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 دقیقه 1۰زمان تقریبی مطالعه: 

برای آشنایی با نرم  .پردازیمدر این مقاله به معرفی نرم افزارهای مرسوم اداری می
 .افزارهای اداری و پرکاربردترین انواع آنها با این مقاله و وبالگ فراگستر همراه باشید

رهای کاربردی افزانرم افزارهای اداری، همانند نرم افزارهای سازمانی زیرمجموعه نرم
های کاری در حوزه خدمات اداری شوند و به خودکارسازی فعالیتمحسوب می

های سازی فعالیتابزاری برای مدل نرم افزار سازمانی اما در حالی که .پردازندمی
های واحدهای آن است، نرم افزارهای اداری تنها به سازمان و خودکارسازی کارکرد

از سوی دیگر از نرم  .پردازندها در حوزه خدمات اداری سازمان میاتوماسیون فعالیت
ها استفاده کرد، اما نرم افزارهای سازمانی توان در تمامی سازمانافزارهای اداری می

موزشی یا ادارات دولتی مورد های بزرگ مانند کسب و کارها، مراکز آبیشتر در سازمان
افزارهای سازمانی شامل نرم افزارهای برخی از نمونه نرم .گیرنداستفاده قرار می

در ادامه به  .اتوماسیون کسب و کار، مدیریت ارتباط با مشتریان و هوش تجاری است
 .پردازیمبررسی انواع نرم افزارهای اداری مرسوم می
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 یادار یافزارهانرم نیمرسوم تر  -1
و هم در مجموعه  یدارند و معموال هم به صورت تک یانواع مختلف یادار ینرم افزارها
 یادار یهر چند مجموعه نرم افزارها .شوندی( عرضه مOffice Suit) یادار ینرم افزارها

هستند، اما در اغلب موارد، نرم  یمتفاوت یمتفاوت بوده و شامل نرم افزارها گریکدیبا 
آنها را جداگانه  دیصورت، شما با نیا ریدر غ .آنها وجود دارند یممادر ت ریز  یافزارها

به  دیاز آنچه با یدرک درست کندیبه شما کمک م ریفهرست ز  .دیدانلود کن ای یداریخر 
 :دیداشته باش دیدنبال آن بگرد

 واژه پرداز ینرم افزارها -1-1

ترین ابزار در اکثر مجموعه نرم افزارهای اداری ترین و اصلیافزار، محبوباین نوع نرم
عمل تایپ، ویرایش و چاپ اطالعات متنی/گرافیکی با استفاده از ” واژه پردازی“ .است

ها به صورت مکانیکی و با استفاده از ماشین در گذشته تایپ نوشته .یک واژه پرداز است
ها اما در حال حاضر تقریباً همه افراد پردازش متن را از طریق رایانه .شدتحریر انجام می

بزرگترین مزیت این تغییر، ایجاد سریع و آسان  .دهندو به صورت الکترونیکی انجام می
 .تاسناد بدون خطا به لطف قابلیت بازنویسی اس

 
توان آنها را که میدیجیتالی قادر به ایجاد اسنادی است  )Word Processor (پردازیک واژه

برای تغییر در آینده ذخیره کرد و از هر رایانه دیگری با استفاده از همان واژه پرداز به 
 Word توان بههای این نوع نرم افزارها میترین نمونهاز معروف .آنها دسترسی داشت

یشگر متن البته یک واژه پرداز را نباید با یک ویرا .اشاره کرد Google Docs مایکروسافت و
ویرایشگر متن تنها به شما اجازه ویرایش و ایجاد اسناد متنی ساده را  .اشتباه بگیرید

ها با رمز عبور، هایی مانند محافظت از فایلپردازها معموالً دارای ویژگیاما واژه .دهدمی
به عنوان نمونه نرم  .ردیابی تغییرات آنها و توانایی بررسی صحت دستور زبان هستند
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دهد تا اطالعات و متن اسناد خود را به صورت مایکروسافت به شما اجازه می Word ارافز 
 .دیجیتالی بنویسید، ویرایش کنید، ساختار بدهید یا به هر شکل دیگری دستکاری کنید

های ها را چاپ کرده یا به صورت الکترونیکی با فرمتتوانید این نوشتهشما سپس می
 .دگران به اشتراک بگذاریمختلفی ذخیره کرده و با دی

 صفحه گسترده ینرم افزارها -1-2

حساب  نیماش کیکرده و مانند  یرا سازمانده یو متن یعدد یهاافزار، دادهنوع نرم نیا
است که در  ریاز مقاد یجدول ،یافزار صفحه گسترده، از نظر فننرم .کندیعمل م

با  شدهفیتعر  شیاند و هر مقدار امکان ارتباط از پها مرتب شدهو ستون هافیرد
 یسازهیرا شب یکیز ینرم افزارها صفحات گسترده ف نیا لحاظ، نیاز ا .را دارد گرید ریمقاد

