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 .میکنیم صحبت آنها فیوظا و انواع و ستیچ رخانهیدب نکهیا مورد در مقاله نیا در
 .خواند دیخواه آنها از استفاده ضرورت و رخانهیبد یافزارهانرم مورد در نیهمچن

 ها،سازمان در مکاتبات اهمیت به توجه با و دارد سازمان هر در مهمی نقش دبیرخانه
 همچنین، .شودمی محسوب ضرورت یک نیز دبیرخانه واحد هایفعالیت شناخت
 مکاتبات افزارهای نرم از هاستفاد با تا کند کمک شما به تواندمی دبیرخانه بهتر شناخت
 افزایش را خود کار و کسب وریبهره و کرده خودکارسازی را دبیرخانه هایفعالیت اداری،
 .دهید

 

 ؟ستیچ رخانهیدب -1
است که اصال  نیبه آن پاسخ داده شود ا دیکه با یسوال نیاول رخانه،یبا دب ییآشنا یبرا
و مکاتبات  یمستقل است که امور دفتر یواحد سازمان کی رخانهیدب ست؟یچ رخانهیدب

و نظارت بر گردش  یگانیوارده و صادره، با یهاسازمان )از جمله ثبت نامه کی یادار
مکاتبات  یگانیثبت و با رخانه،یدب فهیوظ نیتر یواقع اصل در .دهدیها( را انجام مآن

در مرکز امور  هرخانیدب لیدل نیبه هم .ها استنامه حیو نظارت بر گردش کار صح یادار
که در هر سازمان  ییواحدها نیتر یو کاربرد نیهر سازمان قرار دارد و از مهمتر  یادار

 .برخوردار است یادیز  تیاز اهم زین دواح نیانجام امور در ا یدقت باال .وجود دارد
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استفاده  یمکاتبات ادار تیر یمد یبرا یکسانی یهااز قواعد و دستورالعمل هارخانهیدب
 دیبا دیکنیکه از آن استفاده م ینرم افزار ای رخانهیدب یمتصد یهاتیفعال .کنندیم

 .قواعد باشد نیمنطبق با ا

 ؟کدام است رخانهیدب فیوظا -2
واحد  .است رخانهیدب فیبا وظا یینوبت آشنا ست،یچ رخانهیدب دیحال که دانست

ها سازمان یاریامروزه در بس ف،یوظا نیا .بر عهده دارد یمشخص فیوظا رخانهیدب
 تیر یمد یحال برا نیبا ا .شودیبه صورت خودکار انجام م رخانهینرم افزار دب کیتوسط 

 فیوظا نیتر مهم .دیآن آشنا باش یاساس فیالزم است تا با وظا رخانهیواحد دب نهیبه
 :عبارتند از رخانهیدب

 از نظر وجود امضاء،  یافتیو در  یارسال یهانامه یتمام یبررس رخانه،یدب فهیوظ
 .است… فرستنده، و  ای رندهیارتباط نامه با گ وست،یتعداد پ

 در  .ثبت شود دیبا شود،یپردازش م رخانهیکه در دب یاهر نامه مشخصات
 نیاما در نرم افزارها ا شود،یانجام م کاتوریثبت در دفتر اند نیا ،یسنت ستمیس

مشخصات آنها  ریها و ساشماره نامه خ،یانجام شده و تار  کیکار به صورت اتومات
 .شودیم رهیذخ ستمیدر س

 که نامه  یها، در صورتاست که بعد از ثبت نامه نیا رخانهیدب فهیوظ گرید
 دیباشد با یکه نامه ورود یارسال آنها اقدام کند و در صورت یباشد، برا یخروج

 ر،یداده شود که به مورد اخ لیکه مخاطب نامه است تحو یواحد ایبه مسئول 
 .شودیگفته م زیارجاع نامه ن

  زیواحدها و کارکنان ن انیسازمان م یهاو بخش نامه یعموم یهاهیاطالع عیتوز 
 .است رخانهیدب فیوظا گریاز د

 ؟ستیچ رخانهیکار دب ندیفرآ -3
 .ستیچ رخانهیکار دب ندیفرآ دیاست که بدان نیا رخانهیشناخت دب یبرا یمرحله بعد

را ثبت و  یو ارسال یافتیصورت است که مکاتبات در  نیبه ا رخانهیکار در دب ندیفرآ
مربوط به  یهاتیفعال یشامل تمام رخانهیکار دب ندیدر واقع فرآ .کندیم یریگیپ

