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تارتباطا -فصل اول 
 

 تعریف ارتباط:

 ارتباط عبارتست از فرآیند : 

  ارسال و دریافت پیام 

   انتقال اطالعات 

   انتقال مفاهیم ذهنی 

   انتقال معنی به افراد 

 :  ارتباطی مهارت تعریف

 .دیگران با کارآمد و مؤثر طور به ارتباط برقراری توانایی

 .باشد داشته پی در را او العمل عکس و گذاشته تأثیر وی در بنحوی و یافته انتقال مخاطب به بیشتری احتمال با پیام یعنی بودن مؤثر

 فقدان مهارت های ارتباطی:پیامدهای 

  ایجاد سوءتفاهم 

  نارضایتی از روابط با دیگران 

  احساس تنهایی 

 کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی 

  آسیب پذیری و کاهش توانایی در مقابله با مشکالت 

 انزوا و طرد 

 استرس و فشار روانی 

 احساس خشم و تعارض 

 ناکامی در ارضای نیازها 

 ارتباط:هدف از برقراری 

 :قالب در است پیام انتقال ارتباط برقراری از هدف

 احساسات انتقال 

 ها خواسته و نیازها بیان 

 اطالعات انتقال 

 موانع برقراری ارتباط:

 . است ارتباطات فرایند در پیام ارسال وابزارهای کانال تجهیزات، نبودن مناسب معنی به کلی طور به : فنی موانع  -1

 .شود نمی برقرار ارتباط صورت این در دارد، تضاد باهم افراد ادراکات : ادراكی موانع  -2
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 .شود نمی برقرار ارتباط ندارد، را ای واژه یا زبان طرفین از یکی که زمانی : معانی موانع یا زبانی موانع -3

 نباشد، پیام محتوای با متناسب و نشود گرفته بکار اگردرست که است ارتباطی فرایند در اشاره و ایما زبان مقصود : كالمی غیر حركات  -4

 .شود نمی برقرار

 . کنیم  استفاده مکتوب سیستم از ، تلفن از استفاده جای به مثالً : پیام ارسال مناسب ابزارهای از نكردن استفاده  -5

 .کند دریافت خوب را پیام آن نتواند گیرنده که کند ارسال دیگری های پیام ارتباطی سیستم ، اصلی پیام بر عالوه : پارازیت وجود  -6

 .یابد می کاهش ارتباط قراری بر احتمال صورت این در باشد؛ انگیزه فاقد ، مقابل طرف چنانچه : انگیزه  -7

   .شود نمی برقرار ارتباط ، باشد نداشته مناسبی ارزیابی پیام فرستندۀ به نسبت گیرنده اگر : پیام فرستندۀ( منبع) ارزیابی  -8

 ارتباط برقراری از جلوگیری باعث افراد، بین وهنجارها ارزشها بین بنیادین تفاوت:  اجتماعی و فرهنگی ارزشهای به مربوط موانع -9

 .شود می

 علت بروز سوء تفاهم:

 آید می بوجود تفاهم سوء اصطالحأ نگردد، دریافت کامل اینکه یا نگردد دریافت پیام آن ولی گردد ارسال پیامی اگر. 

 گردد می تفاهم سوء مانع  ارتباط در داشتن مهارت. 

 اركان ارتباط:

 پیام 

 فرستنده  

 گیرنده  

 پیام ارسال وسیله  

 بازخورد 

 (انتظارات - پیشین رخدادهای - مشترک دانش - وعرف هنجارها و قواعد - محدودیتها و موانع) پیام ارسال محیط و شرایط 

 انواع مهارت های ارتباطی:

 

 ارتباط:انواع 

  . رسانند یم را یمعن و اطالعات که هستند یاصوات گرید و شده انیب کلمات به مربوط : یكالم

  . دهند یم لیتشک را اطالعات از یقسمت که هستند بدن و سر حرکات به مربوط : یكالم ریغ 
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 جهت گیری ارتباطی:

 : ( یكُنش)  طرفه کی ارتباط

 

 : ( یواكُنش)  طرفه دو ارتباط

 

 :یادار ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی:ادار مكاتبات و ارتباطات

 : یادار یها نوشته نقش و تیاهم

 .کارها دادن وانجام جریان یبرا ارتباط برقراری -الف

 .کارها جریان ادامة و مطالعه در آیندگان راهنمایی -ب

 

 ارتباط گفتاری ارتباط نوشتاری

 و در رور ها ياداشت

  جلسات نامه ها

 ارائه گزارشات

 تلفن كامپيوترهامستندات 

 پست تصويري آگهي هاي ديواري

  تصاوير

  خبرنامه ها
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اداری  اهی انهم - دومفصل 
 

 :یادار مكاتبات و ارتباطات آثار

 یمال راتیتاث (1

 یحقوق راتیتاث (2

 کار ادامة یبرا ندگانیآ ییراهنما (3

 خیتار ثبت (4

 قضاوت امکان جادیا (5

 :یادار مكاتبات و ارتباطات یابزارها

 نامه اداری -1 حکم -6

 گزارش -2 دستورالعمل -7

 يادداشت -3 آيين نامه -8

 بخشنامه -4 اساس نامه -9

 صورت جلسه -5 فرم های اداری -10

 ی:ادار مكاتبات و ارتباطات

 : یادار نامه فیتعر

  .شود یم افتیدر ای و هیته یادار فیوظا یاجرا در که است یادار مکتوب لهیوس کی

 .شود یم یتلق " یادار " ثبت فاتیازتشر پس و " یعموم" رخانهیدب دفتر در ثبت از قبل ها سازمان به اشخاص نامه

 : یادار ادداشتی فیتعر

 و باشد شماره فاقد تواند یم و شود یم صادر و نوشته یسازمان سطوح طرف از یادار فیوظا و امور در عیتسر و ییراهنما و تیهدا یبرا

  .باشد یم امضاء و خیتار یدارا

 ی:ادار یها نامه اركان

 شماره (1

 خیتار (2

 گیرنده واحد عنوان (3

 فرستنده واحد عنوان (4

 موضوع (5

 نامه کننده امضاء عنوان و نام (6

 دار صالحیت شخص وسیله به نامه امضای (7



 

حه
صف

 5 
 

 اداری: های نامه اجزاء 

 ( سربرگ)  سرلوحه  

 نامه متن  

 رونوشت گیرندگان  

 ها وستیپ 

 ... 

 اداری: های نامه های ویژگی

 :قرارداد یبررس مورد دگاهید دو از توان یم را سازد یزمیمتما نامه گرید یها گونه از را یادار یها نامه که یمشخصات

 یاصل یها یژگیو ای نامه یمحتوا دگاهید -الف 

 یفرع یها یژگیو ای یظاهر لحاظ از -ب 

 :یاصل یها یژگیو ای نامه یمحتوا دگاهید -الف

  : موضوع -1

 . است یادار موضوع کی ها نامه نیا در یاصل امیپ

 یا شماره ذکر با و جداگانه پاراگراف در کی هر موضوع تعدد صورت در و شود یم پرداخته موضوع کی شرح به تنها ها نامه گونه نیا در 

 .شوند یم جدا ازهم

 : رندهیگ عنوان  -2

 عنوان ای یسازمان عنوان صورت به خواه رندهیگ عنوان یادار نامه در اما. ستین یرسم مخاطب عنوان معمول طور به یشخص یها نامه در

 .شود یم نوشته یرسم و قیدق مسووالن، و رانیمد

 : فرستنده عنوان  -3

 در. ابدیب را خود خاص گاهیجا یادار مراتب سلسله و یارتباط سطوح نظر از تا شود یم نوشته یرسم و کامل یادار نامه در فرستنده عنوان

 .شود یم نوشته مستعار ای و کوچک نام با گاه فرستنده عنوان یشخص یها نامه ژهیو به ها نامه ریسا

 : خیتار و شماره  -4

 .شود یم درج آن یباال در نامه شماره ،یدسترس سهولت و نامه به دادن تیرسم منظور به

 : امضاء  -5

 بدون نامه.  ردیپذ یم را نامه ارسال و میتنظ تیمسئول خود یادار عنوان و یخانوادگ نام و نام درج با یادار مسئول مقام یادار یها نامه در

 .اعتبارندارد کننده امضا مشخصات و امضا

  :یفرع یها یژگیو ای یظاهر لحاظ از -ب

 . است آسان همگان یبرا آن صیتشخ که یطور به است متفاوت یادار ریغ یها نامه با یادار یها نامه ظاهر
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 :یادار كاغذ نوع

 ( یگرم 80 کاغذ)  شود استفاده مرغوب نوع کاغذ از دیبا(  رندهیگ) یاصل نسخه

 :تیماه لحاظ از یادار یها نامه انواع

 یخبر یها نامه 

 بازدارنده یها نامه 

 یدستور یها نامه 

 یدرخواست یها نامه 

 کننده هماهنگ یها نامه 

 اداری: های نامه اندازه استاندارد از استفاده فواید

 ( جوئی صرفه)  کاغذ ضایعات از جلوگیری 

 کاغذها قطع با هماهنگی  

 ها نامه بهتر کردن بایگانی و حفظ در کمک 

 اداری نظم اشاعه و تبلیغ 

 اداری: های نامه استاندارد ابعاد و اندازه

 قطعA3   :بزرگ یمال یها صورت/  نمودارها/  ها جدول یبرا 

 قطع A4  :کوچک سطر 5 از شیب یها نامه مخصوص 

 قطع A5  :کوچکتر سطر 5 از کمتر یها نامه مخصوص 

 قطع A6  :یادار داشت ادی مبادله یبرا لوحه سر بدون 

 اداری: های نامه در استاندارد حواشی رعایت

 4  عنوان تا صفحه یباال از متر یسانت 

 2 متن سطر نیاول تا عنوان از متر یسانت 

 3/5 اول سطر تا هیحاش راست سمت از متر یسانت 

 2/5 دوم سطر تا هیحاش راست سمت از متر یسانت 

 1/5 دوم سطر تا هیحاش چپ سمت از متر یسانت 

 2/5 نیمع فاصله صفحه نییپا در ،یدرخواست یداشتها ادی و دستورها یبرا نامه سطر نیآخر تا صفحه نییپا هیحاش متر یسانت 

 .شود یم منظور

 داخلی: های نامه

 شود یم مبادله مختلف یواحدها نیب سازمان کی داخل در که ییها نامه: 

 یهماهنگ جادیا /یمش خط/  دستور/  امیپ ابالغ:  نییپا به باال واحد( الف 

 گزارش/  تقاضا:  باال واحد به نییپا واحد( ب 

 یادار یها درخواست:  عرض هم یواحدها( پ 

 خیتوب/  قیتشو/ عیترف/  تیمامور احکام:  کارمند به واحد( ت 

 تقاضا:  واحد به کارمند( ث 
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 خارجی: های نامه

 وزارتخانه یا سازمان یک در شده شناخته واحد یک به نامه( الف 

 وظایف با ارتباط در سازمان یا وزارتخانه یک به نامه( ب 

 حقیقی شخص یک به نامه( پ 

  خصوصی بخش در ای شده شناخته سمت یدارا حقیقی شخص یک به نامه( ت 

 :وارده یها نامه

 نوع نیا در .سندینو یم سازمان ای وزارتخانه کی به ها وزارتخانه و ادارات ریسا ای یحقوق ،یقیحق اشخاص که شود یم گفته ییها نامه به

 .شود ینم مراعات یادار یها نامه یسینو عنوان به مربوط ضوابط ها، نامه

 اداری: های نامه تهیه مراحل

 نگارش از قبل بررسی:  اول مرحله

 (نویس پیش تهیه) مقدماتی نگارش:  دوم مرحله

 نویس پیش بررسی:  سوم مرحله

 :نگارش از قبل یبررس

 نمود استفاده گرید یارتباط وسائل از نوشتن یجا به توانیم ایآ. 

 است نامه از یا نسخه یگانیبا داشتن منظور به نامه نوشتن ایآ. 

 است مورد نیدرا ارتباط لهیوس نیتر مطمئن و نیتر عیسر نامه نوشتن ایآ. 

