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 قهیدق ۶مطالعه:  یبیزمان تقر 

، به اجزا و ساختار نامه اداری نامه اداری های مربوط به مبحثدر ادامه مقاله
دهنده آن آشنا شوید، خواهید با ساختار نامه اداری و اجزای تشکیلپردازیم. اگر میمی

 .اگستر همراه باشیدبا این مقاله و وبالگ فر 

 

 ؟کدام است یادار یاجزا و ارکان نامه ها -1
 :اجزای یک نامه اداری به طور کلی شامل موارد زیر است

 سر لوحه و نشان سازمان 

 مشخصات ثبتی 

 عناوین گیرنده و فرستنده 

 موضوع نامه 

 متن نامه 

 )امضاء )و مشخصات امضاء کننده 

 گیرندگان رونوشت و نشانی 
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ها باشند، زیرا نبود هر یک از آنها در واقع ارکان و اجزای نامه اداری میاین قسمت
شود نامه حالت رسمیت خود را از دست بدهد و از اعتبار بیفتد. شما با باعث می

های اداری را رعایت کنید. برای توانید به راحتی ساختار نامهنکته می ۷استفاده از این 
 .شرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت درک بهتر این اجزا به

 سرلوحه و نشان سازمان -1-1

شود، سرلوحه ها که معموالً در باالی کاغذهای اداری چاپ میبه آن قسمت از نامه
ازمان و اطالعاتی ها معموال شامل لوگوی سشود. این سرلوحههای اداری گفته مینامه

فرض بر روی تمامی مانند تاریخ، شماره نامه و پیوست است که به صورت پیش
های الکترونیکی نیز شوند. در سیستمهای اداری چاپ میکاغذهای مربوط به نامه

ها، فرض در قالب نامه وجود دارند. نمونه این سرلوحهها به صورت پیشسرلوحه
های دولتی هستند که عالوه بر آرم ها و سازمانهنهخاکاغذهای اداری در وزارت

خانه یا سازمان، تاریخ، اختصاصی خود، دارای آرم جمهوری اسالمی ایران، نام وزارت
 .شماره و پیوست است

 نامه رندهیعنوان گ -2-1

گیرنده در واقع شخص حقیقی، متصدی مقام سازمانی، واحد سازمان یا سازمانی است 
که مخاطب نامه است و خبر، دستور یا متن از طرف نویسنده برای آن نوشته شده 

در نامه  تواند بیش از یک شخص یا سازمان نیز باشد. عنوان گیرندهاست. گیرنده می
 .شودمشخص می” به“اداری با کلمه 

 نوان فرستنده نامهع -3-1

فرستنده نامه در واقع شخص حقیقی، متصدی مقام سازمانی، واحد سازمان یا سازمانی 
نگاری از طرف آن انجام شده است. عنوان فرستنده در نامه اداری با کلمه است که نامه

شود. فرستنده نامه لزوماً همان امضاء کننده نامه نیست و امضاء مشخص می” از“
ها بزرگ بسیار ها و سازمانتوانند متعدد باشند. این مورد در شرکته میکنندگان نام

 .رایج است

 موضوع نامه -4-1
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موضوع نامه کلمه یا عبارت کوتاه و مشخصی است که به وضوح محتوای نامه را معلوم 
مشخص ” موضوع“شود، با کلمه تر از سرلوحه نوشته میکند. موضوع نامه که پایینمی

د. انتخاب و درج موضوع نامه توسط نویسنده نامه در مرحله تهیه گردو متمایز می
شود. انتخاب درج عنوان موضوع در نامه باعث آسان شدن نویس نامه انجام میپیش

شود و برای بایگانی و مدیریت آنها، چه و افزایش سرعت مکاتبات و جستجوی آنها می
 .به صورت دستی یا الکترونیکی، ضروری است

 متن نامه -5-1

قصد انتقال آن را به  سندهیاست که نو یمتن نامه در واقع شرح موضوع نامه و مطالب
بلند بوده و مقدار  ایکوتاه  تواندی. متن نامه مشودیدارد و هدف نامه محسوب م رندهیگ

متن نامه خود به  ن،یباشد. همچن ریچند صفحه متغ ای کیچند سطر تا  ای کیآن از 
 .شودیم میو اختتام تقس امیپمقدمه، اصل  یسه قسمت اصل

 
 نامه و امضاء کننده یامضا -۶-1
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بدون  ینامه ادار چیه رایز  شود،یمحسوب م ینامه ادار یهابخش نیتر امضاء از مهم
. در ردیمورد استفاده قرار بگ یانجام امور ادار یبرا تواندیندارد و نم تیامضاء سند

. در کنار کندیم دییاست که آن را امضاء و تا ینامه با شخص یینها تیواقع، مسئول
شامل  یادار یهاکه در نامه شودیدرج م زیکننده ن اءامضاء، معموال مشخصات امض

امضاء کننده )در  یدر سطر اول( و سمت سازمان ی)نام و نام خانوادگ یمشخصات فرد
بزرگ، امضاءکنندگان نامه  یهاها و سازماندر شرکت ن،یسطر دوم( است. همچن

 متعدد باشند. توانندیم

 رونوشت رندگانیگ -۷-1

رونوشت نامه، یک نسخه . رونوشت چیست برای توضیح این بخش، ابتدا باید بدانید که
کپی و برابر آن است که عالوه بر گیرنده اصلی، برای اشخاص و یا واحدهای سازمانی 

