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مقدمه

از همان روزی که پروردگار متعال نعمت نوشتن را به انسان عطا فرمودند« ،نوشته» در نقش یکی

از وسائل مهم و معتبر ارتباطی ،بین افراد و هم چنین ،جوامع جایی برای خود باز نمود و روزبه روز
بر دامنه ی وسعت استفاده و اعتبار خود افزوده است به نحوی که آخرین اخبار و تازه ترین اطالعات
علمی و حاصل پژوهش های دانشمندان و مخترعین را می توان از البه الی نوشته های روزنامه ها،
مجالت ،نشریات و کتب علمی یا از پهنه ی اینترنت به دست آورد
بیان این مختصر خود مقدمه ای برای ورود به بحث اصلی این کتاب است؛ چرا که در حال
حاضر نوشته های اداری تنها وسیله ی ایجاد ارتباط رسمی در سازمان است از طرفی می دانیم که
ارتباطات در سازمان همانند سیستم جریان خون در بدن موجود زنده عمل می کند قدر مسلم ،چنان چه
در یک سازمان ارتباط صحیح برقرار نشود ،سازمان به مشکل برمی خورد تا آن جا که ممکن است به
انحالل انجامد
بنابراین ،اهمیت کار ایجاب می نماید جهت آماده سازی مؤثر نیروی انسانی برای آینده ای نه
چندان دور درسی به نام مکاتبات اداری به مجموعه ی دروس بیش تر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی کشور اضافه گردد ،که خوش بختانه این ضرورت احساس و این مهم انجام شده است عالوه بر
آن ،اهمیت موضوع و احساس نیاز فوق العاده ی جامعه ی متحول ما؛ برنامه ریزان آموزشی را بر آن
داشته که درسی به همین عنوان نیز در برنامه ی آموزش دوره ی متوسطه لحاظ شود که این کتاب به
همین منظور تألیف و منتشر شده است
با عنایت به اهمیت موضوع ،تهیه و تنظیم نوشته های اداری را می باید به عنوان یکی از
توانایی های فردی کارکنان در سازمان دانست تا آن جا که خود راهی برای ترقی و تعالی آن ها محسوب
شود به همین دلیل توصیه می نماید که فراگیران گرامی با بذل توجه ویژه در جهت نحوه ی تهیه و
تنظیم نوشته های اداری توانایی الزم را به دست آورند و با اجرای تمرین های کتاب ،تخصص و تسلط
الزمه را تحصیل نمایند ،با این امید که اولین قدم برای کسب مدارج پیشرفت و ترقی آنان برداشته شده
باشد

سید کاظم امینی

سخنی با همکاران پیرامون روش تدریس

بدون شک همکاران گرامی که مسئولیت تدریس این کتاب را برعهده دارند ،بیش از همه به

نقش مکاتبات اداری در پیش برد اهداف سازمان ها ،اعم از دولتی و خصوصی ،واقف اند و استحضار
دارند که استقرار ارتباطات رسمی سازمان ــ درون و برون سازمانی ــ به وسیله ی نوشته برقرار و انجام
می شود
حال اگر این وسیله ی ارتباطی کارایی الزم را نداشته باشد ،یعنی مکاتبات داخلی و خارجی

ادارات نارسا و نامفهوم باشند حاصل کار چه خواهد شد؟ پاسخ کام ًال مشخص و معلوم است هزینه

و وقت کارکنان بی جهت هدر می رود ،عاقبت کار نامطلوب می شود و سازمان به شکست و تعطیلی
می انجامد
هم نامی درس آیین نگارش و مکاتبات اداری و کاربرد ناصحیح آن ها به جای یکدیگر موجب
شده است که متأسفانه اغلب همکاران گرامی مکاتبات اداری را همان آیین نگارش بدانند و در تدریس
اهمیت دستور زبان فارسی در مکاتبات اداری
آن ،از منظر دستور زبان فارسی به آن بپردازند اگر چهّ ،

اهمیت خاصی برخوردار است و به طور طبیعی و ضمنی در آن جای گرفته است ولی
از اولو ّیت و ّ
مکاتبات اداری خود یک حوزه ی مفهومی از آیین نگارش و دستور زبان فارسی است لذا ،به منظور

کاهش تداخل این درس با دستور زبان فارسی و نیز ایجاد هماهنگی در شیوه ی تدریس و آموزش و
هدایت کار عملی و تمرین های مربوط به آن توصیه می شود که:
ــ

زمان آموزش به بیان مطالب و مندرجات کتاب اختصاص یابد و بقیه ی زمان برای تمرین

و طرح کارهای عملی در کالس و بحث گروهی صرف شود

اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا ،در بررسی کارهای
ــ چارچوب نوشته های اداری از ّ

عملی باید مبنای کار قرار گیرد

ــ تا حد امکان آموزش داده شود که در نوشته های اداری واژه ها و جمالتی به کار رود که
متداول و به روز باشد عالوه بر آن ،با حفظ نزاکت ادبی در باالبردن شخصیت نویسنده و احترام به
مخاطب و خواننده اقدام گردد
ــ از طریق نوشته های اداری ،عالوه بر اجرای کارهای جاری ،به تفهیم و انتقال دقیق
خواسته ها اقدام شود تا از این طریق ارتباط به شیوه ی مطلوبی برقرار گردد
به منظور آشنایی بیش تر با سازمان کتاب و هم چنین ایجاد سهولت در دست یابی به مطالب آن،
به استحضار می رساند که کتاب در چهار بخش و نه فصل تنظیم گردیده است در بخش ا ّول درباره ی

فلسفه ی نوشتن و اهمیت نوشته به عنوان کلیات ،مطالبی ارائه گردیده است در بخش دوم ،ضمن
تعریف نامه های اداری راجع به انواع آن صحبت شده و سپس درباره ی مراحل تهیه ی نوشته ها بحث
گردیده است در بخش سوم ،درباره ی سایر نوشته های اداری ،همانند بخش نامه ،صورت جلسه،
گزارش و فرم صحبت شده و نحوه ی تهیه و تنظیم هر کدام توضیح داده شده است در بخش چهارم،
به عنوان کامل نمودن نوشته مطالبی در باب ویرایش و پردازش نوشته ها مطرح گردیده است
در پایان هر بخش سؤاالت و تمرین هایی ارائه شده که پاسخ و اجرای آن ها در آموزش عملی
هنرجویان بسیار مؤثر است به این ترتیب که تمرین ها به وسیله ی هنرجویان در منزل انجام شود و در
کالس درباره ی آن ها بحث و تبادل نظر کنند و با هدایت مدرسین محترم اشکاالت احتمالی رفع شود و
در یک جمع بندی نتیجه گیری کلی به دست آید
در خاتمه یادآور می شود ،گرچه مؤلف در حد بضاعت علمی و تجربی خود در جهت جامعیت
و کمال این مجموعه سعی الزم به عمل آورده ،لکن به هیچ وجه ادعایی نسبت به بی نقص بودن آن نداشته
و امید است که با راهنمایی مدرسین محترم اشکاالت موجود در چاپ های بعدی برطرف شود
با آرزوی توفیق همکاران گرامی
سید کاظم امینی  

هدف کلی
«آشنایی با شیوه های تهیه و تنظیم مکاتبات اداری ،گزارش نویسی و سایر نوشته های اداری به
طور علمی و کاربردی»

ﺑﺨﺶ اول

ﮐﻠﻴﺎت
در اوﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺮاﻣﻮن:
ــ ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ اداﻣﻪ ی ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ،
ــ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻠﺴﻔﻪ ی وﺟﻮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ــ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل و در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ،
ــ و در زﻣﺎن ﺣﺎل ،وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ درﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﺎن »ﻧﻮﺷﺘﻪ«
اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١

اول
ﻓﺼﻞ ّ

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ؛
ــ ﻣﻔﻬﻮم ارﺗﺒﺎط را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ؛
ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد؛
ــ اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ؛
ــ اﺑﺰار اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط را ﺷﺮح دﻫﺪ؛
ــ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ؛
ــ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎزﻣﺎن را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؟ در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﻗﺒﺎﻳﻞ اوﻟﻴﻪ
و ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی از اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻢ ﺟﻮاری ،ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ را اﻳﺠﺎب
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آن از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺎن واژه ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪری دور از ذﻫﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻌﻨﯽ
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ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم آن درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﺷﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﭼﻴﺴﺖ؟
ارﺗﺒﺎط در ﻟﻐﺖ ،رﺑﻂ دادن ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ١ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﻳﻒ آن آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ارﺗﺒﺎط را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن دو ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر ،ﻧﻈﺮات،
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻳﮏ ﺳﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧﺪ« ٢و در ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:
» ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻓﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ،اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻳﮏ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻳﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺸﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؛ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ دوﺳﺘﯽ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ او ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ
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ﻧﻈﺮ او ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ وی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد«.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ:
»ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﻴﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ،ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻨﯽ
ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ و ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاری و ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود«.
ﺑﺪون ﺷﮏ ارﺗﺒﺎط در ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ارﺗﺒﺎط اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﻮاﻣﻊ و ﻻزﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﺗﺪاوم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اداری و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﻻزﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

١ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ
٢ــ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و رﺷﺪ ﻣﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺷﻴﺪﭘﻮر
٣ــ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪﻧﮋاد
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ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در آﻏﺎز از
اﻳﻤﺎ و اﺷﺎره و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از زﺑﺎن ،آﺗﺶ و دود ،ﻓﺮﻳﺎد ،ﺻﺪای ﻃﺒﻞ و ﭘﻴﮏ و ﺳﭙﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎن ﮔﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﺪون ﻗﺼﺪ و اراده ی
ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺖ وﺟﻮی وﺳﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮی
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی را
ﻻزم داﺷﺖ .ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم در ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﭘﻴﺎم آﺛﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت در راه ﻫﺎی دور وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻨﺪان ﺑﺎرز ﻧﺒﻮد.
ﻣﺜ ًﻼ در ﻳﮏ دﻫﮑﺪه اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺮود و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن دﻫﮑﺪه ی ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﮐﻪ واژه ی دﻫﮑﺪه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻣﯽ زﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻮ ًﻻ ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺤﻴﺢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،ﮐﺸﻮر،
اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ دﻫﮑﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟
ﻻزﻣﻪ ی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﭘﻨﺞ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺘﻞ و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه )ﻣﻨﺒﻊ(
ــ ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه )ﻣﺨﺎﻃﺐ(
ــ اﺻﻞ ﭘﻴﺎم )ﻣﺤﺘﻮا(
ــ وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط
ــ آﺛﺎر ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد )ﺑﺎزﺗﺎب(
اﻳﻨﮏ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻄﻠﺐ ،درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه )ﻣﻨﺒﻊ( :ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺧﺎص ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻴﺮﮐﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻀﻮری ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻂ ﺑﻪ
ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﻴﺮﻧ ه ی ﭘﻴﺎم )ﻣﺨﺎﻃﺐ( :ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﭘﻴﺎم ،ﻓﺮد ،اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﺑﺮای آن ﻫﺎ ارﺳﺎل
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﭘﻴﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ ،ﻳﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺧﺎص
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺎم :ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ،ﻓﺮﻣﺎن و درﺧﻮاﺳﺖ و  ...ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ ،ﮔﻔﺘﺎر،
ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط :ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰار و وﺳﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم و درﻳﺎﻓﺖ آن ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه و
ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
آﺛﺎر ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد :١ﻃﺒﻖ ﻳﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻬﺖ آن .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻳﮏ »ﻋﻤﻞ« اﺳﺖ و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن
»ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ« ﻳﺎ »ﺑﺎزﺧﻮرد« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﻤﻮدار .(١

اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻟﻒ( اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
روزاﻧﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد ،ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ،ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و
ﺑﺎﻻٔﺧﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﺮوﻫﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ:
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده؛
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع؛
 Feed - backــ ١
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ﭘﻴﺎم
وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم

ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه )ﻣﻨﺒﻊ(

ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧ ه )ﻣﺨﺎﻃﺐ(

ﺑﺎزﺧﻮرد )آﺛﺎر(

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی ١ــ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ؛
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ.
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،اﻧﻮاع دﻳﮕﺮی از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻫﻢ ﭼﻮن:
ــ ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم؛
ــ ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ؛
ــ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ.
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ﺿﻤﻨ ًﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻫﺎ از ﻣﺤﺪوده ی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
ﺧﺎرج اﺳﺖ و از ﺑﻴﺎن آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط از دﻳ ﮔﺎه ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﻗﺮاری آن :در اﻳﻦ ﺟﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ی اﺻﻠﯽ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮری و ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮری :ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و  ...ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه و ارﺗﺒﺎط ﮔﻴﺮﻧﺪه و وﺳﻴﻠﻪ ی
ارﺗﺒﺎط )ﮔﻔﺘﺎر( و ﭘﻴﺎم در ﻳﮏ زﻣﺎن و ﻳﮏ ﻣﮑﺎن اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﺑﺎز ﺧﻮرد در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺨﺺ و اﺛﺮ آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮری :در اﻳﻦ ﻧﻮعِ ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻳﮏ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻴﺎم ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎم رادﻳﻮﻳﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ  ...ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪون
ﺷﮏ ،ﺑﺎزﺧﻮرد آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه ــ آن ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ــ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﺳﺎﺋﻞ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
وﺳﺎﺋﻞ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ،اﺻﻠﯽ و ﮐﻤﮑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وﺳﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ :ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی آن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎن )ﮔﻔﺘﺎر(،
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﻼﻳﻢ.
وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻤﮑﯽ :اﺑﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ ی اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ،رادﻳﻮ،
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺗﻠﮕﺮاف ،ﺗﻠﮑﺲ ،دورﻧﮕﺎر )ﻓﺎﮐﺲ( و  ...ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻼت ،ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ و ...
ﺑﺎﻻٔﺧﺮه ﭘﺴﺖ و ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن.

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺑﺎ واژه ی ارﺗﺒﺎط و ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺟﺘﻤﺎع آﮔﺎه ﺷﺪﻳﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره ی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﯽ ،وﻟﻮ ﮐﻮﺗﺎه ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺮ ﻳﮏ از
آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن.
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ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ،ﻧﻘﺸﯽ ﻓ ّﻌﺎل دارد .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﯽ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭘﯽ آﻣﺪ آن زوال ﻳﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﻧﻈﺮ ﮔﺎﻫﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،در اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ،ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮی ،ﻧﻈﺎرت
و ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ در اداره ی اﻣﻮر ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارد.
١ــ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ی ﮐﻠﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻮع اول ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ــ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در زﻣﺎن ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﺧﺎرج از
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺗﻤﺎس ﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎدی ،دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻳﺎ
ﻏﻴﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ،ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت
رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دارد.
ﻧﻮع دوم ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ ــ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺪ ون ﺷﮏ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓ ًﺎ اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮدی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻓﻘﯽ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮدی :اﻳﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ:
ﺷﮑﻞ اول ارﺗﺒﺎط از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ دوم ارﺗﺒﺎط از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﺳﺘﻮر و ﮔﺰارش :اﻳﻦ دو ،ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ راﻳﺞ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر و ﮔﺰارش وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ی ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب اﺑﻼغ ﺷﻮد.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﻘﯽ :ارﺗﺒﺎط اﻓﻘﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﻳﮕﺮ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ
دو واﺣﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰدﻳﮏ دارﻧﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ارﺗﺒﺎط اﻓﻘﯽ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ،اﻳﺠﺎد
٨

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﺟﺮای اﻣﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در داﺧﻞ
ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻧﺪ :در ﺣﺎﻟﺖ اول ،ارﺗﺒﺎط داﺧﻠﯽ و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ارﺗﺒﺎط
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار .(٢
ﺳﺎزﻣﺎن

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در

اﻓﻘﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻋﻤﻮدی

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن

در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن

از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺻﺎدره و وارده

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری

ﮔﺰارش

ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ

ﮔﺰارش

دﺳﺘﻮر
دﺳﺘﻮر

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی ٢ــ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎزﻣﺎن

٩

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط اﻓﻘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن از اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ،
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮدی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری« ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﻳﮑﯽ از وﺳﺎﻳﻞ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت
رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن »ﻧﻮﺷﺘﻪ« اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺰاف ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻳﻢ.

ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ »ﻧﻮﺷﺘﻪ« ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ،آﻳﺎ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ؟
ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،از ﻗﺒﻴﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺣﻀﻮری ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ارﺗﺒﺎط رادﻳﻮﻳﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻴﺰان
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه و ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ی  ٣ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل
ﺗﻔﻬﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد .در ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻔﻬﻴﻢ و ّ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ،در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻢ وﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﻧﻮﺷﺘﻪ« ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
وﺳﻴﻠﻪ ی ﺿﻌﻴﻔﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن و
در زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و از
اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﺤﺪوده ی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١٠

٦ــ ﻃﺮح ﺳﺆال و درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ و اﻣﮑﺎﻧ ًﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم.

 ٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه در ﺟﻬﺖ درک ﺑﻴﺶ ﺗﺮ؛

٤ــ دﻳﺪن ﺷﯽ ء ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر؛

٣ــ دﻳﺪن اﺷﺎرات و درک ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺼﻮص؛

٢ــ ﺷﻨﻴﺪن ﮔﻔﺘﺎر ،ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا؛

١ــ ﺷﻨﻴﺪن ﮔﻔﺘﺎر ،ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا؛

ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ

١ــ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯽ ء و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ.

١ــ ﺷﻨﻴﺪن ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا.

ﺟ ول ﺷﻤﺎره ی ٣

١ــ اراﺋﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ آن.

١ــ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا.

٣ــ اراﺋﻪ ی ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﯽ ء ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ در ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ.

٣ــ دﻳﺪن ﺷﯽ ء ﻣﺰﺑﻮر.

٢ــ دﻳﺪن اﺷﺎرات و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درک ﺑﻴﺶ ﺗﺮ؛

١ــ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا؛

٢ــ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه.

٢ــ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال و ﻃﺮح ﺳﺆال ﺟﺪﻳﺪ.

١ــ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا ،اراﺋﻪ ی ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﺎر؛ ١ــ ﺷﻨﻴﺪن ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا ،ﺷﻨﻴﺪن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ؛

٦ــ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم.

٥ــ دﻳﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﻼم ﺧﻮد در ﻗﻴﺎﻓﻪ ی ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه و اﻓﺰودن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم؛

٤ــ اراﺋﻪ ی ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﯽء ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺜﺎل؛

٣ــ اﺷﺎرات و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت و دﺳﺖ و ) ...ژﺳﺖ و ﻣﻤﻴﮏ(

٢ــ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا؛

١ــ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ؛

١ــ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ؛

ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ٢ــ اﺷﺎرات و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت و دﺳﺖ و . ...؛

ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮری

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه

اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧ ه

اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه و ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧ ه

ﺟ ول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﻣﻴﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﭘﺎره ای از اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت

١١

ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺳﺆال ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ را اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﻓﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع آن ،ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ آورد و ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی »ﻧﻮﺷﺘﻪ« آن را
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﺧﻮرد اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ ی او ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮔﺮدد.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ
١ــ ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؟
٢ــ ارﺗﺒﺎط را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ارﺗﺒﺎط را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

١٢

ﻓﺼﻞ دوم

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ؛
ــ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ؛
ــ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﺮح دﻫﺪ؛
ــ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﺪ و اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﻼﻳﻢ و زﺑﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،وﺳﺎﺋﻞ
ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ی راﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﻃﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ وﺟﻬﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻔﮑﺮ ،داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت و  ...اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻐﺰ و ﻓﮑﺮ آﻧﺎن
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻗﻠﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺑﺎﻻٔﺧﺮه اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﮑﻤﻞ ﮔﻔﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آن در اﺳﺘﻘﺮار ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ.

اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻻﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از دو زاوﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .اول وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ و دوم
١٣

ُﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن در اﻳﺮان و در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ ،ﮐﻢﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ،ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ ،ﻣﺤﺮمﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎدوامﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪی
اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ.
ــ آﺳﺎن ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﻧﻮﺷﺖ؛
ــ ﮐﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻳﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻏﺬ و ﻳﮏ ﻗﻠﻢ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ؛
ــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ دارد درﺑﺎره ی آن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮی را در آن ﺑﺪﻫﺪ؛
ــ ﻣﺤﺮم ،ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه از ﻣﺘﻦ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ــ ﺑﺎدوام ،ﻳﺎدآوری اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ُﺑﻌ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ :ﻧﻮﺷﺘﻪ در اﻳﺮان ﺟﻨﺒﻪ ی ﺳﻨﺪ دارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی اﻣﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی آﺗﯽ و ﻳﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻧﮕﻪ داری ﮔﺮدد.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ی  ١٢٨٤ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ» :ﺳﻨ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮی ﻳﺎ
دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷ « .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ی ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﻳﺮان ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
١
ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ،در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط از وﺳﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﻠﮕﺮاف ،ﺗﻠﮑﺲ،
دورﻧﮕﺎر )ﻓﺎﮐﺲ( ،رادﻳﻮ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ــ آن ﻫﻢ از ﻧﻮع ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻣﻮرــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜ ًﻼ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻬﯽ از
ﻃﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ــ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺘﺪاول ــ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ
داده ﺷﻮد؛ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ،ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﻳﺎدداﺷﺖ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ
١ــ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دوم از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﺳﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻮاد زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﺳﺖ:
ﻣﺎده ی  ١٢٨٦ــ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :رﺳﻤﯽ و ﻋﺎدی.
ﻣﺎده ی  ١٢٨٧ــ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در اداره ی ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک و ﻳﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻳﺎ در ﻧﺰد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﯽ در ﺣﺪود
ﺻﻼﺣﻴﺖ آن ﻫﺎ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ی  ١٢٨٨ــ ُﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ی  ١٢٩٨ــ ﻏﻴﺮ از اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ی  ١٢٨٧ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﺳ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ رو ّﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﻳﻨﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﺎدداﺷﺘﯽ در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه
١
ﺑﻮده و ﻫﻤﺎن ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﺘﺒﯽ ،ﺳﻨ ﺑﺮاﺋﺖ اﻗ ام ﮐﻨﻨ ه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ »ﻧﻮﺷﺘﻪ« در ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ در آﻳﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻣﮑﺘﻮب ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﺰارش ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ،
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان » ﻧﻮﺷﺘﻪ« زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻳﺎدداﺷﺖ ،ﮔﺰارش،
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و  ...در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ی اداری ﻗﺮار دارد.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ،اﻳﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری در ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ داﻣﻨﻪ ی ﺑﺤﺚ ،ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ِ
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت در اداره ی اﻣﻮر را اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﯽ دﻫﻴﻢ:
ــ اﺟﺮای اﻣﻮر ﺟﺎری؛
ــ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ؛
ــ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ؛
١ــ در ﻣﺎده ی  ٥٤از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ،اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ رؤﺳﺎی
ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد را در اﻣﻮر اداری اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺣﮑﻢ ﻳﺎ اﻣﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق را ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﺘﺒ ًﺎ
ﻣﻐﺎﻳﺮت دﺳﺘﻮر را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق اﻃﻼع دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﻃﻼع ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﮐﺘﺒ ًﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﮐﺮد ،ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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ــ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اداﻣﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎ؛
ــ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ؛
ــ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﻮر.
اﺟﺮای اﻣﻮر ﺟﺎری :ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی اداری ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻴﭻ ﮐﺎری ﺑﺪون ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .زﻳﺮا
ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را از ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎر را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ واﺣﺪ دﻳﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻴﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آن ﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر در ﺳﺎزﻣﺎ ن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺮوع و
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑ .
آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ :ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻨﻮط و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازد ،اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ ،ﻫﻴﭻ ﺧﺮﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻫﯽ دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ی ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﭘﻴﺎم درﺑﺎره ی اﻣﻮرــ
ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﮕﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺳﻨﺪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ،
اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻟﺰام و ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اداﻣﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎ :ﻻزﻣﻪ ی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در اﺟﺮای اﻣﻮر ،اﺷﺮاف و ﺣﺼﻮل اﻃﻼع از
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن راه اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .اﻃﻼع از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﻠﻮی ﺿﺮر و زﻳﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ »ﺳﻨﺪ«
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﻮر ﻣﻌﻮﻗﻪ را از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ اداﻣﻪ داد و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺟﺮاﻳﯽ ﮐﺎر
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ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد.
را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد ﻳﺎ درﺑﺎره ی ﻧﺤﻮه و
ِ
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ :آن ﭼﻪ از ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ و آزﻣﻮده ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ را در ﺑﺮدارد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی درس ﻋﺒﺮت در اﻣﻮر ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺗﺎرﻳﺦ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ ﭘﺮﻧﻮری
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻋﺎﺑﺮ ،ﺟﺎده ی ﺗﺎرﻳﮏ و ﻣﺨﻮف زﻧﺪﮔﯽ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻃﯽ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺤﻴﺢ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨ ﺳﺎزی در اﻣﻮر :ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎدل واژه ) Documentationدﮐﻮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن( اﺳﺖ.
ﺑﻴﺎن ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﻣﺎ را ﺑﻪ درک ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻄﻠﺐ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻴﻤﺎری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺒﻖ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻮض ﺷﻮد ﻫﻴﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ و دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛ ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت او آﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،او ًﻻ اﻣﮑﺎن اﻳﻦ را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﻬﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن ﺷﻴﻔﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻳﮕﺮی رخ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﻟﻄﻤﺎت
ﺷﺪﻳﺪی ﺑﺒﻴﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اول ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ
ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ
و ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه .اﻣﺎ در ﻣﻮرد دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻧﮕﺎرش و ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﻌﻴﻨﯽ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻠﻴﻪ ی ﻣﻮارد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺤﻮل ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻣﻮر ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی در اداره اﻣﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻟﻴﻞ آن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺳﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ،ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜ ًﻼ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﭘﯽ دارد .اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
١٧

اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ،اﻣﻮر اداری از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی
اداری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
١ــ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت اداری در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ در
ﻣﯽ آﻳﺪ.
٢ــ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﻮت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ و ّ
٤ــ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی داوری و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ٥ــ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺰل ،ﻧﺼﺐ ،ﺗﺮﻓﻴﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ای از ﻧﻮﺷﺘﻪ ی اداری )اﺣﮑﺎم( ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﻃﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎر در ﺷﮑﻞ وﻳﮋه ای ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و در اﺟﺮای اﻣﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﻮد.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دو دﻫﻪ ی اﺧﻴﺮ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ روش ﻫﺎ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اﺻﻼح آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
اﻫﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ .ﻟﺰوم و اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺻﻼح روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎر و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،...
را در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺤﻮه ی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ،ﺑﻪ
١
ﮐﻠﻴﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮهی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ــ اﺻﻼح روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺷﻴﻮهﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ )ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎدهی  ٧ﻃﺮح ﺗﮑﺮﻳﻢ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﻧﻈﺎم اداری ﮐﺸﻮر( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی  .١٣/١٨٥٤٠ط ﻣﻮرخ  ١٣٨١/٢/١٠ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اداری
ﮐﺸﻮر.

١٨

ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ
در اﻳﻦ ﺟﺎ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ و »ﻧﻮﺷﺘﻪ« را وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ادﻋﺎ را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﻮده و
ﻣﺎده ی  ١٢٨٤ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ )ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺪ( را ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ًا در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ »ﻧﻮﺷﺘﻪ« اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری از دﻳﺪﮔﺎه آﺛﺎر و ﺑﺎزﺗﺎب آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و درﺑﺎره ی اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ،راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻳﻨﺪﮔﺎن در اداﻣﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ و
ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدش اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ درﺑﺎره ی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﻧﻘﺶ
ارزﻧﺪه ی آن در اداره ی اﻣﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﻳﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی را در ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮدن
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و آرا داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ
١ــ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢ــ اﺛﺮات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
٣ــ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺪام اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ درادارات ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٤ــ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را در اداﻣﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
 ٥ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
٦ــ ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ٧ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺮدش اﻣﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٨ــ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن از ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟

١٩

ﺑﺨﺶ دوم

ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺮاﻣﻮن:
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،اﺟﺰا و ارﮐﺎن آن ﻫﺎ،
ــ ﻧﮕﺎرش در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری،
ــ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٢٠