 .است یها و مکاتبات ادارنامه یریو رهگ افتیثبت، ارسال، در  ،یگذارشماره
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 یها)وارده و صادره( و هم شامل نامه یسازمانبرون یهامکاتبات هم شامل نامه نیا
 د،یهمانطور که احتماالً متوجه شد .شودیم یارجاع یهانامه نطوریو هم یسازماندرون
 یدرون سازمان یهادارند و از نظر سطح به دو دسته نامه یانواع مختلف یادار یهانامه

 .شوندیم میتقس یو برون سازمان

مختلف  یافراد و واحدها نیهستند که ب ییهانامه ،یداخل ای یدرون سازمان یهانامه
تر و نسبتا منعطف یسازماندرون ینگارنامه .شوندیسازمان رد و بدل م کیداخل 

 یتابع بزرگ یاست و ساختار و چارچوب آن، تا حد یسازمانبرون ینگارتر از نامهساده
 .است یداخل زیها نگروه از نامه نیکاربرد ا .است آنفرهنگ  تیسازمان و درجه رسم

سازمان به  کی یهستند که از سو ییهانامه ،یرونیب ای یسازمانبرون یهااما نامه
 یمشتر یهاشرکت ،یدولت یوزارتخانه و نهادها .شوندیارسال م گریشرکت د ایسازمان 

 یسازمانبرون یهاطاب در نامههستند که مورد خ یاز جمله کسان کنندگان،نیو تام
 یهانوع نامه نیتر یرسم ،یسازمان برون یهانامه .دیسینویها نامه مبه آن .هستند

 .است التیها، خارج از تشکگروه از نامه نیا یکاربرد اصل .هستند یادار

منظور  .شوندیم میصادره و وارده تقس ینوعا نامه ها 2خود به  یبرون سازمان یهانامه
اشخاص  ریسا یاست که از سمت سازمان برا ییهاصادره، آندسته از نامه یهااز نامه

را شامل  یمکاتبات هیوارده کل یهااما برعکس، نامه .شودیصادر م یو حقوق یقیحق
 .به مقصد آن ارسال شده است انکه از خارج از سازم شودیم

ثبت اطالعات این  .ها استت این نامهترین و اولین فرآیند کاری دبیرخانه ثباصلی
پیگیری  ای باشد که کلیه اطالعات مهم آنها را شامل شود تا بتوانها باید به گونهنامه

برای تفکیک و شناسایی  هاسازمان .را در آینده بدون مشکل انجام داد مکاتبات اداری
دفتر  کنند که به آنها از دفتری برای ثبت مکاتبات خود استفاده میاین نامه
 .گویندهای اداری مینامه اندیکاتور

 رونیسازمان، اعم از مکاتبات صادره با ب کیمکاتبات  هیاست که کل نیا رخانهیدب فهیوظ
 یبرا .آن ثبت کند یدفتر و در ستون ها نیو مکاتبات وارده به سازمان را در صفحات ا

حل اقدام )ارجاع( آن را مشخص کرد، ابتدا م افتینامه را در  رخانهیدب نکهیپس از ا نکاریا
موضوع  خ،یها تار مسئول ثبت نامه .دهدیم لیثبت نامه  تحو یتصدکرده و سپس به م

وارده بودن نامه و  ایکننده نامه، صادره  افتیاز متن نامه، شخص در  یانامه، خالصه
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اقدام به مسئول مربوطه ابالغ شده است را در  یو برا دهیکه نامه به سازمان رس یزمان
ها زده نامه ی( روکاتوریو شماره دفتر )شماره اند کندیثبت م یمشخص یهاستون

 .شودیم

شماره گذاری  شد،در گذشته و زمانی که مکاتبات اداری با استفاده از کاغذ انجام می
به عبارتی در روش سنتی هر یک از  .اساسا تنها راه پیگیری آنها بود نامه های اداری

ها همراه با یک سری اطالعات کلی مانند فرستنده و دریافت کننده و یک شـماره نامه
این مساله ردیابی و پیگیری آنها را بـه شکل قابـل توجهی کند  .شدنامـه ارسال می

اما  .ودن، پیگیری نامه به شکست بیانجامدبر بکرد و حتی ممکن بود به خاطر زمانمی
های اداری فواید دیگری نیز دارد که باعث شده است تا استفاده از شماره گذاری نامه

