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های قبلی با تعریف نامه اداری و انواع آنها آشنا شدید. برای آشنایی با نحوه در آموزش
نامه اداری اصولی بنویسیم با وبالگ فراگستر نگارش نامه اداری و اینکه چطور یک 

 .همراه باشید

تالش  ،یادار ونیاتوماس یهاافزارامکان استفاده شما از نرم یبرا یدر مطالب قبل
 یهاابتدا نامه نکاریا ی. برامیآشنا کن یادار ینگارو اصول نامه میشما را با مفاه میکرد
 حیتوض یادار یهاشدند. سپس، درباره مشخصات نامه فیتعر  یدر مفهوم کل یادار

. به دیگرد انیب کند،یم زیمتما یراداریغ یهاکه آنها را از نامه ییهایژگیداده شده و و
از هر  یاداده شد و نمونه حیتوض یادار یهاراجع به انواع نامه تر،شیب حیجهت توض

در مورد نحوه  ،یشما با مبحث نامه ادار شتریب ییآشنا یکدام آورده شد. در ادامه برا
 .داد میخواه حیتوض م،یسیبنو یاصول یدارنامه ا کیچطور  نکهیو ا ینگارش نامه ادار

 

 مراحل نگارش نامه اداری -1
 دارد که عبارتند از: یمرحله کل ۳ ینوشتن نامه ادار

 موضوع نامه و محدوده آن صیمرحله اول: شناخت و تشخ 
 دوم: نگارش نامه مرحله 
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 نامه( ی)بازنگر یینها یسوم: بررس مرحله 

این مراحل در واقع، عناصر اصلی نگارش نامه هستند و انجام صحیح هر یک از آنها 
های اداری ضروری است. در ادامه هر کدام از این مراحل برای موفقیت در نگارش نامه
 .شوندبه صورت مجزا توصیف می

 آنموضوع نامه و محدوده  صیمرحله اول: شناخت و تشخ -2
و  ییهدف و موضوع نامه و محدوه آن، از ابعاد مختلف شناسا دیمرحله با نیدر ا

اهداف  نیا ییشناسا ی. براافتیبه آنها دست  یو راحت یمشخص شود تا بتوان به خوب
. قدرمسلم، دیپژوهش درباره آنها اختصاص ده ایتفکر  یرا برا یالزم است تا زمان

مطلوب  جهیزودتر به نت د،یو دقت انجام ده یزیر قسمت از کار را با برنامه نیچنانچه ا
دارد و بهتر است نگارنده  یادیز  تیاهم یمرحله از نگارش نامه ادار نی. ادیرس دیخواه

 .استفاده کند یعلم یهاکار از روش نیانجام ا ینامه برا

کجا؟  ؟ی)شامل شش سوال چه کس یدیها، پنج پرسش کلروش نیا نیاز بهتر  یکی
شناخت هدف و  یاز آن برا توانیچرا؟ چگونه؟( است که م ؟یزیچه چ ؟یچه زمان

که در  میدانیم رایدرباره محدوده آن استفاده کرد. ز  تیشفاف جادیموضوع نامه و ا
 ییآشنا ی. برارفتینخواهد پذ حققت یدادیموضوع و رو چیخارج از عناصر مذکور، ه

 .میدهیم حیها به اختصار توضپرسش نیروش، درباره ا نیبا ا شما شتریب

موضوع نامه  ایکه در نگارش نامه نقش دارند و  یافراد ”؟یچه کس“با پاسخ به پرسش 
 نییمساله نه تنها به تع نیمشخص خواهند شد. ا شود؛یبه آنها مرتبط م یبه نحو

استفاده در  یبلکه لحن و کالم الزم برا کند؛یدر نحوه نگارش کمک م سندهینو فهیوظ
 .کندینامه را روشن م

که موضوع نامه مربوط به کدام مکان و محدوده  کندیپرسش کجا؟ مشخص م
 شود؛یاست؟ محل سکونت مخاطب کجاست؟ نگارش نامه در کجا انجام م ییایجغراف

