوقي  اثراتاثرات  - -  مبادله و تهيه سازمانها و ادارات در  مختلف امور اجراي براي كه هايي نامه ::حقوقيحقوقي  اثراتاثرات  - - 
  از اعم ثالث اشخاص براي نامه ي كننده صادر سازمان طرف از سند يك عنوان به ميشوند
.كند مي تعهد و الزام ايجاد حقوقي يا حقيقي .كند مي تعهد و الزام ايجاد حقوقي يا حقيقي

  سوابق از اطالع حصول و امور،اشراف اجراي در گيري تصميم الزمه ::آيندگانآيندگان  راهنماييراهنمايي  - -   سوابق از اطالع حصول و امور،اشراف اجراي در گيري تصميم الزمه ::آيندگانآيندگان  راهنماييراهنمايي  - - 
  تا گيرد مي قرار بررسي مورد گذشتگان اقدامات كليه كه ترتيب بدين .باشد مي آن به مربوط
.يابد ادامه راه همان باشد منطقي و درست گذشتگان راه چنانچه



 به مكاتبات چنانچه.است ،تاريخ مانده باقي گذشته هاي دوران از آنچه ::هاها  قضاوتقضاوت  وو  تاريختاريخ  - -  به مكاتبات چنانچه.است ،تاريخ مانده باقي گذشته هاي دوران از آنچه ::هاها  قضاوتقضاوت  وو  تاريختاريخ  - - 
 .شود مي آشكار خاص شكلي به دوران آن حقايق گيرند قرار مطالعه مورد گذشته از مانده جا
.داد انجام ها حكومت برخي عملكرد از عملي و درست قضاوتي توان مي آنگاه
 .گويند مي سازي مستند را آن صحيح نگهداري و كار انجام روش نوشتن ::سازيسازي  مستندمستند  - - 

.داد انجام ها حكومت برخي عملكرد از عملي و درست قضاوتي توان مي آنگاه
 .گويند مي سازي مستند را آن صحيح نگهداري و كار انجام روش نوشتن ::سازيسازي  مستندمستند  - - 
  فرا كوتاه نسبتاً زماني در را كار انجام هاي روش جديد  كاركنان شود مي باعث  عمل اين
.بگيرند.بگيرند
  تلفكس، تلگراف، تلفن، همانند ديگري وسايل از ارتباط ايجاد براي سازمان در شك بدون
  وسايل كه داشت توجه بايد اما شود، مي گرفته بهره تصويري دستگاههاي و راديو فكس،  وسايل كه داشت توجه بايد اما شود، مي گرفته بهره تصويري دستگاههاي و راديو فكس،
  استقرار .امور در تسريع براي و فيزيكي نوع از هم آن است، پيام انتقال ي وسيله مزبور
  آشكار بيشتر مكاتبات اهميت كه اينجاست و نيست پذير امكان نوشته بدون رسمي ارتباط
.شود مي
  آشكار بيشتر مكاتبات اهميت كه اينجاست و نيست پذير امكان نوشته بدون رسمي ارتباط
.شود مي



انواع نامه هاي اداريانواع نامه هاي اداريانواع نامه هاي اداريانواع نامه هاي اداري

اين نامه ها را از دو ديدگاه  .در ادارات و سازمانها گونه هاي متفاوتي از نامه ها مبادله مي شوند اين نامه ها را از دو ديدگاه  .در ادارات و سازمانها گونه هاي متفاوتي از نامه ها مبادله مي شوند
.مي توان تقسيم بندي كرد

::نامه هاي اداري از ديدگاه ماهيت كارنامه هاي اداري از ديدگاه ماهيت كار) ) الفالف ::نامه هاي اداري از ديدگاه ماهيت كارنامه هاي اداري از ديدگاه ماهيت كار) ) الفالف
نامه هاي خبري. 1
نامه هاي بازدارنده. 2 نامه هاي بازدارنده. 2
نامه هاي دستوري و درخواستي. 3
نامه هاي هماهنگي. 4 نامه هاي هماهنگي. 4

