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 .ردیگیم قرار استفاده مورد هاسازمان در چگونه و ستیچ یادار مکاتبات دیدانیم ایآ
 همراه فراگستر وبالگ با هاسازمان در مرسوم یادار مکاتبات انواع با شتریب ییآشنا یبرا

 .دیباش

 به سازمان مکاتبات اگر .کنندیم فایا سازمان ارتباطات در یاتیح ینقش یادار مکاتبات
 را شما کار و کسب باشد، داشته وجود یرادیا آنها میتنظ در ای و نشود تیر یمد یدرست

 نیتر ساده در ،یسازمان مکاتبات تیر یمد در ضعف کرد. خواهد مواجه یجد مشکالت با
 که آورد وجود به شما همکاران و انیمشتر  ذهن در را تصور نیا است ممکن حالت

 تیر یمد و شناخت در زین کردهلیتحص افراد است ممکن اما .ستین پاسخگو سازمان
 از یآگاه عدم آن و دارد یاساده لیدل مساله نیا باشند. داشته ضعف یادار مکاتبات

 آموزش با الهمس نیا و ستین ینگران یجا خوشبختانه، است. یادار مکاتبات اصول
 هر لیتسه موجب زین یادار ونیاتوماس یراهکارها است. حل قابل یسادگ به دنید

 یها روش ،یادار مکاتبات انواع مورد در مقاله نیا در اند.شده ندیفرآ نیا شتریب چه
 .خواند دیخواه آنها تیر یمد و یسازرهیذخ
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 ؟مکاتبات اداری چیست -1
فکس است که  اینامه  قیو از طر  یارتباط به صورت رسم جادیهرگونه ا یمکاتبات ادار

. مکاتبات گرددیصالح ابالغ م یمراجع ذ ایبه افراد و  یدستور ایدر آن درخواست و 
است و  حجم آن با توجه به ابعاد سازمان  ازیمورد ن یاست که در هر سازمان یامر یادار
موارد به هزاران مورد  یدر برخ یمکاتبات ممکن است حت نیاخواهد بود. مقدار  ریمتغ

 زیو همکاران ن انیهستند که توسط مشتر  یابزار یبرسد. مکاتبات ادار زیدر طول روز ن
 .رندیگیمورد استفاده قرار م شانیهاارتباط با سازمان و مطالبه درخواست یبرا

 یجز در موسسات آموزش یاست که آموزش مکاتبات ادار نیکه وجود دارد ا یاما مشکل
ارتباطات در  شیافزا نی. همچنشودیارائه نم یتیر یمد یهااز دانشکده یو برخ

بر و زمان یمکاتبات را به امر یسازمانده ،یکیها و گسترش مکاتبات الکترونسازمان
اصول  یریادگی یبرا یادیامروزه منابع ز  هکرده است. خوشبختان لیفرسا تبدطاقت

 یادیبه مقدار ز  زین یادار ونیاتوماس یوجود دارد و راهکارها یمکاتبات ادار
 تیر یاند. نرم افزار مدنوع مکاتبات را کاهش داده نیا یسازمانده یهایدگیچیپ

و عالوه بر ثبت و  شودیمحسوب م یادار ونیاز اتوماس یبه عنوان بخش رخانهیدب
راهکارها نرم  نیاز ا ی. برخکندیآنها را ممکن م قیدق تیر یانواع مکاتبات، مد یریگیپ

 تیکه قابل یبا هر دستگاه دهندیهستند که به شما اجازه م زیتحت وب ن یافزارها
 .دیبه آنها متصل شو لیموبا یگوشو استفاده از مرورگر را دارد مانند  نترنتیاتصال به ا

همچنین ممکن است بخواهید بدانید که نحوه مکاتبات اداری چگونه است؟ طریقه 
 شکل سنتی با استفاده از کاغذ و یا به صورت الکترونیکی 2توانند به مکاتبات اداری می

 .دانجام شون

 ؟ستیچ یهدف از مکاتبات ادار -2
 یبرا یاست که مکاتبات ادار نیپاسخ داده شود ا دیقسمت با نیکه در ا یسوال

 یمکاتبات ادار لیاز دال یوجود دارد. برخ یمکاتبات ادار یبرا یاهداف متعدد ست؟یچ
 :عبارتند از