 .شودیم یدر کجا خوانده و بررس

 ای «یفور یلیخ» «یفور» ای «یعاد»که نامه  کندیمشخص م ؟یپرسش چه زمان
 گردد. نیدر نامه مع توانیم زیپاسخ را ن افتیدر  خیاست. تار  «یآن»
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کمک  ترین پرسش هنگام نوشتن نامه دانست. زیراتوان مهمپرسش چه چیزی؟ را می
کند تا موضوع و هدف از نوشتن دقیقا مشخص شود. از طرفی نویسنده نامه مجبور می

 .خواهد شد که در مورد آن بررسی کاملی انجام دهد

 یاریبه آن  یابیو نگارنده را در دست کندیم نیپرسش چرا؟ هدف از نامه را کامال مع
را به  سندهیو نو دکنیم یپرسش، موضوع نگارش را قطع نی. پاسخ به ادینمایم

 .کندیم قیحاصل از نامه تشو جیدرباره نتا دنیشیاند

کند. اینکه از کجا باید پرسش چگونه؟ نگارنده را در مورد اینکه چگونه بنویسد کمک می
آغاز کرد و در کجا باید نامه را به پایان رسانید؟ ترکیب نامه باید به چه صورت باشد؟ با 

نامه باید چگونه باشد؟ و چگونه نامه را به دست مخاطب  توجه به جایگاه مخاطب، لحن
 برسانیم؟

 نییتع یو حت کندیپنجگانه فوق به نگارنده در نوشتن نامه کمک م یهاپرسش یبررس
بعد از مرحله  ر؟یخ ای سدیو اصال نامه را بنو ردیرا بگ یینها میکه چکونه تصم دینمایم

که  یکه هدف و موضوع نامه و محدوه آن مشخص شد، سراغ مرحله بعد یاول، زمان
 .میروینگارش است م

 

 مرحله دوم: نگارش -۳
 س،ینوشی. پشودیم هیآن ته سینوشیشد، پ یبه نوشتن نامه قطع ازیکه ن یزمان

به فراهم  ازین سینوشیپ هیاست. ته« نگارش»ورود به مرحله  یبرا یدرآمدشیو پ هیپا
سهولت مطالعه شما، موضوع را در دو  یبرا نجا،یاست. در ا ازهاینشیپ یآوردن برخ

 .میکنیم یبررس «اتمقدم هیته»و « نوشته نیتدو»قسمت 
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 مقدمات هیته -3-1

فراهم شوند،  دیبا گریهر نوع مطلب د یو اصوال برا ینوشتن نامه ادار یکه برا یمقدمات
طرح )چارچوب(  هیفهرست مطالب و ته میتنظ از،یمنابع مورد ن لیو تحص نییشامل تع
شامل پرونده مربوط،  تواندیمنابع م نیا یادار یها. در مورد نامهشودینوشته م

مشاوره و  ،یها، سوابق و مکاتبات قبلنامهبخش ها،العملدستور  ها،نامهنییآ ن،یقوان
 .باشد… از مقام مافوق و  یگفت وگو با افراد مطلع و عنداللزوم کسب خط مش

نگارنده شود و  یکاف ییباعث آشنا تواندیاطالعات الزم، م لیاست که تحص یهیبد
 لیتکم یتر خواهد بود. در ادامه برانامه ساده نیباشد، تدو شتریاشراف ب نیهرچه ا

طرح )چارچوب( نوشته انجام  هیفهرست مطالب و ته میاز جمله تنظ یمقدمات، موارد
که در نوشته مطرح خواهد شد فهرست  یمطالب دیبایم هیطرح اول هیته ی. براشودیم

 نییتع قایدق هاتیو اولو ردیقرار گ یابیو ارز  یشود. سپس، فهرست مزبور مورد بررس
جا الزم است تناسب محتوا )مطالب( با  نیشوند. در ا میخود تنظ یو هر کدام در جا

 .گردد تیطرح رعا

 نامه نیتدو -3-2

 یمرحله اصل 2نامه شامل  نینامه است. تدو نیمقدمات، نوبت به تدو هیپس از ته
( جهیو اختتام و نت یاصل امیمتن نامه )شامل مقدمه، پ میعنوان نامه و تنظ میتنظ

داده  یحاتینوشته، توض ینامه بر اساس ارکان و اجزا نیتدو یاست. در ادامه برا
 .شودیم

