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 دقیقه 8زمان تقریبی مطالعه: 

، به موضوع رونوشت در نامه اداری نامه اداری های مربوط به مبحثدر ادامه مقاله
مه اداری و نکاتی که در هنگام استفاده از برای آشنایی بیشتر با رونوشت نا .پردازیممی

 .آن باید رعایت شود، با این مقاله و وبالگ فراگستر همراه باشید

ها و مکاتبات اداری نیاز اندکی به دخالت شخص ثالث نگاریدر حالی که بسیاری از نامه
 گذاری مکاتبات با مدیران، همکاران ودارند، اما در مواقعی ممکن است به اشتراک

بنابراین یادگیری و درک آداب ارسال  .مشاوران و نظارت آنها بر این فرآیند مفید باشد
، اعم از اینکه مکاتبات خود را از طریق ایمیل یا به صورت چاپی انجام ”رونوشت“

در ادامه این  CC یا” رونوشت در نامه اداری“برای آشنایی با  .دهید، ضروری استمی
 .مقاله با ما همراه باشید

 

 ؟ستیرونوشت چ -1
نگاری، یک نسخه کپی از نامه اصلی است که با استفاده از منظور از رونوشت در نامه

تواند عالوه بر گیرنده اصلی، نامه را برای اشخاص و یا واحدهای آن، فرستنده می
ها در گذشته که سازمان .سازمانی دیگر نیز ارسال کرده و آنها را از مفاد نامه آگاه کند

 کردند، از عالمتکاغذ کربنی برای ایجاد رونوشت استفاده میهای تحریر و از ماشین
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” CC“ در پایین نامه برای نشان دادن اینکه چه کسی یک کپی از نامه ” رونوشت به:“یا
های جدید، اما با اینکه کامپیوتر و فناوری .کردندکند، استفاده میدریافت می

در زبان ” رونوشت به:“ند، عبارات اهای تحریر و کاغذ کربن را عمال منسوخ کردهماشین
گیرد و نگارش آن در در زبان انگلیسی همچنان مورد استفاده قرار می “CC ”فارسی یا

دهد که چه شخصی نسخه کپی نامه را دریافت متن نامه، به گیرنده نامه اطالع می
 .خواهد کرد

ست که برای است، عبارتی” رونوشت“و به معنی ” کاربن کپی“که مخفف  ”CC“ اصطالح
های چاپی تجاری و اسناد تواند در نامهاستفاده کنندگان از ایمیل آشناست، اما می

 .قانونی نیز استفاده شود

 شوند،یم مهیضم لیمیبه ا PDFکه با فرمت  یتالیجید یهادر نامه ای ینامه چاپ کیدر 
 کنندگانافتیدر  یتمام نی، همراه با نام و در صورت لزوم عناو”رونوشت به:“اصطالح 

اما اگر مکاتبات خود را به صورت  .شودینامه و پس از امضا آورده م یآن، در انتها
با  یبه سادگ دیتوانیم د،یدهیانجام م لیمیا یافزارهاو با استفاده از نرم یکیالکترون

 .دیرا مشخص کن رندگانیگ ریخود، سا لیمیدر برنامه ا CC نهیاستفاده از گز 

 :ینامه چاپ کیدر ” رونوشت“از  ینمونه ا

 .… شرکت یمال تیر ی، مد.…سرکار خانم /یبه: جناب آقا رونوشت

 .شوندیخط مجزا نوشته م کیدر  کنند،یم افتیاز افراد خاص که رونوشت در  کی هر
 .ستین یضرور” رونوشت به:“اما تکرار عبارت 

است که مختص  (Blind Carbon Copy) مخفف BCC ایرونوشت، رونوشت پنهان  گرید نوع
از نامه  یکپ کیارسال  یدرست مانند رونوشت، برا BCC از .باشدیم یکیمکاتبات الکترون

 با BCC حال، تفاوت عمده نیبا ا .شودیاشخاص ثالث استفاده م ایبه شخص  یارسال

CCپنهان بودن آن است ،. 

