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 اداری در سازمان هاینامه نوشتار و اهمیت و نقش  –گفتار یکم 

 تبادل در زیادی اهمیتاشخاص  منظور و قصد و وقایع ضبط و ثبت شیوه ترین ساده عنوان به نوشتار

 مدیریت و نظام کارآیی در موثر و مهم عامل یک عنوان به و دارد برعهده سازمانی و اداری ارتباطات و اطالعات

 سازمانیارتباط برقراری در  ابزار مفید و ضروری یک اداری نامه های رو این از شود؛ می محسوب سازمان

 انهایسازم کارکنان تمامی برای آنها تنظیم و نگارش چگونگی و کاربرد نامه های اداری از اطالع. محسوب می شود

 .می باشد ضروریالزم و  اداری مهارت یک عنوان به توزیعی و تولیدی آموزشی، اداری،

 نای و کنند می استفاده اداری مختلف های نامه از ارتباطات برقراری و اطالعات تبادل برای سازمانها

م نر ورود با حاضر زمان در. دارد مستقیم ارتباط آن تشکیالت و واحدها توزیع و ها فعالیت حجم به موضوع

. است دهکر پیدا بیشتری اهمیت اداری های نامه سازمانی، عرصه بهاتوماسیون  و ارتباطیو سخت افزار های  افزار

 نوشتار اهمیت تنها نه سازمانها، در( PaperLess)کاغذ نبدو روشهای و اتوماسیون های اداری وسیع کاربرد با

 .باشد می تاکید مورد آن از موثر و صحیحوسیع،  استفاده بلکه است، نیافته کاهش اداری

 اداری در ارتباط های اداری و سازمانی: اهمیت استفاده از نامه های

o  وب می شود و با ثبت پیام نویسنده قابلیت اسناد پیدا می کند.محسنامه ی اداری یک سند 

o .با ثبت پیام نویسنده در بستر نامه ی اداری، فهم مشترکی بین وی و خواننده ایجاد می شود 

o و بایگانی پیدا می کند. نامه اداری به عنوان یک سند مهم، قابلیت حفظ و نگاهداری 

نواع ا برای نویسنده نامه ی اداری مفهوم و مقصود خود را با نوشتار به خواننده منتقل می کند و هر چند

به موارد زیر به عنوان مشخصه نوشتاری خوب  توان می اما کرد؛ ذکر معینی یا واحد های توان ویژگی نمینوشتار 

 :کرد اشاره

 .کند ناآش نویسنده با مقصود را خواننده و باشد روان و آشکار باید نوشته ؛پیام و محتوا مفهوم، نظر از -1

 ند وک تفریط و افراط کار این در نباید نویسنده ولی است، نوشته ضروریات از سادگی ؛نویسی ساده -2

 .باشد مبهم و پیچیده کلمات و جمله از عاری و بوده رسا و شیوا حال عین در و روان و ساده او نوشته

 .کنید زپرهی توهین و فحاشی همچنین و رکیک و زشت الفاظ استعمال از فکر؛ پاکی و قلم عفت رعایت -3
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 اب نوشته در بحث مورد مطالب و معانی منطقی و طبیعی ربط و تناسب آمدن فراهم ؛موضوع وحدت -4

 .گویند موضوع وحدت را یکدیگر

 .نوشتار در اختصار رعایتو  خواننده ذهن آمادگی برای مقدمه آوردن -5

 .بیگانه و دشوار های واژه بکاربردن از دوری -6

 .فارسی خط دستور و کلمه صحیح امالی رعایت-11

 .نوشتار در گذاری نقطه و گذاری نشانه قواعد رعایت-11

 .نگارش در نظافت و ترتیب و نظم ،خط بودن خوانا-12

 .مستقل و جدا (پارگراف)بند قالب در مطالب آوردن-13

 .مخاطب توقعات و روحیات به توجه و نوشتار آهنگ بودن موزون-14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ی اداریهانامه  دو استاندار مراحل نگارش اداری -گفتار دوم

 :نماید سپری را زیر مراحل باید نویسنده اداریی  نامه یک نگارش برای

 ندهنویس و گیرد می قرار تجسس مورد نامه ارشنگ لزوم مرحله این در: نگارش از قبل های بررسی -یکم مرحله

 ناکنوکند.  می پیدا یقین نامه نگارش لزوم به و داده قرار کنکاش مورد را خود منظور و مقصود انتقال های راه

 .بپردازد خود نظر مورد موضوع زمینه در سوابق و اطالعات گردآوری صدد در باید نویسنده

 رمختص)نگارش وسعت نامه، نوع نامه، ماهیت باید مرحله این در: نویس پیش یا مقدماتی نگارش -دوم مرحله

 مشخص نویسنده برای نامه گیرنده رونوشت واحدهای یا و افراد ،نامه هدف و موضوع گیرنده، ،(بودن مفصل یا

 .شود معین و

 حسب رب حتی و بار یک را متن نویسنده آخر در: نامه نهایی نگارش و اصالح و نویس پیش بررسی -سوم مرحله

 صحیح امالی فارسی، زبان دستور رعایت قبیل از را آن نگارشی اصالح و کند می مطالعه بار چند ضرورت

 برای و امضاء نهایی تایید جهت وآنگاه می کند اصالح ومی دهد  قرار توجه مورد را ...و گذاری نشانه کلمات،

 .کند می ارسال دهنده سفارش یا مافوق مقام
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پس از تایید نهایی و امضای نامه ی اداری اقدام به ثبت نامه در سیستم دبیرخانه می کنیم  ثبت نامه های اداری:

البته در سیستم های اتوماسیون کنونی با ایجاد نامه و تایید به ارسال آن به شکل خودکار عمل ثبت نامه ی اداری 

ن تا خصوصیاتی مانند: امکا به سند است موجودیت و هویت بخشیو اسناد انجام می گیرد. علت ثبت اسناد؛ 

ست که ا ثبت دبیرخانهردگیری، قابلیت استناد، جست و جو در بایگانی و ... بر آن بار شود؛ به واقع با انجام 

 پیدا می کند. اداری، مالی و حقوقیاسناد)نامه ی اداری( در سازمان ایجاد می شود و هویت 

 ، سازمان ملی استاندارد(:1332تجدید نظر مهر 373 )استاندارد شمارهویژگی های ساختاری نامه ی اداری

به نام خدا و نشان جمهوری اسالمی ایران در وسط، نشان اداری در سمت راست، تاریخ و شماره و  سرلوحه:

 پیوست در سمت چپ سرلوحه قرار می گیرد.

میلی  4/25میلی متر؛ از حاشیه سمت راست  1/33فاصله لبه کاغذ از حاشیه سمت چپ  حاشیه های متن نامه:

میلی  51تا  4/25میلی متر؛ تا آخرین سطر نوشته بین  71تا  51متر؛ فاصله لبه کاغذ تا سطر آغازین از باال بین 

 متر می باشد.

 میلی متر می باشد. 4/25است میلی متر و حاشیه سمت ر 24فاصله موضوع تا سطر آغازین  فاصله عنوان:

 .و فاصله حاشیه آن رعایت شود از آخرین سطر متن نامه به اندازه دو خط فاصله داشته باشد فاصله امضاء:

و بین کلمه ها و نیز نشانه های سجاوندی با کلمه بعدی یک بوده میلی متر  12فاصله بین سطرها  فاصله سطرها:

 فاصله)تایپی( وجود داشته باشد.

و برای نامه  (میلی متر 237*211با ابعاد ) A4از کاغذ  متنبیش از پنج سطر  بابرای نامه هایی  اندازه نامه ها:

 استفاده می شود. (میلی متر 211*143با ابعاد ) A5ا کمتر از پنج سطر متن از کاغذ هایی ب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 نامه اداری از نظر ماهیتتعریف نامه ی اداری و انواع  -گفتار سوم

باشد، نامه محسوب می شود؛ زیرا امضاء نشان دهنده  امضاء)تایید(نوشته ای که دارای  تعریف نامه:

 صر به فردمنحامضاء کننده و  هویتباید مشخص کننده  امضاءنویسنده و فرستنده پیام متنی است.  قصد و اداره

 نداشته باشد. دخل و تصرفو قابلیت  باشد

 (کشور استخدامی و اداری امور سازمان اختصاصی 7 یا و عمومی 116 شماره نشریه)اداری مکاتبات دستورالعمل بنابر

 وزارتخانه، خارج و داخل در ارتباط وسیله عنوان به و باشد اداری موضوع چند یا یک حاوی که ای نوشته هر

 .شود می نامیده اداری ی نامه گیرد، قرار استفاده مورد موسسه یا سازمان

 بودن دارا با و باشد سازمانی و اداری های پیام حامل که است ای نوشتهتعریف نامه ی اداری: 

 نامه ی اداری می باشد. شود امضاء مجاز و مسئول مقام توسط خاص شکلی چهارچوب

 :از استعبارت ویژگی نامه ی اداری  با توجه به تعریف

 پیام متن نامه ی اداری باید مرتبط با موضوع سازمان)داخلی و : سازمانی و اداری های پیام

