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 دقیقه 4 :زمان تقریبی مطالعه

های رسمی و اداری در مورد اینکه نامه را چگونه بسیاری از افراد، هنگام نوشتن نامه
آید که متن وجود مییعنی این سوال برای آنها به .شوندمیخاتمه دهند دچار تردید 

نوشته شود و در آن باید از چه اصطالحات و عباراتی باید چگونه  نامه اداری پایان
استفاده کرد؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش، چند نمونه متن برای خاتمه 

 .ایمنامه اداری را برای شما آورده

 

 شود؟پایان نامه اداری به کدام قسمت نامه گفته می -1
بارتند از مقدمه، پیام قسمت اصلی تشکیل شده است که ع ۳متن هر نامه اداری از 

گیری آخرین بخش نامه بینید، نتیجههمانطور که در تصویر زیر می .گیریاصلی و نتیجه
 .تواند به اشکال مختلفی نوشته شوداست و می
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آنچه باید در انتهای متن هر نامه اداری وجود داشته باشد، بیان هدف و درخواست 
تواند ترغیب گیرنده به انجام یا عدم انجام این هدف می .اصلی نویسنده نامه است

بنابراین با توجه به ماهیت و هدف نامه، متن  .کاری یا پاسخ به یک درخواست باشد
مظابق  ساختار نامه اداری تفکیک .انتهای نامه باید به طور مشخص و واضح نوشته شود

کند تا ضمن تسریع فرآیند نگارش نامه اداری، فهم آن را تصویر فوق به شما کمک می
در ادامه این  .تر کرده و در نهایت اثربخشی آن را افزایش دهیدبرای مخاطب آسان

 .های متن برای خاتمه نامه اداری خواهیم پرداختها و نمونهمقاله به ویژگی
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هایی داشته انتهای نامه اداری و رسمی باید چه ویژگیمتن  -2
 باشد؟

ای نوشته شوند که میان خوانندگان مختلف و از نظر قانونی های اداری باید به گونهنامه
های اداری نیز این مسئله در مورد متن انتهای نامه .و اداری مقبولیت داشته باشند

و اصولی که باید در نگارش متن پایان ها در ادامه به تعدادی از ویژگی .صادق است
 :کنیمنامه رعایت شود، اشاره می

 لحن و زبان رسمی 

ی اداری به آن توجه کنید، نخستین موردی که باید در نگارش متن انتهای یک نامه
های فارسی باید بنابراین در نگارش نامه .رسمی بودن لحن و زبان مورد استفاده است

 .استفاده شود و لحن و زبان آنها رسمی و محترمانه باشد از گویش اصلی زبان فارسی
نوع لحن محترمانه این متن، بر اساس سلسله مراتب سازمانی و رابطه نویسنده با 

شود و باید از استفاده از کلمات یا عبارات نامناسب در آن اجتناب مخاطب مشخص می
دهنده احترام نسبت ه نشانتوان در انتهای نامه اداری، عباراتی را کهمچنین می .شود

 .به گیرنده است درج کرد

ً تشریفاتی و عرفی هستند و در هر سازمان می توانند متفاوت چنین عباراتی اصوال
های حقوقی، مسلماً متفاوت از به عنوان نمونه لحن و زبان مکاتبات در سازمان .باشند

 .کسب و کارهای نوپا خواهد بود

 نگارش دقیق و روشن 

های اداری رعایت شود، دقیق و روشن بود ی که باید در نگارش متن نامهاصل دیگر
یعنی متن نوشته شده نباید چندپهلو و مبهم باشد و به خوبی منظور و  .بیان است

روشن و دقیق بودن متن به اعمال دستورات  .خواسته نویسنده را به مخاطب منتقل کند
ده از کلمات دقیق و عالئم نگارشی نیز استفا .کنددر سلسله مراتب اداری نیز کمک می

این موضوع در متون نوشته شده در  .تر شدن متن کمک شایانی کندتواند به دقیقمی
ها کند، زیرا در این قسمت معموالً درخواستانتهای نامه اداری اهمیت بیشتری پیدا می

نبودن آنها شود و دقیق یا روشن و یا دستوراتی که مورد نظر نگارنده است بیان می
 .تواند باعث ایجاد خسارت شودمی