 کند؟ یم جابیا را آن نوشتن شد، خواهد نامه هیته صرف که یزمان و نهیهز ایآ 

 :نامه متن میتنظ از قبل مهم مطالب كردن فهرست فواید

 سازد می آسان را نویسنده کار. 

 پرارزش های اندیشه فرار از جلوگیری. 

 برود یاد از ناچیز چند هر مطلبی گذاشت نخواهد و آمده حافظه یاری به. 

 ها اولویت تعیین. 

 :(نویس پیش تهیه) مقدماتی نگارش

 : مقدمات نمودن آماده(  الف

 آنها کردن فراهم و تحصیل و منابع تعیین  

 مطالب فهرست تنظیم و کار چارچوب تعیین 

 : نامه تدوین(  ب

 نامه عنوان تنظیم 

 نامه متن تنظیم 
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 نویس: پیش تهیه برای توصیه چند

 . شود نوشته خوانا خط با باید نویس پیش (1

 . شود بازنویسی است بهتر دارد خوردگی خط حد از بیش چنانچه (2

 . باشد داشته وجود الزم تغییرات یا اصالحات برای کافی جای تا باشد سانتیمتر 1/5 یا متر میلی 15 یکدیگر از ها خط فاصله (3

 . شود داده اختصاص نامه طرف چهار هر در حاشیه کافی اندازه به (4

 . باشد داشته وجود نامه هدف و موضوع و لحن بین الزم هماهنگی (5

 . شود برده کار به و رعایت خوبی به آن آئین و گذاری نشان (6

 نامه: متن تنظیم

 مقدمه 

 اصلی پیام 

 گیری نتیجه و مطلب اختتام 

 مقدمه:

 . قرارگیرد استفاده مورد مقدمه عنوان به تواند می قبلی نامه تاریخ و شماره باشد می سابقه به مسبوق که ها نامه از برخی در

 است ممکن نامه ارسال علت. شود تصریح نامه ارسال از هدف و انگیزه مقدمه در دیبا گردد می تهیه ساکن به ابتدا که هایی نامه مورد در

 . است آن اجرای به ملزم کننده دریافت که باشد قانونی تکلیف
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اداری  اهی نوشته - سومفصل 
 

 اداری: های نوشته برخی

 .کنند یم فایا را یا ژهیو نقش یجار امور یساز روان و یهماهنگ جادیا در دارند، را یادار یها نامه یها یژگیو تمام که ها نوشته نیا

 :قانون

 .شود یم ابالغ سپس و بیتصو مجلس جمله از یگذار قانون مراجع در که یا نوشته 

 :نامه نییآ

 .کند یم حیتصر و نییتع را امور ییاجرا اتیجزئ قانون، از یموارد ای تبصره بند، یاتکا به که یا نوشته 

 ییاجرا نامه نییآ 

 (شود یم نیتدو و هیته سازمان هر یداخل مقررات و اساسنامه طبق و داشته یداخل کاربرد سازمان، در) مستقل نامه نییآ. 

 بخشنامه:

 .شود یم داده نامه نیآئ ای قانون قیتطب نحوه و ارشاد یبرا نیمرئوس به یادار مقام طرف از که( یکتب صورت به) کنواختی و یکل میتعل

 .است االتباع الزم سیرئ از مرئوس یرویپ لزوم ثیح از نباشد آن حیصر مخالف که یمادام و باشد نامه نیآئ ای قانون مخالف دینبا بخشنامه

  ه:بخشنام صدور از هدف

 مقررات و نیقوان ابالغ 

 اطالعات ارائه  

 ها دستورالعمل ابالغ 

 گزارش درخواست 

 یهماهنگ جادیا منظور به یکار یها هیرو ابالغ 

 کنواختی یاجرا منظور به الزم یها آموزش ارائه 

 بخشنامه: انواع

 : مطالب محتوی دیدگاه از بخشنامه انواع ( الف

 یدرخواست های بخشنامه 

 دستوری های بخشنامه 

 هماهنگی های بخشنامه 

 قوانین ابالغ برای بخشنامه 

 داخلی مصوبات ابالغ برای بخشنامه 

 : سازمانی سطح دگاهید از بخشنامه انواع(  ب

 داخلی  

 خارجی 
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 داخلی: بخشنامه انواع

 . گردد می امضاء سازمانی مقام باالترین بوسیله که هایی بخشنامه(  الف

 . گردد می صادر همسطح ادارات برای داخلی واحدهای توسط که هایی بخشنامه(  ب

 دستورالعمل:

 اجرای نحوه و روش /ندیفرا /ستمیس ـکی از یقسـمت ـای تمـام اجـرای منظور به کار انجام مراحل آن در که است یمکتوب مقررات و روشها

 نیواجد) نیمشمول ـت،یفعال نـوع شامل دستورالعمل ک. یگرددیم ابالغ و ـهیته قـانون ـای نامه نیآئ کی از ای تبصره ای ماده کی حیصح

  .باشد یم اجرا نحوه و یچگونگ ،ییاجرا مراحل ،(دستورالعمل طیشرا

 :دستورالعملانواع 

  قانونی های دستورالعمل (1

  اداری های دستورالعمل (2

  فنی های دستورالعمل (3

 :دستورالعمل اركان

 اهداف یا هدف (1

 کار جریان ایجاد یا و قانونی از اعم مستندات (2

 کننده اعمال یا دستوردهنده (3

  دارند نقشی آن اجرای در که افرادی یا و مجری یا گیرنده دستور (4

 (کشور سطح یا سازمانی واحدهای در کنندگان استفاده)شمول دامنه (5

 اجرا و انجام شیوه و نحوه (6

 موردعمل مقررات و قوانین (7

 عمل مورد جداول و فرمها (8

 علمی: روش برمبنای دستورالعمل تنظیم مراحل و نحوه

 هدف نمودن مشخص 

 مستندات نمودن مشخص 

 شمول دامنه تعیین 

 کار مراحل تنظیم و ها اولویت تعیین 

 سرفصلها تعیین 

 کار مراحل زمینه در الزم اطالعات 

 تنظیم و تدوین 

 اداری: احكام

 :  حكم فیتعر

 محول یو به یکار انجام ای و منصوب یسمت به یادار دستگاه ای و سازمان دار تیصالح مقامات طرف از یفرد آن موجب به که یا نوشته

 .گردد یم
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 : حكم انواع

 (یبازنشستگ حکم/ینیکارگز حکم مانند ) شده استاندارد احکام – الف
 (باشد داشته را یادار نوشته کی یها یژگیو دیبا شود میتنظ رانیمد قهیسل به آن موضوع اساس بر ) غیراستاندارد احکام – ب

 ی:ادار احكام اركان

 حکم کننده اجرا یا و گیرنده مشخصات و نام (1
 حکم موضوع (2

 شده داده که دستوری پایان و شروع تاریخ (3

 (دستوردهنده) دار صالحیت مقام امضاء و مشخصات و نام (4

 ذیربط سازمان اندیکاتور دفتر تاریخ و شماره (5

 :یادار یها صورتجلسه

 :جلسه اركان

  جلسه اعضاء (1

  جلسه دستور (2

 جلسه زمان (3

 جلسه مکان (4

 جلسه سازمان (5

 جلسه: دبیر وظایف

 است رسیده آنان دست به نامه دعوت اینکه از اطمینان حصول و آن ارسال و اعضاء از یک هر برای نامه دعوت تهیه . 

 است دسترس در اعضاء کار ابزار و لوازم اینکه از اطمینان حصول و جلسه محل شدن آماده بر نظارت . 

 آن رساندن امضاء به و صورتجلسه تنظیم  

 جلسه اعضاء برای صورتجلسه از ای نسخه ارسال 

 لزوم صورت در جلسه سوابق بایگانی 

 صورتجلسه:

 تحقق مکمل .شود یم اتخاذ و طرح جلسه کی در کارشناسان ای مشاوران ران،یمد توسط که یماتیتصم و شنهادهایپ مذاکرات، یبند جمع
 .کندیم نیتأم را جلسه تیرسم که است صورتجلسه میتنظ جلسه،

 :صورتجلسه اركان

 کننده شرکت اعضاء مشخصات (1
 کنندگان شرکتامضاء (2

 جلسه دستور (3

 مطروحه مطالب (4

 شده اتخاذ تصمیمات (5

 جلسه زمان (6

 جلسه مکان (7

 بعدی جلسه تکلیف (8
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 صورتجلسه: انواع

 مشروح صورتجلسه 

 مشروح نیمه صورتجلسه 

 خالصه صورتجلسه 

 فرم شکل به صورتجلسه 

 :یادار یها فرم

 .دارند ییها تفاوت باهم اتیجزئ در اما است کسانی باهم آنها یظاهر و یکل شکل که ییها نوشته(: فرم)استاندارد یها نامه

 دیسف ای نیچ نقطه صورت به ریمتغ یها قسمت و آمده در ثابت و یچاپ صورت به است کسانی باهم که ییها قسمت ها، نامه گونه نیا در

 .تیمامور فرم ،یمرخص فرم مانند شود لیتکم مورد حسب تا شود یم گذاشته

 :اداری فرمهای از استفاده فواید

 اطالعات انتقال و نگارش هنگام به اداری صحیح تدابیر اتخاذ درباره کارکنان و مدیریت به کمک 

 کار تشریفات و مراحل طی هنگام در نیمراجع سرگردانی حذف 

 امور جریان در تسریع 

 کار انجام های روش در هماهنگی ایجاد 

 مکتوب صورت به اطالعات آوری جمع و ضبط در سهولت 

 ها هزینه و وقت در جوئی صرفه 

 :اداری فرمهای انواع

 .شوند یم هیته سازمان هر یجار مقررات یاجرا در (:ع)یعموم

 :یداخل

 (م.د)سازمان کی یواحدها مشترک استفاده مورد. 

 (ا.د) سازمان واحد کی استفاده مورد تنها و بوده یاختصاص. 

 .شوند یم استفاده و هیته محدود تعداد به و نیمع زمان در کار انجام یبرا :موقت

 :اداری فرمهای های شناسه

 دیآ یم پرانتز داخل فرم ثبت سال و ماه. 

 شود یم درج پرانتز قبل ها فرم شماره. 

 شود یم مشخص( ت) نشانه با مجدد ثبت از پس فرم آن ردیگ قرار نظر دیتجد مورد یفرم چنانچه. 
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نویسی گزارش - چهارمفصل 
 

 گزارش: تعریف

 و لیتحص ،(یامر مشاهده و مطالعه ای قیتحق یاجرا از پس) یعلم نیمواز یمبنا بر که افتهی سازمان اطالعات ارائه نوع هر به 

 .شود یم اطالق گزارش دهد، یاری آگاهانه میتصم اتخاذ در را رندهیگ که ینحو به باشد، شده میتنظ

 یبررس ای و یا دهیپد ای تیوضع بروز ،یدادیرو وقوع ،یکار دادن انجام یچگونگ درباره است اطالعات از یا مجموعه گزارش 

 .(است یریگ میتصم یبرا ییمبنا) است الزم یریگ میتصم یبرا آنها لیتحل و اطالعات آن کسب که یمشکل

 ندهست سینو گزارش از باالتر رده در یسازمان لحاظ از که یافراد و مقامات ژهیبو گران،ید یآگاه و اطالع یبرا یمطلب انیب و شرح. 

 شود یم ارائه آن در منسجم و فشرده و شده پردازش بلکه پراکنده، و یلیتفص و خام صورت به نه اطالعات، که است یینها یسند. 

 نویسی: گزارش فواید و اهداف

 :یسینو گزارش از هدف

 است گرانید به یرسان اطالع.  

 کند میترس خواننده ذهن در را خود هدف و فکر از روشن یریتصو باشد قادر گزارش، سندهینو که است نیا مهم. 