 ی اداری نخواهد بود. هلی ناماین صورت نامه بوده ود و در غیر خارجی( باش

 اشاره به ارکان نامه ی اداری دارد.: خاص شکلی چهارچوب 

 اشاره به وجود صالحیت در انجام اعمال اداری دارد.: مجاز و مسئول مقام 

  :شود می تقسیم زیر موارد به ماهیت)محتوا( نظر از اداری های نامه

 سطوح در معموالً ها نامه این است؛ خواننده به اخبار رسانیدن نگارنده هدف ها، نامه این در :خبری های نامه

 العیه.مانند اط ،شود می  بدل و رد سازمانی مختلف

 واحد، فرد،) مجموعه زیر مخاطب یا گیرنده و است رییس یا مدیر نویسنده ها نامه این در :دستوری های نامه

 ای کار انجام غالباً و بوده متداول سازمانها در ها نامه این نگارش. باشد می وی...(  و مدیریت اداره، دایره، شعبه،

 ، مانند: آیین نامه، دستور العمل و ... .دهند می دستور را فعلی

 است آن مامور که را ای پروژه اجرای یا کار انجام خواهد می مخاطب از که است ای نامه :بازدارنده های نامه

 و بر ترک فعل و نهی تاکید دارد، مانند اخطاریه. کند متوقف
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 این و هستند رده هم و سطح هم سازمانی لحاظ از گیرنده و فرستنده معموالً ها نامه این در :هماهنگی های نامه

 ، مانند بخش نامه.شود می نگارشماموریتها  و وظایف اجرایی هماهنگی انجام منظور به نامه

ه ب پایینی سطوح از معموالً ها نامه این. دارد بر در را نامه نویسنده درخواست و تقاضا :درخواستی های نامه

  داریا مانند درخواست مرخصی ودرخواست شخصی درخواست شکل به و شود می نوشته سازمان باالیی سطوح

 .شود می تنظیممانند درخواست خرید 

 اطالع کسب خاصی موقعیت و مورد یا موضوع وضعیت، از نویسنده نامه این در :استعالمی یا پرسشی های نامه

 ، مانند: استعالم سوابق بیمه، استعالم عدم سوء پیشینه و ... .کند می پرسش و

 و ... را می توان نام برد. ها دعوتنامه و تشکرآمیز های نامه تقدیرنامه، :تشریفات و عاطفی های نامه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 نامه های اداری از نظر کاربرد شناختاصول نامه نگاری اداری و  -گفتار چهارم

 به شرح زیر است: اداری نگاری نامه بر ناظر اصول

 از طوالنی و زیاده نویسی و شرح غیر ضروری باید پرهیز  نویسی: جامع و رعایت کوتاه، مختصر اصل

 مقصود خود را به تمامی به مخاطب برسانیم.نویسنده و  شود

 کاربرد و  ایجاز ها و عبارت های پیچیده، ایهام،از کاربرد کلمه  نویسی: شفاف و رعایت ساده اصل

 خواننده به سادگی منظور نویسنده را دریافت کند. ید خودداری شود تاباادبی  صنایع لفظی و معنوی

 و توجه به سلسله مراتب  به افرادرعایت احترام اداری  اداری: تشریفات شکلی و آداب رعایت اصل

نامه و سند ضروری  ،و رعایت تشریفات شکلی خاص در انجام اعمال اداری و نگارش و ثبت سازمانی

 است.

 :کاربرد نظر از اداری های نامه شناخت

 تصمیم های که توسط هیات وزیران)قوه مجریه( گرفته شده و ابالغ می شود. :نامه تصویب

 اجرا معرض در و وضع دارصالحیت مقامات که شودمی گفته مقرراتی به نامهآیین :(Regulation)نامه آیین

 اساًاس که باشد مواردی در خواه باشد؛ موضوعه قوانین از قانونی تشریح و اجرا تسهیل آن هدف خواه. گذارندمی

معموالً و  مقامات ارشد سازمان می باشندجمعی از . صادر کنندگان آیین نامه عموماً استنشده وضع قانونی

 .داردو مخاطبان گروهی  بودهبرگرفته از قوانین و مقررات باال دستی 
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 بالغا منظور بهصادر و  ها نامه آیین و قوانین اجرای تسهیل برای که هستند هایی دستور (:Circular)نامه بخش

اداری، وظایف و ماموریتها شغلی صادر و ابالغ می شود. صادر کننده بخش نامه یک مقام صالحیت دار  مقررات

 اداری می باشد و بخش نامه صادر شده در حوزه صالحیت وی حاکم و معتبر است.

که شرایط، وضعیت، چگونگی، موضوع، نحوه ی تصمیم هایی هستند  ( یا شیوه نامه:Guideline)دستورالعمل

انجام، زمان، مکان و ... وظایف و ماموریتهای شغلی را مشخص و معین می کنند. شیوه نامه در سطح کارشناسی 

 سازمان تهیه و تنظیم می شود و توسط مدیران سازمان تایید و ابالغ می شود.

تصمیم های است که نوع اشتغال، نوع شغل، شرایط، وضعیت، وظایف، مکان، زمان و ... کارکنان  :اداری حکم

را در سازمان مشخص و معین می کند؛ مانند: حکم کارگزینی، حکم مرخصی و ماموریت، حکم انتصاب، حکم 

را شدن اختیار و امتیاز( انتقال و ... . ویژگی احکام اداری، خاص منابع انسانی بودن، فردی بودن و ایجاد حق)دا

 و تکلیف)مسئولیت و پاسخگویی( برای فرد و سازمان می باشد.

 مولمع طور به. است رسمی هایجلسه مصوبات و مذاکرات حاوی که شودمی گفته تصمیمی به :صورتجلسه

 اشد.بمی  جلسه مذاکرات و مصوبات و غایبین، و حاضرین جلسه، برگزاری محل و تاریخ شامل هاصورتجلسه

تصمیمی است که مدیران به زیر مجموعه خود ابالغ می کند) دستور اداری( و یا خاص:  واحد یا فرد به نامه

 مقام اداری از باال دست خود تقاضا می کند)درخواست(.

تصمیم و یا اعالم نظری که مقام اداری به مقام باال دستی خود اعالم می کند و به لحاظ اهمیت آن در  :گزارش

 تصمیم سازی سازمانی دارای چهار چوب شکلی خاصی می باشد.

 اطالع رسانی رسمی به افراد سازمان که جنبه الزامی و اجباری ندارد.  :اطالعیه

 :اداری نگاری نامه و اداری اصطالحات

 دستور دادن مقام اداری بر روی نامه)حاشیه آن( که به صورت اقدام،  نامه: پارافیا  دستور

 ارجاع، مالحظه شد و ... می باشد.

 :کی نوشتنو برای  شود می نوشته یادداشت یک یا و نامه و کاغذ حاشیه در که مطالبی هامش 

 پی نوشت نامیده می شود.. اگر در زیر متن نامه نوشته شود اداری استفاده می شود دستور

 :به صورت کتبی یا شفاهی انجام می گیرد  واطالع رسانی رسمی در سازمان را ابالغ گویند  ابالغ

 محسوب می شود و نامه ی اداری نمی باشد. عمل ادارییک و 
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  پیوست سندی که کامل کننده پیام سند اصلی است و اگر نباشد پیام سند  :ضمیمهپیوست و

اصلی ناقص است؛ ضمیمه سندی است که مکمل و توضیحی اضافی برای سند اصلی است و 

 نبودن آن موجب ناقص شدن پیان سند اصلی نخواهد بود.

 کار گردش(Workflow:) الزم وظیفه یک تکمیل برای که است ها فعالیت از ای مجموعه 

 های شغلی کمک می کند.و ماموریت وظایف مدیریت و مستندسازی در افراد به کار گردش. است

 و با  را دارا نبودهارکان نامه ی اداری است که تمامی  نوشته ای :خط دست یا اداری یادداشت

 می شود.تبدیل ثبت دبیرخانه به نامه ی اداری 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 و نگارش عنوان نامهارکان)اجزای اصلی( نامه ی اداری  -گفتار پنجم

ش از شش بخبنابر اصل الزام به رعایت ترتیبات شکلی خاص در انجام اعمال اداری؛ ارکان نامه ی اداری 

 تشکیل شده است و هر بخش خود دارای اجزایی می باشد.

