
كارگاه آموزش مكاتبات اداري و اتوماسیون

مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی

واحد فناوری اطالعات

مهندس صمد امیرمحمدی



:انواع نوشته 

به اعتبار زبان
به اعتبار محتوا
به اعتبار بیان
به اعتبار قالب
به اعتبار مخاطب
به اعتبار حجم



:انواع مكاتبات اداري 

نامه
گزارش
حكم
بخشنامه
صورتجلسه
دستورالعمل
آگهي



كارگاه مكاتبات داري

انواع نامه

نامه هاي رسمي نامه هاي غیر رسمي



كارگاه مكاتبات اداري

اقسام نامه هاي اداري

ازنظر سطح امنيتي

عادي محرمانه

از نظر محتوا

خبري درخواست

از نظر سطح

درون سازماني برون سازماني



:اجزاي نامه هاي اداري 

نام خداوند
نشان سازمان
مشخصات دفتري
فرستنده و گیرنده و موضوع
آغاز نامه
متن
امضا
رونوشت
 نشاني اداره...



:آغاز نامه 

  به استحضار مي رساند
به عرض مي رساند
خواهشمند است

دستور فرمايید  
ارسال مي شود
تقديم مي گردد

ابالغ مي شود
انتظار مي رود

از رده هاي پايین به باال

از رده هاي باال به پايین



( :ادامه)آغاز نامه 

خواهشمند است اعالم نظر فرمايید
اعالم مي شود

ارسال مي گردد

  رده هاي هم سطح



:اجزاي متن نامه 

 پیرو دستور / بازگشت به نامه = مقدمه...
پیام اصلي
پايان و نتیجه گیري



:1نكته 

 مقدمه باعث مي شود:
.گيرنده نامه را در رسيدن به سوابق كمك كنيم -
.به گيرنده كمك كنيم پيام را بهتر دريافت كند -
.داليل ارسال نامه را توضيح دهيم -



:2نكته 

 پيام اصلي نامه:
.يك يا چند مساله را طرح  كند -
.گويا ، رسا و بدون ابهام باشد -
.از عيوب زباني و بياني خالي باشد -



:3نكته 

 در پايان نامه:
.بر آنچه خواسته ايم تاكيد مي كنيم -
.گيرنده را به انجام درخواست خود تشويق مي كنيم -
.پيام خود را توجيه مي كنيم -
.مدت زمان پاسخگويي و اثرات موضوع را يادآوري مي كنيم -



( :رونوشت ) توجه 

 بايد تمام رونوشت ها درج شده باشد( بايگاني)در نامه اصلي.
 در نامه هاي برون سازماني رونوشت ها در نسخه اصلي ذكر

.نمي شود 
 براي ارسال رونوشت به مقامات باال ، نامه جداگانه تهيه و

.رونوشت يا كپي نامه ضميمه مي شود 



:نامه نگاري افراد به سازمان ها 

 نامه بر روي كاغذ سفيد تميز و يك رو نوشته شود.
 رعايت شكل ظاهري نامه.
 نگارش به سبك نامه هاي اداري.
نباشد ... لحن نامه تحكم آميز و آمرانه يا چاپلوسي و.
 با خط خوانا و روشن و بدون غلط بنويسيم.
 خالصه ، صريح و مستند باشد.



:مراحل تهيه نامه اداري 

 اقدام اوليه
تهيه پيش نويس
 (درصورتي كه امضا كننده شخص ديگري است ) ارجاع
تهيه نامه نهايي و ارسال