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ دﺳﺖ ﺧﻂ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ؛
ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ؛
ــ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛
ــ اﺟﺰا و ارﮐﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ؛
ــ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ؛
ــ ﻧﺤﻮه ی ﺗﻬﻴﻪ ی ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی اداری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری
ﺗﻌﺎرﻳﻒ
ﻣﮑﺘﻮب :ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ واژه ﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻣﮑﺘﻮب ،ﻧﺎﻣﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻂ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﻤﻮده اﻳﺪ .ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن واژه ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ،ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺷﻨﺎﻳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ آن
ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
واژه ی ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ،
در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری و ﻣﺘﺪاول در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻼک و ﻣﺮاد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺪوده ی ﺑﺤﺚ اﻳﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ١اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر اداری و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﮑﺘﻮب اداری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ راﻳﺞ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺰارش ،ﻳﺎدداﺷﺖ،
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،ﺣﮑﻢ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ،اﻧﻮاع ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
١ــ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ = ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻴﺪ و ﻣﻌﻴﻦ(
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و دﻓﺎﺗﺮ اداری و ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮔﻔﺘﺎر اول ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ،درﺑﺎره ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﮔﻔﺘﺎر دوم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری.
دﺳﺖ ﺧﻂ :دﺳﺖ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ١.دﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻌﺎدل واژه ی ﻳﺎدداﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ
در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر از ﻳﺎدداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺟﻨﺒﻪ ی رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ی اداری در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ
از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺎدی در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه در آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ اداره ﻳﺎ ﺧﺎرج از آن ،ﻳﺎ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻳﮕﺮ،
درﺑﺎره ی اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اداری ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ
دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد:
»ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨ ﻣﻮﺿﻮع اداری ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج وزارت ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد« ٢اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﻧﺎﻣﻪ ی
اداری ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری :ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن آن ﻫﺎ از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ و ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ
ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع
ــ ﻣﺘﻦ
ــ اﻣﻀﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه
ــ ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ )از ﺟﻨﺒﻪ ی اداری( ﺧﻠﻞ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری
در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و
١ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻴﺪ
٢ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ی ﺷﻤﺎره ی  ١٠٦ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻳﺎ  ٧اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر
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ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻮع ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
از دو دﻳﺪﮔﺎه »ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮐﺎر« و »ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ« ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ را
در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﻢ.
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری از دﻳ ﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮐﺎر :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی
اداری ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻴﺖ را دارﻧﺪ:
ــ ﺧﺒﺮی؛
ــ ﺑﺎزدارﻧﺪه؛
ــ دﺳﺘﻮری و درﺧﻮاﺳﺘﯽ؛
ــ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ.
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی :ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ذی رﺑﻂ اﻃﻼع
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻋﻼم دارد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻏﺎز ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻃﻼع ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ
ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧ ه :ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻳﺎ ﺑﺮوز
ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ اﻓﺮاد
ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﻳﺎ داﻳﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ :اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
دﺳﺘﻮر ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدی ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎر از آن ﺳﺆال ﮔﺮدد.
ــ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮردی ﺧﺎص ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ی اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ١را ﻧﺎم ﺑﺮد و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎره ای اﻗﺪاﻣﺎت
ﻳﺎ اﻃﻼع ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ واﺣﺪ دﻳﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ــ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اداری از ﻧﻈﺮﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری از دﻳﺪ ﮔﺎه ﺳﻄﻮح
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارات ،اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ی »ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ« و »ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
١ــ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻫﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﻧﺪ:
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ دو واﺣﺪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ؛
ــ ﻧﺎﻣﻪ از واﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ؛
ــ ﻧﺎﻣﻪ از واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻳﺎ واﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ؛
ــ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ واﺣﺪ.
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ :ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻫﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ وزارت ﺧﺎﻧﻪ؛
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ آن؛
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ؛
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
اﺟﺰا و ارﮐﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری :ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری از ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد:
ــ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ؛
ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ؛
ــ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ؛
ــ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ؛
ــ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ.
ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ارﮐﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد
ﻫﺮ ﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﮏ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی  ٣ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری
اﺳﺖ(.
ــ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ :ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در
ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اداری ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اداری در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺣﺎوی
آرم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﻧﺎم وزارت ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﻳﺦ و ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،آرم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧ ه ،ﻓﺮﺳﺘﻨ ه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ:
ﮔﻴﺮﻧ ه ی ﻧﺎﻣﻪ:ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺨﺺ ،ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
١
ﻳﺎ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﺑﻪ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮﺳﺘﻨ ه ی ﻧﺎﻣﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺨﺺ ،ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻳﺎ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ای ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »از« ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺒﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﻣﻮﺿﻮع« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ در ﻧﺎﻣﻪ
٢
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ:
از:
ﻣﻮﺿﻮع:
ــ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ :ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻫﺪف ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه و در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ و ﻫﺮ
ﺻﻔﺤﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف( ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﺻﻞ ﭘﻴﺎم و اﺧﺘﺘﺎم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
١ــ ﻣﻘﺪﻣﻪ
٢ــ اﺻﻞ ﭘﻴﺎم
٣ــ اﺧﺘﺘﺎم ﻣﻄﻠﺐ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ــاﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ  :رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎی آن اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون اﻣﻀﺎ ﺳﻨﺪﻳﺖ ﻧﺪارد و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر اداری ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی وی اﻣﻀﺎ
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ )ﺑﻪ ،از ،ﻣﻮﺿﻮع( ﺑﺪو ًا در ارﺗﺶ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻣﻮﺿﻮع )از ،ﺑﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع( ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ در ارﺗﺶ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ )ﺑﻪ ،از ،ﻣﻮﺿﻮع( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ذی رﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
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ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺸﺨﺼﺎت اداری و ﻓﺮدی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
را اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺳﻄﺮ اول و ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وی در ﺳﻄﺮ دوم
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدد .ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ«
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی  ٥ﻧﻤﻮدار اﺟﺰای ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری اﺳﺖ(.
در ذﻳﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻗﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ی ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
اﻗﺪام در ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗ وﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری:
ــ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧ ه و ﻓﺮﺳﺘﻨ ه در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن :ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اداری در ﺳﻄﺢ ادارات ﮐﻞ ،دﻓﺎﺗﺮ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ،ادارات و ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢ ﺗﺮاز
آن ﻫﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎﻳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ در رﺳﺎﻳﯽ زﺑﺎن اداری ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
در واﺣ ﻫﺎی ﻫﻢ ﺳﻄﺢ :ﻧﺎﻣﻪ در داﺧﻞ ﻳﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻃﺮف ﻳﮏ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ:
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺑﻪ« ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »از« ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ :اداره ی ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ.
از :اداره ی ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ﭘﯽ ﮔﻴﺮی.
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اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨ ه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری

ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان

ﺷﻤﺎره:

وزارت

ﺗﺎرﻳﺦ:

ﺳﺎزﻣﺎن

ﭘﻴﻮﺳﺖ:

ﺑﻪ:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ

از:
ﻣﻮﺿﻮع:
١ــ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺘﻦ

٢ــ ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ
ﭘﻴﺎم ﻫﺎی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ
٣ــ اﺧﺘﺘﺎم ﻣﻄﻠﺐ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﻣﻀﺎ

روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ
)ﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ(

ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ :
ــ
ــ
ــ
ــ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی ٣

از ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ واﺣ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ :ﻧﺎﻣﻪ از واﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﺳﻮی
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
رﺳﻴﺪه دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ،ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری »ﺑﻪ« و »از« ﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از واﺣ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ :ﻧﺎﻣﻪ در داﺧﻞ ﻳﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻃﺮف ﻳﮏ واﺣﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه ،اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺑﻪ« ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻳﮏ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم
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ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ واژه ی »از« ﻓﻘﻂ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ :ﻣﺤﻤ ﺟﻮاد ﻋ اﻟﺖ ــ ﻣﻌﺎون اداری و ﻣﺎﻟﯽ
از :اداره ی ﮐﻞ ﮐﺎرﭘﺮدازی
از ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد :ﻧﺎﻣﻪ در داﺧﻞ ﻳﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻃﺮف
ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ١در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺑﻪ« ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻳﮏ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ،ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »از« ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻳﮏ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺷﻤﺎره ی ﮐﺎرﻣﻨﺪی وی ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ واﺣﺪ ﻣﺘﺒﻮع ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺳﻤﺖ و ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻧﻴﺴﺖ(.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ :آﻗﺎی ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻤﻴ ی ــ ﻣ ﻳﺮ ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ
از :اﺣﻤ ﻋﺒﺎﺳﯽ ــ ﻣﺘﺼ ی اﻣﻮر دﻓﺘﺮی اداره ی ﮐﻞ رﻓﺎه
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪی ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻃﺮف واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ
ﮐﻨﺪ ،در ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ »از« ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮف ﻳﮏ واﺣﺪ ﻳﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ وی ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ــ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧ ه و ﻓﺮﺳﺘﻨ ه در ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن :ﻧﺎﻣﻪ از
ﻃﺮف ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻳﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻳﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺑﻪ« ﻋﻨﻮان وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻳﮏ
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان در
ﻣﻮرد اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
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ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ،ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »از« ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ :وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ــ اداره ی ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
از :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر
ــ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻪ در وزارت ﺧﺎﻧﻪ
ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻃﺮف ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »از« ﻧﺎم واﺣﺪ ﺗﻬﻴﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
از :اداره ی ﮐﻞ ﮐﺎرﭘﺮدازی
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ وزارﺗﯽ ﻳﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﻞ )دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی( ﺗﺤﻮﻳﻞ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ ذی رﺑﻂ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ــ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻳﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ
ﺧﺎرج از وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺑﻪ« ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی »از« ﻧﺎم واﺣﺪ ذی رﺑﻂ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ :آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﺣﻤﻴ ی
از :اداره ی ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ دارای ﺳﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای در ﻳﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ وی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ی
»ﺑﻪ« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺳﻤﺖ وی ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ :آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻫﺎدی ــ ﻣ ﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ...
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از :اداره ی ﮐﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
ذﮐﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و اﻟﻘﺎب و ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﺘﺪاول ﻣﻴﺎن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﺑﻪ اول ﺟﻤﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ آﻏﺎز
ﻧﺎﻣﻪ ی وی ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل:
ــ اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ
ــ ﺑﺮادر ﻋﺰﻳﺰ
ــ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار
ــ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﺮاﻣﯽ
ــ ﺳﺮور ارﺟﻤﻨﺪ
ــ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﻣﻮﺿﻮع( :ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﻮﺿﻮع« در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ی »از« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﮐﻠﻤﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪف ﻳﺎ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ
دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد .ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اداری ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی در ﺗﻮزﻳﻊ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن دﻓﺘﺮی و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺪه ای از ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﻓﻘﻂ ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ« و »از« را ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺪوﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ی ﮐﻮﺗﺎه و
ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺴﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد در ﺟﻠﻮی »ﻣﻮﺿﻮع« ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﺜ ًﻼ ﮐﺘﺎب ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ارﺳﺎل ﻳﺎ
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮ ًﻻ درج ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه
دارای ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ را آﺳﺎن ﺳﺎزد.
ﻣﺜﺎل :١
ﺑﻪ :ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ــ دﻓﺘﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼت و روش ﻫﺎ
از :اداره ی ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
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ﻣﺜﺎل :٢
ﺑﻪ :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ــ اداره ی ﮐﻞ ﮐﺎرﭘﺮدازی
از :اداره ی ﮐﻞ اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﺿﻮع :ارﺳﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
درج ﻋﻨﺎوﻳﻦ »ﺑﻪ« و »از« و »ﻣﻮﺿﻮع« در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اداری و
اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
را در ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺛﺒﺖ ،ارﺟﺎع و ﺗﻬﻴﻪ ی آﻣﺎر ﻳﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ را در اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ »ﺑﻪ« و »از« و »ﻣﻮﺿﻮع« در ﺣﮑﻢ ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از اﻗﻼم ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﻳﺎدداﺷﺖ اداری ﻳﺎ دﺳﺖ ﺧﻂ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺿﻮاﺑﻂ
ﻓﻮق ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺟﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﻳﺎدداﺷﺖ
اداری ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ از ﻳﺎدداﺷﺖ اداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﺎدداﺷﺖ
اداری ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻪ ی اداری را ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ دار اﻣﻀﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻣﻮر
اداری ﻳﺎ ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮر ١ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی اداری ﺑﺮای دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺟﺮای ﮐﺎر ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ اﻣﺮ ﻓﻮری و ﺿﺮوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٤ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻳﺎدداﺷﺖ اداری(.
ــ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻳﺎدداﺷﺖ اداری اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه ،ﻣﺮاﺗﺐ
را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ُﻣﻬﺮ ورود ﺑﻪ دﻓﺘﺮ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﻤﺎره ،اﺻﻞ را
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻌﺮف ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه و دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻴﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده در آن ﺛﺒﺖ
١ــ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮر  ،indicateurﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻨﺪهّ ،
ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ( .در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ آن دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی  ٤ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻳﺎدداﺷﺖ اداری
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ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ،در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،درﺑﺎره ی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﻓﺮق آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻏﻴﺮ اداری ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ،ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺷﺪه و راﺟﻊ ﺑﻪ
اﺟﺰای ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ،ﮐﻪ ارﮐﺎن آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و درج »ﺑﻪ«» ،از« و »ﻣﻮﺿﻮع«
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
از ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮐﻠﻴﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﺛﺒﺖ ،ارﺟﺎع و ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ )اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
و اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯽ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ
١ــ ﻣﮑﺘﻮب را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤ــ اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺳﻄﻮح ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ اﺟﺰای ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٧ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ ﻧﺤﻮه ی اﻣﻀﺎ در زﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ٩ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در دو واﺣﺪ
ِ
١٠ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ از واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ١١ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از واﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل آﻗﺎی ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
١٢ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ
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اﻳﺮان ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻬﻴﻪ ی ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻨﺪم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
١٣ــ ﻳﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﺴﻂ ا ّول ﻗﺮار داد ﺗﻬﻴﻪ ی ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﻗﺮار داد ،آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪﻟﯽ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﺮﻗﻮم دارﻳﺪ.
١٤ــ ﻳﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ اداره ی ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ی ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺮار داد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﻗﻮم
دارﻳﺪ.
١٥ــ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اداره ی ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪام آزﻣﺎﻳﺸﯽ ،آﻗﺎی ﻋﻄﺎ ﺻﺪر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺪﻳﺪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
١٦ــ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺻﺪر ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﻮدﺟﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ .ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ را ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ــ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول :ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤ وده ی آن
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف و ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﻴﻄﻪ ی آن ،از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺷﻔﺎف ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و راﺣﺘﯽ اﻫﺪاف را ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺗﻔﮑﺮ ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدد .ﻗﺪرﻣﺴﻠﻢ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ،ﺣﺎﺻﻞ آن ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی از ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن اﺷﺮاف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ذﻫﻨﯽ ــ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﻢ و آن ﮔﺎه اﻗﺪام ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻴﺮاﻫﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﻪ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺳﺆال ﮐﻪ؟
ﮐﺠﺎ؟ ﮐﯽ؟ ﭼﻪ؟ ﭼﺮا؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس آن در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺪف و
ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﮐﺮد .زﻳﺮا ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ِ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ...
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ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﮐﺎراﻳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ وﻟﻮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ
ﺳﺆاﻻت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ی ﺷﺶ )  (WHﻣﻌﺮوف اﺳﺖ:
?Who?, Where?, When? What, Why? How