::نامه هاي اداري از نظر گاه سطوح ارتباطينامه هاي اداري از نظر گاه سطوح ارتباطي) ) بب
نامه هاي داخلي. 1 نامه هاي داخلي. 1
نامه هاي خارجي. 2



 مختلف هاي واحد بين سازمان داخل در كه شود مي اطالق مكاتباتي به داخليداخلي  هايهاي  نامهنامه
:از عبارتند آنها اهم كه شود مي مبادله :از عبارتند آنها اهم كه شود مي مبادله
سطح هم واحد دو بين نامه - 
تر پايين واحد به باالتر واحد از نامه -  تر پايين واحد به باالتر واحد از نامه - 
باالتر واحد به تر پايين واحد از نامه - 
واحد يك عنوان به كارمند يك طرف از نامه -  واحد يك عنوان به كارمند يك طرف از نامه - 
.كارمند براي سازماني واحد يك طرف از نامه - 
 كه شود مي مبادله سازمان از خارج با كه شود مي اطالق مكاتباتي به ::خارجيخارجي  هايهاي  نامهنامه كه شود مي مبادله سازمان از خارج با كه شود مي اطالق مكاتباتي به ::خارجيخارجي  هايهاي  نامهنامه

:از عبارتند آنها مهمترين
وزارتخانه يا سازمان يك در شده شناخته واحد يك به نامه -  وزارتخانه يا سازمان يك در شده شناخته واحد يك به نامه - 
آن وظايف با ارتباط در سازمان يا وزارتخانه يك به نامه - 
حقيقي شخص يك به نامه -  حقيقي شخص يك به نامه - 
خصوصي بخش در شده شناخته حقيقي شخص يك به نامه - 



ضوابط تنظيم عنوان نامهضوابط تنظيم عنوان نامهضوابط تنظيم عنوان نامهضوابط تنظيم عنوان نامه

  ساير و ادارات ها، قسمت ها، مديريت دفاتر، كل، ادارات سطح در اداري هاي نامه تهيه براي
  بر عالوه آنها رعايت كه اند شده گرفته نظر در هايي ضابطه آنها همتراز و مشابه واحدهاي
  ساير و ادارات ها، قسمت ها، مديريت دفاتر، كل، ادارات سطح در اداري هاي نامه تهيه براي

  بر عالوه آنها رعايت كه اند شده گرفته نظر در هايي ضابطه آنها همتراز و مشابه واحدهاي
.دهد مي ياري نامه صحيح تنظيم در را نگارنده اداري، زبان رسايي در تاثير
داخلي هاي نامه در )از ( فرستنده و )به ( گيرنده عنوان به مربوط ضوابط .1 داخلي هاي نامه در )از ( فرستنده و )به ( گيرنده عنوان به مربوط ضوابط .1
مالياتيمالياتي  امورامور  كلكل  ادارهاداره  ::بهبه
گيريگيري  پيپي  وو  نظارتنظارت  كلكل  ادارهاداره  ::ازاز گيريگيري  پيپي  وو  نظارتنظارت  كلكل  ادارهاداره  ::ازاز

 باالتر مقام عنوان به سازماني واحد يك طرف از وزارتخانه يا سازمان يك داخل در وقتي باالتر مقام عنوان به سازماني واحد يك طرف از وزارتخانه يا سازمان يك داخل در وقتي
 كلمه مقابل در :بود خواهد چنين اين گيرنده و فرستنده عناوين حالت اين در شود مي نوشته
  باالتر مقام سازماني عنوان تيره خط يك فاصله با و باالتر مقام خانوادگي نام و نام ”به“