تنظیم عنوان نامه: عناوین نوشته در مکاتبات اداری، بستگی به مخاطب، فرستنده و 
موضوع نامه دارد. انتخاب عنوان صحیح و آغازی منطقی، اثری مطلوب در خواننده به 
جا خواهد گذاشت. چنان چه در انتخاب عنوان نامه دقت کافی به عمل نیاید، این 

گیری و مخالفت گاه اول نسبت به نامه موضعامکان وجود دارد که مخاطب در همان ن
کند. بنابراین، در انتخاب عنوان باید کامال دقت کرد تا عناوین انتخاب شده مؤثر و مفید 

 .واقع شوند
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 لیتشک گریکدیاز  زیمتن هر نوشته از سه قسمت متما یمتن نامه: به طور کل میتنظ

 :شودیم

 مقدمه 
 یاصل امیپ 
 یریگجهیکالم و نت انیپا 

که فهم  نیمذکور در فوق، عالوه بر ا نینامه تحت عناو ایارکان متن نوشته و  کیتفک
مطلوب  یو با محتوا حیروشن، صح یاکه نامه شودیباعث م سازدینامه را آسان م

 گردد. و ارائه هیته

 حاصل کار یمرحله سوم: بررس -4
 یمورد بررس ش،یرایو ایالزم است قبل از ارسال  د،یگرد هیته سینوشیبعد از آن که پ

مطلوب طرح شده  ریو تأث ییو کارآ تیاز کفا نانیحصول اطم یبرا یبررس نی. اردیقرار گ
شده  هیپاسخ ته سینوشیرا با پ دهینامه رس توانیها ماست. در مورد پاسخ نامه

فرستنده نامه  یهادرخواست ایشود که به تمام سواالت  لحاص نانیکرد تا اطم سهیمقا
 .ریخ ایه شده پاسخ داد

)چک  یاز فهرست بررس توانیم س،ینوشیپ ینیو بازب دنظریبه تجد ازیدر صورت ن
اقدام نمود. در  سینوشیمجدد پ ی( استفاده کرد و بر اساس آن نسبت به بررسستیل
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پاسخ آنها نشان  یکه بررس گرددیمطرح م یسواالت س،ینوشیپ یفهرست بررس
از فهرست  یاجا نمونه نی. در اریخ ایاست  یو کاف ایگو سینوشیپ یمحتوا دهدیم

 فهرست عبارت است از: نی. اگرددیم ارائه سینوشی( پستی)چک ل یوارس

 خوانا نوشته شده باشد. دیبا سینوشیکه از کاغذ استفاده شده، پ یدر صورت 
 کاغذ مناسب باشد. تیفیکه از کاغذ استفاده شده، جنس و ک یصورت در 
 یسیدارد، بازنو یاز حد خط خوردگ شیشده ب هیته سینوشیچه پ چنان 

 شود.
 اختصاص  هیحاش یبرا یکاف یدر اطراف نامه فضا دیبا سینوشیپ هیته در

 داده شود.
 ها وجود دارد از واژه یبرخ یدر امال یدیشوند. اگر ترد یکلمات بررس یامال

 به فرهنگ لغت مراجعه گردد.
 سبک و لحن نوشتار با موضوع و هدف  نیالزم ب یشود که هماهنگ یسع

 نامه وجود داشته باشد.
 و به کار برده شود. تیرعا یآن به خوب نییو آ یگذارنشانه 
 یبیآن به همان ترت سینوشیشود بهتر است پ پیتا دیکه نامه با یصورت در 

 گردد. میکه مورد نظر است، تنظ

 کالم آخر -5
و  دییو تا شودیم هیته سینوشیپ د،یرس انیمراحل فوق به پا یپس از آن که تمام

هستند،  یکه برون سازمان ییها. مسلما در مورد نامهشودیآن انجام م یینها یامضا
الزم  یینها یامضا یمقام واحد صادرکننده نامه است. برا نیامضاکننده هر نامه باالتر 

از  شیامضاکننده نامه ب تیمسئول رایاست نامه کامال مطالعه و سپس امضا شود، ز 
مشارکت  یبه نحو یاست که در مراحل نگارش نامه ادار یافراد هیکل تیمسئول
ارسال  رخانهیثبت و صدور به واحد دب یاند. در هر حال، نامه امضا شده براداشته

.شودیثبت و ارسال م ونیاتوماس یافزارهااز نرمبا استفاده  ای گرددیم
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