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، به موضوع پیوست در نامه اداری نامه اداری های مربوط به مبحثدر ادامه مقاله
پردازیم. برای آشنایی با نحوه نوشتن پیوست در نامه اداری و نحوه اعالم آن با این می

 .مقاله و وبالگ فراگستر همراه باشید

 نامه وستیپ موضوع با حتما د،یباش شده یادار یهاینگارنامه ریدرگ حال به تا اگر
 ردیگیم قرار تفادهاس مورد یزمان یادار نامه در وستیپ .دیاداشته کار و سر زین یادار
 مقاله نیا در شود. ارسال زین یگرید نامه ای لیفا سند، ،یاصل نامه همراه باشد ازین که
 .خواند دیخواه آن از استفاده به مربوط نکات و یادار نامه در وستیپ فیتعر  مورد در

 ؟ستیچ یدر نامه ادار وستیپ -1
است که همراه  یمدارک ریسا ایسند، و  ل،یهر نوشته، فا ،ینامه ادار وستیمنظور از پ

به اطالعات  وستیپ ف،یتعر  نی. بر اساس اشودیآن ارسال م مهینامه و به ضمبا 
نمونه، اسناد  کی. به عنوان کندیم شتریآن را ب حاتیتوض ایداخل نامه اضافه کرده 

 وستیپ رد،یگیمورد استفاده قرار م مهیبه ب بوطمر یهاینگارکه در نامه یپزشک
 .شودیمحسوب م

اصول نامه  تیاست که رعا یو مکاتبات ادار ینگاردر نامه وستیکاربرد پ نیتر یاصل
 ادیکاربرد ز  نی. علت اباشدی( الزمه نوشتن آنها موستی)از جمله استفاده از پ ینگار

دارد تا  ییباال تیاست که در اداره ها و سازمان ها، ثبت و ضبط سوابق اهم نیا زین
مدارک و اسناد مرتبط  هیکارها بر پا از یاریبس نی. بنابراودامکان سواستفاده فراهم نش

و عطف  رویپ وست،یاستفاده از پ یادار یو در نامه ها ردیگیها صورت مبا درخواست
 پرونده و منابع موجود، ضرورت دارد. اتیبر اساس محتو

 ؟چگونه است یدر نامه ادار وستینحوه اعالم پ -2
 ینیبا استفاده از عناو وستینحوه اعالم پ ،یو کاغذ یبه شکل سنت یدر مکاتبات ادار
و ” :خیتار “، ”:وستیپ“شامل  نیعناو نی. اشوندینامه ها نوشته م یاست که در باال

: وستیپ“نامه  یباشد، در باال وستیپ یکه دارا یانامه  نی. بنابراباشندیم” شماره نامه:“
 یو گاه وستیپ یهامعموال تعداد برگه یو کاغذ ی. در روش سنتشودینوشته م” دارد

 .شودیبه وضوح ذکر م زیبه نامه ن زیشده ن وستینوع مدارک پ

” :خیتار “و ” شماره نامه:“ نیدر قسمت باال و سمت چپ نامه، پس از عناو وستیعنوان پ
شما  ینامه ادار دیده صیتشخ دیخواهی. ضمنا اگر مشودیآخر نگاشته م فیدر رد
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 ی. برخدیده زیتم یادار یاصطالحات نامه نگار ریآن را از سا دیبا ریخ ایدارد  وستیپ
 شما شود، عبارتند از: یسردرگم عثکه ممکن است با یاز اصطالحات

برداری از نامه اصلی است(، پیرو )مربوط به نامه ای است که با رونوشت )که یک کپی
شود که بخواهیم شود(، عطف )زمانی استفاده میاستناد به یک نامه دیگر نوشته می

نوشت )نوشته ای است که در پایین برگه نامه به نامه ای که قبال ارسال اشاره کنیم(، پی
نامند(، نمایه )همان شماره نامه است که هامش نامه نیز می شود و آن راآورده می

شود و جستجوی آن را یبه آن اختصاص داده م شماره گذاری نامه اداری هنگام ثبت و
 کند.آسان می

 تیرعا یدر نامه ادار وستیدر استفاده از پ دیرا با یچه نکات -3
 ؟میکن

است که  یمستلزم نکات ،یدر روش سنت ژهیبه و ،یدر نامه ادار وستینحوه نوشتن پ
 نکات عبارتند از: نیا نی. مهم تر دیکن تیآنها را رعا دیبا

 وستیپ“در متن نامه عبارت  دیبا شود،یارسال م وستیهمراه با پ یااگر نامه 
طور کامل ارائه به زین وستیپ حاتیتوض دیبا حالت نینوشته شود. در ا” دارد

در رابطه با  یوتریکامپ لیفا کیشده است.  وستیپ یشود. مثال: سوابق پزشک
ارسال شده  وستیپ هب…  نیارسال شده است. پنج سند با عناو وستیبه پ… 