دهد آنها را نیز از متن نامه آگاه کند. شود و به فرستنده نامه اجازه میدیگر ارسال می
ه قرار دهد تا هدف رونوشت این است که فرستنده بتواند افراد دیگر را در جریان نام

ً  .های مورد نظر وی را انجام دهندفعالیت نام گیرندگان رونوشت در نامه اداری  معموال
شود. در ذیل برخی از مشخص می” رونوشت به:“در قسمت پایین امضاء و با عبارت 

شود. این ها، نشانی دقیق و شماره تماس سازمان گیرنده رونوشت نیز چاپ مینامه
 .در تسریع ارتباطات بسیار موثر باشتواند دهای کاغذی میامهکار به ویژه در ن

 ؟کدام است یمتن نامه ادار یاجزا -2
شده است که از  لیتشک یاز سه قسمت اصل یمتن هر نامه ادار م،یهمانطور که گفت

به شرح هر کدام  یبهتر شما با ساختار نامه ادار ییآشنا یهستند. برا زیمتما گریکدی
 .میپرداز یم
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 مقدمه -1-2

به قسمت  یاست، در ساختار نامه ادار ”عهیآغاز کار و طل“ یمقدمه که به معن
ذهن مخاطب  یسازکه هدف آن آماده شودیدر متن نامه گفته م نیو آغاز  ییابتدا

 یادار یهاها و نامهنوشته هیجهت، مقدمه در کل نیاست. از ا یاصل امیپ یبرا
. ردیمورد استفاده قرار بگ زین ضوعمو کیشرح سوابق  یبرا تواندیاست و م یضرور

مخاطب  ازیو ن سندهیبه هدف نو یباشد و بستگ ریمتغ تواندیاندازه و طول مقدمه م
عطف  یهانامه خیسابقه هستند، ذکر شماره و تار  یها داراکه نامه یدارد. در موارد

 تواندیمخاطب م ب،یترت نی. به اردیدر قسمت مقدمه صورت بپذ تواندیم رویپ ای
 نامه را جستجو و مطالعه کند. یسوابق قبل ازیدر صورت ن
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ای برای بیان انگیزه و هایی نیز که عطف یا پیرو نیستند، مقدمه وسیلهدر مورد نامه
ت ابالغ وظیفه قانونی هدف از نگارش نامه است. انگیزه ارسال نامه اداری ممکن اس

دریافت کننده به وی و الزام او به اجرای آن باشد، یا صرفا جهت انجام امور و روال 
 .اداری انجام بپذیرد. در حالت اول، ذکر عنوان قانون و شماره ماده آن ضروری است

 یاصل امیپ -2-2

گردد. پیام اصلی در نامه همان هدف و غایتی است که موجب ارسال آن می
شود. موفقیت یا عدم ترین قسمت متن نامه محسوب میبنابراین، پیام اصلی مهم

موفقیت نویسنده در دستیابی به هدف نامه نیز تا حدود زیادی در گرو تنظیم و 
نها نارسا و نامفهوم هایی که پیام اصلی آتدوین صحیح این قسمت است. نامه

اثر بمانند و و حتی اثر منفی بگذارند. نامفهوم بودن پیام باشند، ممکن است بی
تواند باعث مکاتبات اضافی و غیرضروری و هدررفت وقت و هزینه سازمان اصلی می

 .شود

ترین وسیله برقراری ارتباط در های اداری اصلیبنابراین با توجه به اینکه نامه
ها و ادارات هستند، مهم است که نگارش متن و پیام آنها به بهترین شکل سازمان

است، زیرا ساده و بی ” نویسیساده“انجام شود. یکی از بهترین راهها برای اینکار 
نویسی، نگارش کند. البته منظور از سادهیتر متکلف نوشتن درک مطلب را آسان

های پیچیده غیرفنی و عامیانه نیست. بلکه کافی است تا از لغات بعید و استعاره
های اداری باید طوری نوشته شوند که خواننده، استفاده استفاده نکنید. در واقع نامه

ین دلیل، پس از مطالعه، به راحتی منظور و مقصود نویسنده را درک کند. به هم
نویسی الزم است فقط به موضوعات اصلی و مهم بپردازید و از برای ساده

توانند باعث ابهام نامه شوند، اجتناب پردازی و مطالب غیرضروری که میحاشیه
 .کنید

 یریگجهینت -2-3

به اشکال  تواندیاست و م یریگجهیمربوط به نت یمتن نامه ادار ییقسمت نها
وجود  یادار یهانامه یمتن در تمام یدر انتها دیه بانوشته شود. اما آنچ یمختلف

ارسال پاسخ است.  ایمخاطب به اقدام، انجام درخواست  بیداشته باشد، ترغ
( به یمثبت باشد و چه منف هپاسخ )چ دیاست، با هیجواب کیاگر نامه  ن،یهمچن
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شود تا باعث  زیکردن پرهطور واضح مشخص گردد و از چندپهلو و مبهم صحبت
مطلب  نیکه در ا یبه طور یکامل ساختار نامه ادار کینشود. تفک یمتفاوت ریابتع

ها، نه تنها سرعت نگارش نکته نیا یضمن تیاما رعا ست،ین یاجبار د،یخواند
 یتر کردن فهم آنها، باعث اثربخشبلکه با آسان دهد،یم شیارا افز  یادار یهانامه

.خواهد شد زین یمکاتبات سازمان شتریب
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