 به پرسنل سازمان یاطالع رسان 
 به اشخاص خاص در سازمان یرسان اطالع 
 از کارکنان سازمان یکیبه  ای یواحد سازمان کیبه  یدستور ادار ارسال 
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 از افراد سازمان یکیبه  ایواحد  کیدستورالعمل به  ارسال 
 ها و افراد خارج از شرکتسازمان ریبه سا هیارسال اطالع ایدستورالعمل  ارائه 

 یحال، هدف مکاتبات ادار نید دارد، با اوجو یمکاتبات ادار یبرا یگرید اریبس لیدال
 .کندیم جابیرا ا امیپ ای هیاطالع کیدارد که ارسال  یتیوضع تیبه ماه یبستگ

 

 ؟ستیچ یمکاتبات ادار میاصول تنظ -3
 :زعبارتند ا یقواعد مکاتبات ادار نیتر مهم

 :یگذارهدف -3-1

به طور کلی، هدف اولیه از مکاتبات اداری، انتقال برخی اطالعات و هدف ثانویه انتقال 
 .حس دوستانه و حسن نیت است

 :ریزی برای پیامبرنامه -3-2

آوری شود و سپس قبل از شروع ابتدا اطالعاتی که قرار است منتقل شود باید جمع
 .نگارش، باید آنها را به ترتیب منطقی مرتب کرد

 :استفاده مناسب از زبان -3-3

نوعی لحن و زبان برای مکاتبات اداری باید رسمی بوده و در عین حال واضح و ساده 
 .باشد

 :نگارش موثر و مرتبط -3-4
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 .ط با هدف باشد و منجر به نتیجه خاص شودپیام باید مرتب

 :رعایت اختصار -3-5

مکاتبات در عین اینکه همراه با رعایت ادب و تعارفات و همراه با توضیحات کامل نوشته 
 .شوند، باید مختصر نیز باشندمی

 :گیری دقیقغلط -3-6

شدن یک مکاتبه عالی شود. خطای تواند باعث خراباشتباهات گرامری و تایپی، می
ممکن است مربوط به نحوه انشای یک نام، چینش نامناسب کلمات و حروف،  تایپ

 .اعداد اشتباه و ترتیب نامناسب جمالت باشد

 

 کدام است؟ یانواع مکاتبات ادار -4
 نیتر . در سادهشودیم میبه چند دسته تقس یمکاتبات ادار دیبدان دیحال با

تحت  یو مکاتبات ادار یکاغذ یرا به مکاتبات ادار یمکاتبات ادار توانیم ،یبندمیتقس
 :آنها عبارتند از یبندمیتقس نیتر یکرد. اما اصل میوب تقس

 :یسازمانمکاتبات درون -1-4

کارکنان، واحدها، ادارات و شعب  انیبه آندسته از مکاتبات که م یسازمانمکاتبات درون
 ریغ ای یتواند رسم یم یسازماناشاره دارد. مکاتبات درون افتد،یهمان سازمان اتفاق م

 .باشد یرسم

 :یسازمانمکاتبات برون -2-4
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آن  انیسازمان و مشتر  کی نیب ایمختلف  یهاسازمان نیب یسازمانمکاتبات برون
شرکت  کیاست که توسط  یاز ارتباط کتب ینوع یسازمان. مکاتبات برونردیگیصورت م

 .شودیم جادیکه به سازمان تعلق ندارند ا یبا افراد

 فروشمکاتبات  -3-4

مکاتبات فروش به ارتباطات مرتبط با فروش اشاره دارد. این فقط به فروش یک 
های مربوط به فروش شود، بلکه شامل سایر فعالیتمحصول یا خدمات محدود نمی

های فروش با شود. برای دستیابی به فروش، مهم است که بدانید چگونه نامهنیز می
 .اط برقرار کنیدکیفیت بنویسید تا بتوانید به طور موثر ارتب

 یاختصاصمکاتبات  -4-4

نوع خاص از مکاتبات  نیاست. ا یو عاطف یشخص نیشامل مضام یمکاتبات اختصاص
 یاهداف تجار یبرا توانندیم ”یشخص“ندارد و با وجود برچسب  یبه لحن رسم یازین
 یهانامه ،یشامل قدردان یاز مکاتبات شخص ییها. نمونهرندیمورد استفاده قرار گ زین

 لیقب نیاز ا یو موارد ریو تقد کیتبر  یهاامهن ،یقدردان یهااشتاددیها، درخواست
 .است

 ؟کدام است یمکاتبات ادار ینگهدار یهاروش -5
ها و اسناد دریافتی و ارسالی در حفظ و نگهداری گردش مکاتبات اداری با ثبت نامه