ارسال  وستیبه پ الیر … به مبلغ …. بابت ….  یفقره چک از خانم/ آقا کیاست. 
 .شده است

 در قسمت باال و در سمت چپ  یمکاتبات ادار یدر تمام دیبا” :وستیپ“ عنوان(
 یبرا نیعناو نیا یو شماره نامه نوشته شود. وجود تمام خینامه( و در کنار تار 

 .هستند یضرور یادار یهاثبت نامه
 عدم  ایکامل و  افتیدر  دیبا رخانهیمسئول دب ،یو کاغذ یمکاتبات سنت در

 .ها را به فرستنده اطالع دهد وستیپ افتیدر 
 یتمام دیصفحه داشته باشد، با کیاز  شیب ،یشده در نامه ادار وستیسند پ اگر 

 .شود یصفحات آن شماره گذار
 بهتر است که در مقابل عنوان  زین ستندین وستیپ یکه دارا یینامه ها یبرا

ر باعث کا نیگذاشته شود. ا” –“ رهیخط ت اینوشته ” ندارد“عبارت ” :وستیپ“
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 اینامه، داشتن  یکه خواننده بتواند بدون خواندن بدنه و متن اصل شودیم
 .دهد صیآن را تشخ وستینداشتن پ

 مدارک  ایپول چک اوراق بهادر پول نقد سفته و  دیرس دیهمراه با نامه بخواه اگر
 ایکه مبلغ چک و  دیسیبهتر است بطور کامل بنو دییرا ارسال نما یلیمهم تحص

آن  خیشماره چک و تار  ایچقدر است و  دیکنیکه ارسال م یپول نقد ایسفته و 
 .دیسیرا بنو

 ؟کدام است یدر نامه ادار وستیارسال پ یایمزا -4
عبارتند از:  ایمزا نیا نیدارد. مهم تر  یمتعدد یایمزا یدر نامه نگار وستیاستفاده از پ
سرعت کار،  شیموضوع، افزا تیمندرجات نامه، امکان نشان دادن اهم یمستند ساز

اختصار در  جادیبه اطالعات الزم، اشاره به سوابق کارها، ا رندهیگ یآسان کردن دسترس
 .ترقیبهتر و دق حاتینامه با ارائه توض یمتن نامه، مکمل بودن برا

فراگستر چگونه انجام  یادار ونینامه در اتوماس وستیپ -5
 شود؟یم

در صفحه  دیسند به نامه با ای لیفا کی وستیپ یفراگستر برا یادار ونیدر اتوماس
 .دیها استفاده کن وستینامه، از زبانه پ سینو شینگارش پ
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به  یجار سینوشیپ یبرا دیتوانیفرم م نیدر ا د،ینیبیم ریز  ریهمانطور که در تصو
 ل،یانتخاب فا یهانهیها، شامل گز روش نی. ادیانتخاب کن وستیروش، پ نیچند

 اسکنر است. قینامه، و الصاق از طر  وستیالصاق بدنه/پ

 
 لیمیا یها بر رو Attachmentهمانند  قایفراگستر، دق ونینامه در اتوماس یهاوستیپ
 .باشندیهستند که مربوط به نامه م یامهیضم یهالیفا یعنی. باشندیم

 وستیبا پ ینامه ادارنمونه  -6
 :...شماره نامه

 ...خ:یتار 

 : داردوستیپ

 .…………… خانم/یآقا جناب

 .…………… محترم واحد ریمد

 زاتی: درخواست تجهموضوع

 سالم و احترام با
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است.  اجیاحت زاتیتجه یبه تعداد……………. جهت  رساندیبه استحضار م لهینوسیبد
 .ردیانجام گ نهیزم نیتا مساعدت الزم در ا دییخواهشمند است دستور فرما

 .شده است وستیپ زاتیاقالم و تجه ستیل

 سپاس با

 .…………… واحد ریمد

 یو نام خانوادگ نام

 و امضاء خیتار 

 کالم آخر -7
مستلزم اعالم  ،یدر نامه ادار وستیاستفاده از پ ،یادار یبر اساس اصول نامه نگار

انجام  یتالیجیخود را به صورت د یها ینامه نگار دیخواهیاست. اگر م زین وستیپ
 تیر یمد یبرا یمناسب یها تیکه قابل دیاستفاده کن ییبهتر است از ابزارها د،یده

 ونیاتوماس یسامانه ها نیاز بهتر  یکیباشند.  اشتهآنها د یها وستیو پ یمکاتبات ادار
 یبرا یمتنوع یها تیفراگستر است که قابل یادار ونینرم افزار اتوماس ران،یدر ا
فراگستر،  یادار ونیبا اتوماس شتریب ییشناآ یدارد. برا یها و نامه نگار وستیپ تیر یمد
.دیکارشناسان ما استفاده کن گانیاز مشاوره را دیتوانیم
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