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ،ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮐﺎرﺑﺮد و ﮐﺎراﺋﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻪ؟
ــ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در واﻗﻌﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ــ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻳﺎ زﻳﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ــ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻪ؟ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ ی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را در ﻧﺤﻮه ی ﻧﮕﺎرش ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ او را در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻮع واژه ﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺪر ﻣﺴ ّﻠﻢ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ زﻳﺎن
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯽ دﻟﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺨﺎﻃﺐ ،اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺰارش و
ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی روال ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ی واژه ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ،واژه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻓﻮق ،ﻫﻢ ﺳﻄﺢ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای دوﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮادر ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ،از واژه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ،ﮐﻪ در ﺧﻮر ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.
ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺠﺎ؟
ــ اﺻﻮ ًﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ــ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع روﻳﺪاد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ــ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ در وﻗﻮع روﻳﺪاد ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در وﻗﻮع روﻳﺪاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
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ــ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )در اداره و در ﺳﺎزﻣﺎن ،در اﺟﺘﻤﺎع ،در داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر(.
ــ ...
ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺠﺎ؟
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻳﺎ ﮐﺪام ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺨﺎﻃﺐ
در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ در اﺗﺎق ﻣﺠﺎور ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ در ﺷﻬﺮی در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ در ﮐﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻋﻨﺼﺮ ﮐﯽ؟
ــ ﮐﯽ ﮔﺰارش و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ــ اﺟﺮای ُﻣﻔﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﭼﻪ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ــ زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ و زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ،ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ؟
ــ در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی زﻣﺎن وﻗﻮع واﻗﻌﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم روﻳﺪاد
ﮐﯽ اﺳﺖ؟
ــ و ﺑﺎﻻٔﺧﺮه ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﯽ؟
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ »آﻧﯽ«» ،ﺧﻴﻠﯽ ﻓﻮری«» ،ﻓﻮری« ﻳﺎ »ﻋﺎدی« اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ
درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻪ؟
ــ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮔﺰارش و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ؟
ــ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻳﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻳﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
ــ ﻫﺪف ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﻳﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎده ﻳﺎ درﺑﺎره ﺣﻞ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟
ــ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه ای ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ دارد؟
ــ ﭼﻪ آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ؟
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ »ﭼﻪ؟« اﺳﺖ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ را دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
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ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ ﭼﺮا؟
اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺪف را ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻳﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؟
ــ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ از وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟
ــ آﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ؟
ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎرش را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻧﻮﺷﺘﻪ وا ﻣﯽ دارد.
ﻋﻨﺼﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ی آن ﻳﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﮐﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ؟
ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﮕﺎرش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ ﺷﻮد؟
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ی ﻓﻮق ﻧﻮﻳﺴﻨ ه را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎری ﻣﯽ دﻫ و
راه ﮔﺸﺎی اوﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳ ﺑﮕﻴﺮد و
اﺻﻮ ًﻻ ﺑﻨﻮﻳﺴ ﻳﺎ ﻧﻨﻮﻳﺴ ؟
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﮕﺎرش
اﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم :ﻧﮕﺎرش
آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻟﺰوم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻧﮕﺎرش ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ،ﭘﺎﻳﻪ و
ِ
اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺣﺴﺎس »ﻧﻮﺷﺘﻦ« اﺳﺖ.
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ﺗﻬﻴﻪ ی ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دارد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻣﻮﺿﻮع را در دو ﻗﺴﻤﺖ »ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت« و »ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ« ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
ﺗﻤﻬﻴ ﻣﻘ ﻣﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ی اداری و اﺻﻮ ًﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح )ﭼﺎرﭼﻮب(
ﻧﻮﺷﺘﻪ.
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ :ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ،
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮای آن ،ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ
از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻳﺎری ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ .وﻟﯽ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﺮف ﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﺨﺼﺺ وی
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ ی اﺻﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ّ
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺘﺐ و ﻧﺸﺮﻳﺎت؛
ــ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ،ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻗﺒﻠﯽ؛
ــ ﻣﺸﺎوره و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﮐﺴﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ از ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق؛
ــ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﻳﺎ ﻣﻮرد وﻳﮋه.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺷﺮاف و
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﻫﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺪوﻳﻦ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ :اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎص دارد و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﺮح و ﭼﺎرﭼﻮب ذﻫﻨﯽ ﮐﺎر در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ،اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع از ذﻫﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﮔﺬرد .اﻳﻦ
اﻓﮑﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﻏﻠﺐ ﻣﻔﻴﺪ و ﻻزم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺘﺎب ﻫﻢ از آن دور ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺧﺮوج اﻓﮑﺎر از ﺣﻴﻄﻪ ی ذﻫﻦ ،ﻳﺎدداﺷﺖ ﻓﻮری آن ﻫﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ
اﺳﺖ ١.در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻠﻴﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻟﻮ آن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ
»ﻗﻴﺪوا اﻟﻌﻠﻢ ﺑِ ﺎﻟﮑﺘﺎﺑﺔ« ﻋﻠﻢ را ﮐﻪ ّﻓﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ آورﻳﺪ.
١ــ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖّ ِ :
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ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،١ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻗﺪر اﻳﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ و اﻧﺠﺎم آن
آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ و
اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از آن ﺑﮑﺎﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﺑﻪ آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﻢ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ،
ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻬﻴﻪ ی ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را آﺳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺮدارد .از آن
ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﺮار اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﺮارزش و ﮔﺮﻳﺰان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
ﻣﻄﻠﺒﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ ،از ﻳﺎد ﺑﺮود.
ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح )ﭼﺎرﭼﻮب( ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺣﺪاث
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪو ًا ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ،اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق دارد .ﻟﺬا ،ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در آﻏﺎز ﻃﺮح ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻘﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ،
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺮﮐﺪام در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮا )ﻣﻄﺎﻟﺐ( ﺑﺎ ﻃﺮح رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ی ﻇﺮف
ﺑﺎ ﻣﻈﺮوف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .آن ﮔﺎه ﻃﺮح ،ﻧﻬﺎﻳﯽ و آﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح ﻓﻮاﺋﺪ زﻳﺎدی دارد ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ آن در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ،ﭼﺎرﭼﻮب و ﻃﺮح وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ،ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ،آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری اﺳﺖ.