.شود مي ذكر نامه فرستنده سازماني واحد عنوان فقط ”از“ واژه مقابل در .شود مي نوشته .شود مي ذكر نامه فرستنده سازماني واحد عنوان فقط ”از“ واژه مقابل در .شود مي نوشته
آموزشيآموزشي  معاونمعاون  - - رحمانيرحماني  عليعلي  ::بهبه
كارپردازيكارپردازي  كلكل  ادارهاداره  ::ازاز كارپردازيكارپردازي  كلكل  ادارهاداره  ::ازاز



 مكاتبه باالتر مقام به خود سرپرستي تحت واحد طرف از بخواهد واحدي مسئول كه صورتي در مكاتبه باالتر مقام به خود سرپرستي تحت واحد طرف از بخواهد واحدي مسئول كه صورتي در
 به فقط و كند نمي ذكر نامه فرستنده محل در را خود خانوادگي نام و نام مورد هيچ در كند،
.كند مي اكتفا خود نظارت تحت سازماني واحد عنوان نوشتن
  نوشته كارمند براي مسئـوالن از يكي يا واحد يك طرف از سـازمان داخـل در كه هايي نامه
.كند مي اكتفا خود نظارت تحت سازماني واحد عنوان نوشتن
  نوشته كارمند براي مسئـوالن از يكي يا واحد يك طرف از سـازمان داخـل در كه هايي نامه
  وي شغلي عنوان و گيرنده نامه، محتواي و نوع به بسته و است مستثني قاعده اين از شود، مي
.شود مي قيد .شود مي قيد

خارجي هاي نامه در )از( فرستنده و )به( گيرنده عنوان به مربوط ضوابط
 سازماني واحدهاي از يكي عنوان به وزارتخانه سازماني، هاي واحد از يكي طرف از نامه سازماني واحدهاي از يكي عنوان به وزارتخانه سازماني، هاي واحد از يكي طرف از نامه

:مثال .شود مي نوشته ديگر وزارتخانه يك در نظر مورد و مشخص

مالي امور كل اداره- كشور وزارت :به مالي امور كل اداره- كشور وزارت :به
كشور استخدامي و اداري امور سازمان :از



مشخصات نامه هاي اداريمشخصات نامه هاي اداريمشخصات نامه هاي اداريمشخصات نامه هاي اداري

  اين كه ميكند جدا ها نامه ساير در را ها آن كه هستند هايي مشخصه اداري هاي نامه  اين كه ميكند جدا ها نامه ساير در را ها آن كه هستند هايي مشخصه اداري هاي نامه
:از عبارتند مشخصات
 و نامه ي امضاءكننده نام و موضوع فرستنده، واحد گيرنده،عنوان واحد عنوان تاريخ، شماره،
  نامه يادشده موارد از يك هر فقدان .دار صالحيت شخص ي وسيله به نامه امضاي پايان در

 و نامه ي امضاءكننده نام و موضوع فرستنده، واحد گيرنده،عنوان واحد عنوان تاريخ، شماره،
  نامه يادشده موارد از يك هر فقدان .دار صالحيت شخص ي وسيله به نامه امضاي پايان در
 ورود با رجوع ارباب هاي نامه كنم  يادآوري بايد البته.كند مي خارج خود اداري ي جنبه از را
  و واحدها از يكي به آن ارجاع و آن در دفتر ي شماره انعكاس و ازثبت پس انديكاتور دفتر به  و واحدها از يكي به آن ارجاع و آن در دفتر ي شماره انعكاس و ازثبت پس انديكاتور دفتر به
.شود مي اداري ي نامه يك به تبديل كاركنان يا



اجزا و اركان نامه هاي ادارياجزا و اركان نامه هاي ادارياجزا و اركان نامه هاي ادارياجزا و اركان نامه هاي اداري

:است زير قرار به قسمت شش داراي اداري هاي نامه
 و باال در كه است آن زير هاي نوشته و اسالمي جمهوري آرم از عبارت ::نامهنامه  لوحهلوحه  سرسر  ..11
:است زير قرار به قسمت شش داراي اداري هاي نامه
 و باال در كه است آن زير هاي نوشته و اسالمي جمهوري آرم از عبارت ::نامهنامه  لوحهلوحه  سرسر  ..11

