
 
نامه نگاري اداري درآمدي برآيين نگارش  و

  ٍعىًان وام : 

 ،افطازاظعٌَاى ٍهمبم آًْب  ًبم حميمي زضحميمت.ّويطِ لبل اظ عٌَاى ٍهمبم ازاضي اٍشكط هيطَز زضًبهِ ّبي ازاضي،ًبم ًٍبم ذبًَازگي هربطب

 .ببالتط است

:  تراي مثال 

جىاب آقاي دكتر حسه كراوي 

 شكيمشاير محترم يزير يمديركل دفتريزارتي يزارت تُداشت ،درمان يآمًزش پس

   ٍامضا وام: 

 ٍِببيس بب شكطًبم ٍهسئَليت فطز ببضس  .ايي هطرصبت زض پبييي سوت چپ ًبهِ لطاض هيگيطز :هطرصبت اهضب كٌٌسُ ًبه. 

  ريوًشت: 

  ّطًبهِ ازاضي حسالل ببيس زٍضًٍَضت  ضبهل ضرص پيگيط ًبهِ ٍزبيطذبًِ زاضتِ ببضس. 

 ٍسلسلِ هطاتب ازاضي زض اضسبل ضًٍَضت ببيس ضعبيت گطزز  ضعبيت تمسم ٍتأذطبب تَجِ بِ هسئَليت ٍجبيگبُ افطاز. 

  استفادٌ صحيح از ياشگان: 

  ُزضيبفتي  زضپبسد بِ ًبهِ ّبي (( تازگشت تٍ )) استفبزُ صحيح اظ ٍاغ 

  زضپيگيطي ًبهِ ّبي اضسبلي  (( عطف تٍ )) ٍ( (ري پي  ))استفبزُ اظٍاغُ ّبي 

 بِ جبي عٌبٍيي ضيبست ، هعبًٍت عٌبٍيي  ضئيس  ، هعبٍى ٍهسيط  استفبزُ اظ 

  ُزضعٌَاى ًبهِ اصلي ًبهِ ّب( ( . . . . . ٍظاضت هتبَع ، ازاضُ هتبَع ٍ  )) عسم استفبزُ اظ ٍاغ 

  رعايت اصًل يضًاتط سيستم اتًماسيًن شامل 

 پطّيع اظاضسبل ًبهِ بسٍى اهضب 

 تبيپ ًبهِ زض هحيط اتَهبسيَى ٍاستفبزُ اظسطبطگ ّبي اتَهبسيَى 

 تْيِ گبّي اٍلبت هطبّسُ هي ضَز ّوكبضاى ابتسا ًبهِ ّب بب سطبطگ ّبي چبپي   )تفبزُ اظ ضٍش اسكي بجبي تبيپ ًبهِ عسم اس
 (ٍجْت اتَهبسيَى اسكي هي ضَز 

 ُاستفبزُ اظ اضسبل پيطٌَيس ٍعسم استفبزُ اظ ثبت پيطٌَيس بب تَجِ بِ غيط لببل ٍيطايص بَزى ًبهِ ّبي ثبت ضس 

 راوًاع مكاتثات اداريرعايت جًاوة معمًل د 

  َم سطحزضهكبتببت . . . . . .ٍ  "شايستٍ است   "  "مقتضي است "استفبزُ اظ ٍاغُ ّبي 

  زير مجمًعٍ تٍ مديرزضهكبتببت . . . . . . ٍ   "مستدعيست  "  "خًاَشمىد است "استفبزُ اظٍاغُ ّبي 

   مديران تٍ زير مجمًعٍزضهكبتببت . . . . . . ٍ     "الزم است  "   " ضريريست"استفبزُ اظ ٍاغُ ّبي 
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: اودازٌ ياتعاد وامٍ َاي اداري-

سبًتي هتط اظببالي صفحِ تبعٌَاى 4 -1

سبًتي هتط اظ عٌَاى تب اٍليي سطط 2 -2

سبتي هتطاظسوت ضاست حبضيِ تب سطط اٍل  5/3 -3

سبًتي هتط اظ سوت ضاست حبضيِ تب سطط زٍم  5/2 -4

سبًتي هتط اظ سوت چپ حبضيِ 5/1 -5

سبًتي هتط اظ حبضيِ پبييي صفحِ تب آذطيي سطط ًبهِ  5/2 -6

 وكات مُم ييرايشي يوگارشي -

. كِ اظ ظببى عطبي ٍاضز ظببى فبضسي ضسُ اًس ٍبِ صَضت هصكط ًَضتِ ضًَسهًَثي اسوْبي  -1

. . . . . .  هسيط ، حبجي ، ضبع ، هطحَم ٍ : كِ بْتط است ًَضتِ ضًَس . . . .  ، ضبعطُ ، هطحَهِ ٍ حبجيِ هسيطُ ،: هثل

. ٍفمط زض ّوعُ پبيبى كلوِ كسطُ گصاضتِ ضَز  هؤهي -سؤال:كسطُ گصاضتِ ًطَز(ء)زض اهالي فبضسي بْتطاست ظيط حطف ّوعُ -2