 : یسینو گزارش دهیفا

 .باشد یم رانیمد گیری تصمیم برای موثر ابزاری 

 گزارش: اصلی اركان

  ؟ چیست گزارش موضوع (1

 ؟ کیست آن گیرنده (2

  است؟ کدام آن تهیه از هدف (3

 اداری: گزارش های ویژگی

 صراحت 

 صداقت 

 سادگی 

 کوتاهی 

 اداری: گزارش های كاركرد

 مدیران اطالعات افزایش (1

 آگاهانه اقدام و تصمیم اتخاذ (2

 ها برنامه پیشرفت از آگاهی (3

 مراجعان و کارکنان مشکالت از آگاهی (4

 اداری نیازهای و تنگناها شناخت (5

 مدیریت صحیح اعمال (6

 نوآوری و تحول ایجاد (7
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 كلی: شكل و نوع حسب بر اداری های گزارش بندی طبقه

 :شوند یم تقسیم طبقه یا دسته دو به یکل شکل و نوع حسب بر ها گزارش

 صفحه سه در حداکثر و ساده یموضوعات شامل کوتاه یرسم یها گزارش: اول دسته. 

 صفحه سه از شیب در...  و یاجتماع – یعلم موضوعات شامل بلند یرسم گزارش: دوم دسته. 

 مدت: و دوره لحاظ به اداری های گزارش بندی طبقه

  مشخص وهدف شیوه یدارا: یادوار گزارش (1

 نیاز برحسب: یاتفاق گزارش (2

  :گردند یم تهیه صورت دو به خود یواتفاق یادوار یها گزارش 

  یفرد (1

  یگروه (2

  :تنظیم از هدف اساس بر گزارش انواع

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع: حسب گزارش بر انواع

 توضیحی گزارش - الف 

 تحلیلی گزارش - ب 

 ارزشیابی گزارش - ج 

 .شوند ارائه مبسوط ای مبسوط نیمه مختصر، شکل به توانند می فوق های گزارش از یک هر

 گزارش کار  -1 گزارش مشورتی  -7

 گزارش حقايق امر  -2 گزارش انتقادی  -8

 گزارش فنی  -3 گزارش تحصيلی  -9

 گزارش علل مساله  -4 گزارش درسی –الف       

 گزارش و راه حل مساله  -5 گزارش پايان نامه  -ب      

 گزارش اطالعی  -6 گزارش های عمومی  -10
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  :یتوضیح گزارش

 

 موضوع: با مسأله تلفیق چگونگی

 :کرد تلفیق موضوع با را مسأله توان یم صورت چهار به

 .پذیرنیست امکان آینده یتحصیل درسال ارشد یدانشجو گزینش: مثال: (یخبر جمله)امر حقیقت -1 

  پذیراست؟ امکان آینده یتحصیل درسال ارشد یدانشجو گزینش آیا: مثال: پرسش -2 

 آینده یتحصیل سال در ارشد یدانشجو گزینش امکان عدم:مثال :یمصدر عبارت -3 

 .دارد یبیشتر یبررس به نیاز آینده یلیتحص سال در ارشد یدانشجو گزینش: مثال :(احتیاج) نیاز -4 

 تحلیلی: گزارش

 باشد داشته یحلهای راه است ممکن که دارد وجود یا مسأله حتماً گزارش این در. 

 نمود پیشنهاد یا توصیه را حل راه دقیق یگیر نتیجه از پس و کرد تحلیل و تجزیه را حل راه سپس داد، توضیح را مسأله باید ابتدا. 

 شود یم استفاده مبسوط نیمه شکل از گزارش این تنظیم یبرا. 

 تحلیلی: گزارش اجزای

  گزارش یباال عنوان - الف

 : شامل ، گزارش متن - ب

 خالصه (1

 مقدمه (2

 مسأله توضیح (3

  حقایق بیان (4

 استنتاج (5

 پیشنهاد یا توصیه (6
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 ارزشیابی: گزارش

 تکنیک اساس بر نظر تبادل و بحث راه از و شود تشکیل یمشورت جلسه است الزم مسأله مختلف ابعاد یبررس منظور به گزارش نوع دراین

 .گیرد قرار یبررس و نقد مورد نظر هر« یمشورت جلسات اداره»

 .شود یم استفاده مبسوط شکل از یارزشیاب گزارش تنظیم در

  ی:ابیارزش گزارش یاجزا

  گزارش یباال عنوان - الف

 : شامل ، گزارش متن - ب

  خالصه (1

 مقدمه (2

 توضیح مسأله (3

 بحث (4

 استنتاج (5

 شنهادیپ ای هیتوص (6

 ضمائم (7

 مأخذ و مراجع منابع، (8

 :(ارایه نحوه نظر از) گزارش انواع

 یشفاه گزارش 

 یکتب گزارش 

 شفاهی: گزارشهای مزایای

 شنوندگان نوع و مکان و زمان شرایط حسب بر مطالب ساختن متناسب.  

 وقت در جوییصرفه نظر از آن، بیان و گزارش فوری طرح امکان.  

 موجود مشکالت فصل و حل جهت پاسخ و پرسش راه از شنوندگان نظریات از استفاده امکان.  

 و اوپک یا اورهد ،(باشد متحرک که نحوی پایه، چهار با تابلو) ایزل تابلو اسالید، فیلم،: قبیل از بصری و سمعی وسایل از استفاده 

  .غیره

 موارد از بسیاری در خود گزارش نتایج از گزارشگر فوری آگاهی.  

 اوقات اکثر در آن بودن صرفه به مقرون.  

 در سکوت چشم، حرکات کلمات، آهنگ ساختن بم و زیر روحی، حاالت پیشانی، و چهره خطوط دست، اشارات بردن بکار تأثیر 

  .بگذارد شنوندگان بر – غیره و هالطیفه اصطالحات، تعابیر، از استفاده و گوناگون هایموقعیت

 ضرورت و موقعیت حسب بر گزارشها از بخشی اضافه حذف امکان.  

 شفاهی: گزارشهای مشكالت

 کافی و الزم شرایط و نور نداشتن و گزارش محل بودن نامناسب.  

 نیاز مورد وسایل نبودن.  
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 زیربط افراد از دعوت برای کافی فرصت نبودن.  

 شده طرح مطالب از افراد گوناگون های استنباط.  

 موارد از ایپاره در افراد بیانات ثبت و ضبط جهت امکانات نبودن فراهم.  

 (باشد شده ضبط اینکه مگر) نبودن استناد قابل.  

 یطوالن مطالب بیان برای زمان محدودیت.  

 لزوم صورت در عموم آگاهی برای مطالب پخش امکانات بودن محدود.  

 کاست خواهد کالم تأثیر از خود که ظاهر وضع به توجه عدم چنین هم و سخن موضوع بر گزارشگر احاطه عدم و بیان ضعف.  

 لزوم صورت در موازین و استانداردها چنین هم و مراجع یا مأخذ منابع، با شده مطرح مطالب یمطابقه امکان عدم.  

 كتبی: گزارشهای مزایای

 کافی اندازه به زمان و وقت از استفاده امکان.  

 آنها انتشار و تکثیر طریق از گزارشها از عمومی استفاده امکان.  

 قرنها بلکه و سالها برای بایگانی و ضبط امکان. 

 امکانات سایر و تصاویر رنگی، تابلو آمار، مدارک، اسناد، با آن ساختن مستند.  

 چاپی تزئینات سایر و رنگی خطوط سیاه، نازک، حروف از استفاده راه از آن ساختن گویا.  

 (گذاشت کاردان افراد عهده بر را گزارش از فصولی یا هابخش تنظیم و تهیه توانمی) بندیطبقه و بندی فصل امکان. 

 بیشتر اطمینان و اعتماد آوردن فراهم.  

 الزم موارد در تبلیغ و معرفی برای آن ازاستفاده.  

 كتبی: گزارشهای مشكالت

 موارد از بسیاری در زیاد وقت بصرف احتیاج.  

 بعضی دلیل همین به) کار این انجام برای متخصص انسانی نیروی تأمین و نویس ماشین وقت کاغذ، تهیه برای زیاد هزینه صرف 

 .(بود نخواهد اشکال بدون معموالً آنهم که گذراند،می دیگر مؤسسات یعهده بر را گزارشها تنظیم و تهیه کار بزرگ مؤسسات از

 اطالعات مبادله و نویسیگزارش اصول تمام از استفاده دشواری.  

 خود مقدرات از ترس و کار سختی دلیل به گزارش تهیه از افراد عمومی استقبال عدم.  

 موارد غالب در کتبی هایگزارش نتایج فوری دریافت امکان عدم.  

 :گزارش ارائه روش دو سهیمقا
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 گزارش: محتوای های باید

 ( اسناد)  باشد مستند 

 ( منطقی)  باشد مستدل  

 (بندی اولویت – ترتیبی)  باشد منظم 

 ( باشد معتبر اسناد)  باشد معتبر  

 (اصلی سئواالت – عنصر 6)  باشد جامع 

 ( ارقام و آمار با – ابهام بدون)  باشد صریح  

 ( کوتاه جمالت و پیچیده غیر کلمات)  باشد ساده  

 (زاید جمالت و کلمات کمترین با)  باشد مختصر 

 گزارش: تهیه از قبل اصلی سؤاالت

 دهد پاسخ زیر اصلی سؤال شش به ابتدا باید نوشتن برای نویسنده : 

 قاعده به انگلیسی زبان در سؤاالت این (6-WH) هستند معروف:  

 (Who?, What?, Where?, Why?, How?, Whom? ) 
 (،چگونه چرا، چه، کجا، کی، که) 

 :نویسی گزارش چهارگانه مراحل

 ملزومات وتهیه تدارکات ریزی، برنامه مرحله (1

 “ مطالب منطقی ربط طرح“  - گزارش ساماندهی و تنظیم مرحله (2

 نگارش مرحله (3

 نهایی متن تهیه و اصالح و نظر تجدید مرحله (4

 ملزومات: وتهیه تداركات ریزی، برنامه -اول مرحله

 .کرد دایپ گزارش ارکان روی کافی شناخت دقت، و تفکر با دیبا مرحله نیدرا

 : گزارش اركان

 موضوع (1

 هدف (2

 مخاطب (3

 موضوع: - گزارش اركان

 :ردیگ یم انجام قیطر دو از موضوع انتخاب

 .(باشد آن کاربرد و هیته از هدف با متناسب دیبا موضوع) یشخص انتخاب (1

 (دهد یم قرار شیآزما معرض در را آن ای دارد نانیاطم فرد یها ییتوانا به ای دهنده سفارش) یفیتکل انتخاب (2

 هدف: - گزارش اركان

 مخاطب یبرا ای و کند رفع را یمشکل ای ابهام که دارد نوشتن ارزش یمطلب داشت توجه دیبا ست؛ین ازیامت افتیدر ای فیتکل رفع تنها هدف

 .شود واقع سودمند



 

حه
صف

 
19 

 

 مخاطب: –گزارش  اركان

 .شود گرفته نظر در دیبا گزارش هیته در مخاطبان یتخصص دانش و الت،یتحص سطح ق،یعال سن،

 گزارش: اولیه طرح

 یم مکتوب و است گزارش کننده هیته ذهن در خام صورت به که است ییها میتصم و مطالب کردن مشخص و نییتع ه،یاول طرح 

 .شود

 سازد یم روشن را کار گستره و محدوده کند یم کمک او به و دهد یم راهنما و الگو گزارشگر به بودن مکتوب. 

 است گزارش هیته یبرا ازین مورد زمان و کار ینیب شیپ و یزیر برنامه ه،یاول طرح نیتدو و هیته. 

 شود: رعایت باید طرح تنظیم در كه مواردی

 .رسد یم ذهن به که یمطالب ادداشتی (1

 .آنها کردن مرتب و ها بخش ریز و مطالب سرفصل نییتع (2

 .ها فصل یگذار شماره وهیش انتخاب (3

 .گزارش میتنظ ازین مورد مطالب یگردآور یبرا ییها روش نییتع (4

 .شود افتیدر آنها از اطالعات دیبا که ییها مکان و ها سازمان اشخاص، فهرست هیته (5

 .کار ابزار و لیوسا فهرست میتنظ (6

 :“ مطالب منطقی ربط طرح“  - گزارش ساماندهی و تنظیم - دوم مرحله

 پرداخت منابع یجستجو به دیبا موضوع دامنه نییتع و هیاول طرح هیته از پس. 