 سرلوحه یا سربرگ؛ 

 (؛کلید واژه پیام نامهموضوع:  /    حوزه فرستنده : از/    مخاطب: به)عنوان 

 خاتمه(؛ اصلی، پیام شروع،)نامه متن 

 مسئول(؛ تایید مقام)امضاء 

 رونوشت(؛)گیرندگان 

 رایان نامه، شماره تلفن، دورنگار و ... (. سازمان) آدرس پستی، تارنما، آدرس 

 
 و آرم سازمان، تاریخ، شماره، پیوستام ن یا سربرگسرلوحه 

   به: عنوان

 :از

 موضوع:

 اصلی فرستندهپیام  نامهمتن 

 نویسندهتایید  امضاء

 یرندگانگ رونوشت

 پستی، دورنگار، تلفن و ....آدرس  سازمانآدرس 

 



 ری.......................مدرس: سیدرضا نیّ.....................................................آیین نگارش و مکاتبات اداری...............................................درسنامه 

 

8 
 

ن و مت موضوع)پیام و(   :از)فرستنده ؛(  :به)گیرنده بخش سه ساده ارتباطی مدل یک درعنوان نامه ی اداری: 

ده گیرن نگارش برای .کرد خواهد ممکن غیر( مقصود مفهوم،)پیام انتقال آنها از کدام هر نبودن و وجود دارد نامه(

 .بود خواهد مفید سازمان در افراد سمت و جایگاه از اطالعنامه ی اداری )به: ( 

 سمت)فرد شاغل( تشکیالت سازمانی پست یا جایگاه سازمانی

 وزیر ها وزارتخانه وزیر

 رییس هاسازمان ریاست

 مدیرکل کل ادارات مدیرکل

 مدیرعامل و صندوق ها هاشرکت مدیرعامل

 مدیر و موسسه ها هامدیریت  مدیریت

 رییس و بانک ها ادارات ریاست

 مسئول قسمتها/واحدها مسئول

 معاون معاون حوزه های مختلف معاونت

 (: گیرنده یا مخاطببه: ) حالت های مختلف نگارش مخاطب نامه ی اداری

 :مانند گیرد؛ می قرار خطاب مورد حقوقی شخص یک عنوان به سازمان -حالت یکم

 زیست محیط سازمان: به البرز معدنکار مهندسی شرکت: به تهران یک منطقه شهرداری: به

 :مانند ؛(پست آندر شاغلفرد  اسم بدون)گیرد می قرار خطاب مورد سازمانی جایگاه یا پست -حالت دوم

 کرج پست اداره محترم ریاستبه:  آلفا شرکت محترم مدیرعاملبه:  البرز دبیرستان محترم مدیریت: به

 : مانند گیرد؛ می قرار خطاب مورد وی اداری سمت و شاغلفرد  نام -سومحالت 

 فنی شرکت سما دفتر مدیرمحترم -کرمی خانم: به مالی اداری محترم معاون -ترابی آقای: به

 رضایی دکتر آقای: به

 (عج)عصر ولی تخصصی بیمارستان محترم رییس
 به: خانم رضایی

 تهرانمدیرکل محترم تامین اجتماعی استان 

 

اشد برای راهنمایی مخاطب زمانی که نویسنده نامه با امضاء کننده آن یکسان نب از:  (:)نگارش حوزه فرستنده

نوشته می شود. البته و استقرار نظام اتوماسیون اداری در سازمان این جزء در سیستم مشخص بوده و از عنوان 

 حذف شده است.

 حقوقی کارشناس-محمدرضاترابی: از مانند:  نامه؛ کننده اقدام فرد مالی اداری معاونت: مانند:  از سازمان؛ کننده اقدام حوزه
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نباید  و باشدمی  برانگیز سئوال و کلی و کوتاه عبارت یا کلمه یک نامه موضوع نگارش موضوع نامه ی اداری:

 :مانند باشد؛ جمله صورت به

 موضوع: درخواست خرید چاپگر موضوع: اعطای تسهیالت وام بیمه سوابق استعالم: موضوع

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 و رونوشت نامه امضاء اداری؛ ی نامه ارکان -گفتار ششم

سمت فرد امضاء کننده و  خانوادگینام و نام امضاء در نامه های اداری از دو قسمت  امضای نامه ی اداری:

 وی تشکیل شده است. وجود هر دو قسمت و رعایت ترتیب آن الزامی است؛ مانند:اداری 

 محمد رضا احمدی

 مدیر امور عمومی

 زهرا محمودی

 معاون تحقیق و توسعه

 

 اشتباه های رایج در امضای نامه ی اداری:

 نوشتن نام خانوادگی به تنهایی؛ 

 و نام خانوادگی و سمت اداری فرد؛ جابجا نوشتن نام 

 نوشتن پست سازمانی بجای سمت اداری فرد؛ 

 نوشتن کلمه آقا / خانم قبل از اسم؛ 

 .نگارش امضای شخص به تنهایی 

 .است ضروری اداری ی نامه رونوشت نگارش در زیر موارد رعایت رونوشت نامه ی اداری:

 اداری؛ مراتب سلسله رعایت .1

 سازمانی؛ درون بر سازمانی برون تقدم .2

 ؛متن رونوشت بودن مختصر و کوتاه .3

 ؛«اطالع برای» و «استحضار برای» عبارت صحیح کاربرد .4

، مرتبط و حاکمیتی برای مقام برون سازمانی

باالدست و هم سطح از عبارت برای استحضار 

 استفاده می شود.

برای مقام زیر مجموعه و برون سازمانی غیر 

 استفاده می شود. حاکمیتی از عبارت برای اطالع
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 ؛به نسخ های برون و دورن سازمانی توجه شود ها نسخه چاپ در زمان .5

 .در رونوشت نویسی گذاری نشانه رعایت .6

 نکته های مهم در نگارش عنوان نامه ی اداری:

نوشتن نام کوچک افراد در عنوان نامه اشتباه نبوده ولی معموالً نوشته نمی شود؛ البته در زمان صدور  (1

 اداری، احکام قضایی و شبهه قضایی و نیز در صورت وجود تشابه اسمی باید نوشته شود.احکام 

ابر می باشد؛ بن «خانم»و  «آقا»اسم پیشوندی برای مشخص شدن جنسیت در نامه ی اداری فقط دو کلمه  (2

، این نوشتن مواردی مانند: جناب، سرکار، برادرگرامی، خواهرارجمند، حاج آقا، حاجیه خانم، مشهدی

 کربالیی و ... قبل از نام مخاطب صحیح نیست.

راکز پژوهشی و فقط برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و م دکتر و مهندسدرجه های علمی مانند  (3

دو مورد ز ابه غیر بنابر این نوشتن آن قبل از نام در عنوان نامه  ؛ی استفاده می شودنیز گروه علوم پزشک

 گفتمان محاوره ای استفاده می شود.در فقط صحیح نیست و ذکر شده 

ه های درجنوشتن ، مثل استاد فرشچیان و مانند لفظ استاد برای افراد هنرمند استفاده از اسامی ارزشی (4

در عنوان نامه ی اداری برای روحانیان « اهللآیتحضرت »و « حجت االسالم والمسلمین»مذهبی مانند: 

 صحیح است.

 مقدم بر درجه علمی می باشد. آنظامی درجه نظامی گری نوشته شود ودر خطاب به مقامات نظامی و انت (5

برای افرادی که بیش از یک سمت اداری دارند معموالً به دو سمت اشاره می شود و سمتی که جایگاه  (6

 سازمانی باالتری دارد مقدم بر سمت اداری دیگر نوشته می شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 متن نامه ی اداری -گفتار هفتم

 ؛متن نامه ی اداری بخشی از نامه است که نویسنده منظور و پیام اصلی خود را به مخاطب انتقال می دهد

ضروری  ساختاری و دستور زبانیرعایت موارد ماهوی،  شکلی و ظاهریبنابر این عالوه بر رعایت مواردی 

 است.

تشکیل می شود و نگارش مناسب و  خاتمهو  پیام یا بدنه اصلی، شروعمتن نامه ی اداری از قسمت 

صحیح هر قسمت تاثیر زیادی بر قابلیت درک و دریافت کامل پیام توسط مخاطب دارد و رعایت احترام اداری 

 و تشریفات سازمانی در آن ضروری است.

 رعایت موارد شکلی و ظاهری:

  در تایپ نامه ی اداری.و چیدمان)لی اوت(  حاشیه گذاریرعایت 

  برابر با پیش فرض های تایپ. ین خطوطفاصله برعایت 

  در عنوان و امضاء نوع و اندازه قلم یکسان است  مناسب در تایپ نامه؛ قلم و اندازهاستفاده از

 و قلم در متن و رونوشت یکسان بوده ولی قلم متن بزرگتر از رونوشت است. 

 کلید واژه ها در متن نامه؛ کلید واژه ها عبارتند از: شماره های ثبت، تاریخ، اعداد،  برجسته کردن

ارقام ریالی، اسامی خاص، اصطالحات فنی و تخصصی و ... که با زیر خط دار کردن، درشت 

 کردن)بلد(، قرار دادن در پرانتز، تغییر نوع یا اندازه قلم، تغییر رنگ و ... انجام می گیرد.

 و ، د)؛(، نقطه ویرگول)،(، ویرگول).(نقطه ی مانند:استفاده مناسب از نشانه هایاری: نشانه گذ

و ... که به خواننده نامه در قرائت صحیح  )*(، ستاره(-)، خط تیره)(، پرانتز)...(، سه نقطه):(نقطه

 متن کمک می کند.