 هدفمند و مرتبط بودن 

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


 

 

www.Faragostar.net 4 

هدف اصلی از مکاتبات اداری در ابتدا انتقال اطالعات به گیرنده و سپس انتقال حس 
بنابراین هنگام نگارش متن نامه اداری باید هدف  .رابطه دوستانه و یا حسن نیت است

بنابراین متن پایان  .ی و منظم بیان کنیدخود را مشخص کرده باشد و آن را به طور منطق
 .نامه باید مرتبط با هدف نگاشته شود تا منجر به نتیجه خاص شود

 مختصر بودن 

یک نامه اداری در عین اینکه با لحن رسمی و با رعایت تعارفات و هدفمند نوشته 
تواند ویژه در متن پایان نامه اداری میمختصر بودن به .شود، باید مختصر نیز باشدمی

مثال دوری جستن  .از ابهام در خواسته شما یا متوجه نشدن گیرنده آن پیشگیری کند
تواند بسیار کمک از حشو یکی از این راهکارهاست که در روشن نگاه داشتن متون می

 .کننده باشد

 نگارش بدون غلط 

تواند باعث کاهش کیفیت متن نامه و عدم موفقیت در یاشتباهات گرامری و تایپی، م
تواند شامل انشای اشتباه یک نام خطاهای نگارشی می .رساندن منظور به مخاطب شود

خاص، چینش غلط کلمات و حروف، اشتباه در نگارش اعداد و ترتیب نامناسب جمالت 
 .باشد

به کار های اداری ها و اصطالحاتی که در پایان نامهمتن نمونه -۳
 رودمی

 .در ادامه چندین نمونه متن و اصطالحات پایان نامه اداری برای شما آورده شده است

. ردیمورد صورت بپذ نیدر ا یاقدامات الزم و مقتض دیخواهشمندم دستور فرمائ .1
 سپاس

 .میاز مساعدت شما سپاسگزار  شیشاپیپ .2

توجه به موارد مطرح شده الزم است تا نسبت به حل مشکالت اقدام الزم را  با .3
 .دیانجام ده

 .میبذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر و امتنان را دار  از .4

 شما.  شتریب یهاتیموفق یآرزو با .5
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 . دیینفرما قهیپروژه مضا نیا یمنابع الزم برا صیاست تا از تخص خواهشمند .6

 .میمنتظر پاسخ و مساعدت شما هست همچنان .7

 در اقدام الزم، موجب کمال امتنان است. عیتسر  .8

 .را دارم یو بهروز قیتوف یو همکارانتان آرزو یجنابعال یبرا .9

 است که ... ستهیآخر شا در .10

 موافقت گردد. نجانبیاست در صورت امکان با درخواست ا خواهشمند .11

 خواهدبود. االثری. ملغمهلت مقرر، ...... یاست پس از انقضا یهیبد .12

 قانون است. ریمصوبه مذکور، مغا هذا،یعل .13

 .گرددینسخه از مدارک جهت مالحظه ارسال م کی وستیپ به .14

 که ... رسدیبه نظر م یضرور ماندهیفرصت باق در .15

 .دیانجام ده دیدانیکه صالح م یمشکل، اقدامات نیحل ا یبرا خواهشمندم .16

 تا ... دییاستدعا دارد دستور فرما انیپا در .17

 !والسالم .18

 تشکر فراوان با .19

 قیمن ا... توف و .20

 کالم آخر -4
های یک نامه است و نقش مهمی در ترین بخشمتن پایان نامه اداری از مهم

تواند برای بسیاری از با این حال نگارش صحیح این بخش می .تاثیرگذاری نامه دارد
بخش انتهای نامه اداری باید رسمی بوده و متناسب با شأن  .برانگیز باشدافراد چالش

اشتباه در نگارش این بخش یا استفاده از  .گیرنده و رابطه آن با فرستنده نوشته شود
گیرنده، ضعیف کردن روابط میان احترامی به تواند باعث بیاصطالحات نامناسب می

بنابراین توصیه  .ی سازمان نزد افراد خارج از آن گرددافراد یا حتی مخدوش کردن چهره
شود تا حد امکان از عبارات رایج و متناسب با گیرنده در متن خاتمه نامه اداری خود می

.استفاده کنید

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


 

 

 