 مي قرار كاغذ چپ سمت باالي در ترتيب به كه پيوست شماره، تاريخ، و كاغذ راست سمت
  ي لوحه سر جز هم نامه باالي و وسط قسمت در خدا نام به و تعالي باسمه عبارت .گيرد  ي لوحه سر جز هم نامه باالي و وسط قسمت در خدا نام به و تعالي باسمه عبارت .گيرد
.باشد مي نامه
 فرستنده نامه، مخاطب يا گيرنده ي باره در مطالبي قسمت دراين ::نامهنامه  هايهاي  عنوانعنوان  بخشبخش  ..22 فرستنده نامه، مخاطب يا گيرنده ي باره در مطالبي قسمت دراين ::نامهنامه  هايهاي  عنوانعنوان  بخشبخش  ..22
 و قراردادي طور به عناوين اين .شود مي ذكر نظر مورد موضوع و نامه ي كننده صادر يا

  نامه ارسال براي و شده چاپ نامه روي بر  قبل ،از يكسان صورت به دنيا تمام در تقريباً  نامه ارسال براي و شده چاپ نامه روي بر  قبل ،از يكسان صورت به دنيا تمام در تقريباً
.شود درج دلخواه مطالب آنها مقابل در كه است كافي
:به:به
:از

:موضوع:موضوع



  بحث به ورود و شروع براي كه نامه مقدمه ابتدا :است بخش سه شامل نامه متن ::نامهنامه  متنمتن  ..33  بحث به ورود و شروع براي كه نامه مقدمه ابتدا :است بخش سه شامل نامه متن ::نامهنامه  متنمتن  ..33
  هدف و قصد بيان به كه نامه متن اصل دوم.است ضروري پيام ي گيرنده ذهني آمادگي و

 و عمل رفتار، به صريح طور به فرستنده كه نامه گيري نتيجه .دارد اشاره ارتباط قراري بر اصلي و عمل رفتار، به صريح طور به فرستنده كه نامه گيري نتيجه .دارد اشاره ارتباط قراري بر اصلي
.كند مي اشاره است مقصودش كه خاصي كار
  نام و نام نامه پتيين و چپ سمت  نامه اتمام از پس معموالً ::كنندهكننده  امضاامضا  مشخصاتمشخصات  وو  امضاامضا  ..44  نام و نام نامه پتيين و چپ سمت  نامه اتمام از پس معموالً ::كنندهكننده  امضاامضا  مشخصاتمشخصات  وو  امضاامضا  ..44

 سطر در و .شود مي درج پذيرد مي را آن نهايي مسؤوليت نامه امضاي با كه مقامي خانوادگي
.شود مي نوشته كننده امضا سازماني دوم،عنوان

  ي كننده ارسال سازمان مهر نامه ي امضا قسمت در نامه شدن تر رسمي براي ::سازمانسازمان  مهرمهر  ..55
.شود مي نوشته كننده امضا سازماني دوم،عنوان

  ي كننده ارسال سازمان مهر نامه ي امضا قسمت در نامه شدن تر رسمي براي ::سازمانسازمان  مهرمهر  ..55
.شود مي زده نامه
 قيد نامه راست سمت و پايين قسمت در ها نامه گيرندگان يا  رونوشت ::هاها  نامهنامه  نوشتنوشت  رورو  ..66 قيد نامه راست سمت و پايين قسمت در ها نامه گيرندگان يا  رونوشت ::هاها  نامهنامه  نوشتنوشت  رورو  ..66
   گيرنده بر عالوه كه هستند افرادي يا و سازماني ها واحد ها، نامه نوشت رو از مقصود .شود مي
.شوند مطلع نامه موضوع از بايد اصلي، .شوند مطلع نامه موضوع از بايد اصلي،
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