و هم در  ”رندهیگ“هم در قسمت  رندگانیگ د،یکنیم CC یشخص یرا برا یلیمیا یوقت
به عنوان مثال در نامه به  .نندیرا بب گریکدی لیمیآدرس ا توانندیم” رونوشت رندهیگ“

 افتیرا در  لیمیاز ا یرونوشت شما ریکه مد ندیبب تواندیم لیمیکننده ا افتیدر  ،یمشتر
رونوشت را پنهان  رندگانیگ دیخواهیاگر م یعنیامر،  نیاز ا یریجلوگ یبرا .کرده است
همه  .دیاستفاده کن BCC ایرونوشت پنهان  تیاز قابل دیبا د،ینگه دار  یو خصوص
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 نیدر ا .شوندیذکر شده باشند، پنهان نگه داشته م BCC لدیکه در ف یلیمیا یهاآدرس
 .دن آنها نخواهند بودیرونوشت، قادر به د رندگانیو گ یاصل رندگانیصورت گ

ً توص نامه  رندگانی، گ”رونوشت به:“با استفاده از عبارت  شودیم هیدر هر حال، معموال
 .دیقرار گرفته است، آگاه کن گرانیمکاتبه شما با آنها در معرض مشاهده د نکهیرا از ا

اند، به کرده افتیکه نامه را در  یگریافراد د تیاز هو گانرندیگ یآگاه ن،یعالوه بر ا
در صورت لزوم بتوانند بهتر با آنها در مورد موضوع مکاتبات  دهد،یآنها امکان م

 .و ارتباط برقرار کنند یهماهنگ

 ؟استفاده از رونوشت نامه کدام استموارد  -2
 :زستفاده از رونوشت نامه عبارتند ااز موارد ا یبرخ .دارد یمتعدد یرونوشت کاربردها

 مخاطب  یبرا یمحبوب برا یهااز راه ،یاستفاده از رونوشت در مکاتبات تجار
ها به نامه انیدر پا” CC“ ایافزودن رونوشت  رایقرار دادن افراد متعدد است، ز 

 .شودیانجام م یراحت

 یاعضا یتمام یبرا دیخواهیکه م ییهانامه یبرا تواندیم ینامه ادار رونوشت 
 رندهیباشد و به هر گ دیمف د،یسازمان ارسال کن کی یاعضا رهیشرکت و زنج کی

ً یدق دهدیاجازه م  .کرده است افتیهمان سند را در  یبداند چه کس قا

 از  دیتوانیم د،یارسال کن یگریشخص د یبرا یکپ کی دیخواهیصرفا م اگر
که  یحالت، بهتر است با درج نام افراد نیدر ا .دیرونوشت استفاده کن

 .دیرا مطلع کن رندهیگ کنند،یم افتیرا در  یکپ یهانسخه

 شیبه اشخاص ثالث، افزا یاستفاده از رونوشت، عالوه بر اطالع رسان گرید مورد 
 یهالیمیرونوشت به اسناد و ا کیافزودن  .است یدر ارتباطات سازمان تیشفاف

 .آوردیارتباطات سازمان به ارمغان م یرا برا تیشما، شفاف

 اما  د،یارسال کن لیمیا رندگانیاز گ یادیتعداد ز  یبرا دیکه مجبور هست یهنگام
از  دیتوانیم د،یبه اشتراک بگذار  گریکدیهمه را با  لیمیآدرس ا دیخواهینم

 کی دیاستاد دانشگاه با کیبه عنوان مثال، اگر  .دیرونوشت پنهان استفاده کن
 یهاهمه آدرس خواهدینم ماخود ارسال کند، ا انیهمه دانشجو یبرا لیمیا
خود را در قسمت فرستنده و تمام  لیمیآدرس ا تواندیرا آشکار کند، م لیمیا

 .قرار دهد BCCرا در قسمت  انیدانشجو لیمیا یهاآدرس
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 به  .دینگه دار  انیدر جر  یاصل رندهیرا بدون اطالع گ یشخص دیخواه یم یوقت
 یشخص یبرا لیمیا کیخود  یاصل لیمیاز حساب ا دیخواهیعنوان مثال، م