ﺗ وﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﮕﺎرش اداری و رﻋﺎﻳﺖ آن ﻫﺎ اﺳﺖ و
١ــ ﻳﮏ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻳﻤﯽ از ﮐﺸﻮر ﭼﻴﻦ :ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻢ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ از ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺿﺒﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ )ﻣﺄﺧﺬ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ(
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ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪارد .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ اﻃﻼع از دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺮ ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ،در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﺼﻴﻼت و در ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ .ﻟﺬا،
در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﮕﺎرش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺟﺰا و ارﮐﺎﻧﯽ دارد .ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ارﮐﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎ را در اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎرﭼﻮب و ﻃﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻳﻨﮏ ،ﺑﺮاﺳﺎس ارﮐﺎن و اﺟﺰای ﻧﻮﺷﺘﻪ ،درﺑﺎره ی آن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﻪ :ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺎﻣﻪ دارد .اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺻﺤﻴﺢ و آﻏﺎزی ﻣﻨﻄﻘﯽ ،اﺛﺮی ﻣﻄﻠﻮب در ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﻪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻫﻤﺎن
ﻧﮕﺎه اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻳﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﻄﻠﻮب
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣ ًﻼ دﻗﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ
واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺒﻴﻦ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ِ
واﺣﺪ ﻣﺨﺎﻃَ ﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺜ ًﻼ
ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ّ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ »اداره ی ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ« ﻳﺎ »رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزارت  «...و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻼت ﻧﺎرﺳﺎ
و ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮای دﻳﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻔﺤﺺ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﺘﻬﺰا ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺎرﺳﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺪای
ﺗﻌﺎرف ﺑﯽ ارزش و ﭘﻮچ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ داد.
ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﺷﻴﻮه ی ﻣﺘﺪاول در ارﺗﺶ ﻳﻌﻨﯽ از واژه ﻫﺎی »از ،ﺑﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع« اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »از« ﻧﺎم ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺑﻪ« ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺎﻣﻪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ
واژه »ﻣﻮﺿﻮع« ﺟﻤﻠﻪ ی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ارﺗﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ادب و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺪو ًا ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه ی
ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﭙﺲ؛ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ:
از:
ﻣﻮﺿﻮع:
در ﺳﺎل  ١٣٥٥ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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اداری ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ و ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒ ًﻼ ﻃﯽ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ
در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ ﻣﻘﺪﻣﻪ؛
ــ ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ؛
ــ اﺧﺘﺘﺎم ﻣﻄﻠﺐ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی.
ﮐﻪ اﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﻣﻘ ﻣﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل »ﻃﻠﻴﻌﻪ ،اول ﻫﺮ ﭼﻴﺰی و  «...آﻣﺪه اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح
ﻧﮕﺎرش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮآﻏﺎز و ﻳﺎ آن ﭼﻪ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﮐﻠﻴﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای در آﻏﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را
ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،وی را در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .ﻣﻘﺪﻣﻪ«،
ﻣﻔﺼﻞ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻟﺰوﻣ ًﺎ ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻃﺮح و ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻘﯽ از آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ی آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ارزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .زﻳﺮا از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ی ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم اﻗﺪام
١
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﻧﮕﻴﺰه و
ﻫﺪف از ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای آن اﺳﺖ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اداری .در ﻣﻮرد ا ّول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ی ﻣﺎده و
١ــ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری از واژه ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻋﻄﻒ ،ﻣﻌﻄﻮف و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ از واژه ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول و زﻳﺒﺎﻳﯽ،
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ...ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آن .«...
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﺧﺎص و وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ و ﻳﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
از واژه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﻴﺮو ﻧﺎﻣﻪ و . ...
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ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﻤﺎره ی ﻣﺎده ،اﺻﻞ آن در داﺧﻞ
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﻴﻮﻣﻪ » «...ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ
ﭘﻴﺎم ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺘﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎدآوری ﺷﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﮔﺮو ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ
ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ
ﺑﺪون اﺛﺮ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدن ﭘﻴﺎم
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮوف ﻣﯽ ﮔﺮدد .از
ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﺑﮕﺬارد ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی ﺳﺎزﻣﺎن وارد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارات اﻧﺪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ »ﺳﺎده ﻧﻮﻳﺴﯽ« ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺳﺎده و ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻔﻬﻴﻢ را اﻣﮑﺎن ﭘ ﻳﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺿﺎﻓﻪ
را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨ .
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎده ﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻟﻐﺎت دور از ذﻫﻦ و ﻣﺘﺮوک و ﮐﻨﺎﻳﻪ و اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر و ﻫﺪف ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻣﺮاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه در ﻧﮕﺎرش اداری ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﺻﻠﯽ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ .ﻓﻀﻞ ﻓﺮوﺷﯽ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮدازی و درج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮﺿﺮوری در
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻬﺎم و ﮐﻢ اﺛﺮ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺧﺘﺘﺎم و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ آن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ِ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ و ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ
و ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻮاﺑﻴﻪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﻔﯽ ،ﮐﺎﻣ ًﻼ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﭼﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮ و ﻣﺒﻬﻢ ﺧﻮدداری ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻫﺮ ﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه
٤٣

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻔﮑﻴﮏ ارﮐﺎن ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻇﺎﻫﺮی و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد
و اﺻﻮ ًﻻ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻤﻨﯽ آن ﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﻬﻴﻢ و ﺗﻔﻬﻢ را آﺳﺎن
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای روﺷﻦ ،ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد )ﻃﺮح ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اداری را در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ی  ٥ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮏ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد(.
ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ٥ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری

ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ:

آن ﭼﻪ در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺷ ه ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎﻧ ارد وﻳﮋه ای اﺳﺖ
ــ ﭼﺎپ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع:

ﺑﻪ :ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ
از :ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺒﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ّ

ﻣﺘﻦ
ﻣﻘ ﻣﻪ:

ــ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ؛
ــ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ در درﻳﺎﻓﺖ آﺳﺎن ﺗﺮ ﭘﻴﺎم؛
ــ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﭘﻴﺎم و ﻳﺎ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ

ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ؛
ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد؛
اﺻﻞ ﭘﻴﺎم :ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو ًا
اﻫﻤﻴﺖ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ و ّ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

اﺧﺘﺘﺎم:

٤٤

ــ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺎم ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ؛
ــ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه؛
ــ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ؛
ــ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮع؛
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ و ﻳﺎ اﺛﺮات ﻣﻮﺿﻮع

اﻣﻀﺎ
ــ ﻗﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و اداری ﻣﻘﺎم اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه؛
ــ ﻋﻼﻣﺖ اﻣﻀﺎی وی؛
ــ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اداری در ﺳﻄﺮ دوم
و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺘﻦ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻋﻼﻣﺖ اﻣﻀﺎ
ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

روﻧﻮﺷﺖ:
ــ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ در اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛
ــ در آﺧﺮ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ واژه ی »روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ «:ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻳﺎ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و وﻇﻴﻔﻪ و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؛
ــ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺠﺎم
در ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر
ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻳﺎ ﺣﺮوف ﻧﮕﺎری ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﮐﻔﺎﻳﺖ و ﮐﺎرآﻳﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻴﺪه را ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاد ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ )ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﮔﻮﻳﺎ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
ﺳﺆاﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻠﻮی دﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد وارﺳﯽ
ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
٤٥

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ )ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ( ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد) .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ی
 (٦ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را در ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ٦ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ
ردﻳﻒ

ﺳﺆاﻻت ﻃﺮح ﺷ ه

١

آﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

٢

آﻳﺎ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ؟

٣

آﻳﺎ ﻣﺘﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ؟

٤

آﻳﺎ از واژه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

٥

آﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ و
ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ؟

٦

آﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

٧

آﻳﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟

٨

آﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ )ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ و ﻋﺒﺎرات( ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟

٩

آﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟

 ١آﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
 ١١اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ؛ آﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی ﻣﻮارد ﻃﺮح ﺷﺪه در
ﻧﺎﻣﻪ ی اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ١٢آﻳﺎ آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 ١٣آﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
 ١٤آﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 ١٥آﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ١٦آﻳﺎ ﻟﺤﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 ١٧آﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد و ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ
روﻧﻮﺷﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ی وارﺳﯽ
ﺗﺄﻳﻴ ﺷ

اﺻﻼح ﺷ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی ٧

٤٧

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ:
ــ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ــ از ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن و ادارات
دوﻟﺘﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی (٧
ــ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﭘﻴﺶ ِ
ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﻂ ﺧﻮردﮔﯽ دارد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﻮد.
ــ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻻزم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
١
ــ در ﺗﻬﻴﻪی ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
ــ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﻼی ﮐﻠﻤﺎت درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﺮدﻳﺪی در اﻣﻼی ﺑﺮﺧﯽ از واژه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد.
ــ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف ﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ــ ﻧﺸﺎن ﮔﺬاری و آﻳﻴﻦ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﻳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.
ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.
ﺳﺎﻳﺮ اﻗ اﻣﺎت :ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ذﻳﻞ
آن را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻳﻴﺪ و اﻣﻀﺎی ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ )ﭘﺎراف( در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺎم ذیرﺑﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﻘﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺣﮏ و اﺻﻼح ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﺎ اﻓﺰودن و ﻳﺎ
ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ آن ،ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻮﻳﺲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮوف ﻧﮕﺎری ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ٢ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻫﻤﺎن واﺣﺪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺻﻠﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺠﺪد ًا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ ی آﺧﺮ ﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ی آﻣﺎده ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻀﺎی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ذی رﺑﻂ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺑﺰرگ ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی اول ــ ﺣﺪاﻗﻞ  ٤٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ و در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی  ٣٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ،در
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣٠ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٠ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ  ٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ
از اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
٢ــ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد )ﮐﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ــ ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ
از ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻣﺆﻟﻒ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب(.
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ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم واﺣﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﭙﺲ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﮐﻠﻴﻪ ی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور ﺑﻪ واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی  ٨ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﻤﻮدار ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری

آﻏﺎز

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع از
اول
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ّ

ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم

ﻧﮕﺎرش

ﮐﻠﻴﻪ ی ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و

ورود ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺤﺼﻴﻞ آن
آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن
ﻣﻘ ﻣﺎت

ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ــ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح

ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﺗ وﻳﻦ

ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻦ

ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم

ﺑﺮرﺳﯽ

وارﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻧﻬﺎﻳﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی ٨

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷ ن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﭘﺎﻳﺎن
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ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺪوده ی آن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم ــ ﻧﮕﺎرش
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ )ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ(
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ا ّول ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف و ﻣﺤﺪوده ی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﻪ )ﮐﻪ؟ ﮐﺠﺎ؟ ﮐﯽ؟ ﭼﻪ؟
ﭼﺮا؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟( ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮآن اﺷﺮاف ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﻳﺮ درآورد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم ،ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪﻣﺎت
آﻣﺎده ﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﭼﻪ در ﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻬﯽ
اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﯽ ﺷﮏ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﺪه از ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهی  (٨اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪول را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻮد( .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ی ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ دﻗﺖ ﻻزم
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﻮد؛ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﺷﻤﺎره ی  ٨ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺮاف ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ّ
ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﮐﻪ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ
و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ در ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٥٠

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ
١ــ آﻗﺎی ﺻﻔﻮی دﮐﻮراﺗﻮر ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه )در ﻗﺮارداد ﺗﺰﻳﻴﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎره ی  (٢ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺟﻬﺖ ﻃﺮح دﻋﻮی ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن و ﺿﺎﻣﻦ وی در ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
١ــ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﻪ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﺮﻗﻮم دارﻳﺪ.
٢ــ از ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ی ردﻳﻒ ﻳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد؟
٣ــ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ی ردﻳﻒ  ١و  ٢را ﻣﺮﻗﻮم دارﻳﺪ؟
٤ــ ﻃﺮح و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺎﻣﻪ ی ردﻳﻒ ﻳﮏ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٥ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻬﻴﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ٦ــ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ــ ﻓﺮﺿﯽ ــ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن را از ﻣﻘﺎم ذی رﺑﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٧ــ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﯽ ﻣﺮﻗﻮم دارﻳﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ٨ــ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮق ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺻﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٩ــ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮﻗﻮم دارﻳﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮزده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
١٠ــ ﺿﻤﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ،ﺷﻌﺒﻪ ی ﺑﺎزار ،ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
اداری
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ،ﮐﻪ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﻫﺎ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه اﻧﺪ و ﮐﻠﻴﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای
ﺗﻬﻴﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ِ
ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
اﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺘﺪاول
اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ،
ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ،
ــ ﮔﺰارش،
ــ ﻓﺮم و اﺣﮑﺎم
در ﻓﺼﻮل آﺗﯽ ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﮐﺪام و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ی ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻻزم اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ اﻧﻮاع ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﻀﺎ و ﺗﮑﺜﻴﺮ آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺣﮑﻢ ﻳﺎ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ،در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«) ١در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻤﺂل ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ( .ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در اﺻﻄﻼح اداری ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮی آن اﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﺻﺪور ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:
ــ اﺑﻼغ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات؛
ــ اراﺋﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻧﺘﺼﺎب ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در روال و وﺿﻊ اداری و ...؛
ــ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ؛
ــ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش؛
ــ اﺑﻼغ رو ّﻳﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ؛
ــ اراﺋﻪ ی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺖ اﻣﻮر.