 :ژهوی اندیشه یا دیدگاه یک دارای که است نوشتن در بیان کامل یکای یک بند یا پارگراف 

 .شودمی رفته تو بند آغاز نخست خطو شودمی داده نشان تازه خط یک آغاز با بند، آغاز. باشدمی

 

 :فارسی زبان در ها گذاری نشانه و عالئم با آشنایی

 :رود می بکار زیر موارد در و است درنگ نشانه نقطه (:.) نقطه 

 .رفت شیراز به دیروز علی: مثال خبری؛ مرکب و ساده های جمله پایان در -1
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 : مثال شود؛ می گذاشته نقطه آن از پس بیاید، جمله یک جای به ای واژه که صورتی در  -2

 .بله    رفتی؟ مدرسه به دیروز آیا

 قمری(. هجری) ق.ھ: مثال اند؛ آمده اختصاری نشانه عنوان به که حروفی از پس  -3

 از. برد می بکار را آن دارد کردن مکث قصد نویسنده، هرجا و است کوتاه درنگ نشانه ویرگول (:،) ویرگول

 :شود می استفاده زیر موارد در ویرگول

 مثال: مفاهیم؛ اختالط از پرهیز و هم از جمله یک کلمات و عبارات کردن جدا برای  .1

 دید. توان می را ما شهر، دیوار باالی دید.   از توان می را ما شهر دیوار، باالی از        

 رسد بغداد نظامیه در شیراز، سخن شیرین شاعر سعدی،: مثال آیند؛ می نام از پس که هایی عنوان برای  .2

 .خواند

 .ام ندیده را او نه،:  مثال ها؛ آن مانند و بله نه، آری، بلی،: چون کلماتی از پس  .3

 اقتصاد، های شاخه مهمترین از یکی: مثال دارند؛ قرار هم کنار جمله، یک در که مشابه واژه دو بین   .4

 .است نظری اقتصاد

 .بود خانه در هنوز علی رسید، وقتی:  مثال پیرو؛ و پایه های جمله کردن جدا برای  .5

 اند؛ آمده جمله در هم سر پشت و متوالی طور به که مشابهی، دستوری های ساخت کردن جدا برای  .6

 .بودند شده جمع ورزشگاه در تماشاگران و ورزشکاران دانشجویان، آموزان، دانش: مثال

 .کن در به سر از را باطل خیال این پسر، ای:  مثال منادا؛ از پس  .7

 وغیره. چه که، چرا که، چون چون، زیرا،: جمله از تعلیل، حروف از پیش  .3

 .تهران انقالب، خیابان یاس، کوچه. مهر 14 دوشنبه،: مثال هم؛ از نشانی و تاریخ اجزای کردن جدا برای  .3

 و  4، 3، 2، 1 ارقام باید اول، هفته در ابتدایی اول کالس آموزان دانش: مثال حروف؛ و ارقام از پس  .11

 .بگیرند یاد خوبی به را ت پ، ب، الف، حروف

 یرگولو از تر بیش ویرگول، – نقطه درنگ زمان. گویند می میانه مکث ویرگول، – نقطه به (:؛) ویرگول – نقطه

 :رود می کار به زیر موارد در نشانه، این. است نقطه از کمتر و

 روز: مثال آید؛ می هستند مربوط هم به معنایی نظر از ولی مستقل، دستوری نظر از که هایی جمله بین  -1

 .نبود ها بدی فکر به هیچکس بودند؛ شاد همه بود؛ خوبی
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 دموار این شامل از، عبارتند است، قرار این از: چون عباراتی از پس که اسمی های گروه یا ها جمله بین  -2

 :است زیر موارد باشگاه در عضویت شرایط:  مثال آیند؛ می دست، این از عباراتی و است

 خدمت؛ پایان کارت بودن دارا       

 ورزشی؛ های کمیته در عضویت       

 قهرمانی؛ سابقه داشتن       

 .پیشینه سوء نداشتن       

 :رود می بکار زیر موارد در نقطه، دو عالمت :):( دونقطه

 «خطاست فتنپذیر دشمن از نصیحت» :است گفته چنین گلستان در سعدی: مثال مستقیم؛ قول نقل از قبل  -1

 غیره؛ و از عبارتند است، قرار این از مانند مواردی از پس کلی، امر یک اجزای شمردن بر هنگام  -2

 .... و رجال حدیث، کالم، تفسیر،: از عبارتند اسالمی علوم: مثال

 پاکیزه: نقی:  مثال ها؛ واژه کردن معنا برای  -3

 :شود می استفاده زیر موارد در نقطه، سه از )...(: نقطه سه

 فتپیشر...  و اقتصادی فرهنگی، دینی، های جنبه از باید ما: مثال محذوف؛ های عبارت یا ها واژه جای به -1

 .کنیم

: » ... یرابوالخ ابوسعید گفته به:  مثال است؛ نشده آورده متن در که قول، نقل از بخشی دادن نشان برای  -2

 «.است حیرت همه حقیقت و کلی محو همه طریقت و

 :است زیر صورت به پرانتز کاربرد ) (: پرانتز

  دهد؛ می «یعنی» و «یا» معنی پرانتز، جا، این در واقع در. معادل توضیح آوردن برای  -1

 .است جاودان اثری ،(شاهنامه) فردوسی کتاب:  مثال

 (.ص) محمد حضرت:  مثال آید؛ می ائمه و پیامبران نام از بعد که اصطالحاتی درج برای  -2

 تواند می را موسیقی اصوات از معینی حد ای خواننده هر متون؛ از قول نقل هنگام در منابع، ذکر برای  -3

 (.1373خالقی،) بخواند

 .نگاشت پارسی به را خود تفسیر ،(532-611) رازی ابوالفتح:  مثال ها؛ سال و تاریخ آوردن برای  -4

 (.ساز قفل) چلنگر:  مثال ها؛ واژه کردن معنا برای -5

 :شود می استفاده زیر موارد در گیومه، از :»« گیومه
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 بر نچو و است حیات ممد رود، می فرو که نفسی هر: »سعدی گفته به:  مثال مستقیم؛ قول نقل برای  -1

 «.ذات مفرح آید می

 خواننده وجهت جلب و بیشتر تأکید برای نویسنده مهجور، و کاربرد کم نامتعارف، کلمات بردن بکار هنگام  -2

 .اید شده «دپرس» شما دارند، عقیده ایشان: مثال کند؛ می استفاده گیومه از

 اول ضمیر «من» دانند می همه:  مثال شود؛ می بحث فارسی زبان ارکان و الفاظ مورد در که هنگامی  -3

 .است مفرد شخص

 :است زیر شرح به سؤال عالمت استعمال موارد :؟ سؤال عالمت

 است؟ رفته مدرسه به علی: مثال مستقیم؛ پرسشی های جمله پایان در  -1

 انتزپر درون را سؤال عالمت باشد، داشته استهزاء قصد یا و تردید ای نکته مورد در نویسنده هنگامی  -2

 (؟)ندارد وجود زیست محیط مشکل نام به مشکلی جهان، در:  مثال دهد؛ می قرار

 چطور؟  ،   کجا؟: مثال آیند؛ می پرسشی جمله یک جای به که کلماتی از پس  -3

 و درد خشم، استهزاء، تحسین، تعجب،: چون هایی حالت دادن نشان برای تعجب، عالمت از )!(: تعجب عالمت

 ند،نباش همراه تأکید با جمله، در حاالت این اگر البته. شود می استفاده افسوس و دعا کردن، امر تهدید، رنج،

 :مثال. نیست الزامی تعجب، عالمت از استفاده

 !بدهد خیرت خدا!         ترکه می داره سرم!     است قشنگ چقدر باغ این        

 :است زیر صورت به فارسی نگارش در قالب کاربردهای ] [:  قالب

 دهد؛ می قرار قالب درون را مطالبی مصحح، خود ادبی، کهن متون تصحیح هنگام  -1

 .رعیت از نه ستدی سلطان از نه[ که بود آن] ایشان از یکی[. خویش روزگار در] بودند[ تن] چهار مردان: مثال

 روسری با] فروش گل دختر:  مثال ها؛ نامه نمایش در اجرایی، دستورهای و توضیحات نوشتن برای  -2

 .]افتد می زمین به حرف این گفتن از پس] بخرید من از گل یک کنم می خواهش[ : آبی

 :شود می استفاده زیر موارد در تیره، خط از (:-) تیره خط

 شود؛ می استفاده آن از فرعی توضیحات آوردن برای معترضه، جمالت در -1

 .است شده تمام درسش - بودی شنیده را تعریفش که - علی:  مثال

  نظامی – سیاسی عملیات: مثال دوجزیی؛ مرکب کلمه یک اجزای پیوستن برای  -2
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 ود؛ش می استفاده مقداری و مکانی زمانی، های فاصله بیان در ،«تا» و «به» کلمات جای به تیره، خط از -3

 1336 -1336 سال                 مشهد – تهران قطار:         مثال

         

 

این موارد با ساختار و دستور زبان فارسی و زبان معیار مربوط می باشد  :)دستورزبانی(رعایت موارد محتوایی

 که به مواردی از آن اشاره می شود.

o   هرگاه نهاد)فاعل، مسندالیه( جاندار باشد، فعل متناسب با نهاد می آید؛ یعنی برای نهاد مفرد فعل مفرد و

احترام برای اشخاص مفرد فعل جمع  برای نهاد جمع فعل جمع استفاده می شود. البته به منظور ادای

 آقای حسینی تشریف آوردند. پیام اکرم)ص( فرمودند. استفاده می شود. مانند:

o  هرگاه نهاد، غیرجاندار باشد، با نهاد مفرد و جمع می توان فعل مفرد استفاده کرد. مانند: سالها گذشت

 اداره تعمیر شد. برق دستگاه ها قطع شد.ولی چیزی تغییر نکرد. آبها از آسیاب افتاد. تمامی چاپگرهای 

o  هرگاه نهاد اسم جمع باشد، بهتر است فعل مفرد باشد؛ مانند: کاروان حرکت کرد. انجمن رأی خود را

 حزب منحل شد. مجمع عمومی تشکیل شد.صادر کرد. هیأت مدیره تصمیم گرفت. 

