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 کلیات

 اٌمیت َ وقع مکاتثات اداری

 اجسا، اوُاع َ اتؼاد وامً ٌای اداری 

 مراحل تٍیً وامً ٌای اداری

 :وُغتً ٌای اداری دیگر 

 ]فرم ٌای اداری / غیُي وامً ٌا /  جلطاتؾُرت/ تخع وامً ٌا [ 

 وگارظ َ َیرایع وامً ٌای اداری

 

:مثاحث کارگاي   



 :تعریف 
 
 

 :نامه اداری دراصطالح به مکاتباتی گفته می شود که

 

 مؼیه َ مػخؽ ٌذفدارای 

 َ تیه اغخاؼ حقیقی َ یا حقُقی

 .غُد مثادلً



 :مشخصات نامه های اداری 

 غماري
 

 

 ػىُان 

 گیروذي

 تاریخ

 مُضُع

 فرضتىذي

 امضا



 :اجزای نامه های اداری 
 

 سرلوحو عنوان متن

 امضا  رونوشت



 :سرلوحه 



اوُاع  
وامً ٌای 
 اداری 

 ماٌیت

ضطح 
 ضازماوی

اوذازي 
 وامً ٌا

امىیت در 
 وگارظ



 خثری

 دضتُری

 تازداروذي ٌماٌىگی

 درخُاضتی

ماٌیت 
وامً ٌای 
 اداری



 محرماوً

 ضرّیفُق  ضرّی

 امىیتی
 (طبقو بندی شده ) 

 خیلی محرماوً

 ػادی



 :اتؼاد وامً ٌای اداری 

 A4میلیمتر  297در  210 -قطغ تسرگ 

 A5میلیمتر  210در  148 -قطغ کُچک  

  420در  A3 - 297 قطغ  

 ٌا، ومُدارٌا َ ؾُرت ٌای مالی َ اداریجذَل 

 یادداغت ٌای اداری 148در A6105 - قطغ  



 مػخؿات یک وُغتً خُب

 ساختار مناسب

 سادگي و رواني

 رعایت قواعد

 وحدت موضوع درست نویسي
 نقل قول

 پرىیس از تکرار

کوتاه و 
 گویا



 :دیگر وُغتً ٌای اداری 

 :تخػىامً

تؼددذ از وامددً، تخػددىامً رایددا تددریه قالددة وُغددتار اداری  
تخػددىامً ٌمددان وامددً اداری اضددت؛ َلددی تددا ایدده . اضددت

تفاَت کً وامدً اداری تىٍدا تدرای یدک مخا دة َ تخػدىامً 
یدا حدذاقل تدرای دَ مخا دة ارضدال مخا ثان متؼدذد ترای 

ٌدددذف از ؾدددذَر تخػدددىامً مؼمدددُ  ای ددداد . مدددی غدددُد
ٌماٌىگی، اتالؽ مؿُتً ٌا َ دضتُرٌای دَلتدی یدا اداری 
َ ویس اػالم خثر تً مخا ثان اضت َ اوُاع آن از وظر ماٌیت 
ٌمچدددُن وامدددً ٌدددای اداری َ تدددً دَ ودددُع تدددرَن َ درَن 

 .ضازماوی اضت



 :جلطًؾُرت

 یا جلطًاداری،ؾُرت وُغتار ٌای قالة از دیگر یکی 
 مػخؽ، ٌذفی تا وػطت یا جلطً .اضت م لصؾُرت

 درتاري آن در َ غُد می تػکیل مؼیه مکاوی َ زمان در
 وظر تثادل غذي اػالم پیع از کً ٌایی مُضُع یا مُضُع

 َ تخػىامً وامً، ٌمچُن ویس جلطًؾُرت.غُد می
   .اضت قاوُوی َ مؼتثر ضىذی گسارظ



ارکان 
 جلطً

 اػضا

 زمان

 مُضُع

 مکان



 غماري، ػىُان، زمان، مکان َ مُضُع جلطً

 رئیص، دتیر َ اضامی اػضای غرکت کىىذگان 

 مطالة تیان غذي َ مؿُتً ٌا  

 اضامی غایثیه  

 جلطًؾُرتجلطً تؼذی َ امضای مکان،مُضُع زمان، 

: جلطً ؾُرتاجسای   



 : جلطًؾُرتاوُاع 

 اوُاع 

 جلطًؾُرت

 مػرَح
ویمً 
 مػرَح

در قالة  خالؾً
 فرم



 تا ضپاش از غکیثایی َ پُیایی
 غما ٌمکاران ػسیس