اﻧﻮاع ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ
در زﻣﺎن ﺣﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی از ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اداری ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
١ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻴﻦ )دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ(
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ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد دارد ﮐﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ دو
ﮔﻮﻧﻪ ی ﻣﻬﻢ آن ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻟﻒ( اﻧﻮاع ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ از دﻳ ﮔﺎه ﻫ ف و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ :ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺪف و
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ:
ــ درﺧﻮاﺳﺘﯽ،
ــ دﺳﺘﻮری،
ــ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ،
ــ اﺑﻼغ ﻗﻮاﻧﻴﻦ،
ــ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن.
ب( اﻧﻮاع ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ
دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ
ذی ﺻﻼح ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻌﻀﯽ از وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ وزارت ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ،اﻋﻢ از
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﯽ ــ در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ــ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻴﺪه از ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪو ًا ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﺰﺑﻮر و ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی واﺣﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس زﻳﺮ ﻧﻮﻳﺲ آن ،اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان وزارﺗﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوه دوم ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ادارات ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد .از
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اداری در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ و
درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی  (٩ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٥٤

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﯽ
ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﻮری
از دﻳ ﮔﺎه ﻫ ف و

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

اﻧﻮاع
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺣﻮزه ی وزارﺗﯽ

داﺧﻠﯽ

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ

از ﻧﻈﺮ ﮔﺎه ﺳﻄﺢ

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﻮه ی ﻣﻘﻨﻨﻪ

ﺧﺎرﺟﯽ

ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی ٩

ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی ﺗﻬﻴﻪ ی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ
در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ» :ﺑﻪ«» ،از«» ،ﻣﻮﺿﻮع« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﮐﻠﻤﻪ ی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﻪ و وﺳﻂ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﮔﺎه ﻧﺎم واﺣﺪ
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:

٥٥

ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ــ ﺣﻮزه ی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ...
ــ اداره ی ﮐﻞ ...
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ذی رﺑﻂ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ واﺣﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ اﻓﺰوده و در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﻻزم ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ،ﻋﻨﻮان
ِ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ١،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ــ ﺣﻮزه ی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداری و ﻣﺎﻟﯽ؛
ــ اداره ی ﮐﻞ اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ؛
ــ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی؛
ــ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری؛
ــ اداره ی دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ،از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﺻﻞ ﭘﻴﺎم و اﺧﺘﺘﺎم ﻳﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﺟﺰء رﺳﺎﻟﺘﯽ دارد ،ﮐﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای آن ﺟﺰء اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻣﻀﺎی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ :در ﻣﻮرد اﻣﻀﺎی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی اﺻﻠﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد
و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ آن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاری ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﺨﺎﻃﺐ و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ،ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﻀﺎ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻤﺎن اﺛﺮی را ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ی
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ،اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) .ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ـــ و ـــ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد(.

١ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ واﺣﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺣﺮوف ﻧﮕﺎری ﺷﻮد.

٥٦

ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ًا در ﻣﻮرد ﺗﻬﻴﻪ ی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در اﺛﺮ ﮔﺬاری از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در ﺗﻬﻴﻪ ی
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ از
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺪف و از ﻧﻈﺮ ﮔﺎه ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی  ٩ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
١ــ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻫﺪف از ﺻﺪور ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣ــ اﺟﺰای ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ اﻧﻮاع ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ــ ﻃﺮح و ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٦ــ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻠﻮل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل روزه داران ﺗﻐﻴﻴﺮ اوﻗﺎت ﮐﺎر اداری را
ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی واﺣﺪﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

٥٧

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ ارﮐﺎن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ــ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی آﮔﺎه ﺷﻮد.

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﯽ
ــ ﺟﻠﺴﻪ
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ و ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
»ﺟﻠﺴﻪ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ درﺑﺎره ی اﻣﺮی ١.در اﺻﻄﻼح ،ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻨﯽ ُﻟ َﻐﻮی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻴﻦ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻳﮏ ﻣﻌﻀﻞ اداری ﻳﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدن راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن ﻳﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ی
ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای اﻣﺮی ﺧﺎص .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر ﺗﺒﻌﯽ آن ﺑﺎﻳﺪ
١ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻴﺪ )ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻴﺪ( واژه ی ﺟﻠﺴﻪ.
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از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ــ ارﮐﺎن ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق ،ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﮐﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ی آن ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﻘّﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ،دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ،زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ و ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ ّ
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ارﮐﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ
آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻀﻮر
اﻋﻀﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺰو وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از وزراء و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪی ﺧﻮد ،ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻳﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وزارت ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪون و ﻣﮑﺘﻮب ،ﻋﻼوه
»دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ« ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .وﺟﻮد دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ی ّ
ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات از ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻣﺪارک و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم در زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم
را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﻬﻮده ﻫﺪر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎراﺋﯽ آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ،اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ :زﻣﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع آن ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ از ﻗﺒﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ) .دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﯽ دﻳﮕﺮ اﺑﻼغ
ﻣﯽ ﮔﺮدد( .در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻤﺮار دارد ،ﻫﻨﮕﺎم آﻏﺎز و زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺒ ًﻼ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در
دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ
در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎدی و اداری از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﻤﻴﺖ آن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ آن ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﮔﺮدد(.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ
ﺣﺎل ﮐﻪ درﺑﺎره ی ارﮐﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ،ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻧﻴﺰ درﺑﺎره ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ
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ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد و در ﮐﻠﻴﻪ ی ﺟﻠﺴﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ .اداره ی اﻣﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ .رﺋﻴﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﺳﺖ .وﻇﺎﻳﻒ دﻳﮕﺮ او ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ
اﺳﺖ .وی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ از ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ و اﻋﻀﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد .رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ دارای ﻳﮏ رأی اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
رﺋﻴﺲ ﺑﻮدن اﻣﺘﻴﺎز وﻳﮋه ای ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات
و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،اﻣﺘﻴﺎز وﻳﮋه ای ﺑﺮای رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آرای ﻣﻮاﻓﻖ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼک ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪن ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺸﺪن ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد رأی رﺋﻴﺲ در
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ :اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد وﻇﺎﻳﻔﯽ دارﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی
ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﭘﻴﺮاﻣﻮن دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻨﻄﻘﯽ ،رﻋﺎﻳﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﺮی
و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ در اﻣﻮر و اراﺋﻪ ی ﻧﻈﺮات ﻻزم و اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﻮﻳﯽ و ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﻳﮏ
از اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ دارای ﻳﮏ رأی اﻧﺪ.
دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ دﺑﻴﺮی ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ،ﺣﺴﺎس و ﻣﺸﮑﻞ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر د ّﻗﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ،
اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤ ًﻼ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دﺑﻴﺮی ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ
داﺷﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ
از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد و ﺣﻖ رأی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧ از:
ﺗﻬﻴﻪ ی دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎ ١و ارﺳﺎل آن و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﮐﻪ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻀﻮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
 ١ــ در دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ،دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ،زﻣﺎن ﺷﺮوع ،زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﻮری ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ٧٢
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
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ــ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﻪ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻟﻮازم و اﺑﺰار ﮐﺎر اﻋﻀﺎ
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪن آن؛
ــ ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ؛
ــ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻠﺴﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.
٭٭٭
ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻏﻴﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎء ﻣﺮاﺗﺐ در
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﯽ از اﻋﻀﺎ
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺧﻼﺻﻪ ی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺴﯽ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ورﻗﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺷﺮح واﻗﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ١.از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ )ﻳﺎ ﺻﻮرت
ﻣﺠﻠﺲ( ورﻗﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ )ﻗﺎﺿﯽ و ﭘﻠﻴﺲ و ﻏﻴﺮ آن ﻫﺎ( در آن ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻳﺎ ﻳﮏ
ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﻗﺘﻞ و  ...را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﻳﮏ واﻗﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ﻳﺎ ﮐﻴﻔﺮی ﻳﺎ اداری
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) ٢در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ(.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﻣﺴﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﻳﮏ ﻧﺸﺴﺖ
رﺳﻤﯽ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ی اداری ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮح ﻳﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ارﮐﺎن ،ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دارای ارﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ در آن ﺑﺎﻳﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ارﮐﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺪ و ﺑﺪون آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ در درﺟﻪ ی دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ارﮐﺎن ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺑﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:
ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ــ اﻣﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
١ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻴﺪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻴﺪ ،واژه ی ﺟﻠﺴﻪ.
٢ــ ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق ،ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﺷﻤﺎره ی  ،٣٢٩١ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ.
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ــ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ
ــ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ
ــ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
ــ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ
ــ ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ
ــ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻌﺪی
ﻗﻴﺪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮐﺎن ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺟﻠﺴﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .اﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻻزم ،ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ آن
ذﻳ ًﻼ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ ه :ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺷﻤﺎره ی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ دﻳﮕﺮی در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ ﮔﺎن :ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در آﺧﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ ﻳﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.
ﻳﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻀﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ی آﺧﺮ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
در ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ درج ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ اﺛﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ» ،دﺳﺘﻮر
ﻣﺒﻴﻦ ﻫﺪف ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺟﻠﺴﻪ« ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ّ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ،ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ درﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ :درج ﻣﺬاﮐﺮات در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ و ﻳﺎ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷ ه :ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی آن ﻫﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
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ﻣﺘﺨﺬه اﺳﺖ ،در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ :ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دﻗﻴﻖ )روز ،ﻣﺎه ،ﺳﺎل( و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ی ﺟﻠﺴﻪ »زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ«
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع را از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻤﺎره ی ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺪ زﻣﺎن و ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ :ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻗﻴﺪ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد(.
ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻌ ی :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه و وﺳﻌﺖ داﻣﻨﻪ ی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی در ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی
اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ ی آﻳﻨﺪه و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻌﺪی ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻧﻮاع ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ّ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ًﺎ در ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن
ذی رﺑﻂ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﺎص ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻗﺪر ﻣﺴ ّﻠﻢ ،ذوق و ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه و
رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ در ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
از ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺸﺮوح،
ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺸﺮوح؛
ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﺧﻼﺻﻪ؛
ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮم.
٦٣

