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 دقیقه 3زمان تقریبی مطالعه: 

مراتب جهت “اید، عبارت های اداری با آن برخورد کردهیکی از عباراتی که حتما در نامه
رسانی و آگاه کردن مخاطب دهد هدف نویسنده، اطالعنشان می است که” استحضار

خواهید بدانید معنی دقیق این عبارت چیست و چگونه باید از آن استفاده اگر می .است
 .کنید، با ما همراه باشید

 

 مراتب جهت استحضار یعنی چه؟ -1
کلمه تشکیل شده که در فرهنگ لغات فارسی به ترتیب به این صورت  3این عبارت از 

شوند: مراتب )به معنی قضیه، موضوع، مطلب(، جهت )به معنی برای( و معنی می
کنید، اگر معانی این همانطور که مالحظه می .استحضار )به معنی آگاهی، اطالع(

 .”موضوع برای اطالع“ شودکلمات را کنار هم بگذاریم، معنای لغوی این عبارت می
خواهد دریافت کننده نامه کند که میبنابراین نویسنده زمانی از این عبارت استفاده می

 .را از موضوعی آگاه کند

تر از کلمه اطالع است و به این نکته توجه داشته باشید که کلمه استحضار رسمی
ً در بنابراین ک .دهنده ادای احترام بیشتر شما به گیرنده استنشان ارکرد آن صرفا
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اگر نامه به مقام پایین دست باشد از  .شودهاییست که به مقام باالتر ابالغ مینامه
 .و امثال آن استفاده خواهد شد” جهت اطالع“عبارت 

 .پردازیمگیرد که در ادامه به آنها میاین عبارت به چندین شکل مورد استفاده قرار می

 همراه با نمونه” استحضارمراتب جهت “کاربردهای عبارت  -2
با توجه به معنی این عبارت، اصوال هر زمان بخواهیم به مخاطب بگوییم که هدف از 

نحوه استفاده از  .شودنگارش یا ارسال یک نامه مالحظه آن است، از آن استفاده می
یکی زمانی که با استفاده از این عبارت در متن نامه  .شکل است 2این عبارت عموما به 

رسانی )به سایر اشخاص یا به دریافت دهیم که نوعی اطالعکننده اطالع میدریافت به
مورد دیگر حالتی است که این عبارت در خارج از متن اصلی  .کننده( صورت گرفته است

نوشت مورد استفاده ، متن ارجاع یا پیونوشتر نامه و پس از امضا به عنوان توضیحات
 .ای از این موارد همراه با توضیحات آورده شده استدر ادامه نمونه .گیردقرار می

 :در متن نامه

تواند مورد استفاده قرار بگیرد، اما در ابتدای نامه هم می” استحضار“هر چند کلمه 
ای اعالم اطالع رسانی به دیگران تنها در شرح نامه و بر ” مراتب جهت استحضار“عبارت 

 :به عنوان مثال .گیردکننده نامه مورد استفاده قرار مییا به دریافت

 در شرح نامه: 

 .پیرو این نامه، مراتب جهت استحضار به کارشناسان ابالغ شد

 یا در نتیجه گیری متن: 

 .شودمراتب جهت استحضار )و اقدام( خدمت شما ارسال می

 :در انتهای نامه

نوشت کاربرد اصلی این عبارت در انتهای نامه مربوط به موارد استفاده از رونوشت، پی
 .شودو ارجاع نامه است که ضمن توضیحات آنها آورده می

با این حال اگر هدف از  .نوشت و ارجاع نامه مفاهیم متفاوتی هستندرونوشت، پی
” مراتب جهت استحضار“یا ” عجهت اطال“انجام آنها اطالع رسانی باشد عمدتاً با عبارت 
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نگاشته ” جهت اقدام“اما اگر جنبه امری داشته باشند با عبارت  .شوندهمراه می
 :به عنوان مثال .شوندمی

 به نام خدا

 با سالم

 .…………… جناب آقای/خانم

 .……… مدیریت محترم شرکت

 موضوع: اعالم آمادگی برای همکاری

 با سالم و احترام

 .نماییمتمایل به همکاری با سازمان شما را اعالم می .…در خصوص  .…نظر به اطالعیه 
 .خواهشمند است در صورت موافقت با این همکاری مساعدت الزم را مبذول نمایید

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء

 :رونوشت گیرندگان

 گردد؛ مراتب جهت استحضار ارسال می .………جناب آقای  .…ریاست محترم 
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 نمونه نامه دارای عبارت مراتب جهت استحضارتصویر 

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


 

 

www.Faragostar.net 5 

 در اتوماسیون اداری فراگستر” مراتب جهت استحضار“ -3
توانید از این عبارت در سامانه اتوماسیون اداری فراگستر نیز برای توضیحات شما می

جالب است بدانید در مواردی  .نوشت و ارجاع نامه استفاده کنیدرونوشت، پیمربوط به 
شوند، سامانه اتوماسیون ارسال می ”جهت استحضار“ که رونوشت همراه با عبارت

جهت “فراگستر به صورت هوشمند آنها را شناسایی کرده و در یک پوشه مجزا با عنوان 
توانید از این عبارت به بر اینها شما می عالوه .دهدبرای گیرنده نمایش می” استحضار

در سامانه اتوماسیون فراگستر استفاده  ارجاع سریع فرض برایعنوان یک متن پیش
.کنید
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