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ابعاد نامه هاي اداريابعاد نامه هاي اداريابعاد نامه هاي اداريابعاد نامه هاي اداري

  نداشت وجود اداري هاي كاغذ اندازه انتخاب براي اي ضابطه دور چندان نه اي گذشته در
.شد استاندارد زير شرح به قطع دو در اداري هاي نامه ابعاد و اندازه 1346 سال در .شد استاندارد زير شرح به قطع دو در اداري هاي نامه ابعاد و اندازه 1346 سال در

A4  متر ميلي 297*210 بزرگ قطع •

A5 متر ميلي 210*148 كوچك قطع • A5 متر ميلي 210*148 كوچك قطع •

 .شد ثبت 1349 ماه مهر در 379 شماره به استاندارد ي مؤسسه وسيله به ها اندازه اين سپس
 مبادله براي لوحه سر بدون متر ميلي 148*105 اندازه به A6 قطع شده ياد موارد بر عالوه مبادله براي لوحه سر بدون متر ميلي 148*105 اندازه به A6 قطع شده ياد موارد بر عالوه

  به A3 قطع همچنين .است رايج اداري يادداشت عنوان به يا و كارمندان بين اداري پيام
  قرار استفاده مورد مالي هاي صورت و نمودارها ، ها جدول براي متر ميلي 420*297 اندازه  قرار استفاده مورد مالي هاي صورت و نمودارها ، ها جدول براي متر ميلي 420*297 اندازه

.گيرند مي



چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟

  پنج هاي نامه و A5 قطع در دارند سطر پنج از كمتر كه هايي نامه ::نامهنامه  ظاهريظاهري  شكلشكل  ..1
  كلمه 14 از بيش جمله هر شود مي پيشنهاد .شوند مي نوشته A4 قطع در باال به سطر  كلمه 14 از بيش جمله هر شود مي پيشنهاد .شوند مي نوشته A4 قطع در باال به سطر

.نباشد بيشتر
.شود قيد فرستنده سازماني پست و خانوادگي نام و نام حتماً اداري هاي نامه پايان در :فرستندهفرستنده..22 .شود قيد فرستنده سازماني پست و خانوادگي نام و نام حتماً اداري هاي نامه پايان در :فرستندهفرستنده..22
  يا سازمان كامل نام بايد .باشد آن از بخشي يا اداري سازمان يك گيرنده اگر ::گيرندهگيرنده  ..33

  جناب الفاظ از است بهتر باشد خاصي شخص مخاطب اگر ولي .كنيد قيد را بخش  جناب الفاظ از است بهتر باشد خاصي شخص مخاطب اگر ولي .كنيد قيد را بخش
.كنيد استفاده خانم سركار/آقاي

  شخصيت شما مخاطب اگر و كنيد شروع سالم/سالم با هاي عبارت با را نامه ::نامهنامه  شروعشروع  ..44  شخصيت شما مخاطب اگر و كنيد شروع سالم/سالم با هاي عبارت با را نامه ::نامهنامه  شروعشروع  ..44
.كنيد استفاده احترام و سالم با عبارت از توانيد مي است بزرگي

  تفكيك براي خواننده ذهن به كمك بند يا پارگراف چند به نامه تقسيم ::بنديبندي  پارگرافپارگراف  ..55  تفكيك براي خواننده ذهن به كمك بند يا پارگراف چند به نامه تقسيم ::بنديبندي  پارگرافپارگراف  ..55
  بندي پارگراف از حتماً كنيد مي عنوان را مطلب چند اداري نامه در وقتي .است مطالب
 تورفتگي كلمه يك اندازه به ها پارگراف ساير نامه هر اول پارگراف از غير .كنيد استفاده تورفتگي كلمه يك اندازه به ها پارگراف ساير نامه هر اول پارگراف از غير .كنيد استفاده

.باشد داشته



چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟

  محضر آقاي، حضرت“ مانند زايد تشريفات بردن بكار از ::تشريفاتتشريفات  وو  هاها  تعارفتعارف  حذفحذف  ..66

چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟چگونه نامه اداري تنظيم كنيم؟

  محضر آقاي، حضرت“ مانند زايد تشريفات بردن بكار از ::تشريفاتتشريفات  وو  هاها  تعارفتعارف  حذفحذف  ..66
.بپرهيزيد ”مبارك

  بعدي مكاتبات در .است اداري ارتباط اولين شروع كه اول ي نامه از غير ::نامهنامه  متنمتن  شروعشروع  ..77
  يا ”نامه به پاسخ“ عبارت با كه است منطقي شود مي نوشته اي نامه به پاسخ در نامه چنانچه