 است موضوع یمکاتبات یها پرونده و سوابق منبع نیبهتر مشخص یموضوع مورد در یادار گزارش هیته یبرا. 

 :از عبارتند اطالعات یآور جمع یها روش

 مشاهده روش (1

 شفاهی مصاحبه روش (2

 [پرسشنامه] کتبی مصاحبه روش (3

 ای کتابخانه روش (4

 نگارش: – سوم مرحله

 میکن یم میتنظ مشابه موضوعات طبق بر و کرده یبند دسته را شده یآور جمع اطالعات. 

 ردیگ قرار توجه مورد دیبا مرحله نیا در که است یموارد از عبارات و ها بند نیب یمنطق ربط. 

 نهایی: متن تهیه و اصالح ، نظر تجدید مرحله - چهارم مرحله

 میکن یم یابیارز را آن خواننده دگاهید از کباری حداقل و خوانده بار چند را گزارش. 

 داد قرار مالک دیبا را گزارش هیته از هدف گزارش یابیارز هنگام در. 

 ردیپذ یم صورت مرحله سه در دنظریتجد. 
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 مندرج: مواد و مطالب نظر از را گزارش بررسی: اول نظر تجدید

 باشد؟ یم یکاف اطالعات یحاو ایآ (1

 است؟ الزم یشتریب یمثالها ایآ (2

 دارند؟ یشتریب شرح به ازین ق،یحقا ایآ (3

 است؟ شده گنجانده مطلب اندازه از شتریب ایآ (4

  باشد؟ یم یمنطق نوشته ایآ (5

 آن: كلی ترتیب و بودن موثر نظر از گزارش بررسی:دوم نظر تجدید

 است؟ شده انیب واضح طور به موضوع ایآ (1

 است؟ شده میتقس روشن طور به و مراحل به موضوع ایآ (2

 است؟ واضح مراحل نیب ربط ایآ (3

 فارسی: خط شیوه و گذاری نشانه نوشتن، طرز لغت، انتخاب بندی، جمله نظر از گزارش بررسی:سوم نظر تجدید

 باشند؟ یم موثر و حیصح ها جمله ایآ (1

 هستند؟ روشن و یقطع یمعان یدارا کلمات ایآ (2

  است؟ شده تیرعا یصورت به گزارش در یفارس خط وهیش و یگذار نشانه قواعد و اصول ایآ (3

 :گزارش کی یاصل یها بخش

 

 :یسینو گزارش در ییطال قانون
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 مقدماتی: بخش – كامل گزارش یک بخشهای

 .گزارش یها برگ و اتیمحتو نگهدارنده و پوشش عنوان به جلد (1

 کننده هیته نام و ه،یته خیتار ،(وجود صورت در) دهنده سفارش واحد ای ارگان نام گزارش، موضوع و نام آن در که عنوان صفحه (2

 .شود یم نوشته گزارش

 بوده موثر یگرید کمک گونه هر ای اطالعات دادن و میتنظ و هیته در ینحو به که یکسان یاسام آن در که تشکر و ریتقد صفحه (3

 .شود یم یقدردان آنان از و نوشته اند

 .باشد یم آنها صفحه شماره و مطالب مهم یترهایت و یفرع و یاصل نیعناو شامل مندرجات فهرست (4

 .شود یم اضافه بخش نیا به متعدد یها وستیپ داشتن صورت در وستیپ فهرست (5

 .شود یم نوشته بلند یها گزارش مورد در گزارش خالصه (6

 گزارش: بدنه بخش – كامل گزارش یک بخشهای

 :مقدمه -1

 .شود یم بیترغ آن خواندن به و آشنا گزارش مطالب نوع با خواننده و شده نوشته کار روش و گزارش هیته از وهدف زهیانگ ه،یاول اطالعات

 :اصلی بدنه  -2

 .شود یم نوشته گزارش نوع تناسب به که آمار و اطالعات ارائه و آن خچهیتار ای سابقه موضوع، فیتعار و اتیکل شامل

 :گزارش نتیجه -3

 ،یرسان اطالع بر دیتاک تواند یم قسمت نیا گزارش نوع به توجه با. شود می اشاره گزارش مهم نکات به آن در و است گزارشگر کار حاصل

 .باشد حل راه کی ارائه ای و راهکار هیتوج شنهاد،یپ انیب

 :(پایانی)مراجعه بخش – كامل گزارش یک بخشهای

  .شده استفاده آنها از گزارش تهیه در که یمنابع ییالفبا فهرست (1

 ...نمودار، جدول، نقشه، مثل رسد یم نظر به یضرور خواننده شتریب اطالعات یبرا آنها وجود که یضمائم و ها وستیپ (2

 .یابد می اعتبار مطالب، مسئولیت پذیرش معنای به گزارشگر امضای با گزارش (3

 :آراستن گزارش

 برای آراستن یک گزارش از شیوه های مختلفی استفاده می گردد که در زیر به برخی از آنها می پردازیم:
 : اصلی نكات كردن برجسته -الف 

 :شوند برجسته ریز یها روش با دیبا دهند یم شکل موضوع به گزارش از بخش هر در که ینکات 

 کلمات زیر کشیدن خط 

 کیتالیا حروف از استفاده 

 عالئم و حروف اعداد، از استفاده)  یگذار بولت ( ( ، ()) 
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  : مناسب بندی عنوان -ب 

  .است گزارش متن مطالب میتقس یبند عنوان از منظور

  .ردیگ یم بهره گزارش یاصل نکات شناخت یبرا یبند عنوان از یا حرفه گزارشگر کی خوانند یم را نیعناو فقط افراد اغلب چون

 :است یضرور یبند عنوان در ریز نکات تیرعا

 باشد درک قابل ییتنها به دیبا عنوان هر. 

 باشد عنوان ریز حاتیتوض عصاره دیبا عنوان هر. 

 دهند نشان را ها بخش ارتباط بتوانند تا باشند یا گونه به یساختار لحاظ از دیبا نیعناو. 

 :گزارش در( نمودار و جدول) بصری نكات یكاربردها -پ 

 دهد یم شینما یروشن و یسادگ به را دهیچیپ اطالعات. 

 کند یم جذاب مخاطب یبرا را کننده کسل مطالب. 

 است موثر مطالب یساز خالصه در. 

 کند یم دیتاک مطلب مهم نکات بر. 

 : دیبا نمودارها و جداول

 شوند گرفته کار به بجا. 

 رندیگ قرار اشاره محل به کینزد امکان حد تا. 

 باشد درک قابل و ساده آنها طرح و داشته مناسب شکل و فرم. 

 (باشد نداشته وجود آن در اشتباه امکان)باشند شده کنترل. 

 (شود یم نوشته آنها ریز در نمودارها عنوان و آنها یباال در جداول عنوان)باشند عنوان و شماره یدارا. 

 :نمودارها و ها جدولانواع معمول 
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 ی:ستون نمودار

  .میکن سهیمقا هم با مختلف یها سال در را دانشگاه یورود آمار میخواه یم یوقت مثال. ردیگ یم قرار استفاده مورد رهایمتغ سهیمقا یبرا

 

 خطی: نمودار

  سال یها ماه طول در کتاب امانت راتییتغ زانیم یبررس مثال. رود یم بکار زمان طول در ریمتغ کی رشد نحوه دادن نشان یراب

 

 نمودار دونات یا حلقه ای:                                                                                                   ای: دایره نمودار

  .شود یم استفاده رهایمتغ و ها داده سهیمقا یراب
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 نمودار ناحیه ای                                                                            یا میله نمودار    

           

 سهام ای انباشته نمودار                                                                      یپراكندگ نمودار                              

           

 حبابی نمودارسطحی                                                                              نمودار                                

          

 ( یا عقربه)  جیگ نمودار                                                                       یرادار نمودار                               
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 پاراگراف یا بند:

 : گزارش در بند ای پاراگراف عمده فیوظا

 .نوشته یاصل فکر و موضوع به خواننده توجه جلب (1

 .او عالقه قطع و خواننده فکر انحراف از یریجلوگ یبرا( ها پاراگراف) بندها کمک به نوشته یاصل فکر پرورش (2

 .جهینت اعالم (3

 : ( بند)  پاراگراف از استفاده دیفوا

 ؛یکنواختی شکستن (1

 ؛یموضوع یبند میتقس درک به کمک (2

 موضوع؛ کل از یجزئ ساختن مشخص (3

 دن؛ید بهتر یبرا دیسف فاصله گذاشتن (4

 ؛یفرع یها موضوع با موضوع رییتغ به خواننده توجه جلب (5

  .مطلب هر به مراجعه یآسان (6

 : ( یریگ جهینت)  گزارش خاتمه پاراگراف

 دیفزایب گزارش اعتبار بر دیبا بلکه داشته، یتفنن جنبه دینبا پاراگراف نیا.  

 است گزارش مطالب کل از ریناپذ یجدائ یبخش پاراگراف نیا که شود احساس دیبا.  

 ارائه دیمف ییشنهادهایپ ای دهد قرار دیتأک مورد را آمده بدست جینتا دیبا بلکه باشد، تازه مطالب رندهیدربرگ دینبا پاراگراف نیا 

 .کنند

 سندهینو مقصود و رفتهیپذ انیپا یبدرست شده آغاز که یکار که، ابدیدر خواننده و باشد هدف تحقق حیصر یایگو دیبا پاراگراف نیا 

 بوده، گزارش موضوع یپژوهش اگر و شده داده پاسخ یروشن به شده مطرح گزارش مقدمه ای آغاز در که یپرسش و شده حاصل

  .است دهیگرد ارائه یینها نظر و شده انجام

 : در گزارش نویسی نشانه گذاری
 نوشته در یگذار نشانه و شود یم مشخص آنها انیب طرز در جمالت میمفاه که رایز شود یم محسوب نگارش اصول از یکی یگذار نشانه

 .بخواند سندهینو مقصود با مطابق را آن که دهد یم خواننده به را امکان نیا

 میتصم به اغلب مخاطب که رایز است، تیاهم زیحا اریبس مطلب درست فهم و درک منظور به یادار یها نوشته در یگذار نشانه از استفاده

 .دارد ازین آگاهانه یریگ

 :یسینو گزارش در نشانهانواع 

 :  مكث یها نشانه -1

 بعالوه است؛ متن قرائت هنگام به درنگ و وقفه یالقا ها نشانه نیا کاربرد .(تعجب نشانه /سوال نشانه /رگولیو نقطه /کاما /دونقطه /نقطه)

 .دهد یم شینما زبان دستور نظر از را متن یساختار یها قسمت

 :  جداساز یها نشانه -2

 .ومتن جمله عبارت، کلمه، یاجزا و عناصر یجداساز یبرا. (مورب خط /فاصله خط)
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 :  ریدربرگ یها نشانه -3

  .دهند یم کلمه و عبارت ای جمله به یخاص یمعنا. (خط ریز /آکوالد /کروشه /ومهیگ /پرانتز)

 :  یساختاربند یها نشانه -4

 یتورفتگ:  مثل. (هستند راهنما حکم در کنندو یم منتقل خواننده به را یاطالعات یضمن طور به بلکه ندارند یمشخص و حیصر ینمادها)

 .بخش هر موضوع کردن برجسته /ها فصل یبند تریت و یگذار شماره نحوه /بندها

 :) . ( نقطه كاربرد

 .است شده هیته خوب اریبس گزارش نیا:  مثال: كامل جمله هر انیپا در

 .خوب اریبس. موافقم:  مثال: ردیگ یم قرار استفاده مورد جمله یجا به كه یكلمات از بعد

   هیسا. ا:  مثال: یاسام یساز خالصه ای و یاختصار حروف از پس

 تیرها خیز. 1 :مانند پانویس در ارجاع های شماره یا متن های فصل سر در ترتیب های شماره از پس

 نقطه را در موارد زیر نباید به كار برد:

 هرگاه سیاهه ای از مطالب به صورت عمودی در پی هم بیاید، در انتهای هر ردیف از کلمات تقطه الزم نیست؛ مانند:              -1