  گعاضضْب-گعاضضبت ،آظهبيطْب   -آظهبيطبت.ًسبستِ ًطَ جوع  ّبي فبضسي ببآى پس بْتط است ٍاغُ.سبلن زضعطبي است ًطبًِ جوع هؤًث((ات)) -3

ّب فطهبيص  –فطهبيطبت سفبضضْب  –اضضبت سف

 عطبي ًيستٌس ليس ًسبظين فبضسي ٍيب غيط فبضسي كِ بْتطاست بب كبضبطز تٌَيي اظ ٍاغُ ّبي -4

تلفٌي  -"ظببًي   تلفٌب -"ظببًب 

.  صَضت جوع هكسط اظ عطبي ٍاضز فبضسي ضسُ اًس ٍجوع بستي زٍببضُ آًْب ًبزضست است بعضي ٍاغُ ّببِ -5

اذاللْب ًبزضست است  -اذالق   .  اذببضّب ًبزضست است -اذببض :     هثبل 

.     ًبزضست است -بطعليِ. است((يظيبز))بيبٍضين ظيطا حطَ ((بط))ع اٍ پس ًببيس لبل اظ آًْببِ ًف((لِ))بِ هعٌي بط ضس اٍ هيببضس ٍ((عليِ))عببضت -6

ًبزضست است  –بطلِ 

ًبهِ ضا  (سبزُ).  ًبهِ ضا بِ ٍسيلِ پست بطاي ضوب فطستبزم (هطكب).  اضبفِ ي هطكب استفبزُ كٌين حطٍف ي سبزُ بِ جبيبْتط است اظ حطف اضبفِ  -7

. تبزمبب پست بطاي ضوب فطس

. ًَضتِ ضًَس لطاض گطفتِ است بسٍى ّوعُ (ا)بلٌس تًيعهصَ ذتن هيطًَس ٍپيص اظ ّوعُ ضسي بْتط است ٍاغُ ّبي عطبي كِ بِ ّوعُزضاهالي فب -8

اعضب -اهضب     اعضبء –اهال      اهضبء  –اهالء 

اهضبي ضئيس  –ءضئيس اهضب.   استفبزُ كٌين( (ي))اضبفي بجبي ّوعُ اظٍ ٍصفي  يزض ٌّگبم سبذتي تطكيبْب

كِ هسذل ٍضٍزي  -سي بيست سبلگي  –سَابك گصضتِ  -ذَبي ذَبي -حسي ذَبي:ال ّن هبًٌسٍاغُ ي ّن هعٌي بِ زًب ضَ يعٌي بكبض بطزى زٍح -9

. ّستٌس يًبزضستزاضاي تطكيب ّوِ 

 -اضظگ سپبس      -سيبست گصاض،ليوت گصاض،بٌيبى گصاض . ٍلطاض زازى ٍگعاضزى بِ هعٌي بجب آٍضزى زٍ هصسض جسا هيببضٌس گصاضتي بِ هعٌي ًْبزى -10

اض ظذسهت گ -اضظًوبظ گ

  .ضٍز  يزاضًس بكبض ًن هٌفيّبيي كِ ببض  ذَضزاض بطاي هَاضز هثبت بكبض هيطًٍس ٍزض جولٍِاغُ بط -11

 (زضست)ايي كَزن اظ سالهت كبهل بطذَضزاض است              (غلط)ًي بطذَضزاض استٍايي بيوبض اظ كن خ: هثبل  

بب ... بْتط است ٍاغگبًي هبًٌس بليط،اطبق ٍ بٌببطايي .زض فبضسي بب حطٍف الفببي عطبي ًَضتِ ًطًَس ضايجست ٍاغُ ّبي فبضسي بب غيط عطبي بْتط ا -12

فبضسي ًَضتِ ضًَس ( (ت))اهالي

ل ، تيطٍئيس، هسئَهبًٌس پطٍتئيي. ًَضتِ ضًَس( (ي))هعُ زاض غيط عطبي ّويطِ ببكطسيزضالفببي فبضسي،كلوبت ُ -13

. ًطبًِ هصسضسبظ عطبي است پس بْتط است بب ايي ًطبًِ اظ ٍاغُ ّبي فبضسي هصسض ًسبظين( (يت))-14

 (غلط  )ٍ  زٍيت ، ضّبطيت        ( زضست )هسيطيت  –، هسيط  بططيت  -بطط ،  حطيت - حط: هثبل

 

 



 
نامه نگاري اداري درآمدي برآيين نگارش  و

. بْتط است بِ جبي كلوِ ّب ٍتطكيب ّبي هْجَض غيطفبضسي ٍعطبي اظ كلوِ ّب ٍتطكيب ّبي ضايج فبضسي استفبزُ ضَز -15

. اطفبء حطيك ، احصبئيِ ، هجَْل الَْيِ ، غوض عيي ، هطبض ببلبيبى ، هرتلف االلَاى :  عرتي:   هثبل 

  گوٌبم ، چطن پَضي ، اًگطت ًوب ، ضًگبضًگ/ًبس آتص ًطبًسى ، آهبض ، ًبش:  فارسي: بْتط است ًَضتِ ضَز 

تا َم تمريه كىيم 
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