  بعدي مكاتبات در .است اداري ارتباط اولين شروع كه اول ي نامه از غير ::نامهنامه  متنمتن  شروعشروع  ..77
  يا ”نامه به پاسخ“ عبارت با كه است منطقي شود مي نوشته اي نامه به پاسخ در نامه چنانچه

  ي نامه پيرو نامه اگر .شود شروع نظر مورد ي نامه  تاريخ و شماره به اشاره و نامه به بازگشت
.شود شروع قبلي نامه تاريخ و شماره به اشاره و نامه پيرو ي كلمه با است بهتر است قبلي .شود شروع قبلي نامه تاريخ و شماره به اشاره و نامه پيرو ي كلمه با است بهتر است قبلي



نامه ي خوب كدام است؟نامه ي خوب كدام است؟نامه ي خوب كدام است؟نامه ي خوب كدام است؟

.نامه ي خوب اداري بايد جدي و رسمي باشد و از شوخي و گستاخي به دور باشد. 1 .نامه ي خوب اداري بايد جدي و رسمي باشد و از شوخي و گستاخي به دور باشد. 1
.نامه ي اداري خوب بايد حقايق را منعكس كند. 2
.ساده و روان باشد و خواننده با يك بار خواندن موضوع را دريابد. 3 .ساده و روان باشد و خواننده با يك بار خواندن موضوع را دريابد. 3
نامه ي خوب بايد  نه مفصل باشد نه خيلي مختصر. 4
.در موقع نوشتن وحدت موضوع نامه از ابتدا تا انتها حفظ شود. 5 .در موقع نوشتن وحدت موضوع نامه از ابتدا تا انتها حفظ شود. 5
.از نوشتن كلمات و جمالت مبهم پرهيز شود. 6
.از قواعد نشانه گذاري استفاده شود. 7 .از قواعد نشانه گذاري استفاده شود. 7
.نامه ي خوب اداري بايد اطالعات الزم را در بر داشته باشد. 8
.در موقع نوشتن به سوابق و زمينه هاي فكري مخاطب توجه شود. 9 .در موقع نوشتن به سوابق و زمينه هاي فكري مخاطب توجه شود. 9

.مطابق قواعد دستوري و نگارشي نوشته شود. 10



پيشنهاد هاي نگارشيپيشنهاد هاي نگارشيپيشنهاد هاي نگارشيپيشنهاد هاي نگارشي

  قدرت اداري نامه ويژگي مهمترين .دارد اهميت بسيار اداري هاي نامه در نثر رواني و سادگي  قدرت اداري نامه ويژگي مهمترين .دارد اهميت بسيار اداري هاي نامه در نثر رواني و سادگي
  پيشنهاد  برخي بخش اين در.شود فهميده خواندن بار يك با  بايد و است آن رساني اطالع

:شود مي ارائه اداري نامه نوشتن بهتر در نگارشي هاي :شود مي ارائه اداري نامه نوشتن بهتر در نگارشي هاي
 اصلي معناي در را فعلها ، ها جمله در افعال بستن بكار در است  بهتر ::مناسبمناسب  نانا  هايهاي  فعلفعل  ..11

:ببريم كار به خود :ببريم كار به خود
)ص(شود مي ارسال نامه )غ(گردد مي ارسال نامه .ببريم كار به گردد مي جاي به شود مي  •
.ببريم كار به .نمود جاي به كرد  • .ببريم كار به .نمود جاي به كرد  
.نمايد جاي به كُند  •
.كردن درست جاي به ساختن  •
.دادن وضعيت تغيير جاي به گشتن  • .دادن وضعيت تغيير جاي به گشتن  •
)ص(است نويسنده احمد )غ(باشد مي نويسنده احمد :مانند .باشد مي جاي به است   •



پيشنهاد هاي نگارشيپيشنهاد هاي نگارشي

 .كنيم دوري جمله پايان ،در هم سر پشت فعل چند يا دو آوردن از بايد ::متواليمتوالي  هايهاي  فعلفعل  ..22

پيشنهاد هاي نگارشيپيشنهاد هاي نگارشي

 .كنيم دوري جمله پايان ،در هم سر پشت فعل چند يا دو آوردن از بايد ::متواليمتوالي  هايهاي  فعلفعل  ..22
.بياوريم موصول كه از ،قبل امكان صورت در را اصلي فعل است بهتر