از جمله  .های اتوماسیون اداری و به صورت دیجیتالی ادامه پیدا کندآن حتی در سیستم
ها را در نامه بندی و جستجویها این است که طبقهگذاری نامهفواید دیگر شماره

 .کندتر میهای بایگانی یا اتوماسیون اداری آسانسیستم

 رخانهیکار دب ندیفرآ شد،یو ارسال م افتیدر  یها به صورت کاغذکه نامه یدر روش سنت
 اریبس یافتیو در  یارسال یادار یهامربوط به نامه یهاو نظارت بر گردش تیر یو مد

 یبا استفاده از راهکارها یول .بود ادیز  زیها ندشوار بود و امکان گم شدن نامه
 یو فراموش یانسان یخطا چیه گریفراگستر، د رخانهیمانند نرم افزار دب یکیالکترون

 ستمیبه طور خودکار توسط س یادار یهاو گردش نامه تیر یاتفاق نخواهد افتاد و مد
 یالزم برا یهانهیتر از هز کم اریبس زیافزارها ننرم نیاستفاده از ا نهیهز  .شودیانجام م

ها سازمان شتریامروزه ب لیدل نیهمبه  .باشدیم یبه صورت سنت رخانهیانجام امور دب
 .کنندیخود استفاده م یمکاتبات ادار تیر یمد ینرم افزارها برا نیاز ا

 ؟کدام است رخانهیانواع دب -4
 .شوندیم میتقس یبه سه نوع اصل یگردش مکاتبات ادار یهاستمیو س هارخانهیدب
 :سه نوع عبارتند از نیا

 متمرکز ستمیس -1-4

ثبت  افت،یمربوط به در  یهااتیعمل هیاست که کل رخانهیاز دب یمتمرکز، نوع ستمیس
معموال  هاستمیس نیا .شودیانجام م یواحد سازمان کیتنها در  یادار یهانامه عیو توز 

و  یانسان یرویندارد، ن یادیکه سازمان مراجعه کنندگان ز  شوندیاستفاده م یدر موارد
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مکاتبات را به  تیر یاجازه مد یسازمان التیتشک ایو  دارد یامکانات سازمان محدود
 .دهدیواحدها نم یتمام

 متمرکز مهین ستمیس -2-4

به صورت  یادار یهاو ارجاع نامه افتیاست که در  یمربوط به حالت ستمیس نیا
وارده و صادره توسط  یهااما ثبت نامه .ردیگیصورت م یمرکز رخانهیمتمرکز، در واحد دب

 .ردیپذیسازمان به طور مجزا صورت م یاز واحدها کیهر 

 رمتمرکزیغ ستمیس -3-4

 یاز واحدها کیمتمرکز است که در آن هر  ریغ ستمیس زین رخانهیدب ستمینوع س نیآخر 
مربوط به خود را  یادار یهانامه عیثبت و توز  افت،یمربوط به در  یهاتیسازمان، فعال

 ستم،یس نیموارد استفاده از ا نیتر یاصل .دهندیبه طور مستقل و جداگانه انجام م
و امکانات سازمان  یانسان یرویدارد، ن یادیز  کنندگانعهاست که سازمان مراج یموارد

 دهدیاز واحدها م کیمکاتبات را به هر  تیر یاجازه مد یسازمان التیتشک است، ادیز 
 .بر عهده دارند یتخصص فیسازمان عمدتا وظا یو واحدها

 ازین رخانهیو چرا به نرم افزار دب ستیچ رخانهینرم افزار دب -5
 ؟میدار 
از جمله  رخانهیدب فیوظا یهستند که تمام ییهاستمیس رخانه،یدب ینرم افزارها

انجام  یوتریو کامپ یتالیجیرا به صورت د یمکاتبات ادار یریثبت و رهگ ،یگذارشماره
سرعت انجام امور را تا حدود  وتر،یو کامپ نترنتیبا استفاده از ا هاستمیس نیا .دهدیم
 ،یو ثبت مکاتبات ادار افتیارسال، در  ندیفرآ یکارسازخود .دهدیم شیافزا یادیز 

کارکنان بتوانند بر  شودیکه باعث م دهدیکاهش م یادیتا حدود ز  زیحجم کارها را ن
 شیسازمان افزا ییو کارا یوربهره بیترت نیدارند، تمرکز کنند و به ا تیکه اهم یامور

