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 دقیقه 2 :زمان تقریبی مطالعه

های اداری به سایر ها، نگارش و ارسال نامهها در سازمانترین فعالیتیکی از رایج
ها باید از برای نگارش این نامه .اعضای سازمان و یا مکاتبه با خارج از سازمان است

یکی از قوائدی که شاید بسیاری از افرادی که مسئول نگارش  .قوائد خاصی پیروی کرد
آگاه نباشند، سایز و نوع فونت مورد استفاده در این  ها هستند از آناین نامه

پردازیم و آن در ادامه به سایز و نوع فونت رسمی در نامه های اداری می .هاستنامه
 .دهیمرا همراه با یک نمونه به شما نشان می

 

 نامه اداری را با چه فونتی بنویسیم؟ -1
در نظر گرفته شود، رعایت از جمله نکات مهمی که بایستی در نگارش یک نامه اداری 

های به عبارتی، در نگارش نامه .استانداردهای مربوط به سایز و نوع فونت نامه است
شود که شامل نوع و سایز فونت مورد اداری و رسمی از استانداردهای خاصی تبعیت می

های اداری با این حال، کاغذهای مورد استفاده در نامه .شوداستفاده در آنها نیز می
ها، سایز ممکن است سایزهای مختلفی داشته باشند و با توجه به سایز کاغذ این نامه

ای که برای سایز نامه های ترین اندازهاما چون اصلی .فونت آنها نیز متفاوت خواهد بود
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است، ما در این مقاله به نوع و سایز فونت مورد  A5 شود، سایزاداری استفاده می
 .پردازیممی A5 هایاستفاده در نامه

های مختلف نکته دیگر هم این است که نوع و سایز فونت مورد استفاده در قسمت
این اجزاء  .جزء و قسمت اصلی وجود دارد ۵، ساختار نامه اداری در .نامه متفاوت است

وحه، عنوان گیرنده، فرستنده و موضوع نامه، متن نامه، مشخصات سرل :عبارتند از
 .کننده نامه و گیرندگان رونوشتامضاء

 :پردازیمها میدر ادامه به سایز و نوع فونت مورد استفاده در هر یک از این قسمت

بولد نوشته  11و سایز  B Titr این عبارات با فونت :عنوان گیرنده، فرستنده و موضوع نامه -
 .شودمی

 .شودبولد نوشته می 1۳و سایز  B Zar محتوا و متن اصلی نامه با فونت :متن نامه -

 شودبولد نوشته می 11و سایز  B Titr این قسمت با فونت :مشخصات امضاء کننده نامه -

 .شودبولد نوشته می ۹و سایز  B Zar با فونت :مشخصات گیرندگان رونوشت -

های اداری عالوه بر نشانی دقیق پستی و هدر سربرگ نام :آدرس و مشخصات شرکت -
این  .پایگاه اینترنتی سازمان، نام، شماره تلفن، شماره نمابر و ایمیل آن نیز ذکر شود

 .شودبولد نوشته می ۷و سایز  B Zar با فونت A5 عبارات در سربرگ

 .یدهم استفاده کن B Nazanin از فونت B Zar توانید به جای فونتدر موارد فوق شما می
به خاطر داشته  .های اداری و رسمی در ایران هستندهای رایج نامهدر واقع اینها فونت

باشید که قواعد متعدد دیگری هم برای نوشتن یک نامه وجود دارد از جمله رعایت 
 .هافاصله بین خطوط، فاصله و نیم فاصله بین کلمات، میزان حاشیه، عالیم و نشانه

 استفاده شده در نامه ادارینمونه سایز و نوع فونت  -2
توانید نمونه یک نامه اداری را همراه با سایز و نوع فونت مورد در تصویر زیر شما می

 :مالحظه کنید A5 استفاده در یک کاغذ
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A5 نوع فونت مورد استفاده در یک کاغذنمونه یک نامه اداری را همراه با سایز و 
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