)غ(.يافت بهبود ، بود بيمار و داشت خانه ما همسايگي در كه مرد آن فرزند  • )غ(.يافت بهبود ، بود بيمار و داشت خانه ما همسايگي در كه مرد آن فرزند  •
)ص(.يافت بهبود همسايه مرد فرزند  •

.بپرهيزيم اضافي كلمات نوشتن از است بهتر اداري هاي نامه در  ::نويسينويسي  درازدراز  ..33
.بكاهيم ضروري غير هاي تعارف از همچنين .بكاهيم ضروري غير هاي تعارف از همچنين

كردن اقدام  ←بنويسيم است بهتر آوردن عمل به اقدام /داشتن معمول را الزم اقدام جاي به
نوشتن ← بنويسيم است بهتر آوردن در تحرير رشته به جاي به
شدن حاضر ← بنويسيم است بهتر رسانيدن هم به حضور جاي به شدن حاضر ← بنويسيم است بهتر رسانيدن هم به حضور جاي به
كردن ← بنويسيم است بهتر گذاشتن اجرا مورد به جاي به



پيشنهاد هاي نگارشيپيشنهاد هاي نگارشي

.كرد استفاده آنها از نبايد دارند فارسي مناسب معادل بيگانه هاي واژه اگر ::بيگانهبيگانه  هايهاي  واژهواژه  ..44

پيشنهاد هاي نگارشيپيشنهاد هاي نگارشي

.كرد استفاده آنها از نبايد دارند فارسي مناسب معادل بيگانه هاي واژه اگر ::بيگانهبيگانه  هايهاي  واژهواژه  ..44
   نامه گذر ← پاسپورت ، همايش ← كنفرانس ، پايانه ← ترمينال ، آوري فن ← تكنولوژي

  ، نگار دور ← فاكس ، بايگاني ← آرشيو ، چاپگر ← پرينتر ، خانه دارو ← استور دراگ  ، نگار دور ← فاكس ، بايگاني ← آرشيو ، چاپگر ← پرينتر ، خانه دارو ← استور دراگ
خودرو ← اتومبيل

  هاي واژه از تأكيد و تأييد براي نيست الزم ها عبارت و ها جمله در ::معنيمعني  همهم  هايهاي  واژهواژه  ..55  هاي واژه از تأكيد و تأييد براي نيست الزم ها عبارت و ها جمله در ::معنيمعني  همهم  هايهاي  واژهواژه  ..55
.برد مي بين از را كالم تأثير معني هم هاي واژه آوردن .كنيم استفاده معني هم

آسان و سهل دشوار، و سخت ، ضروري و الزم تهنيت، و تبريك آسان و سهل دشوار، و سخت ، ضروري و الزم تهنيت، و تبريك



دو نكته مهمدو نكته مهمدو نكته مهمدو نكته مهم

  اين بنابر .ندارد وجود مونث و مذكر كلمه دستوري، نظر از فارسي زبان در ::مونثمونث  وو  مذكرمذكر  ..11  اين بنابر .ندارد وجود مونث و مذكر كلمه دستوري، نظر از فارسي زبان در ::مونثمونث  وو  مذكرمذكر  ..11
 كه مواردي در ويژه به- عربي زبان ي شيوه به مؤنث موصوف براي مؤنث صفت آوردن

.است نادرست - باشد فارسي كلمه موصوف، .است نادرست - باشد فارسي كلمه موصوف،
 است بهتر محترمه ي والده جاريه، امور مورخه، ي نامه مربوطه، موضوع شاعره، زنِ بجاي

محترم ي والده جاري، امور مورخ، ي نامه مربوط، موضوع شاعر، زن : بنويسيم

 چه هر بايد باشد، صريح مفعول ي نشانه كه صورتي در ”را“ ::واسطهواسطه  بيبي  مفعولمفعول  يي  نشانهنشانه..22
.آورد ”را“ نبايد ،هرگز فعل از پس.بيايد مفعول به تر نزديك .آورد ”را“ نبايد ،هرگز فعل از پس.بيايد مفعول به تر نزديك

  را باشد داشته مؤثري نقش دانشجويان رشد در تواند مي كه  كتاب اين تأليف در شما نيت
)غ( .كنم مي تحسين

  باشد، داشته موثري نقش دانشجويان رشد در تواند مي كه كتاب اين تأليف در را شما نيت
)غ( .كنم مي تحسين

  باشد، داشته موثري نقش دانشجويان رشد در تواند مي كه كتاب اين تأليف در را شما نيت
)ص(.كنم مي تحسين



مراحل تهيه نامه هاي اداريمراحل تهيه نامه هاي اداريمراحل تهيه نامه هاي اداريمراحل تهيه نامه هاي اداري