 .کنندیم

 Excelو  Google Sheets یگسترده، نرم افزارهاپرکاربرد صفحه ینمونه نرم افزارها از
مختلف  ریمقاد دیتوانیشما م Excelبه عنوان نمونه در نرم افزار  .هستند کروسافتیما

انجام  یو از آنها برا دیقرار ده هافیها و ردها و در تقاطع ستونداده ها را در سلول
 فیتعر  شیمحاسبات از پ نیاز ا یکه تعداد یدر حال .دیکن تفادهمحاسبات مختلف اس

 زیخود ن یاختصاص یهااز فرمول دهدیبه شما اجازه م Excelشده هستند، نرم افزار 
نرم  نیا یهاتیقابل گریاز د .دیاستفاده کن یاضیو ر  یانجام محاسبات مختلف مال یبرا

 .مختلف است یها به انواع نمودارهاداده لیافزار امکان تبد

 
 دیاسال شیارائه مطلب / نما یزارهانرم اف -3-1

، Apple Keynote مایکروسافت و PowerPoint مانند Presentation نرم افزارهای ارائه مطلب یا
ای از دهند مجموعهناپذیر از هر کسب و کار بوده و به شما امکان میبخشی جدایی

ها این قاب .های تصویری را بسازید و آنها را به صورت متوالی نمایش دهیدقاب
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نجام یک توانند مخلوطی از کلمات و تصاویر باشند و به بازگو کردن یک داستان، امی
، شما به PowerPoint به عنوان نمونه با استفاده از نرم افزار .کنندکمک می… سخنرانی و 

ها توانید یک ارائه تصویری با استفاده از نمودارها، تصاویر گرافیکی، انیمیشنراحتی می
 ای ایجاد کرده و برای انتقال ایده مورد نظر خود از آنها استفادههای چند رسانهو فایل

تواند به صورت حضوری توسط یک پروژکتور و این ارائه تصویری نهایی هم می .کنید
 .هم به صورت آنالین در مرورگرهای وب نمایش داده شود

 
 میمخاطبان و تقو تیر یمد ل،یمیا ینرم افزارها -1-4

و اغلب  کنندیم تیر یدارند، آن را مد یکاربر دسترس لیمیها به انوع نرم افزار نیا
 نیاز نمونه ا .هستند زیمخاطبان ن تیر یمد ستمیو س یبندزمان میتقو کیشامل 

نرم افزار با داشتن  نیا .اشاره کرد کروسافتیما Outlookبه نرم افزار  توانیابزارها م
نرم  انیم یکپارچگی ،یادار ونیمانند اتوماس یادار یافزارهانرم  ریادغام با سا تیقابل

تا گردش  دهدیکرده و به کاربران اجازه م شتریمورد استفاده سازمان شما را ب یافزارها
 .کنند یریگیپ لیمیا قیاز طر  مایکار خود را مستق

 
 داده گاهیپا تیر یمد ینرم افزارها -5-1
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و به  قیدق اریها را بس، دادهMySQLو  کروسافتیما SQL Serverنرم افزارها، مانند  نیا
 دهینام زین یاداده رابطه گاهیابزارها، پا نیا .کنندیم رهیشده ذخ یبندصورت دسته

 افتهی یها دسترسداده یهااز قسمت کیبه هر  دیتوانیشما همواره م رایز  شوند،یم
 توانیداده م گاهیپا تیر یمد یپرکاربرد نرم افزارها یهااز نمونه .دیر یو از آنها گزارش بگ

سازمان  یزمیل، مکاناشاره کرد که با استفاده از جداو کروسافتیما SQL Serverبه نرم افزار 
 یو استفاده از آن روش دهدیاطالعات ارائه م یابیو باز  تیر یمد ،یسازرهیذخ یبرا افتهی

 یسازرهیذخ ینرم افزار برا نیا یکاربرد اصل .اطالعات است یسازمانده یقدرتمند برا
 نیبرتر ا یهایژگیاز جمله و .باشدیها مبرنامه ریاطالعات و ارائه آن به سا یابیو باز 

از لحاظ حجم و تعداد رکوردها، استفاده از هوش  تینداشتن محدود زینرم افزار ن
 ازیمتعدد و متناسب با ن یهاو عرضه شدن در نسخه ینیماش یریادگیو  یمصنوع

 .کاربران مختلف است

 
 یکینشر الکترون ینرم افزارها -6-1

هستند  ییابزارها Microsoft Publisherو  Adobe InDesignمانند  ،یکینشر الکترون ینرم افزارها
 ،ینیچنشر مانند حروف یاساس یندهایاز فرآ یاریتا بس دهندیکه به شما امکان م