o  ،در زبان فارسی مطابقت جنسیت در صفت و موصوف وجود ندارد؛ بنابراین می نویسیم، برادر محترم

 پرونده ی مختوم و ... .خواهر محترم، نامه ی مورّخ، 

o ن فارسی پاره ای از ترکیبهای وصفی به شکل عربی مرسوم است؛ مانند: امور خارجه، روابط حسنه، زبا در

 مکرمه، مدینه منوره، گناهان کبیره، وسایط نقلیه، مرحومه مغفوره و ... .قوه مقننه، قوه مجریه، مکه 
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 نگارشی نکته هایمتن نامه ی اداری؛  -تار هشتمگف

o  .لمه دو کدر زبان فارسی تنوین وجود ندارد و در کلمات عربی وارد شده به فارسی تنوین دیده می شود

 رحداقل و حداکثمنصرف( در زبان عربی نیز تنوین نمی گیرند و شکل صحیح آن )غیر اقالً و اکثراً

 است.

o ؛ بنابر این بجای، ناچاراً، زباناً، گاهاً، تلفناً، سوماً، خواهشاً و می شوند کلمات عربی با تنوین نوشت فقط

 ... باید بناچار، زبانی، گاهی، تلفنی، سومی، با خواهش و ... نوشته شود.

o  رکیبهای اضافی و وصفی زبان محاوره ای در نامه ی اداری استفاده کرد؛ مانند:تاز نباید 

 ترکیب اضافی صحیح ترکیبات غلط معطوف

 خواربار خوار و بار

 سهل ممتنع سهل و ممتنع

 جرّ بحث جرّ و بحث

 سازکار ساز و کار

o  است، مانند:  «شدن»یا  «بودن»در زبان فارسی از اسم مصدر جعلی می سازد و معنی آن  «یت»کلمه

 حاکمیت)حاکم بودن یا شدن(.مدیریت)مدیر بودن(، 

o جمله وصفی و صرفی)دارای زمان  نهاددقت داشت؛  یددر کاربرد فعل وصفی)بدون زمان و شخص( با

 نیاید. واو عطفو شخص است( یکسان باشد و بعد از فعل وصفی 

 صحیح غلط

 دیروز به اداره رفته، کار را انجام دادم. دیروز به اداره رفته، مدیران آمده بودند.

 به اداره رفته، درخواست دادم. به اداره رفته و درخواست دادم.

o  فعل گذشته هستند و باید با افعال واژگانی ماضی به کار روند؛ می بایست وبایست فعلهای وجهی ،

عل ف می باید وباید مانند: بایست به اداره می رفت. می بایست این کار انجام می شد. فعلهای وجهی 

 مضارع هستند و باید با فعلهای واژگانی مضارع به کار رود؛ مانند: فردا باید به سازمان بروم.

o آنجا. اینجا، اینکه، آنکه، آنچه،: استثناء. شود می نوشته خود از پس کلمه از جدا آن و این 

o ؛ مانند: هیچ یک، هیچ کدام، هیچ کس.شود می نوشته خود از پس کلمه از جدا همواره ،هیچ 

o چسان چطور، چقدر، چگونه، چرا،: استثناء شود، می نوشته خود از پس کلمه از جدا ،چه. 

o ،کمانچه ماهیچه، کتابچه، چنانچه، آنچه،. چسبد می خود از پیش کلمه به همواره چه. 

o که آن که، چنان. شود می نوشته خود از پیش کلمه از جدا اینکه و آنکه بلکه، جز موارد همه در که. 
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o «به»حرف اضافه جدا نوشته می شود؛ مانند: به خصوص، به عالوه، به ویژه، به نام خدا و ... ؛ اما  «به» 

 صفت ساز به کلمه بعد از خود می چسبد؛ مانند: بخرد، بنام، بهنجار، بهنگام و ... .

o «از کلمه پس از خود جدا نوشته می شود؛ مانند: بی صالحیت، بی حد، بی حساب، می شد،  «می»و  «بی

 می رفت، می گردد، می فرمایند، می رساند و ... .

o  فقط برای  «ان»عالمت جمع همگانی است؛ مانند: کاغذها، روشها، کوششها و ...؛  «ها»در زبان فارسی

 جانداران و اعضای زوج بدن استفاده می شود؛ مانند: مردان، زنان، گرگان، اسبان، موژگان، دستان.

o  ،؛ مانند: روحانیون و معلمین؛ عالمت جمع مونث «ین»و  «ون»در زبان عربی عالمت جمع مذکر سالم

، مقامات یعنی می باشد؛ مانند: مذاکرات، مقدمات؛ که برای نشان دادن تنوع بکار می رود «ات»سالم 

انواع مقام؛ و جمع مکسر مثل آثار، رجال. هیچ گاه نباید کلمه های فارسی را با عالمت های جمع زبان 

 بازرسان. ستادان وعربی جمع بست، بنابر این بجای آزمایشات، اساتید و بازرسین باید نوشت آزمایشها، ا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 و ارقاممتن نامه ی اداری؛ نگارش اعداد  -گفتار نهم

 نوشته شود: یعددشکل به ارقام ه باید کمواردی 

 یورو؛ 1511دالر و  2111ریال، 35111مانند:  مبلغ ها؛ 

  :متر؛ 511لیتر و  251کیلومتر،  11مقیاس ها؛ مانند 

  ؛33ل  355 21 انتظامی خودروها؛ خودروی شمارهشماره 

  هجری شمسی؛ 1364سال وفات و تولد؛ متولد 

  ؛13467 سفته شماره بانک ملی و 12435 اوراق تجاری؛ مانند: چک شمارهشماره 

  گزارش عملکرد؛ 22مجموعه قوانین کیفری و صفحه  56صفحه کتاب و گزارش؛ صفحه شماره 

  تیر؛ 7شهرداری تهران، میدان  5نشانی: منطقه 

  ثانیه؛ 41دقیقه و  25و  3ساعت: ساعت 

  قانون ...؛ 15ماده  2قانون ...، تبصره  33شماره مواد قانونی؛ ماده 

  ؛1333دی  3ماه نام ماه را نوشت،  بجای عدد ، البته می توان22/11/1357 تاریخ مثلنوشتن 

 دستگاه خودرو وارد کرد و ...(. 25؛ مانند: )... اداره نوشتن اعداد بیش از یک رقم در متن نامه ی اداری 
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 :شود نوشته یحروفشکل  بهارقام  باید که مواردی

 اعداد یک رقمی در متن نامه ی اداری؛ 

  شروع سطر هر پاراگرف؛اعداد یک رقمی و بیش از یک رقم در 

  ؛5پالک  22شماره راه ها، خیابان و کوچه ها؛ خیابان هشتم شرقی، کوچه سوم، ساختمان 

 شماره جلسات، همایش ها و کنفرانس ها؛ سومین جلسه ...، پنجمین کنفرانس ...؛ 

 شماره بخش ها و فصل های کتاب و گزارش؛ بخش یکم، فصل سوم؛ 

 ه، یک پنجم کارکنان سازمان؛اعداد کسری؛ دوسوم ارای اخذ شد 

 اعداد ترکیب شده که در واقع صفت هستند؛ آچار چهارسو، تیر دوسر؛ 

نفر  15نوشتن توالی اعداد در متن به رسم نگارش در زبان فارسی از راست به چپ است؛ مثل: ... پنج تا : 1نکته

 ریاضی است.ه صورت بوارد شدند. اما نوشتن توالی اعداد در داخل جدول 

 تستر ... .  12کارگر با  5هم زمان اعداد با قلم فارسی و التین در متن پرهیز شود؛ مثل  ناز نوشت :2نکته 

 واحدهای شمارش:

 اصله ..........................................................................درخت، تیر و چوب

 انبار ...................................................................................کاال و حبوبات

 ، ورقبرگ ..................................................................................................کاغذ

 پارچه ...............................................................................ده، روستا و آبادی

 تخته ....................................................................قالی، پتو، لحاف و تشک

 جام .................................................................................................شیشه

 جلد .........................................................................و گزارش کتاب، دفتر

 حلقه .................................................................چاه، قنات، فیلم و الستیک

 دانگ ......................................................یک ششم از خانه یا ملک و صدا

 دستگاه .......................................خودرو، وسایل خانه، ساختمان و ابزارآالت

 دهنه ....................................................................................نحجره و دکا

 شماره ........................................................................مجله، روزنامه و تلفن

 کارتن ..........................................اجناس تجاری و کاالهای بسته بندی شده

 نفر .............................................................................انسان، شتر و دندان

 نسخه ...............................................................................و رساله پایان نامه

 فقره .............................................................................ک، سفته و براتچ

 قطعه ............................................ماهی، طیور، جواهر، باغ، زمین و فرش

11-8 31-21 

 :روی پاک پست فارسینحوه نوشتن آدرس پستی به 

 حل الصاق تمبر

  

  

 فرستنده:

 کوچه                  خیابان

 واحد         طبقه          پالک

 کدپستی:         شهر         استان

 گیرنده:

 کوچه                  خیابان

 واحد         طبقه         پالک

           شهر         استان

 کد پستی:

  