دوم  لیمیرا در حساب ا لیمیاز ا یکپ کی دیخواهیم نیو همچن دیارسال کن
 .دیکن رهیذخ یاصل رندهیخود بدون به اشتراک گذاشتن آن با گ

 ؟چگونه است ینحوه نوشتن رونوشت نامه ادار -3
 .پردازیمحال که دانستید رونوشت چیست، به نحوه نوشتن رونوشت نامه اداری می

 :گونه است 2نحوه نوشتن رونوشت در نامه اداری 

 :ینحوه نوشتن رونوشت در مکاتبات کاغذ -3-1

برای اضافه کردن رونوشت به یک نامه اداری کاغذی، تنها به یک نامه و آدرس گیرندگان 
نام گیرندگان رونوشت معموالً در پایین  در این حالت .شترونوشت نیاز خواهید دا

نوشته شده و برای هر یک از آنها یک ” رونوشت به:“امضا و در کادر پایین نامه با عبارت 
خطاب به بیش از یک نفر است، هر نام ” رونوشت“اگر  .شودنسخه از نامه فرستاده می

 .وار بیاوریددر زیر نام اول به صورت فهرستهای دیگر را را با عالمت کاما جدا کنید یا نام
ها، نشانی دقیق و شماره تماس سازمان گیرنده رونوشت نیز نوشته در ذیل برخی از نامه

 .تواند در تسریع ارتباطات بسیار موثر باشدهای کاغذی میاین کار در نامه .شودمی
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 :یادار ونیرونوشت در اتوماس هیمراحل ته -3-2

در اتوماسیون اداری، نحوه تهیه رونوشت در اتوماسیون اداری  نحوه نامه نگاری همانند
وشت به یک نامه اداری در نرم مراحل اضافه کردن رون .نیز مراحل خاص خود را دارد

 :افزار اتوماسیون اداری فراگستر عبارتند از

 ای استفاده کنید: یعنی هنگام نوشتن نامه خود از قدم اول، از قالب نامه حرفه
قالب نامه اداری مناسب استفاده کنید که شامل مکانی برای درج نام کامل 

 .گیرنده، آدرس، رونوشت و غیره باشد
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 خود و در کادر  یامضا نییپا نکاریا یرونوشت: برا رندگانیقدم دوم، درج نام گ

 رندگانیاز آن، نام گ و پس دیاستفاده کن” رونوشت به:“نامه، ار عبارت  نییپا
مکاتبات  ونیاتوماس ای لیمیکه از نرم افزار ا یدر صورت .دیرونوشت را درج کن

رونوشت را در قسمت مربوط به  رندگانیاست تا نام گ یکاف د،یکنیاستفاده م
 .دیآن در نرم افزار وارد کن

 ایپنهان  رندگانیرونوشت گ نییسوم، تع قدم BCCکه مکاتبات خود  ی: در صورت
 د،یدهیانجام م ونیاتوماس ای لیمیا یافزارهاو با نرم یکیرا به صورت الکترون

 زین یداشت تا رونوشت نامه خود را به صورت پنهان دیخواه زیرا ن تیقابل نیا
است که  دیمف یدر موارد تیلقاب نیا .دیافراد مورد نظرتان ارسال کن یبرا
 یکننده رونوشت از مفاد نامه آگاه باشد، اما مخاطب اصل افتیدر  دیخواهیم

از ارسال رونوشت  اینداشته باشد  یرونوشت دسترس رندهینامه به اطالعات گ
 .دباخبر نباش
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  قدم چهارم، ارسال نامه: در این مرحله کافی است تا یک نسخه از نامه را کپی

 .کرده و با درج آدرس هر کدام از گیرندگان رونوشت، برای آنها نیز ارسال کنید
های ایمیل و اتوماسیون مکاتبات به صورت خودکار انجام این امر در نرم افزار 

 .شودمی

 رونوشت هستند؟ رندگانیگ یچه کسان -4
در واقع این  .توانند هم افراد حقوقی و هم افراد حقیقی باشندگیرندگان رونوشت می