آن مانند  یجانب یهاو دستگاه انهیرا کیو چاپ را با استفاده از  یطراح ،یبندصفحه
ً یابزارها در ابتدا تقر  نیا .دیانجام ده… چاپگر و  شگر،ینما  یبرا یبه طور انحصار با

ساخت انواع مختلف  یاما اکنون برا گرفتند،یمورد استفاده قرار م یانتشارات چاپ
افزار نشر نرم ینیچحروف تیفیک .رندیگیمورد استفاده قرار م زین نیآنال یمحتوا

 تالیجید ینیچحروف یبوده و ابزار اصل شتریب یو چاپ سنت یپوگرافیاز تا یکیالکترون
 یشتریب اریبس یهاتیقابل کروسافتیما Publisherبه عنوان نمونه، نرم افزار  .است

 یبرا یادیز  دمانیچ یهاتیباال و قابل یکیپردازها داشته و امکانات گرافنسبت به واژه
وکارها به افراد، کسب رابزا نیا .گذاردیشما م اریو اسناد در اخت ریتصاو شیرایو و دیتول
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از منوها گرفته تا مجالت و  یمتنوع اریبس یتا محتوا دهدیها اجازه مسازمان ریو سا
 .چاپ، منتشر کنند نهیها را بدون هز کتاب

 
 کیو گراف یطراح ینرم افزارها -7-1

از آنها همراه با  هاستیهستند که طراحان و گراف ییدسته از نرم افزارها ابزارها نیا
خود استفاده  یشیها و آثار نماساخت طرح یبرا تال،یجیقلم د ای دیماوس، صفحه کل

و بر  تالیجیبه صورت د ایرا  ریتصاو شیرایو ک،یو گراف یطراح ینرم افزارها .کنندیم
 کارنیانجام ا یبرا ایو  Adobe Photoshopدهند مانند نرم افزار یانجام م هاکسلیاساس پ

 .کنندیاستفاده م Corel Drawمانند نرم افزار  ،یو مختصات هندس یاضیر  کردیرو کیاز 
نرم افزار فتوشاپ دانست که مورد  توانیرا م ینرم افزار طراح نیتر شدهشناخته

ها، مجالت، ماتورها، عکاسان، چاپخانهیان ها،ستیاز طراحان، گراف یاریاستفاده بس
 .ردیگیقرار م یغاتیتبل یهاها و شرکتروزنامه

 
 یاضیفرمول ها و معادالت ر  شگریرایو ینرم افزارها -8-1

ً افزونهافزارنرم نیا  OneNote ای Wordمانند  ییهاافزاردر نرم یکوچک یهاها معموال
بر  دیو با تأک یرا به صورت متن یاضیر  یهافرمول دهندیهستند که به کاربران اجازه م

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


 

 

www.Faragostar.net 7 

ها قادر به نرم افزار  نیا دتریجد یهاالبته نسخه .سندیآنها بنو یاضیر  یارتباط منطق
 .هستند زین هالفرمو نیمحاسبه ا

 یکار گروه ینرم افزارها -9-1

 یگروه ینرم افزارها .شودیانجام م یبر فناور یامروزه مشارکت در سازمان عمدتاً مبتن
ً یو تقر  یاز هر مکان سازندیگرا، افراد را قادر ممشارکت یافزارهانرم ای از هر  با

اصطالح  .مشترک کار کنند یپروژه ها یرا حفظ کرده و رو گریکدیارتباط با  ،یدستگاه
از نظر  رایاز محصوالت است، ز  یاگسترده فیط یبرا یکل صطالحا کی یافزار گروهنرم
 تواندیم کند،یافراد کمک م یهماهنگ ای ییکه به ارتباط، گردهما یهر نرم افزار یفن

معموالً  Asanaو  Trelloمانند  یگروه ینرم افزارها .شود دهینام ینرم افزار گروه
 تیر یاسناد، مد تیر یو گفتگو، مد بحث یهاگرفته تا اتاق لیمیاز ا یمتنوع یکاربردها

 .شوندیرا شامل م یفور یهارسانامیپ یگردش کار و حت یابزارها ،یپروژه، شبکه داخل
 .است یرادا ونیاتوماس یهاستمیس زیافزارها ننوع نرم نیا یهانمونه نیاز بارزتر 

 یبردار ادداشتی یو نرم افزارها یشخص یزیر برنامه ینرم افزارها -1۰-1

محسوب  یافزار کاربردنرم ی، نوعToDoistمانند  یشخص یزیر برنامه یافزارهانرم
ثبت،  لیدهنده عمل کرده و هدف آنها تسهابزار سازمان کیکه به عنوان  شوندیم
شامل  تواندیاطالعات م نیا .است ”یاطالعات شخص“از  یانواع خاص تیر یو مد یابیرد