  
 محل عملیات پستی                

اکت روی پ انگلیسی نحوی نوشتن آدرس پستی به 

 نوشته بترتی این به باید انگلیسی آدرس ساختار :پست

 شماره طبقه؛ واحد؛ شماره خانوادگی؛ نام و نام؛ شود

؛ رکشو و استان شهر، نام پستی؛ کد کوچه؛ نام پالک،

 مارهش انگلیسی به آدرس نوشتن هنگام در اوقاتگاهی 

 .نوشتن نحوه. شود می الزم هم تلفن
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 کلمه و عبارت های مصوب -گفتار دهم

 بیگانه دوری کنند و در نامه معادل فارسی مناسب آن را به کار برند:نویسندگان امروز باید از نوشتن واژه های 
 واژه نامناسب واژه مناسب واژه نامناسب واژه مناسب

7 تا 5 ظاهر آشکار 7 الی 5   

 ایاب و ذهاب رفت و آمد بالعیان آشکارا

 تحتانی زیرین اعالن آگهی

 ودیعه سپرده لذا از این رو

 مثمرثمر، مفید سودمند مع هذا با این همه

 شاهد گواه  جلیل القدر بلند پایه

 کان لم یکن گویی نبوده است علی هذا بنابراین

 عدم تساوی نابرابری حتی المقدور به اندازه توانایی

 عدم وجود نبودن قبول کردن پذیرفتن

 اولین نخستین تاًدیه پرداخت

 فوق الذکر یاد شده ماقبل پیشین

 بالکل یکسره سابقه پیشینه

 واصله رسیده علی حده جداگانه

 نفع و ضرر سود و زیان حق الزحمه دستمزد

 عدم تساوی نابرابری فوقانی زبرین

 مفقوداالثر ناپیدا مادون زیردست

 عکس العمل واکنش ذی قیمت گران بها

 واصله رسیده غیر قابل قبول ناپذیرفتنی

 این گونه بنویسیم این چنین ننویسیم

 مفاد تصویب نامه اعالن شد. تصویب نامه اعالم شد.مفاد 

 قانون را اجرا کنید. قانون را به مورد اجرا در آورید.

 حاضر شدن، حضور یافتن. حضور به هم رسانیدن.

 م کشور، مدیرعامل محترم.وزیر محتر کشور محترم، مدیر محترم عاملوزیر 

 نمایید.در این مورد اقدام  در این مورد اقدام فرمایید.

 دستور الزم را مبذول فرمایید. دستور الزم را مبذول نمایید. 

 اقدام الزم را معمول نمایید. اقدام الزم را معمول فرمایید.

 خواهشمند است، تقاضا دارم. مستدعی است.

 امر به ابالغ فرمایید. امر به ابالغ نمایید.

 .. .و. بازگشت به، باتوجه به، درجواب، در پاسخ به عطف به
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 .گیرد می قرار «ؤ ئ، أ،»کرسی روی وسط همزه فارسی خط در قواعد نگارش همزه وسط در خط فارسی:

  همزه ساکن ماقبل مفتوح؛ مانند: شأن، تألیف، تأثیر و مستأجر؛ و همزه مفتوح ماقبل ساکن؛

 مانند: مسأله، هیأت، جرأت، توأم و نشأت.

  همزه وسط روی کرسی دندانه؛ همزه مکسور، مانند: مطمئن، تبرئه، توطئه، تخطئه؛ همزه ماقبل

مسائل، عالئم، قائل و خائن؛ همزه متحرک مانند: قرائت، « ا»مکسور، مثل: ائتالف؛ همزه ماقبل 

 ئیس.رئول، مرئوس، شئون، رئوف، ؛ مانند: تئاتر، رئالیسم، مس«ا، و، ی»به حرکات بلند سه گانه 

 .همزه کلمات بیگانه؛ مانند: سوئد، ناپلئون، ویدئو، سئول و پنگوئن 

 .همزه ماقبل مضموم؛ مانند: مؤذن، مؤدب، رؤسا، مؤلف، سؤال و مؤمن 

 :با معنای متفاوت کلمات هم شکل

 معنا کلمه معنا کلمه

 پهنا عرض ارزش، بها، پول بیگانه ارز

 سود بردن انتفاع منتفی شدن انتفا

 ترسانیدن تهدید تعیین حد و مرز تحدید

 دلیل آوردن توجیه پیدا و آشکار شدن توجیح

 تمایل داشتن، طلب کردن خواستن بلند شدن خاستن

 آبگیر حوضه ناحیه، مرکز، مجتمع حوزه

 کالبد، شکل، ظرف قالب چیره، پیروز غالب

 گماشته، مامور شده منصوب دارای نسبت منسوب

 نجومعلم  هیئت گروه أتهی

 معاصر: فارسی واژگان فرهنگ فهرست

 فارسی معاصر فرهنگ سخن، فرهنگ عمید، فرهنگ دهخدا، اکبر علی دهخدا لغتنامه معین، فرهنگ

 منابع: فهرست
 .ایران درسی کتابهای نشر و چاپ شرکت: تهران اداری، مکاتبات ،(1333)سیدکاظم، امینی، .1

 .گپ: رشت اداری، مکاتبات و نگارش اصول ،(1336)بهزاد، مردآزادناو، .2

 .تهران استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان: تهران اداری، نامه نوشتن شیوه ،(1336)غالمحسین، عبائیان، و اکبر علی امینی، .3

 .چشمه نشر: تهران معیار، فارسی زبان نویسی درست مبانی ،(1333)ناصر، نیکوبخت، .4

 .وری بهره مروجان مهندسی شرکت: تهران اداری، مکاتبات نگارش آیین به نگاهی ،(1333)سعید، پرویزی، .5

 .مرندیز نشر: مشهد اداری، مکاتبات ویرایش و نگارش آیین ،(1331)احمد، محسنی، .6

 .ایران علمی مدارک و اطالعات پژوهشگاه: تهران فنی، و علمی گزارشهای نگارش راهنمای ،(1335)مریم، ناخدا، و سیروس علیدوستی، .7
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تر شدهمعنايبهدهيآبداده. آبد آهن تفته)(دهيآبد1
تبهكردن،آتش آتش گشودن2 ردنكيكشلكردن،يراندازيآتش بستن،
هاشيآزما شاتيآزما3
ه)كبدونِ(آنچههك آنچه4

آنهك آن5 مكآن معناي بههك/ غ؛دشويس جدا نوشته اياما در مير د.يآين حالت متصل

دربست گرفتن درست است.معنايبه سوار شدن)(ن گرفتنيماش6
اثاثهياثاث7
آثار اثرات8
هاحجم احجام9
و تقديتحو(ارائه10 ددرمعنايبه ردن)كميل دادن و نشان دادن صحيمعرض .ح استيد گذاشتن
ا11 و با جمله منفبا جمله مثبت درهكنياز ترس غلط.يست است
.ح استيردن صحكلمه دادن. استعفاكشود نه باميردن استفادهكباب استفعال با فعل استعفا دادن12
و مستيبار جهانكاست بران)كمست( باركاست13 درست است.يبران جهانكغلط است
ح است.يردن صحكحشو زائد است. استمداددنياستمداد طلب14
ييشولباسييشواتو15
ح16 ازيثياعاده حيسكت يسكت بهيثياعاده
و اعالمياعالنكردن)اركآش( اطالع دادن)( اعالن17 ه درست است.يه غلط است
قشرها اقشار18
و الاقلكدست اقال19ً م
شتريب ثراًكا20
ول اگرچه21 ايمانند وليلماتكبا)اگرچه(استعمال ...ي... لكذلن همه، مع هذا، معي، اما، با لك، جمله غلط است.يكن دريكن، وليكن،
ردن است.كنيتلقيردن. القا به معنكلغو ردن)كنيتلق( الغا22
پ انتظار رفتن23 ايامد واقعاًيرو آن بايجمله ».ه او زنده نماندكرودميبا وجود تب، انتظار«:ن جمله غلط استيد فرد باشد؛ لذا
وظكانجام24 و امريار، وظكانجام دادن فه، انجام امريار، انجام فه
مضطرب است.معنايبهلمهكنيار)كمتف(شمندياند25
ع26 و عاليعهد و الياهل
و حشو است. مثلين در جمله بايا ...هكن ... استيا27 عراق آغازگر جنگ بود)(،ه آغازگر جنگ بود)كن عراق استيا(د حذف شود
بازرساننيزرسبا28
هاباغ باغات29
ا معتقد بودني»را... باورداشتن« باورداشتن به30
 اسم مصدر):شي/ بخشايصفت فاعل:ندهي/ بخشايصفت مفعول:امر/ بخشوده:)ي(/ ببخاشايماض:مضارع/ بخشودم:ميبخشايم(ردنكبخشودن: عطا-31

 اسم مصدر):بخشش/يصفت فاعل: / بخشندهيصفت مفعول:دهيبخش امر/: / ببخشيماض:دميضارع/ بخشم: بخشميم(درگذشتنيسكدن: از گناهيبخش-32

بر اثر در اثر33ِ
ويجستن/ براعت: برتريبرائت: دور-34 مال داشتن.كدر فضل
عجالتاً، فعالً شروعيبرا35
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ب(نداشت)يجمالت منفدر( برخوردار بودن36 ب...(برخوردار بود)يشتريدر جبهه آتش توپخانه از شدت داشت)يشتريشدت
ازيزيچ(از ... برد. را ... برد37 نهيميسكرا ايت(را)؛يسكبرند حريم صحبرديف ژاپنيران از : غلط)را برديف ژاپنيحر(ح)،ي:
هابوستاننيبسات38
يباسمه تعاليبسمه تعال39
صحيطب معنايبهتيبشر افراد بشر)(تيبشر40 ويت، اشرافيت، روحانيت، انسانين است آدميافراد بشر غلط است. همچن معنايبهاما،ح استيعت بشر ...ت