 .کندیم دایپ

از سوی دیگر، دیجیتالی شدن مکاتبات با استفاده از نرم افزارهای دبیرخانه باعث 
این  .شود که بتوان بایگانی اسناد و مکاتبات را نیز به صورت دیجیتالی انجام دادمی

و مکاتبات  مدیریت مستندات ا را برایهتواند نیاز سازمانموضوع خود به تنهایی می
در این حالت، اسناد همیشه در دسترس خواهند بود و هر یک از کاربران  .برآورده کند
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توانند تاریخچه اسناد مورد نظر خود را پیدا کرده و به سوابق آنها دسترسی داشته می
 .باشند

 ؟ستیچ رخانهیامکانات نرم افزار دب -6
 :ترین امکانات نرم افزارهای دبیرخانه عبارتند ازبرخی از مهم

 هاات نامهثبت خودکار مشخص: 

یکی از مهمترین امکانات نرم افزارهای دبیرخانه این است که شما را از ثبت دستی 
این نرم افزارها نه تنها شماره، تاریخ و دیگر  .کندنیاز میاطالعات مربوط به مکاتبات بی

کنند، بلکه امکان جستجو در متن نامه ها را نیز برای شما ها را ثبت میمشخصات نامه
 .کنندمی فراهم

 هاارسال دیجیتالی نامه: 

های این نرم افزارها، ارسال و دریافت نامه به صورت الکترونیکی ترین ویژگیاز بدیهی
 .دردسرهای آن خالص خواهید شد .به این ترتیب از دست کاغذ و .و تصویری است

 مدیریت بر گردش مکاتبات: 

ها را در درون ش کار تمامی نامهدهند، گردنرم افزارهای اتوماسیون به شما اجازه می
به این ترتیب شما خواهید دانست که یک نامه دقیقا دست  .سازمان خود مدیریت کنید

 .چه کسی است و چه اقدامی بر روی آن انجام شده است

 هاجستجوی سریع در میان نامه: 

ها ها نامههای سنتی دبیرخانه، پیدا کردن یک نامه در میان انبوهی از نامهدر سیستم
اما با استفاده از نرم  .گرفتبر بود و انرژی زیادی از کارکنان میو اسناد کاری بسیار زمان

توانند با استفاده از اطالعات مربوط به یک افزارهای دبیرخانه، هر یک از کارکنان می
 .را پیدا کنندنامه، آن 

 های متعددامکان ارسال پیوست: 

ها و حجم آنها نخواهید در نرم افزارهای دبیرخانه، محدودیتی برای تعداد پیوست
 .داشت

 ارائه گزارشات: 
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ها و امکانات مهم نرم افزارهای دبیرخانه، قابلیت گزارش گیری از مکاتبات از دیگر ویژگی
های دریافتی و ارسالی و مدت زمان الزم نامهبه این ترتیب میزان دقیق  .اداری است

 .برای انجام اقدامات مربوط به آنها توسط هر یک از کارکنان در اختیار شما خواهد بود

 کالم آخر -7
. دیآنها آشنا شد فیو وظا رخانهیو با انواع دب ستیچ رخانهیکه دب دیمقاله خواند نیدر ا

 رخانهیواحد دب یهاتیفعال یها، خودکارسازدر سازمان ونیاتوماس تیبا توجه به اهم
مکاتبات  یبا استفاده از نرم افزارها دیتوانی. شما مشودیضرورت محسوب م کی زین

از  یکی. دیده شیافزا یادیز  زانیو کسب و کار خود را به م نسازما یوربهره ،یادار
نرم  ران،یدر ا یبات سازمانمکات تیر یو مد یخودکارساز یموجود برا یراهکارها نیبهتر 

را  یادیامکانات ز  رخانه،یدب ستمیرسیفراگستر است که با دارا بودن ز  ونیافزار اتوماس
فراگستر،  ونی. اتوماسدهدیشما قرار م اریدر اخت یمکاتبات سازمان تیر یثبت و مد یبرا

اسناد، مدارک و  یگانیکه با باشدیم زیمستندات ن تیر یمد ستمیرسیز  یدارا ن،یهمچن
کسب  ی. براکندیباال ممکن م یمنیو با ا یتالیجیشما به صورت د یها را براپرونده

.دیکارشناسان ما استفاده کن گانیحتما از مشاوره را شتریاطالعات ب
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