  خود كاغذ قطعه روي و گيرد مي بدست را قلمي امر متصدي يا كارمند اداري نامه تهيه براي  خود كاغذ قطعه روي و گيرد مي بدست را قلمي امر متصدي يا كارمند اداري نامه تهيه براي
  تواند نمي وجه هيچ به اما است متداول رويه اين گرچه .كند مي تهيه را الزم نويس پيش
  مراحل اداري هاي نامه ويژه اهميت به عنايت با است الزم اين بنابر .باشد مقصود به وافي  مراحل اداري هاي نامه ويژه اهميت به عنايت با است الزم اين بنابر .باشد مقصود به وافي
.كرد تدوين و تنظيم علمي كامالً صورت به را آن ي تهيه



مراحل چهارگانه تهيه نامهمراحل چهارگانه تهيه نامهمراحل چهارگانه تهيه نامهمراحل چهارگانه تهيه نامه

نگارش از قبل بررسي )الف نگارش از قبل بررسي )الف
 .شود محرز نامه نوشتن ضرورت پرسش چند طرح با است الزم شود نوشته نامه آنكه از پيش

.شود مي وقت در جويي صرفه و بيهوده و اضافي مكاتبات از جلوگيري باعث كار اين .شود مي وقت در جويي صرفه و بيهوده و اضافي مكاتبات از جلوگيري باعث كار اين
:از عبارتند ها پرسش

شود؟ نوشته بايد نامه آيا .1 شود؟ نوشته بايد نامه آيا .1
شود؟ استفاده ارتباط برقراري براي ديگري وسيله از كه نيست بهتر آيا .2
است؟ شده بررسي كامل طور به نامه نوشتن دليل آيا .3 است؟ شده بررسي كامل طور به نامه نوشتن دليل آيا .3
است؟ شده حاصل موضوع بر كامل اشراف آيا .4
است؟ شده موضوع پيرامون الزم بررسي آيا .5



نگارش پيش نويسنگارش پيش نويس) ) بب نگارش پيش نويسنگارش پيش نويس) ) بب

  آغاز نويس پيش تنظيم و تهيه يعني مرحله مهمترين شد محرز نامه نوشتن لزوم كه آنگاه  آغاز نويس پيش تنظيم و تهيه يعني مرحله مهمترين شد محرز نامه نوشتن لزوم كه آنگاه
  سازي آماده قسمت دو در را آن كه دارد نياز مقدماتي آوردن فراهم به نويس پيش تهيه ميشود

.كنيم مي بررسي نامه تدوين و مقدمات .كنيم مي بررسي نامه تدوين و مقدمات
مقدماتمقدمات  كردنكردن  آمادهآماده  ..11

  چارچوب تعيين و نياز مورد منابع تحصيل و تعيين از عبارتند اداري نامه تهيه براي الزم مقدمات  چارچوب تعيين و نياز مورد منابع تحصيل و تعيين از عبارتند اداري نامه تهيه براي الزم مقدمات
  نحوي به توانند مي كه منابعي .گيرد قرار عمل مالك بايد كه است مطالبي فهرست تنظيم يا و

:از عبارتند گيرند قرار نامه نويسنده استفاده مورد
نشريات و كتب ها، نامه بخش ها، العمل دستور ها، نامه آيين قوانين، -  نشريات و كتب ها، نامه بخش ها، العمل دستور ها، نامه آيين قوانين، - 
قبلي مكاتبات و سوابق ها، پرونده - 



  هنگام به شك بي .پردازد مي مطالب فهرست تنظيم و تهيه به نگارنده بعدي ي مرحله در  هنگام به شك بي .پردازد مي مطالب فهرست تنظيم و تهيه به نگارنده بعدي ي مرحله در
 توصيه اينجا در .كنند مي عبور نگارنده ذهن از موضوع پيرامون فراوان هاي انديشه نوشتن

  اساس بر تحليل و تجزيه پس و شوند داشت ياد مطالب كليه امكان حد تا كه شود مي  اساس بر تحليل و تجزيه پس و شوند داشت ياد مطالب كليه امكان حد تا كه شود مي
  فـوايد بلكه سـازد مي آسـان را نويسنده كار تنها نه فهـرست تهيـه .شوند تنـظيم اهميت

 حافظه ياري به و شده ارزش پر هاي انديشه فرار مانع جمله آن از دارد بر در شماري بي حافظه ياري به و شده ارزش پر هاي انديشه فرار مانع جمله آن از دارد بر در شماري بي
.برود ياد از يي جز چند هر مطلبي كه گذاشت نخواهد و شتافته