درنگيب بالدرنگ41
تيبلطيبل42
بندرها بنادر43
گذارانيبن گزارانيبن44
ل شدن، مهم شمردن، قدر شناختن، وقع نهادنيتبار قااعت دادن،يارزش نهادن، ارج گذاشتن، اهم بها دادن45
بهبوديبهبود46
ايپنهانيدن به مقصوديرسين برايدروغيتوسل به علتيعني؛به مناسبت. بهانه به بهانه47 .يمقاميه! به بهانه انتقام در جستجويمعاوي؛ مانند:

حذف)يدر جمالت ماض(يزود به48
ند)كيميت مهم تلقيشخصيكاو خود را به عنوان(د.يآميانگاشتن، شمردنكردن،يتلقيهابا فعلشهيحذف. هم عنوان به49
آن.يجابه»هم«اي»زين«لمهكينيگزيا جايحذف خود نوبه به50
بيب تفاوتيب51 بيتوجه، القيعالقه، اعتنايد،
رقيب پرچم)(دقيب52
گذارهيپاه گزاريپا53
چييسكبه طلبمعنايبهرهيرا. پذيپذ ننده)كقبول(رهيپذ54 ن معناست.ي) به هميسيدرخواست نو(يسينورهيرفتن. پذيزيا
د است.يتخت جمشيونانيس ناميد. پرسپوليتخت جمشسيپرسپول55
دنيت بخشيفعلكردن،محققكردن،اجراكردن،يعمل ردن)كيياجرا( ردنكادهيپ56
نشخايپ شخوانيپ57
)غلط:ردكرا تجربهياريبسيهاياو سخت(آشنا شدن، از سرگذراندن. آشناشدن)( ردنكتجربه58
هاتراوش تراوشات59
ترخون ترخان60
و(معنايبهيت دادن. تسريسرات دادن)يسرا(يتسر61 ت دادن غلط است.يسرامعنايبهخود را شجاع نشان دادن) است
انتقام است.معنايبهه مجازاًكحسابكردن)كپا(هيتصف)انتقام(ه حسابيتسو62
ه حسابيتصف)يرفع بده(ه حسابيتسو63
ردنكيقدردانكردن،نيتحس)يقدردان(ردنكريتقد64

صيل نقايمكت 65
تيصيرفع نقا نقيل نواقص. نقايمكا تيع معنايبهصهيص جمع و استعمال بيعيل برايمكب است تلمكمعناست.يب ل با نواقص همراهيمكه
 امل است.كنا معنايبهه مفرد آن ناقصكاست

شدنيعنوان ... تلق به66 عنوان زائد است.به 
هاتلگراف تلگرافات67
ي، تلفنيتلگراف تلگرافاً، تلفنا68ً
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احتمال داشتن)(توانستن69 صح)غلط: تواند ده سال داشته باشدميكودكنيا(ن، محتمل.كاحتمال، مم  .)ده سال دارد احتماالًكودكنيا(ح:يمثال

ايتوتايطوط70
تاب)ك(تورق71 ورق زدن 

 توسط 72
ذ،در جمله مجهول» توسط«كمكامروزه به غلط به ميكفاعل را ميكر از نند. و استفاده يجمله را از حالت مجهول»را«توان با حذف آن

نيرايليخياستعمال مجهول در فارس رد.كخارج صح)سته شد.كشكودكگلدان توسط(ست. مثال غلط:يج راكودك(ح:يمثال گلدان
شيستكش )سته شد.كا گلدان

و خود تهوه هوايتهو73 اككپامعنايبههيهوا حشو است لمه مانند سنگ حجراالسود است.كنيردن هواست.
يجان جانا74ً
ترسو جبون75
د جداره76 وارهيجدار،
جغه جقه77
جمع بسته شود.»ان«المقدور بهيجانداران، خاصه جانداران صاحب شعور، حت-78
جناغ جناق79
(مبارزه80 جنگ)(چالش)يطلب چالش
يچاييچا81

چ(چرا  82 .)شودميسرهم نوشتهچهيبرا معناي بهچرا(را. چهز را)يچه

امل نوشته شود؛ مثالً چرا نروم؟كله به صورتجمه نه؟كچرا83
چغندر چقندر84

 چون ... لذا ... 85
ذ و لذا با هم و در جمله بار نميكچون ديرد. همكاستفادهيكيد تنها ازيشود رو،نيالذا؛ مانند ازيهاگر مرادفين طور است

بديبنابرا بدنين،  سببنيجهت،
و برجسته)(چهره86 رگذاريجسته، مهم، تأثبر شخص مهم
ردنكجلب نظركردن،ييخودنماكردن،جلوه ردنكچهره87
گزارحج گذار حج88
روكحساب89 چييسكيردن چييسكديبه اميزيا چييسكميبودن، به پشتگريزيا پيبودن، اطميزيا چييسكردن بهكداينان و مانند آنيزيا
يحفظ، محافظت، نگهدار حفاظت90
گزارمكح ننده)كاجرا(گذارمكح91
(مكح92 حكوضع گزار گذارمكحم)كننده
و شوكردن،استحمام حمام گرفتن93 ردنكبه حمام رفتن، شست
خالصه خالصجات94
ا!يخدا من!يخدا95
خدمتگزار خدمتگذار96
نيخرجنيخورج97
و صفتيخو(ليخصا98 پ«معنايبهلهيل جمع خصيها. خصاخصلت ها) ها .است»داريقطعه گوشت
خطرها خطرات99
يخطم گل)ينوع(ميخت100
خَلط مبحث خلط مبحث101
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ي، سست، سستيافسرده، افسردگيخموده، خمودگ102
خواربار خواروبار103
و»فاك«اما؛ح استيصحييفاكخود(خودبسندهفاكخود104 ).فا به تبع آن غلط استكخودغلط است
غ(داشتن105 ردنكردن، گفتن، دادن، پخشك بودن)كمالير معنايدر
و جمع آن بايلمه فارسكداوطلب(داوطلباننيداوطلب106 )غلط است.»ني«است
دايدايميدا107 قيدر مقام صفتيم در فارسيم. بهيا ديبنابرا؛رودمياركد نين ب صفت»ي«هكستيگر الزم م.ييفزايساز بر آن

و درويدروشيدراو108 هاشيشان
دروازه است.معنايبهيلمه عربكدر. درب درب109
غ(ردنكافتيدر110 و مواجب)يدر م)ينكبيداريد:ميداشته باشيداريد(،م)ييبگويكتبر:ميداشته باشيكتبر(دن، گفتن.يردن، گرفتن، رسكر پول
وزهيدريوزگيدر111
دسترسيدسترس112
دستورها دستورات113
يتركد تراكد114
و متصلياول(دلبسته/ دل بسته*115 و دويآميصفت است و جدا نوشتهينقليفعل ماضميد ).شودمياست
دوم دوما116ً
كيز دامن)كپا(كيذ117
كيذ زهوش)يت(كيز118
زلت سهو وخطا)(ذلت119
ذلت)يوارخ(زلت120
ذوزنقه ذوذنقه121
و مح(رسوخ ردن)كنفوذ( رسوخ122 م)كاستوار
شجاعت رشادت123
م(رفتن انجام دادن)ياركيبه زود(رفتن124 ميانكاز دكبه اميمانند اويمنتقل شدن) جمالتيگريان غلط است.،نگونه شوديرود تا
مكابل از مشكجان نادرست است؛ مانند:يبياياشين فعل برايا(بودن، مبتال بودندچار مبتال بودن، دچار بودن)( رنج بردن125 برد.)يل انفجارها رنج
ونيان، روحانيروحان)يجمع روحان(تيروحان126
ايبد(ن اصليايرو127 ان رو)ين جهت، از و باكنياستعمال ا«و»ن جهتيبد«لماتكد ازيلمه غلط است .ردكاستفاده»ن روياز
شه)ياندبا(هيرو روش)(هيرو128
يرهبرتيرهبر129
* سرچشمه گرفتن)( شه گرفتنير130
زادبوم زادوبوم131
ي، شفاهيزبان زبانا132ً
وك( ذرع133 زرع ار)كشت
ذرع اس اندازه)يمق(زرع134
زغال ذغال135
اتكزاهكز136
امكزامكذ137
زوارزوار138
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بيبساديز139 ش از اندازهيار،
ياسرمهيا سورمه140
هاسفارش سفارشات141
ثركت، حداينهات)ينها( سقف142
نانكسانهكس143
ايكييسن... سالگ144 با دريد استعمال شوديلمه باكن دوياز ويسن بيست يست سالگيا در
الؤس سئوال145
سوم سوما146ً
شاغول شاقول147
و اقبال)(شانس احتمال)( شانس148 ايابتاليبراميك.. شانس.:جمله(بخت بيبه )غلط است.،دارنديمارين
نييشرانيشرائ149
شعبه ها شعبات150
)ياركانجامين زمان برايين، تعيزمان مع(االجلضرب مهلت)( االجل ضرب151
و شتم152 و ضرب جرحضرب
و دمان است)معنايبهتوفان(طوفان توفان153 غران
بيقرعن باًيعنقر154
كغلتكغلط155
دنيغلتدنيغلط156
ع157 و غمزهنيغمز غمز
ذليغ158 كرذليغكرو
ريناپذر، محتوم، چارهيناگز احتراز رقابليغ159
ش-160 سري/ فرق سر: باالسرياف موكفاق سر
برگه صورتحساب است.يمعنابه،تور بر وزن جانسوزك/ فان): عاملكاركوزنبر(توركفا بر وزن جانسوز)(توركفا161
و فراريگرمعنايبهيفرار(فراردادن. دادنيفرار162 بكزان دادن استيگريمعنابه،دادنيزان است معناست.)يه
ااستعمال فرايفراز زندگ تاب، فراز سخن،ك فراز163 ن موارد غلط است.يز در
چيقابلنكفراموشش164 نينيزيندارد، م.ين، بگذركست، ولشيست، مهم
ا165 و در اتصال(يفربهيفربه ).از به الف نداردين،اءيبههاء در آن ملفوظ است
فرغون فرقون166
حمعنايبه(ردن باكفرق-167 و در الكفرق داشتن متفاوت بودن است مم فعل باشد)يزم
چيا تميردنكصيتشخمعنايبه(ردن ازكفرق-168 چيزيز دادن حيزياز و در است)يم فعل متعدكاست
بردارفرمانبردار فرمان169
هاشيفرما شاتيفرما170
يفروگذار ردنكيفروگذار171
فروگذار فروگزار172
فترت فَطْرَت173
ريفطر نشده)يآرد تخم(ريفت174
فند باشدينم خوشاكير نمكف(ردنكباوركردن،گمان ردن)كگمان( ردنكركف175 ردم در امتحان موفق شود)كير نمك/
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پكر، مذكسابق الذركفوق الذ176 ش گفتهيور،