 این گروه ها عبارتند از: "                                  

 مردان                                                                       

 زنان                                                                       

 "کودکان                                                                       

 ردیف آخرین انتهای در تنها و آید می ویرگول  نقطه ردیف هر انتهای در باشند جمالت یا طوالنی های عبارت شامل ها ردیف هرگاه  -2

 :مانند شود؛ می گذاشته نقطه

 اند؛ بوده االستیک تماس در که هایی زبری"

 اند؛ بوده پالستیک تماس در که هایی زبری

 ".اند نبوده تماس در اصال که هایی زبری

 .ندارد پایانی نقطه به نیاز بیاید، مستقل سطری در هرگاه نیز متن فرعی های فصل سر -3

 . “.”نه است“ /”، فارسی اعداد در ممیز -4

 :) ، ( كاربرد ویرگول

 آسان سبب دیگر نشانه هر از بیش رود کار به درست اگر و دهد، می نشان را جمله ساختمان و اندیشه تداوم در درنگ ترین کوتاه ویرگول 

 :از عبارتند ویرگول کاربرد از مواردی. شود می نوشته بهتر درک و خواندن

 :مانند سازد؛ می شودجدا می آغاز آن امثال و ،“زیرا” ،“ولی” ،“اما” ،“و” با معموال که تابعی جمله از را اصلی جمله -1
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 " .نمود تبدیل کوپل -نیرو سیستم یک توانبه می را نیروها این ولی کنند، می وارد نیرو سطح تمام بر حقیقت در ثابت های گاه تکیه" 

 انتخاب را صحیح حل راه است، نامین درجه چند سازه شد مشخص وقتی"  :مانند باشد؛ مقدم اصلی جمله بر که قیدی جمله از پس -2

 " .کنید

 ،” ترتیب بدین“  ،” همه این با“  ،” لیکن “ ،” عالوه به“  ،”نتیجه در“  ،” دیگر سوی از“  ،” برعکس“ : نظیر اصطالحاتی و عبارات از پس -3

 " .است باقی خود قوت به همچنان شما دوم پرسش همه، این با"  :مانند آن؛ امثال و ،” دیگر عبارت به“ 

 به حال، هر به شما، دوم پرسش" : مانند خواهدآمد؛ ویرگول آنها سوی دو گیرند، قرار جمله میان در باال های عبارت و کلمات هرگاه -4 

 " .است باقی خود قوت

 پین و ها، بوش ها، رابط دوراهه، غلتکی های گاه تکیه برای"  :مانند همسنگ؛ جمالت یا عبارات، کلمات، از ای سلسله کردن جدا برای -5

 " .گرفت نظر در توان جهتمی دو از یکی در را واکنش ها

 .شود می نیزافزوده عطف واو ویرگول، بر عالوه سلسله، این از عنصر آخرین از پیش که داشت توجه باید -6

 این مشخصات" و یا  " .دیدم را ،حسین، برادرت"  :مانند اصلی؛ جمله از معترضه جمالت و عبارات یا بدل، بیان، عطف جداکردن برای -7

 " .است آمده زیر جدول در است، نیوتونی سیالی که روانکار،

 " نه؟ مگر است، بهتری حل راه دوم روش"  :مانند جمله؛ سوالی بخش و خبری بخش جداکردن برای -8

  نویسنده گرامی، ""  :مانند رسمی؛ غیر مکاتبات در خطابی عبارات از بعد -9

 کمانش، نظر از" و یا  " .رفت خواب به و کشید خمیازه چند شیر خوردن، از پس"  :مانند شود؛ خوانده غلط جمله که برود آن بیم وقتی -10

 " .بود شده طراحی درستی به سازه

 دشوار، هرچند راه، این" و یا  " .است توجه شایان او، کالم نه فرد، اندیشه"  :مانند گیرد؛ قرار جمله میان در متعارض عبارتی وقتی -11

 " .است منطقی راه تنها

 :برد كار به نباید زیر موارد در را ویرگول 

 :مانند کند؛ می جدا یکدیگر از را مبتدا یک به متعلق خبر دو که عطفی حرف از پیش -1

 " .بپردازند آنها از شده بازیابی اطالعات ارزیابی به و کنند طراحی را خود به مربوط های شبکه باید ها سازمان" 

 :مانند شوند؛ می جدا یکدیگر از عطف حرف با همگی جمله یک اجزای وقتی -2

 " .کرد مشخص باید را ثابت و لوالیی و غلتکی شامل ها گاه تکیه انواع" 

 :) ؛ ( ویرگول نقطهكاربرد  

 :مانند سازند؛ می مشخص ویرگول نقطه با را مجموعه آن بزرگتر عناصر شوند، می جدا یکدیگر از ویرگول با مجموعه یک عناصر وقتی -1

 " .درصد 7، ج وکالس درصد؛3، ب کالس درصد؛9، الف کالس: بود ترتیب این به مردودین درصد" 
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 :مانند شود؛ می گذاشته ویرگول نقطه بعدی منبع و منبع هر فاصل حد بیاید، ترتیب به پانویس در منبع چند کتابشناختی اطالعات وقتی -2

 " .101 ص اکبری، ؛52 ص ترابی،" 

 :) : ( نقطه وكاربرد د

 می تشریح نمونه و مثال با یا سازد، می روشن میدهد، گسترش را خود از پیش قسمت معنای که ای جمله یا عبارت دادن نشان برای -1

 " .رفاه و صلح: چیزند دو جستجوی در مردم" و یا  " .پیوستگی نه و داشت وحدت نه: بود ضعیفی جمله"  :مانند کند؛

 .ترکیه و افغانستان، پاکستان، ایران،: از عبارتند کشور چهار این"  :مانند باشد؛ قول نقل یا شرح از حاکی که عباراتی یا اصطالحات از پس -2

 " .“کنم چه باید دانستم نمی یافتی، نمی حضور اگر“ :داد ادامه چنین سپس" و یا  "

 آثار از ای گزیده: اندیشه و سخن"  :مانند مآخذ؛ فهرست و پانویس کتابشناختی اطالعات در فرعی عنوان از اصلی عنوان جداکردن برای -3

 " .نو و سنتی ادبیات منثور و منظوم

 " عکس قطعه دو ،یلیتحص نامهیگواه: الزم مدارک"  ؛ مانند: یبند میتقس و یشمار بر یبرا -4

 " :ریز شرح به: مانند: از عبارتست" (؛ مانند: باشند نگرفته قرار جمله داخل در که شرط نیا با البته) خواه حیتوض کلمات از بعد -5

 :) ؟ ( سوال المتكاربرد ع

 که این" و یا  " بود؟ چه ها تالش این حاصل"  :مانند اصلی؛ جمله از بخشی یا باشد اصلی جمله خواه مستقیم، پرسشی جمله پایان در -1

 " .است ربطی بی سوال”  مرغ؟ تخم یا بود مرغ اول“ 

 " (506؟-؟) ایرانی دان ریاضی و شاعر خیام، عمر حکیم"  :مانند تردید؛ موارد در -2

 (:  !)  تعجب عالمتكاربرد 

 می کار به نیز آن امثال و استهزا ندا، تاکید، نهی، امر، زنهار، التماس، دعا، نظیر عاطفی شدید حاالت سایر برای تعجب، از گذشته عالمت، این

 " !باش مواظب  !هولناک چه"  :مانند رود؛

 :» « (یا )  ( " ")  گیومهكاربرد 

 :مانند است؛ قرار بدین آن کاربرد و رود می بکار نوشته در ای جمله یا عبارت کلمه، کردن متمایز یا شده نقل سخن دادن نشان برای گیومه

 .” ام ندیده را او من“:گفت :مانند مستقیم؛ قول نقل کردن مشخص برای -1

 فنونگردآوری“  ،” اشاعه“  ،” سازماندهی“  چون هایی حوزه در بیشتر همایش های سخنرانی :مانند ها؛ موضوع عنوان کردن متمایز برای -2

 .بود آن امثال و ،”

 های برنامه موسیقی، کوتاه های قطعه ها، ترانه ها، کتاب فصول ها، مقاله کوتاه، های داستان کوتاه، شعرهای عنوان دادن نشان برای -3

 :مانند نشده؛ چاپ علمی های گزارش و درهمایش، شده ارائه های مقاله تلویزیونی، و رادیویی

 ” شب راه“  رادیویی برنامه    -    گنج جزیره کتاب سوم فصل”  سیاه لکه “    -    فراست رابرت”  برف غبار  “
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 " افتندی حضور کتاب شگاهینما در« نفر ونیلیم پنج» امسال " ؛ مانند:جمله انیم در یا واژه ای عبارت کردن برجسته یبرا -4

 (: -)  كوتاه فاصله خطكاربرد 

 " 1397 – 1398سال و یا "" 125 – 127صفحه "  :مانند ؛(ها تاریخ یا متن یک صفحات نظیر) عدد دو فاصل حد دادن نشان برای -1

 " روحی -جسمی های بیماریو یا " "  اجتماعی -اقتصادی اوضاع"  :مانند اصطالح؛ یا کلمه دو میان ترکیب دادن نشان برای -2

 "مشهد  –قطار تهران "   :مانند محل؛ دو فاصل حد دادن نشان برای -3

    :مانند سطر؛ انتهای در کلمه بریدگی دادن نشان برای -4

 –... منشی "  

 "گری ... 

 :( — ) بلند فاصله خطكاربرد 

 دوازده ای بشکه قرار به را نفت سرانجام"  :مانند معترضه؛ بیانی یا جمله، در سخن استمرار شکستن یا ناگهانی تغییر دادن نشان برای -1

 " .فروختند —نبود هم باالیی قیمت که— دالر

 " .کند حفظ را —او اشعار تمامی — او اشعار داشت تصمیم"  :مانند تاکیدی؛ تکرار دادن نشان برای -2

 نیست؛ الزم انتهایی فاصله خط و شود می آناستفاده آغاز در فاصله خط یک از تنها گردد، ختم جمله انتهای به معترضه بیان هرگاه :توجه

 " .نداشت دالیلکافی نیز خودش توجیه برای حتی که تصمیمی —شد راضی تصمیم آن به سرانجام"  :مانند

 (: ( ))  مانکكاربرد پرانتز یا ك

 با) ناشر این" و یا  " .شود موفق بار این که( امیدواریم هم ما) است امیدوار"  :مانند توضیحی؛ و معترضه عبارات یا جمالت سوی دو در -1

 " .است ناشران بزرگترین از یکی( کارمند 400

 " .دهد تحویل روز( 30) سی ظرف را کار میتواند که او گفت"  :مانند دهیم؛ نشان عدد با هم و حرف با هم را عددی بخواهیم هرگاه -2

 مقدمه،) خلدون ابن قول شبیه او قول"  :مانند شود؛ می درج متنی درون صورت به پانویس، جای به که، منابعی کردن مشخص برای -3

 " .است( 107ص ،1ج

 (هیفوز) نیحس امام دانیم  ؛ مانند:سابق نام به اشاره یبرا -4

 .اند نشده یانداز راه یشیسرما یها ستمیس( درجه 38) هوا یگرم وجود با ؛ مانند:جمله انیپا ای وسط در اطالعات افزودن یبرا -5

 :است ضروری زیر نكات به توجه كمانکپرانتز یا  مورد در

 شود نمی انجام گذاری نقطه گونه هیچ کمانک از پیش. 

 شود می گذاشته بیرونکمانک پایانی نقطه برسند، پایان به همزمان مطالب سایر و کمانک داخل مطلب هرگاه. 