های دریافتی و ارسالی های ثبت و حفظ نامهشود. در ادامه روشها شروع میپرونده
 .را خواهید خواند

 :یافتیدر  یهاثبت نامه -5-1

 یهانامه حیصح تیر یبه مد یبستگ یادیمکاتبات سازمان تا حدود ز  ستمیس ییکارا
 :عبارتند از یورود یهانامه یآن دارد. مراحل ثبت و نگهدار یافتیدر 

  یآورجمع یمکاتبات ورود ی: در ابتدا تمامیورود یهانامه یآورو جمع افتیدر 
 .شوندیمتمرکز م رخانهیمانند دب یو در واحد خاص

 یاز تمام یپرونده دائم کیدارند تا  ازیها ناز سازمان یاریها: بسنامه ثبت 
 خیها، مانند شماره نامه، تار اطالعات نامه نکاریا یمکاتبات خود داشته باشند. برا

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 6 

 کندیها کمک مثبت شوند. ثبت نامه افتیپس از در  دیو مخاطب آنها با افتیدر 
 .دیکن یهر نامه را بررس تیتا وضع

 به ارجاع آن به شخص  ازیکه ن یها، در صورتها: پس از ثبت نامهنامه ارجاع
 .شوندیشده و به آنها ارجاع داده م نییباشد، مخاطب آنها تع یگرید

 که  ییآنها د،یها به اتمام رسکه ثبت نامه یها: هنگامنامه عیو توز  یساز مرتب
. پس از شوندیم یسازدارند، بر اساس مقصد مرتب یمخاطب مشخص

خواهند  عیمربوطه ارسال و توز  رندگانیگ یها، آنها براو ثبت نامه یسازمرتب
 .شد

 :یارسال یهاثبت نامه -5-2

 :به ارسال نامه دارد. مراحل ارسال مکاتبات عبارتند از ازین یهر سازمان

  رندهیگ فیتعر 
 شماره پرونده به نامه کی اختصاص 
  ینامه قبل الیشماره نامه بر اساس شماره سر  فینعر 
 ارسال نامه خیتار  نییتع 
 آدرس و پست کردن نامه نییتع 

ها  تیقابل نیا یتمام فراگستر یادار ونینرم افزار اتوماسمانند  ونیاتوماس یراهکارها
 دهندیبه شما ارائه م یرا به سادگ

 ؟چگونه است یمکاتبات ادار ینحوه سازمانده -6
مانند  یواحد سازمان کی جادیها ممکن است با ادر سازمان یمکاتبات ادار یسامانده

به صورت جداگانه  یسازمان یاز واحدها کیتوسط هر  ایبه صورت متمرکز  رخانهیدب
 .انجام شود

 :متمرکز مکاتبات تیر یمد -1-6

شود  نییتع دیسرپرست با کی رخانه،یمکاتبات متمرکز، مانند دب تیر یواحد مد کیدر 
 .ردینظارت بر  تمام مکاتبات را بر عهده بگ تیتا مسئول

 :مکاتبات رمتمرکزیغ تیر یمد -2-6
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در یک سیستم مکاتبات غیرمتمرکز، هر کدام از واحدهای سازمان بر اساس نیازها 
 .کندشرایط خود، نحوه سازماندهی مکاتبات اداری خود را تعیین می  و

 کالم آخر -7
 ی. برادیو با ابعاد مختلف آن آشنا شد ستیچ یمکاتبات ادار دیمقاله دانست نیدر ا
 یمکاتبات ادار یسامانده یبرا ستمیس کیار و اعتبار سازمان، داشتن دقت ک شیافزا

نوع  نیا تیر یمد یبرا نهیگز  نیبهتر  یادار ونیاتوماس یاست. راهکارها یضرور
 تیر یمدو  یاسناد سازمان یگانیبا یبرا ار  یمتعدد یهاتیمکاتبات هستند و قابل

 نیاز بهتر  یکیفراگستر به عنوان  ونی. نرم افزار اتوماسکنندیارائه م زین مستندات
 یبه سازمان شما برا رخانه،یدب ستمیبا ارائه س ران،یمکاتبات در ا ونیاتوماس یراهکار

 یهاینگارنامه به دنیو سرعت بخش نیقوان تیاز رعا نانیمکاتبات، اطم تیر یثبت و مد
 .کندیکمک م یادار
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