رايسكدنيفهم 177
چيفهم شيمفعول فعل فهم(رايزيدن دريهاء است نه شخص. مرادفيدن درككآن مانند و شيردن ءيافتن
نميبنابرا؛است ن:د گفتيباو غلط است،فهممين جمله من او را  فهمم.)ميمن مقصود او را

به، سرشار، عمدهين، معتنيالن، سنگكاد، فراوان، هنگفت،يز قابل مالحظه/ قابل توجه178
قو غو179
پ قول دادن/ وعده دادن180 »)و نه: خواهم نوشت«سميش نامه بنويقول دادم هفته بعد برا(يباشد نه اخبارميوجه التزاديرو آن بايجمله
س181 بيقهوه سادهاهيقهوه ريشيا قهوه
جا ساده معنايبهد در فرانسهياندك(داياندكدياندك182 و معصوم است) بهتر است به نياندكيدل و نامزد استفاده شوديدا .ز از داوطلب
)يا نامزدييداوطلب(داتورياندكيداتورياندك183
وك(اشكنك184 مشورت استمعنايبهن واژهيا او)كندوكاوش
اناًياح گاها185ً
زيعز گرام186
هاشيگرا شاتيگرا187
هاگزارش گزارشات188
كگنجش گنجشگ189

 الزم به ... 190
ذيجمالتلذا؛رديگينم»به«فعل الزم بودن حرف اضافه يادآورير است، الزم بهكر است، الزم به تذكمانند الزم به

صحياست، الزم به توض ايح است، غلط مسلم است. جمله تذيح: هكر الزم استكن
تجزاياليتجزيال191
مكيك» بادكمبار«باد.كمبار بادكن جشن) مباريا(192 نيلمه محسوب و ا؛از به فعل دارديشود پياز بايان رو در .د جدا نوشته شوديان جمالت

مبرايمبر193

دباايكموضع آمر( متفاوت بودن با متفاوت بودن از 194  است)متفاوتشورهاكگريموضع

ديمثمر، سودبخش، ثمربخش، سودمند، مف مثمرثمر195
را گرفتنيسكا مچيردنكرا بازيسكدست ردنكرا بازيسكمچ196
نيالدييمحنيالديمح197
مر(مرَده198 هاست)شكسرمعنايبهمرده جمع مارد(دهايمرد)يجمع
مزه مزّه199
بيمس نام مردان)(بيمص200
رويسكمشت201 ردنكرا رويسكدست ردنكرا
نكيمشنيمشگ202
آورشاخص، بارز، برجسته، زبانزد، نام انسان مطرح203
بهيمعتن متنابه204
معروف حضور حضور معرّف205
فايمف206 ديحشو است. سودمند، ثمربخش، مفدهيد
معامله به مثل مقابله به مثل207
يافكيفكم208
مالط مالت209
يمالنقطيماللغت210
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حيا توضيحيصح غلطفيرد

رده، مهرخوردهكمهرشده، مهر ممهور211
منشĤت / منشئĤت منشئات212
ردن)كرا منغصيسكشيع(صمنغّ / منقض منقص213
غلط است)،ردمكمن با او موافقت(توافقن دو طرف)يب(موافقت214
اكاو توافق(موافقت طرفه)يك(توافق215 بكنيرد تا غلط است)،ندكار را
غلط است)،موسوم به احمديشخص(مسما موسوم216
موقتيموقت217
يمنجيناج218
ناچار ناچارا219ً
نردبان / نوردبام نردبام220
نشان نشان دهنده)(نشانگر221
)غلط است،به گفتگو نشستن(.)به تماشا نشستن(پرداختن پرداختن)(نشستن222
دگاه، نظرگاهيد نقطه نظر223
هانگارش نگارشات224
دهندهنشان انگرينما225
هاشينما شاتينما226
نونينو227
ز(مك،يكنزد نه چندان228 )يك= نزدم، نه چندان دورك=ادينه چندان
يي، صحرايخودرو، جنگلياه) وحشيگ(229
ردنكوقت صرف وقت گذاشتن230
وهله وحله231
نكيكهشدار(دارهش)يفعل(هشدار232 و از به فعل دارد)يلمه است
الس / هم درسكهم مدرسه / همي/ همشاگرد همشاگرد233
السكهميالسكهم234
!ديدام خسته نباشكچيهد!يهمه خسته نباش235
شهيهمخيشه تاريهم236
ياركهمياريهم237
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يسيدرازنو:1توجه

حيصحغلط
دنيخرردنكاعيابت

گرفتنردنكاتخاذ
فرستادنردنكارسال

افتنيا اطالعيدن،يا فهميدن،يشنردنكاطالع حاصل
نكممريپذانكام

داشتنبرخوردار بودن
گرفتنبه خود اختصاص دادن

نوشتندنيشكر بريبه رشته تحر
شدنبه عمل آمدن
ردنكبه آوردن

فراموش شدنسپرده شدنيبه فراموش
شتنكبه قتل رساندن

ردنكا اجرايردن،كبه مورد اجرا گذاشتن
ييبه جابه مورد اجرا قرار دادن ردنكا اجراكردن،

گذراندنسرگذاشتنپشت
در حدودحدوددريزيچ

حاضر شدندنيحضور به هم رسان
دنيخرردنكيداريخر
اطالع دادنردنكان قراريدر جر
انيزخمشدگانميزخ

توانستنقادر بودن
شتگانكشته شدگانك

ردنكاستعمالمورد استعمال قرار دادن
ردنكاستفادهمورد استفاده قرار دادن

ردنكبيتصوب قرار دادنيتصومورد
ردنكبيتعقب قرار دادنيمورد تعق
ردنكشيستاش قرار دادنيمورد ستا
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 رقابليغو : قابل2توجه

حيصحغلط

يشناختن/ نايشناختنشناختنرقابليغ/قابل
يناستودن/يستودنستودنرقابليغ/قابل
ي/ ناگفتنيگفتنگفترقابليغ/قابل
نيافزودنافزودنرقابليغ/قابل يفزودني/
ريرناپذيي، تغيردنكرنيي/ تغريرپذيي، تغيردنكرييتغرييتغرقابليغ/قابل
ينزدن/ چانهيزدنچانهچانه زدنرقابليغ/قابل
يندادن/ گوشيدادنگوشگوش دادنرقابليغ/قابل

يارنبردنك/ بهياربردنكبهاربردكرقابليغ/قابل
ريناپذ/ تحملريپذتحملحملترقابليغ/لقاب
ريناپذ/ گسترشريپذگسترشگسترشرقابليغ/قابل
ريناپذ/ ترجمهريپذترجمهترجمهرقابليغ/قابل
ريناپذ/ درمانريپذدرماندرمانرقابليغ/قابل

و انكاري فعل:3 توجه  هاي بازدارنده

و ردنكاباداشتن، امتناع كردن، احترازكردن،يخوددار بازداشتن،كردن،يريبرحذر داشتن، جلوگكردن، غدغنكردن،ينهكردن، مانع شدن، منعيها فعل
انكردن،افكاستن باكهستندياركافعال پيه ذميرو آنها بر وجه التزايد جمالت ر شود.كمثبت

چ طان،يشياح:يمثال صح شدزيچه .ينكيه بر آدم سجدك مانع تو

امثا چ طان،يشيل غلط: شدزيچه .ينكنيه بر آدم سجدك مانع تو