 برد کار به توان می را تعجب و سوال عالمت تنها کمانک داخل مطلب پایان در. 
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 (: [])  كروشهكاربرد 

 افرادی حمله از نیز[ حسن] او  “ :مانند نحویجمله؛ ساخت تکمیل یا ابهام رفع منظور به قول، نقل به افزوده اطالعات دادن نشان برای -1

 .”داد تن اسارت به[ و گریخت] آزادی از نباید “و یا  .”جست شرکت جنگ در که بود

 " .بود کرده نقل[( پنجم بخش یا] پنجم فصل) کتاب همان از را مطلب این"  :مانند دیگر؛ کمانکی داخل در کمانک جای به -2

 ) ... (: نقطه سهكاربرد 

 چون هایی فرهنگ" و یا  " .نبودند جسم توسط تحمل قابل نیروها این  ..." :مانند شده؛ حذف کلمه چند یا یک دادن نشان برای -1

 " .اند دسته این از...  و قاطع، برهان فارسی، فرهنگ لغتنامه،

 "... .جسم توسط اعمالی نیروهای"  :گردد؛مانند می افزوده آن به نیز پایانی نقطه گیرد، قرار جمله یک پایان در نقطه سه هرگاه -2

 " :گفت...  یآقا " ؛ مانند:اشخاص نام نگهداشتن محرمانه یبرا -3

 :).....( نقطه چند كاربرد

..... دارد یم مقرر که محرمانه اسناد یافشا مجازات قانون 2 ماده طبق" : مانند. کنند رها را مطلب یانتها ای ابتدا از یقسمت بخواهند هرگاه

 " .گردد یم محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به محرمانه اسناد مورد در

 :( “ ) تكرار نشانه كاربرد

  ؛ مانند:رود یم کار به شوند یم نوشته گریکدی ریز که مشابه کلمات تکرار از یریجلوگ یبرا

 اقدام یبرا یادار امور کل اداره "

 "“ “ یمال “ “ “ 

 ) }{ (: آكوالد نشانه كاربرد

 ؛ مانند:سازمان کی ماتیتقس و اجزا یمعرف یراب -1

 یادار علوم دانشکده

 اتیاله دانشکده

 یتیترب علوم دانشکده

 اتیادب دانشکده

 :مانند مورد؛ یک به واژه چند دادن تعمیم برای -2

 مداد

 کاغذ

 تراش

 کن پاک

 دانشگاه مشهد

افزار نوشت  
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 ) / (: مورب خطیا  زیمم نشانه كاربرد

 1385/12/6 ؛ مانند:یادار نامه در خیتار یاجزا دادن نشان یبرا -1

 یآقا جناب /خانم سرکار ؛ مانند:شود یم استفاده( ا)یمعادل یجا به یسینو خالصه در -2

 :یادار نامه در ممنوع یها نشانه

 است یرسم یادار نامه که چرا تعجب عالمت. 

 یحیتوض یها گزارش در مگر) شود یم مطرح( خواهش /تقاضا) یدرخواست جمله صورت به یادار نامه در سوال و پرسش، عالمت 

 .(ندارد یرادیا سوال عالمت آوردن که ها پرسشنامه و

 (.است مجاز نقطه سه آوردن که خداوند جالله نام در مگر) کند یم شبهه جادیا که چرا نقطه سه 

 :نوشته در عداد ا نوشتن شیوه

 .شود یم محسوب کلمات انواع از یکی زبان دستور در رقم و عدد

 .شود یم دهینام معدود روز و عدد پنج، کلمه روز، پنج مییگو یم یوقت: مثال

 :شوند یم میتقس دسته چهار به اعداد

 یاصل (1

 یبیترت (2

 یکسر (3

 یبیتقر (4

 3-1-2 ،1-1 ،1:  مانند( دهند یم لیتشک را شمارش اساس) :یاصل اعداد

ستیب ششم،:  مانند. ندیگو یم هم( حالت کننده انیب)یوصف اعداد را یبیترت اعداد -( باشند یم معدود مرتبه دهنده نشان) :یبیترت اعداد

 نیوششمیس کم،یو

 0.4 صدم، پنج:  مانند( دهند یم نشان را نیمع مقدار از یجزئ که حیصح اعداد از یقسمت) :یكسر اعداد

 هزار سه دو: دارد دیترد یواقع انیب در سندهینو که رندیگ یم قرار استفاده مورد یزمان -( اند نیتخم و بیتقر دهنده نشان) :یبیتقر اعداد

 نفر

 :درشت اعدادشیوه نوشتن 

 (نوشت کنارش در را آن طبقه و داد قرار ردیفی در را رقم سه هر) جست بهره تقطیع روش از توان می -1

 میلیارد 4800: مثال

 .شوند تکرار طبقه هر های واژه با باید دارد وجود تقریبی فاصله آنها میان که میلیونی و هزاری اعداد -2

 .شود می مصرف ایران در سیگار نخ میلیارد 55 تا میلیارد 50 ساالنه: مثال
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 :یادار یها نوشته در ها واژه یبرخ حیصح كاربرد

 .است حسب بر وفق، بر طبق، بر برابر، اساس، بر یمعنا به « :  االمر حسب» 

 و شده صادر یمقام چه یسو از دستور که نکته نیا کردن مشخص منظور به هیپا بلند مقامات یها دستور ای اوامر و ابالغ یبرا 

 .ردیگ یم قرار استفاده مورد است، کدام آن یاجرا ضرورت

 الفرموده حسب /الخواهش حسب /شیالفرما حسب: نادرست یها واژه 

 امر به بنا /اساس بر /دستور به بنا: نیگزیجا یها واژه 

 .رود یم کار به باشد فرستنده از باالتر رده کی یادار نامه مخاطب هرگاه « : استحضار» 

 .رود یم کار به گردد یم ارسال ای و شود یم میتقد یجا به احترام و ارادت ابراز یبرا « : گردد یم فادیا /شود یم فادیا» 

 .است«  دیکن اقدام » ،« کرده یبررس » ،«شود اتخاذ یبیترت » یمعنا کننده انیب بیترک نیا « : دییفرما مقرر» 

 شود یم استفاده یفعل بیترک نیا از اریاخت صاحب مقامات یبرا یادار دستور کردن مشخص یبرا. 

 شود یم خواسته مخاطب از اقدام جهینت اعالم و شود یم نوشته تر نییپا مسئول به باالتر مقام یسو از دستورها نیا معموال. 

 :اداری های نوشته در نگارش اصول

 :نویسی ساده اصل

  .نویسی عامیانه نه است، گفتاری زبان به نگارش زبان کردن نزدیک منظور

  :باشد موثر نویسی ساده اصل به رسیدن در تواند می زیر موارد

 فهم قابل و ساده های واژه بردن کار به 

 ذهن از دور اصطالحات از کمتر استفاده و عربی و خارجی کلمات برای فارسی رایج های معادل بکارگیری 

 فروشی فضل و خودنمایی از پرهیز 

 اداری های کاری مالحظه و گویی ابهام از پرهیز  

 :نویسی كوتاه اصل

 .شود یم یاصل امیپ فهم در یدشوار باعث الزم، ریغ و مکرر یها فیتوص ،یاضاف لیتفص و شرح

 :باشد می موثر زیر موارد اداری های نوشته کردن کوتاه در

 باشد داشته وجود گفتن برای چیزی که نوشت باید صورتی در. 

 شود مشخص اصلی پیام نوشتن، از قبل. 

 دیزیبپره( خود خواسته یبرا فراوان لیدال) الزم ریغ اتیجزئ شرح از. 

 رساند می را خواسته بودن جدی ها، نوشته در کمتر لغات. 

 است کافی کوتاه جمله دو یا یک نامه مقدمه برای. 

 شود ارائه واضح پیام. 

 شود انتخاب ترین مناسب مترادف واژه چند از. 

 است کلمه 25 حدود جمله باالی حد. 
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 است معقول جمله کلمه، 15 حد در. 

 است مطلوب ای کلمه 160 بند یک. 

 .نشود نویسی کوتاه فدای نوشته هدف : نكته

 :نویسی زهیپاك اصل

 فرهنگ نداشتن ،یناآگاه ،یسواد یب رینظ ییها اتهام: است تمسخر و ریتحق ن،یتوه رواج ها، واژه نادرست یریگ کار به عوارض از (1

 .شود یم دهید وفور به ها سازمان نیمنتقد به یرسم پاسخ در که است یواژگان جمله از تیشخص و ادب و

 ریغ در است، یهیبد» رینظ یعبارات دنید: است جیرا یادار یها نامه یبرخ اتیادب در زین امور انیمتصد و نیمخاطب کردن دیتهد (2

 .است مطلب نیهم یایگو یادار یها نوشته یبرخ انیپا در« ...نصورتیا

 :نویسی یفارس اصل

 .اندازد یم خطر به را یفارس زبان تیموجود ،یفارس ریغ واژگان بردن کار به (1

 .باشد شده استفاده کمتر خارجی و عربی کلمات از آن در که است نگارشی منظور (2

 :نویسی مستدل اصل

 .باشد دفاع قابل شود، می اصلی پیام ارائه به منجر که دالیلی شود سعی باید اداری های نوشته در (1

 بر باید پس. شود یم خواننده نظر در سندهینو شدن مقدار یب و خوار سبب مشکالت یبرخ یینما بزرگ و یواه لیدال آوردن (2

 .باشد احتمالی های ورزی غرض و جویی انتقام از دور به و اداری های واقعیت مبنای

 :نویسی درست اصل

 (ها جمله ساخت قواعد) فارسی زبان دستور رعایت (1

 (امالئی غلط نداشتن) فارسی خط دستور رعایت (2

 :نویسی رسا اصل

 .باشد می سندهینو منظور از خواننده درست درک ،یسینو رسا اصل هدف (1

 :شود یم ممکن ریز موارد تیرعا با درک سهولت و انیب یروشن و نوشته ییرسا (2

 ابهام نداشتن 

 گذاری نشانه رعایت 

 :واژه نشیگز اصل

 .است شتریب افکارش انیب بر او تسلط باشد، تر گسترده سندهینو لغات دامنه چه هر

 :است ضروری زیر موارد رعایت واژه بهترین گزینش در

 معتبراست های نامه واژه درستی، معیار. 

 باشد سازگار آن اصول با و هماهنگ رسمی زبان با باید کلمه 

 یها واژه با مخاطب ارتباط تا شود تیرعا اعتدال حد دیبا. سبک یاقتضا لیبدل مگر عامیانه، نه و باشد خاص و فنی باید نه واژه 

 .باشد راحت نوشته
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 :زوهم نویسیر -فصل پنجم 
 سوابق شامل خالصه صورت به یا نوشته :( كارنامک:  یفارس ادب و زبان فرهنگستان یشنهادیپ واژه) رزومه مفهوم

 .شود یم هیته گرانید به فرد ییشناسا هدف با که شخص یاجتماع تیموقع و یلیتحص ،یتجرب ،یکار

 .شود یم گرفته نظر مورد شخص از اطالعات اما شود یم میتنظ نفعیذ یها سازمان توسط رزومه یگاه

 م؟یسیبنو گذار ریتأث یا رزومه چگونه

 دیباش داشته نظر مورد را آنان یها یعالقمند و دیکن قیتحق( کارفرما)کننده درخواست مورد در رزومه میتنظ از شیپ. 

 ندارد یزبان دستور ای یا کتهید رادیا چیه دیابی نانیاطم و دیسیبنو دقت با. 

 دیکن استفاده( شده نوشته) یحالت نه و( نوشتم) یکنش و حال زمان افعال از. 

 دیکن زیپره عبارات و کلمات تکرار از. 

 دیکن استفاده ینوشتار وهیش کی از رزومه نوشتن طول در. 

 صفحه دو در حداکثر ستیبا یم رزومه A4 شود هیته. 

 نشود مشکل دچار کردن اسکن ای کردن فکس در و بوده نواز چشم هیاول نگاه در که شود میتنظ یا گونه به ستیبا یم رزومه .

 .است مناسب آن در یکاف اندازه به دیسف یفضا زانیم گذاشتن

 دیکن استفاده یگذار بولت از ای دهیکش خط آنها ریز مطالب بر دیتاک منظور به 

 شود ذکر معرف نام ازین صورت در. 

 دیبپرداز شتریب یگروه یهمکار روح ،یریگ میتصم توان ،ینوآور ،یامانتدار صداقت، مانند خود یتیشخص یها جنبه به. 

 دیکن زیپره« کنم یم فهیوظ احساس» ،«است مردم به خدمت فقط هدفم» مانند جیرا و شعارگونه مطالب نوشتن از. 