گیرندگان، اشخاصی هستند که نگارنده نامه مایل است آنها را از محتوای نامه یا جریان 
به همین دلیل نسخه ای از  .آن آگاه کند و یا درخواست اقدامی خاص را از آنها دارد

 .شودینامه برای آنها ارسال م

 :نمونه رونوشت و گیرندگان آن

 :رونوشت به

 واحد منابع انسانی برای اطالع -

 واحد فناوری اطالعات برای اقدام -

 واحد مالی برای اقدام -
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دقت کنید که هنگام انتخاب شخصی به عنوان گیرنده رونوشت در یک نامه، یادداشت 
یا ایمیل، باید شفافیت، حساسیت و تناسب الزم در ارتباطات تجاری را مد نظر داشته 

 :شودکنندگان رونوشت مطرح میدر اینجا چند نکته برای انتخاب دریافت .باشید

 به عنوان  .ه رونوشت مکاتبات ضروری استضرورت آشکار: مواردی وجود دارد ک
مثال، اگر تصمیم خود را برای ترک کسب و کار به شریک تجاری خود اطالع 

 .تان معقوالنه خواهد بوددهید، ارسال رونوشت به وکیلمی

  مشورت با گیرندگان رونوشت: در مواردی که مطمئن نیستید که شخصی را به
توانید از خود آن فرد ار دهید یا خیر، میعنوان گیرنده رونوشت نامه اداری قر 

 .دهد یک نسخه از رونوشت نامه را دریافت کند یا خیربپرسید که آیا ترجیح می

 خواهید از فردی انتقاد های انتقادی: اگر میعدم استفاده از رونوشت در نامه
کان کنید، اغلب بهتر است این کار را رو در رو یا حتی تلفنی انجام دهید، زیرا ام

با این حال اگر اگر مجبورید ایمیل یا  .تفسیر اشتباه متون نوشتاری بیشتر است
ای انتقادی برای شخصی ارسال کنید، بهتر است از ارسال رونوشت پرهیز نامه

 .کندکنید؛ مگر در مواردی که مطمئن هستید مخاطب شما با سوءنیت رفتار می

 دنکاتی که در ارسال رونوشت باید به آنها توجه کنی -5
 نیا .دیاز آن توجه کن حیبه نکات مربوط به استفاده صح دینگام ارسال رونوشت باه

 ینگارنامه لیکسب و کارها و تسه انیدر م کیبا رواج مکاتبات الکترون ژهیمساله به و
مربوط به  جیاز نکات را یبرخ .کرده است دایپ یشتریب تیت، اهمو استفاده از رونوش

 عبارتند از: شتزمان و نحوه استفاده از رونو

ارسال رونوشت غیرضروری و غیر مرتبط برای اشخاص و واحدهای سازمان، موجب  -1
 .ها را تنها در صورت ضرورت ارسال کنیدبنابراین رونوشت .وقت آنها خواهد شد اتالف

برای حفظ ادب و حسن نیت، مطمئن شوید که نام همه افراد موجود در لیست  -2
های اداری، همچنین بهتر است در نامه .ایدگیرندگان رونوشت را به درستی نوشته

 .و سلسله مراتب اداری بنویسیداسامی گیرندگان رونوشت را به ترتیب اهمیت 

فراموش نکنید که در کنار نام گیرنده رونوشت، علت آن و نوع اقدام گیرنده نیز  -3
 .نوشته شود

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


 

 

www.Faragostar.net 9 

های رونوشت آن را فراموش در صورتی که نامه شما چاپی است، امضای نسخه -4
 .نکنید

رتی که در صو .حریم خصوصی گیرندگان رونوشت در نامه اداری را رعایت کنید -5
گیرندگان رونوشت تمایلی به مشاهده اطالعات خود توسط دیگران نداشته باشند، درج 

حل رفع این مشکل، راه .اطالعات آنها به عنوان گیرنده رونوشت مناسب نخواهد بود
افزارهای مکاتبات الکترونیکی در نرم (BCC) استفاده از قابلیت گیرندگان رونوشت پنهان

.است
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