 یهاها، جلسات، برنامهقرار مالقات ها،یادآوریمهم،  یهاخیاطالعات مخاطبان، تار 
خاطرات  ،یشخص یهالیعبور، فا یرمزها ،یشخص یهاستیل ،یسفر، اسناد شخص

 .باشد یشخص یهاادداشتی ریو سا
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برداری نیز برای ثبت اطالعات از منابع مختلف به صورت دیجیتال نرم افزارهای یادداشت
کند برداری، نویسنده اصل اطالعات را ثبت میبا یادداشت .گیرندمورد استفاده قرار می
های هوشمند این نرم افزارها به ویژه برای استفاده در تلفن .کندو ذهن کاربر را آزاد می

دهند لیست بسازند، آنها را به وظایف قابل ردیابی اند و به کاربران اجازه میبهبود یافته
 .شوندسازی میتبدیل کنند و با نرم افزار ایمیل همگام

 پروژه تیر یمد ینرم افزارها -11-1

های مدیریت پروژه ابزارهایی برای برخالف ابزارهای مدیریت شخصی، نرم افزار
از  .کنندهایی با مقیاس بزرگ هستند که افراد زیادی را درگیر میسازماندهی پروژه

اشاره کرد که ظرفیت کمک به  Microsoft Project توان به نرم افزارهای آنها مینمونه
تواند عالوه بر مدیریت و این نرم افزار می .ا داردریزی و مدیریت منابع ر برنامه
بندی، کنترل هزینه، مدیریت بودجه، تخصیص ریزی منابع، امور مربوط به زمانبرنامه

منابع، ایجاد ارتباط میان اعضای تیم پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان و مدیریت 
 .مستندات پروژه را نیز انجام دهند

 
 یسازنمودار  ینرم افزارها -12-1

 دهندیبه کاربران اجازه م ،یو طراح میابزار ترس ینوع نرم افزارها به عنوان نوع نیا
 ،یسازمان یهاچارت ،یمعمار ینمودارها دنیکش ریبه تصو یرا برا یخطوط و اشکال

ابزارها،  نیپرکاربرد ا یهااز نمونه .کنند جادیا یبصر یهامدل ریها و سافلوچارت
 .ردیگیمورد استفاده قرار م هااگرامیانواع د یطراح یاست که برا Microsoft Vizioافزار نرم
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 آخرکالم  -2
آشنایی با انواع رایج نرم  .در این مقاله با انواع نرم افزارهای مرسوم اداری آشنا شدید

کند تا از آنها به بهترین شکل ممکن در محیط اداری افزارهای اداری به شما کمک می
آنچه مهم است بدانید این است که صرف  .کسب و کار یا سازمان خود استفاده کنید

کنید، بیشترین بازدهی آنها زمانی است که ی که انتخاب مینظر از نوع نرم افزارهای
بنابراین بهترین کارکرد این  .افزارهای سازمانی داشته باشندیکپارچگی زیادی با سایر نرم

نرم افزار اتوماسیون اداری  .ابزارها در ترکیب آنها با ابزارهای اتوماسیون خواهد بود
کند، بلکه با متصل کردن سایر را تسهیل میفراگستر نه تنها مشارکت میان کارکنان 

 .دشونرم افزارهای اداری با یکدیگر، باعث افزایش بازدهی آنها نیز می

 انیر تسواالت متداول مش -3
 ست؟یچ ینرم افزار ادار -1

که به  شوندیمحسوب م یکاربرد یافزارهااز نرم یارمجموعهیز  ،یادار یافزارها نرم
 یسازمان در حوزه خدمات ادار کی یکار یندهایو فرآ هاتیفعال یخودکارساز

 ونیو اتوماس یادار ونیاتوماس کروسافت،یما سیآف یافزارهامثل نرم .پردازندیم
 .مکاتبات

 ست؟یچ یافزار سازمانبا نرم یتفاوت نرم افزار ادار -2

 یهاتیفعال یخودکارساز یکه برا شودیگفته م یبه نرم افزار یافزار سازمان نرم
 ونیتنها به اتوماس یاما نرم افزار ادار .شودیسازمان استفاده م کیمختلف  یواحدها

 .پردازدیسازمان م یدر حوزه خدمات ادار هاتیفعال

 کدام است؟ رانیمرسوم در ا یادار ینرم افزارها -3
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واژه پرداز،  یعبارتند از: نرم افزارها رانیمرسوم در ا یادار یافزارهااز نمونه نرم یبرخ
نرم  ل،یمیا یارائه مطلب، نرم افزارها یصفحه گسترده، نرم افزارها ینرم افزارها

 یکار گروه ینرم افزارها ک،یو گراف یطراح یداده، نرم افزارها گاهیپا تیر یمد یافزارها
.پروژه تیر یمد یو نرم افزارها
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