 دیباش قائل احترام زین خود تیشخص یبرا دیآور یم بجا را احترام کمال آنکه ضمن. باشد داشته یادار و یرسم حالت دیبا رزومه. 

 باشد دفاع قابل و مستند دیبا دیسینو یم آنچه که دیباش داشته توجه و دینکن اغراق خود یها مهارت و تجربه انیب در. 

 دیکن همراه یعلم اصطالحات با را خود یعلم و یشغل یها مهارت. 

 :رزومه کی خام فرم

 صفحه دو شما رزومه که یصورت در .دیده قرار صفحه یباال در را خود تماس تلفن شماره و آدرس ،یخانوادگ نام و نام :یتماس اطالعات -1

 .دیینما درج زین دوم صفحه یباال در را یتماس اطالعات شد،

 .دیکن ذکر زین را خود تأهل تیوضع و مذهب تولد، محل و خیتار که است الزم موارد یبرخ در :یشخص اطالعات -2

 موسسه)دانشگاه نام ستیبا یم بخش نیا در. است آن نیتر نییپا تا یلیتحص مدرک نیباالتر از التیتحص درج بیترت :یرسم التیتحص -3

 .گردد درج معدل و مدرک اخذ سال ش،یگرا ل،یتحص محل کشور و شهر ،(یعال آموزش

 آورده مدرک اخذ سال و نوع با همراه است، شده گذرانده آنها در رزومه با مرتبط یها مهارت که یا موسسه نام :یتخصص یها مهارت -4

 .شود یم

 .شود ذکر الزم است زین این موارد :رزومه میتنظ موضوع با مرتبط یها آموزش ریسا و نارهایسم ها، كارگاه -5

 سوابق در ریز موارد درج  .دیکن درج را رزومه میتنظ موضوع با مرتبط سوابق (:رزومه میتنظ زمان به کینزد سوابق) یكار سوابق -6

 :است یضرور یکار
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 تاکنون...از ای ،...تا...از صورت به سمت یتصد ای یکار به بودن مشغول زمان. 

 ییایجغراف مکان ذکر با اشتغال محل موسسه ای و سازمان 

 یتصد مورد یپست ای یشغل عنوان 

 دیا کرده یم کار آنها با که ییافزارها نرم ای زاتیتجه لزوم صورت در و یکار الزم یها مهارت با همراه مرتبط یشغل فیوظا. 

 دیا افتهی دست آنها به شغل آن یتصد زمان طول در که یمثبت موارد ریسا و ها ارتقا ها، پاداش. 
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گانی -فصل ششم   بای
 :یگانیبا فیتعر

 وقت اسرع در نحویکه به ، معین روش طبق بر ، مدارک و اسناد حفاظت و نگهداری و تنظیم ، بندی طبقه فن از عبارتست بایگانی 

  . کرد پیدا دسترسی اسناد آن به بتوان وقت و انسانی نیروی ، هزینه حداقل صرف با و سهولت کمال با و

 شود می گفته نیز شود می نگهداری آنجا در معین ضوابطی طبق مدارک و اسناد که محلی به بایگانی .  

 :بایگانی اهمیت

  . شود توجه نکته سه به باید بایگانی اهمیت و ارزش بیان برای

  ( قضاوت سند و حقایق بیانگر)  اسناد تاریخی ارزش (1

  ( …و ماموریتها با رابطه در افراد و سازمان تغذیه منبع و خود گذشته با سازمان اتصال حلقه)  بایگانی اهمیت (2

 ( اسناد از حفاظت)  بایگان نقش (3

 :ویآرش فیتعر

  .شودمی نگهداری آنجا در دائمی بطور زائد اوراق امحاء و ارزشیابی ، تفکیک از س، پارزش با مدارک و اسناد که است محلی

 : اسناد نگهداری زمان مدت نظر از بایگانی انواع

 : جاری بایگانی  -1

 طبق. شود می نگهداری آنجا در صادره های نامه صدور و وارده های نامه بایگانی دستور صدور از پس سال 2 بمدت اسناد که است محلی

 .ماند خواهد باقی جاری بایگانی در سند یا پرونده آن ، دارد قرار سند یا پرونده با مستمر ارتباط در سازمان مادامیکه تا تعاریف از برخی

 : جاری نیمه بایگانی  -2

 پرونده گونه این به مراجعه . شود می نگهداری آنجا در سال سه بمدت جاری بایگانی مراحل طی از پس اسناد و ها پرونده که است محلی

 .شود می رجوع آنها به سازمان نیاز و مورد بر بنا و نبوده مستمر معموالً ها

 : راكد بایگانی -3

 اسناد  . شوند می نگهداری سال 25 مدت به و منتقل آنجا به زائد اوراق امحاء و ارزشیابی ، تفکیک از پس جاری نیمه های پرونده که محلی 

  . شوند نگهداری و بندی دسته جداگانه بطور باید راکد و جاری نیمه ، جاری های پرونده و

 :اسناد نگهداری محل و شیوه نظر از بایگانی انواع

 : متمركز نظام یا سیستم ـ الف

 صورت( کل بایگانی) مرکزی بایگانی در فقط ها پرونده نگهداری و تنظیم ، گذاری کد ، بندی طبقه قبیل از بایگانی امور کلیه شیوه این در

  . بود نخواهد ها پرونده نگهداری یا و جداگانه بایگانی داشتن به مجاز ها رده سایر و گیردمی
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 : متمركز نیمه سیستم ـ ب

 را مربوطه اسناد و ها پرونده و بوده مستقل بایگانی ایجاد به مجاز نیز رده مجموعه زیر از سطح اولین ،مرکزی بایگانی بر عالوه شیوه این در 

  . نمایند می نگهداری

 : پراكنده یا متمركز غیر سیستم ـ پ

  . باشند می خود به مربوط اسناد و ها پرونده نگهداری به مجاز و بوده مستقل بایگانی دارای مختلف سطوح در ها رده کلیه شیوه این در 

 :شده یبند طبقه اسناد بایگانی

 . شوندمی نگهداری متمرکز طور به باشند می ویژه اسناد شعبه دارای که هایی رده در سری بکلی و سری بندی طبق دارای سنادا -1

  . شود می نگهداری رده مرکزی دبیرخانه توسط ها رده سایر در بندی طبقه دارای اسناد -2

 :پرونده

 یک در تأخر و تقدم رعایت با و ترتیب و نظم رعایت با که خاص شخص یک یا و مشخص موضوع یک به مربوط اسناد از است ای مجموعه

 . باشد شده نگهداری کالسور یا پوشه

 :سند

 سازمان یک وظایف اجرای در مصوب های نامه آیین و مقررات موجب به که شود می گفته مضبوط و منقوش ، مکتوب از اعم سابقه نوع هر به

 .باشد نگهداری ارزش دارای و آمده بوجود

 :بندی طبقه دارای سند

 دسترسی برای الزم هایمحدودیت تعیین و آن غیرمجاز افشای از جلوگیری منظوربه و بوده حفاظتی ارزش دارای آن اطالعات که است سندی

  .گیردمی قرار محرمانه و محرمانه خیلی سری، سری، کلیبه بندی طبقه نوع چهار از یکی در ،

 :پرونده میتنظ

 باید اسناد تنظیم برای .گویند می پرونده تنظیم را اسناد بندی طبقه در شده تعیین گروههای از هریک در ها پرونده کردن ومرتب منظم

 : گیرند قرار توجه مورد ذیل نکات

  اسناد منطقی و صحیح چینش یا جایگزینی (1

 اسناد چینش در تأخر و تقدم رعایت (2

  ضروری غیر و تکراری اسناد نگهداری از اجتناب (3

  ( برگ 120)  پرونده های برگه تعداد رعایت (4

  پرونده اطالعات(  فرم)  برگه و برچسب نصب (5

 :پرونده برچسب

 ، موضوع ، شماره مانند کلی مشخصات حاوی و نصب آنها روی بر ها پرونده شناسایی برای که فرمی از عبارتست سرلف یا پرونده برچسب

  .باشد می مشابه موارد سایر و تشکیل تاریخ
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 :زونكن ای كارتن برچسب

 .شود می نصب آنها روی زونکن یا کارتن در موجود اسناد یا ها پرونده شناسایی بمنظور که موضوع یا کد مانند مشخصاتی حاوی فرمی

 :شناسه یا كد تعریف

 یا حرف یا عدد بصورت تواند می که قراردادی عالمت یک به حروف یا اسم یا موضوع یک تبدیل از عبارتست رمز عالمت یا شناسه یا کد

 . باشد مورد دو هر از ترکیبی

 :بایگانی نظر از بندی طبقه تعریف

 وجود مشترک و خاص موضوع یک حداقل آنها میان که هایی دسته به مدارک و اسناد بندی تقسیم از عبارتست بایگانی نظر از بندی طبقه

  . باشد ذیل خصوصیات دارای و داشته

 . باشد مشخص سند دقیق محل که شکلی به : اطمینان (1

 . باشد دسترسی قابل زمان کوتاهترین در و بسادگی که ای بگونه : سرعت (2

 . باشد فهم قابل مجری برای و میسر بسادگی آن اجرای که طوری : سهولت (3

 . باشد انعطاف قابل احتمالی تغییرات با : پذیری انعطاف (4

  . باشد داشته گسترش قابلیت لزوم صورت در : پذیری توسعه (5

 :یگانیبا یها روش

به اشکال زیر  آن موارد ریسا و جغرافیایی مناطق نام سازمانها، نام افراد، نام مانند هاییشاخصه اساس بر اسناد روش این در : اسمی روش

 . شوند می بندی طبقه

 ( ها لغتنامه یا تلفن دفترچه مانند)  الفبایی روش (1

  خانوادگی نام دوم و اول حروف بندی گروه با ای شماره و الفبایی روش (2

 مسلسل یا متوالی گذاری شماره روش (3

 خانوادگی نام دوم و اول حرف اساس بر گذاری شماره روش (4

  الفبایی رمز شماره روش (5

  عدد و حرف روش (6

  سازمانی روش (7

 .شوند می تشکیلبه اشکال زیر  خاص موضوع یک عنوان تحت پرونده محتوای و عنوان اساس بر اسناد روش این در : موضوعی روش

  مقطع یا محدود گذاری شماره روش (1

 ای شماره موضوعی روش یا مرکب گذاری شماره روش (2

  دسیمال یا اعشاری گذاری شماره روش (3

  .باشد دان جزوه و کارتن یا تاریخ یا روش چند از ترکیبی است ممکن که : روشها سایر

 تاریخی روش (1

  دان جزوه یا کارتن روش (2

  ترکیبی روش (3
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 :یموضوع روش به یگانیبا اهداف

 اسناد نگهداری و حفظ در رویه وحدت و ترتیب و نظم ایجاد 

 مختلف سطوح در مکاتبات گردش در تسریع 

 مکاتبات گردش زمان و مالی ، انسانی منابع در جویی صرفه  

 اسناد به مجاز غیر افراد دسترسی از جلوگیری 

 نیاز مورد مدارک و اسناد به دسترسی در تسهیل 

 و امحاء و انتقال برای پروندهای تکلیف تعیین زمینه در تسهیل ... 