تدوين نامهتدوين نامه) ) ج ج  تدوين نامهتدوين نامه) ) ج ج 

 نامه موضوع و فرستنده ، مخاطب به ، اداري مكاتبات در نامه  عناوين ::نامهنامه  عنوانعنوان  تنظيمتنظيم  ..11 نامه موضوع و فرستنده ، مخاطب به ، اداري مكاتبات در نامه  عناوين ::نامهنامه  عنوانعنوان  تنظيمتنظيم  ..11
  در.گذاشت خواهد بجا مطلوب اثري منطقي، آغازين و صحيح عنوان انتخاب .دارد بستگي
 محترم رياست” يا ”مالي امور كل محترم اداره“ مانند محتوا بي و نارسا جمالت برخي گذشته محترم رياست” يا ”مالي امور كل محترم اداره“ مانند محتوا بي و نارسا جمالت برخي گذشته
  اين ديگر بخش در همچنانكه شكل اين رفع براي .گرفتند مي قرار استفاده مورد ”كشور وزارت
.شود مي استفاده ”موضوع“ و ”از“ و ”به“ كلمه از شد عنوان جزوه .شود مي استفاده ”موضوع“ و ”از“ و ”به“ كلمه از شد عنوان جزوه

.شود مي تشكيل زير شرح به قسمت سه از نامه متن ::نامهنامه  متنمتن  تنظيمتنظيم  ..22
مقدمه -  مقدمه - 
اصلي پيام - 
گيري نتيجه و مطلب اختتام -  گيري نتيجه و مطلب اختتام - 



 مقدمه عنوان به تواند مي قبلي نامه تاريخ و شماره سابقه، به مسبوق هاي نامه از برخي در - مقدمه عنوان به تواند مي قبلي نامه تاريخ و شماره سابقه، به مسبوق هاي نامه از برخي در -
.شود تصريح نامه ارسال از هدف بايد ساكن به ابتدا هاي نامه مورد در اما .باشد

  ترين اهميت با و شود مي ارسال آن انتقال براي نامه كه است چيزي همان اصلي پيام -  ترين اهميت با و شود مي ارسال آن انتقال براي نامه كه است چيزي همان اصلي پيام -
.شود نوشته رسا و ساده زبان به نامه اصلي پيام شود مي پيشنهاد .باشد مي متن قسمت

  خورد مي چشم به بيشتر نامه پايان در آنچه ولي است متفاوت اداري هاي نامه اختتاميه - 
 پاسخ ارسال و درخواست انجام به بخشيدن سرعت در كننده اقدام ترغيب و آن اهميت ميزان پاسخ ارسال و درخواست انجام به بخشيدن سرعت در كننده اقدام ترغيب و آن اهميت ميزان
.است



بررسي پيش نويسبررسي پيش نويس) ) دد بررسي پيش نويسبررسي پيش نويس) ) دد

.پيش نويس بعد از تهيه  به ترتيب گفته شده بايد قبل از ماشين شدن مورد بررسي قرار گيرد.پيش نويس بعد از تهيه  به ترتيب گفته شده بايد قبل از ماشين شدن مورد بررسي قرار گيرد



:تمرين عملي:تمرين عملي

.بر اساس آنچه در اين دوره آموخته ايد سه تمرين عملي انجام دهيد
نامه اي به كار پردازي بنويسيد و تقاضاي وسايل الزم براي دو نفر كارمند جديد استخدام  . 1

.كنيد كه در واحد شما مشغول به كار خواهند شد
نامه اي به كار پردازي بنويسيد و تقاضاي وسايل الزم براي دو نفر كارمند جديد استخدام  . 1

.كنيد كه در واحد شما مشغول به كار خواهند شد
نامه اي به كارگزيني بنويسيد و تقاضا كنيد كه نسبت به تبديل وضعيت استخدامي خانم ها  . 2

از رسمي آزمايشي به مقطعي اقدام   - حسابداران واحد شما- فاطمه احمدي و سكينه رحماني  از رسمي آزمايشي به مقطعي اقدام   - حسابداران واحد شما- فاطمه احمدي و سكينه رحماني 
.كنند

نامه اي به واحد خدمات يا ساختمان بنويسيد و تقاضا كنيد كه نسبت به تعمير شوفاژ اقدام  . 3 نامه اي به واحد خدمات يا ساختمان بنويسيد و تقاضا كنيد كه نسبت به تعمير شوفاژ اقدام  . 3
.كنند