 مشابه و موازی مکاتبات از جلوگیری منظور به موضوع یک به مربوط اطالعات تمرکز 

 :(ایشماره – موضوعی روش) مركب گذاریشماره روش

 شامل؛ سطح چهار تا خاص شماره یک اختصاص با نیز موضوع هر و شده داده اختصاص شماره یک کلی عناوین از یک هر به روش این در

 کوچکتری هایبندی دسته به جزئی موضوعات یا عناوین و فرعی موضوعات یا عناوین اصلی، موضوعات یا عناوین کلی، موضوعات یا عناوین

 . شود می تقسیم

 موضوعات بین از ابتدا بترتیب باید و باشد می مکاتبات توزیع و تفکیک مسئول یا و دبیرخانه مسئولین عهده بر مکاتبات کد یا شناسه تعیین

 در و مورد ده از کمتر هرکدام برای که) کلی موضوع هر به مربوط اصلی موضوعات بین از سپس و داده تشخیص را نظر مورد موضوع ،کلی

 موضوع فرعی موضوعات بین نیزاز فرعی موضوع تعیین برای و مشخص را موردنظر موضوع( شود می موضوع 100 حداکثر شامل مجموع

 .نمود مشخص را فرعی موضوع( شود می موضوع 500 بر بالغ مجموع ر د و عنوان هر برای موضوع 10 از کمتر نیز مورد این در که) اصلی

 : گرددمی توجیه ذیل شرح  به 241213 کد نمونه سازمان در :1 مثال

  . باشد می‹‹  بودجه و مالی امور›› کلی موضوع کد بیانگر 24 عدد – الف

 . باشد می‹‹ دولتی درآمدهای››  اصلی موضوع کد بیانگر 12 عدد -ب

 . باشد می‹‹ دولتی غیر درآمدهای››  فرعی موضوع کد بیانگر 13 عدد – ج

 کشاورزی، آمدهای در مانند ریزتر موضوعات به ویژه کدهای اختصاص با تواندمی نیز دولتی های درآمد پرونده نیاز، صورت در – د

 . شود تقسیم...  و خدماتی فروشگاهی،

 : شود می توجیه ذیل شرح به 13 14 12 11 کد گرید نمونه سازمان در :2 مثال

  13« برنامه و طرح» کلی موضوع کد – الف

  13 14« روشها و هاسیستم» اصلی موضوع کد – ب

  13 14 12« عمومی هایسیستم» فرعی موضوع کد – ج

  13 14 12 11« مرخصی برگ صدور روش» جزئی موضوع کد – د

  :موضوعی بایگانی در وارده مكاتبات گردش سیر

  وارده سند روی بر کنترل مهر ضرب (1

  اندیکاتور دفتر در مکاتبه ثبت (2
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  موضوع تعیین از پس بایگانی به ارجاع (3

  کنترل مهر روی بر ها برگه تعداد و مشخصات ثبت (4

 بایگان توسط دبیرخانه به پرونده تحویل (5

 کننده اقدام به پرونده تحویل (6

  اقدام از پس دبیرخانه به پرونده عودت (7

 بایگانی به پرونده تحویل (8

  نامه نویس پیش تنظیم (9

  مربوطه مسئول توسط نویس پیش تأیید (10

  نامه تایپ (11

  نامه اشکال رفع (12

 مربوطه مسئولین توسط دوم و اول سپس و دوم برگه امضاء (13

 تاریخ و شمارگذاری (14

 دوم برگه روی بر بایگانی کد تعیین (15

  اول برگه ارسال و دوم برگه بایگانی (16

 :پرونده تشكیل چگونگی و مراحل

 کالسور یا پوشه اختصاص (1

 برچسب نصب (2

 راهنما فرم نصب (3

 تاریخ بترتیب مدارک الصاق (4

  برگه کنترل مهر ضرب (5

 :یگانیبا دستورات انواع

 . شود بایگانی شد اقدام ----- تاریخ -------- شماره نامه طی یا مذاکره طی - الف

 . شود بایگانی ------- تاریخ تا ------- دستور به یا دلیل به – ب

 . شود بایگانی ندارد اقدامی ------- دستور به یا دلیل به – ج

 :بندی طبقه فاقد اسناد عودت و درخواست نحوه

 ( کننده اقدام) مربوطه مسئول کتبی یا شفاهی خواست در (1

 بایگان توسط مربوطه فرم در پرونده یا سند مشخصات درج (2

 پرونده روی ارجاع تاریخ یادآوری فرم الصاق (3

  آن گیری پس باز برای بایگان توسط روز پایان در پرونده تحویل فرم کنترل (4

  بایگان توسط خروجی پرونده فرم در عودت تاریخ درج (5

 :نحوه نگهداری و بایگانی اسناد دارای طبقه بندی
 :بندی طبقه دارای اسناد بایگانی محل

  متمرکز صورتبه ویژه اسناد مرکز در سری بکلی و سری اسناد ـ الف

 رده همان مرکزی دبیرخانه در محرمانه خیلی و محرمانه ـ ب
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 :بندی طبقه دارای اسناد گذاری شماره روش

 ارجاعی برگه تکمیل ـ 1

 بندی طبقه بایگانی به سند ارسال ـ 2

  مربوطه محل در پرونده به ارجاعی برگه الصاق ـ 3

 درجه همان زونکن در وصول تاریخ اساس بر شده بندی طبقه سند دادن قرار ـ 4 

 :بندی طبقه دارای اسناد درخواست روش

  کننده اقدام یا مربوطه مسئول توسط درخواست فرم تکمیل ـ 1

  بایگان توسط ارجاعی برگه تکمیل ـ 2

 پرونده در سند بجای ارجاعی برگه جایگزینی ـ 3

  خروجی اسناد برگه در سند مشخصات ثبت ـ 4

 بایگان توسط سند به آن الصاق و یادآوری فرم تکمیل ـ 5

  متقاضی به سند تحویل ـ 6

  نامه عودت از پس متقاضی به درخواست برگه تحویل ـ 7

  بایگان توسط سند بایگانی و عودت تاریخ ثبت ـ 8

 :گرید رده به یا رده از پرونده انتقال

  جاری نیمه بایگانی به ضوابط انجام از پس و نگهداری مدت انقضای از پس جاری پرونده ـ 1

 راکد بایگانی به ضوابط انجام از پس و نگهداری مدت انقضای از پس جاری نیمه پرونده ـ 2

 آرشیو به ضوابط انجام از پس و نگهداری مدت انقضای از پس راکد پرونده ـ 3

 یگان یک یا واحد یک انحالل ـ 4

 دیگر رده به رده یک وظایف از بخشی واگذاری ـ 5

 :اسناد انتقال نحوه

 نسخه دو در دهنده تحویل توسط مربوطه فرم تکمیل ـ 1

 بایگان توسط موجود های پرونده لیست فرم در انتقال تاریخ درج ـ 2

 بایگان توسط ، انتقالی های پرونده تحویل اسناد نگهداری برای پرونده ایجاد ـ 3
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 یگانیبا اتاق مشخصات

 ساختمان در داشتن مرکزیت ـ 1

 آینده در پذیری توسعه و مکاتبات حجم با بایگانی وسعت تناسب ـ 2

 بندی تقسیم قابل و مستقیم زوایای داشتن ـ 3

  مناسب هوای و روشنایی ـ 4

 بایگانی محل درکف بویژه الزم استحکام از برخورداری ـ 5 

 تأمینی و حفاظتی امکانات از برخوداری ـ 6

 مرور و عبور لحاظ از تأمین ـ 7

 یگانیبا لیوسا از یبرخ

 ـ پوشه ـ استامپ ـ کنترل مهر ـ دوخت ماشین ـ( پانچ) منگنه ماشین ـ تلفن ـ قفسه انواع ـ صندوق گاو ـ ثابت یا دوار ، ریلی کمد ـ رایانه

 .صندلی و میز ـ رومیزی تقویم ـ گیره انواع ـ گیره جای ـ کش منگنه ـ جاسوزنی ـ کارتن ـ کالسور ـ زونکن
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 مدرییت اسناد -فصل هفتم 
 :یدفتر امور مدیریت

 بهبود و کنترل ،یهماهنگ موجب و باشد یم یادار یها نامه صدور و تهیه ثبت، و دریافت بر ناظر که است یروشهای و اصول مجموعه

  .باشد یم یسازمان سطوح کلیه در یادار یها نامه گردش یروشها

 اقدامها از نیز مذکور مراحل از کدام هر و شود یم صدور و یپیگیر ارجاع، ثبت، دریافت، شامل یادار یها نامه گردش سیستم یا یدفتر امور

  .باشد یبرخوردارم یتر یجزی مراحل و

 :رخانهیدب

 سیستم کننده هماهنگ و کنترل مرکز واقع در و نمایند یم وظیفه انجام یدفتر امور مسئول یواحدها عنوان به مدیریتها دفاتر و دبیرخانه

 .باشد یم یادار یها نامه گردش و یاموردفتر

 :یادار یها نامه

  .شود یم دریافت یا و تهیه یادار وظایف یاجرا در که است یادار مکتوب وسیله یک

 خانه دبیر و دفاتر در باشد فوق مشخصه سه فاقد که یادار یها نامه. کرد اشاره امضاء و تاریخ شماره، به توان یم یادار یها نامه ارکان از

 .شود یم داده بازگشت اصالح یبرا و شود ینم ثبت ها

 :یادار یادداشت

 و باشد شماره فاقد تواند یم و شود یم صادر و نوشته یسازمان سطوح طرف از یادار وظایف و امور در تسریع و یراهنمای و هدایت یبرا

  .باشد یم امضاء و تاریخ یدارا

 :یادار علوم نظر از یادار یها نامه انواع

  صادره -2 وارده -1 :یخروج ای ی ورود منظر از

  محرمانه -3 یادار -2 یشخص -1 :مخاطب نوع منظر از

  :شده یبند طبقه نامه انواع

  محرمانه (1

  محرمانه یخیل (2

  یسر (3

  یسر یکل به (4

 :یدفتر امور نظر از یادار یها نامه انواع

 یعطف یا یبازگشت یها نامه دسته (1

  پیرو (2

 ساکن به ابتدا (3
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 :یدفتر امور مدیریت یسازمانده عوامل

 .دیده وآموزش تجربه با کارکنان (1

 .یدفتر امور مدیریت سیستم و نظام نوع تعیین (2

  .یکار یروشها و سیستمها خرده تعیین (3

  .خانه دبیر نوع با مناسب مکان تعیین (4

  .خانه دبیر نوع با مناسب وسایل و ابزار تعیین (5

  .الزمه یها راهنما و دستورالعملها تهیه و تعیین (6

  .معین و مشخص کننده کنترل یوفرمها دفاتر تعیین (7

 :یدفتر امور متمركز نظام در ها خانه دبیر یشغل عناوین

 خانه دبیر یا دفتر رئیس  

 خانه دبیر یا دفتر رئیس دستیار یا معاون  

 ها نامه وصدور ثبت دفاتر یا ها نامه ثبت مسئول  

 ها نامه توزیع و یآور جمع مسئول 

 :یدفتر امور مدیریت در ها نامه تفكیک

 یعاد  

 یبازکردن  

 کنترل قابل  

 ینکردن باز یها نامه :  

 یخصوص یها نامه 

 ژهیو یادار یها نامه  

 :نامه كنترل

 .شود می برده کار به آنها محل تعیین همچنین صادره و وارده های نامه ثبت برای

 :كنترل یروشها

  یفرم تک کنترل (1

  ها نامه ارسال فرم طریق از کنترل (2

  ها نامه رسید دفتر طریق از کنترل (3

 ها نامه صادره و وارده ثبت دفتر طریق از کنترل (4

 : نامه كنترل فرم

 .نماید یم مشخص گیرندگان یبرا اقدام مهلت با همراه را مربوطه یواحدها کلیه و یارسال یها نامه مشخصات
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  : نامه یگذار كد

 و یشناسای امر یگذار کد وسیله به تا باشند یشناسای کد یدارا یواحدها کلیه باید نامه، گردش مسیر تعیین متصدیان کار تسهیل یبرا

  .یرد پذ صورت آسانتر ها نامه توزیع

 :یدفتر امور مدیریت یوفرمها دفاتر انواع

 

 وارده: های نامه اندیكاتور دفتر هایبخش

 .فیرد و شماره  -1

 .گذشته یهاشماره ذکر  -2

 .خیتار  -3

 .هانامه صاحبان  -4

 .دهیرس یهانامه شرح  -5

 .وستیپ  -6

 .ارجاع  -7

 .دهیرس یهانامه خیتار و شماره  -8

 :صادره یها نامه كاتوریاند دفتر یهابخش

 .پرونده شماره ستون  -1

 .هانامه عنوان  -2

 .فرستاده یهانامه شرح  -3

 .نامه رندهیگ /بعد یهاشماره  -4

 .وستیپ  -5

 .فرستاده یهانامه خیتار  -6

 پیروز و بهروز باشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