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺸﺮوح:
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ
١
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺲ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه را ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ آورﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﺎن ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﻳﺮ درﻣﯽ آﻳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎرز ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی آن در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،٢ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮏ ﺳﻨﺖ دﻳﺮﻳﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﮔﺮﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻋﻀﺎ ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎ از وﺟﻮد ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺳ ّﻨﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻴﻮه ی
ﮐﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای از ﻗﻠﻢ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻳﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺸﺮوح:
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درج ﻣﯽ ﮔﺮدد .در آﺧﺮ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه
ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ درج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﮐﻠﻴﻪ ی ﺣﺎﺿﺮان رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﺧﻼﺻﻪ:
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺧﻼﺻﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ درج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ،
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ،در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺸﺮوح ﺧﻼﺻﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻓﻘﻂ ﭼﮑﻴﺪه ی ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﻤﻠﻪ ی »ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺗﺨﺎذ
ﮔﺮدﻳﺪ« ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﻋﻀﺎ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
١ــ ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ.
٢ــ ﮐﻠﻴﻪ ی ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ــ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﮔﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٦٤

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮم:
ﻳﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،اﻣﻮال و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻋﺪﻟﻴﻪ )ﭘﻠﻴﺲ ﻗﻀﺎﻳﯽ (١ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر،
در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ دﺑﻴﺮان ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ از ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
راﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻓﺮم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی  ١٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻧﺤﻮه ی ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺰﺑﻮر و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد آن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻮرت
٢
ﺟﻠﺴﻪ ای را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی دﺑﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺸﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان و ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﺣﻖ رأی درﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ.در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﻨﺸﯽ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ از اﻋﻀﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.٣
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و اﻣﻀﺎی آن از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در روش
اول ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺎﻳﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻋﻤﺎل اﻳﻦ روش ﻇﺎﻫﺮ ًا ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﺑﻴﺮ دارد
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻣﻀﺎ ﻧﺸﻮد .زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ
١ــ ﭘﻠﻴﺲ ﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﻣﺄﻣﻮران ﺗﻔﺘﻴﺶ و ﮐﺸﻒ ﺟﺮاﺋﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﺘﻬﻢ از ﻓﺮار و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از دادﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و دادﻳﺎران او ،ﺑﺎزﭘﺮس ،ﮐﻼﻧﺘﺮان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ژاﻧﺪارﻣﺮی ،ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺬﮐﻮر را ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
)ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق ،ص .(١٢٨
٢ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،دﺑﻴﺮان ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرآﻳﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ،ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٣ــ ﺑﺮای دﺑﻴﺮی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از رؤﺳﺎی دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
دﺑﻴﺮ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﮑﺎن دارد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ اﻋﻀﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ،ﻣﺸﮑﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ آﻣﺎده و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﻋﻀﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﺤﻮه ی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﻫﺮ
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮارد ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺒ ًﻼ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را درﺑﺎره ی آن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎت
آن ﻫﺎ ،دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ،زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ و ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ دﺑﻴﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در وﻗﺖ و
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮاﻏﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر را در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت اداری ﺑﻪ ﻣﺸﺮوح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
ﻟﺬا ،ﭼﮑﻴﺪه ی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ در آﺧﺮ ﺟﻠﺴﻪ ،آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ آﻧﺎن ،ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .آن ﮔﺎه ،ﻓﻮر ًا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺜﻴﺮ و اراﺋﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ آن ،اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ذﻳﻞ
ﮐﻠﻴﻪ ی ﻧﺴﺦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی
اﺻﻠﯽ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه در ﮐﺠﺎ ﻧﮕﻪ داری و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ُﻧﺴﺦ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎ ﮔﺮدد ،ﻧﺴﺦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮد
آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی  ١٠و  ١١ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻠﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی  ١٢وﻳﮋه ی ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
١ــ ﺷﻤﺎره ی ﺟﻠﺴﻪ:

٣ــ ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ:

٢ــ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ:

٤ــ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 ٥ــ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ:

٦ــ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ:

 ٧ــ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨ ه:

 ٨ــ ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻌ ی :ــ زﻣﺎن
ــ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻌ ی:

ــ ﻣﮑﺎن

 ٩ــ اﻣﻀﺎ:

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی ١٠
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
١ــ ﺷﻤﺎره ی ﺟﻠﺴﻪ:

٢ــ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ:

٤ــ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 ٥ــ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ:

٦ــ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨ ه:

 ٧ــ اﻣﻀﺎ:

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی ١١
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٣ــ ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ:

ﻣﻔﺼﻞ
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی ١٢ﺑﺮای ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ّ
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ﺑﻘﻴﻪی ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی ١٢
٧٠

ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻓﺮم ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ی  ١٠و  ١١و ١٢
١ــ ﺷﻤﺎره ی ﺟﻠﺴﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺎ دوره ای ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ...
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدد ،در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎره ی ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ:
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ و زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ آن ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
٣ــ ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ:
ﻣﻨﻈﻮر آدرس ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٤ــ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ،ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف وﻳﮋه ای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺪف ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺎن
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه و در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٥ــ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
و ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎره ی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد.
در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺷﻔﺎﻫ ًﺎ از آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺖ و در اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٦ــ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ:
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻼﺻﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ
در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ،ﺑﻌﺪ از ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﺧﻼﺻﻪ و ﻳﺎ ﭼﮑﻴﺪه ی
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﺸﺎن ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ٧ــ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨ ه:
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮑﻴﺪه ی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ،زﻳﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎره ی ردﻳﻒ ،ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺷﺮوع
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
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 ٨ــ ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﻌ ی:
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ــ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٩ــ اﻣﻀﺎ:
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم و
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮاﻧﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،آن را اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.
اﺷﺎره:
١ــ در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻔﺼﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮم ﺷﻤﺎرهی  ١٥ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
٢ــ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ذﻳﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻗﻴﺪ ﻧﺎم در ﺟﻨﺐ اﻣﻀﺎ ﻓﻘﻂ در ﺻﻔﺤﻪ ی آﺧﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٣ــ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
٤ــ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ داد
و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻧﺪازه ی ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﻓﻘﯽ  αﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﺐ؛ زﻳﺎد ﻳﺎ ﮐﻢ ﻧﻤﻮد.
٭٭٭
ﻳﺎدآوری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﺮم را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ردﻳﻒ  ٦و  ٧را در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در آﺧﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎ ،آﻧﺎن را ﻓﻮر ًا ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ دارد.

ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﻮر اداری ﺗﺒﺎدل ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﻻزم و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺼﺪاق دارد .اﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ
ــ اﺑﻼغ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ــ ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه در ﺟﻠﺴﻪ
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دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ــ ﺑﺮای دﻋﻮت اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ و ﻳﺎ ﻓﺮاﺧﻮان اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ و اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻗﻴﺪ ﺷﻮد و
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﻼغ ﮔﺮدد.
دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻫﺎ را )ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ١٣
و  (١٤ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺑﻼغ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ــ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
و ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن را در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
 ١٥و  (١٦در اﻳﻦ ﺟﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨ ه در ﺟﻠﺴﻪ ــ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ اﻋﻀﺎ،
ﺗﮑﺎﻟﻴﻔﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰارش آن را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ آن ﻫﺎ را
در ﺟﻠﺴﻪ ی آﻳﻨﺪه ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ی .(١٧

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ١٣
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ای
در روز  ،.....از ﺳﺎﻋﺖ  ......اﻟﯽ  ،......در اﺗﺎق ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.
از ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران و
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ واﻻ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻬﻴﻞ ــ ﻫﺎدی زاده
دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ

روﻧﻮﺷﺖ:
ــ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ......ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم  .......و رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
٭٭٭

٧٣

ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ١٤
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
از ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،رأس ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ.
١ــ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ــ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن
٢ــ ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﻪ ــ اﺗﺎق ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
٣ــ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ ــ روز  ......از ﺳﺎﻋﺖ  ......اﻟﯽ ........
٤ــ اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ــ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
ﺳﻬﻴﻞ ــ ﻫﺎدی زاده
دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ

٭٭٭
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ١٥
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻀﺮ ت ﻋﺎﻟﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ی روز  ،......ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺰﺑﻮر ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﻬﻴﻞ ــ ﻫﺎدی زاده
دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ١٦
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﻮرخ  .......در ﺑﺮدارﻧﺪه ی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺬه در ﺟﻠﺴﻪ ی
ﻣﺰﺑﻮر ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻧﺸﺴﺖ آﻳﻨﺪه در روز  ،........از ﺳﺎﻋﺖ  ......اﻟﯽ  ......در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ و در اداﻣﻪ ی
ﺟﻠﺴﻪ ی ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪد از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﻬﻴﻞ ــ ﻫﺎدی زاده
دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ

٭٭٭
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ١٧
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﻮرخ  ،.......ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ درﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه ،ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﺟﺮای
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،در ﺟﻠﺴﻪ ی آﺗﯽ ،ﮐﻪ در روز  .......ﺳﺎﻋﺖ  .......در ﻣﺤﻞ
ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮔﺰارش ﺧﻮد را ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از
ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای ﻃﺮح در ﻧﺸﺴﺖ آﺗﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺳﻬﻴﻞ ــ ﻫﺎدی زاده
دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ
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ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ درﺑﺎره ی ارﮐﺎن ﺟﻠﺴﻪ )اﻋﻀﺎ ،دﺳﺘﻮر،
زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ( ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﻪ و ﻧﻘﺶ دﺑﻴﺮ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ،درﺑﺎره ی ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮب و ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ آن در ﻣﺘﻦ ،راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم اراﺋﻪ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت )ﻣﺸﺮوح ،ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺸﺮوح ،ﺧﻼﺻﻪ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﺮم( ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،آن ﮔﺎه در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﺼﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه
و ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻳﮏ اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ،اداری و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .ﻻزﻣﻪ ی آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از آن اراﺋﻪ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
١ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
٣ــ ارﮐﺎن ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ اﻧﻮاع ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺸﺮوح را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٦ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﺧﻼﺻﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٧ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮم ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ آن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮏ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ .و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٩ــ وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ١٠ــ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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 ١١ــ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای دﻋﻮت اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺮﻗﻮم دارﻳﺪ.
١٢ــ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای وی
ارﺳﺎل دارﻳﺪ.
١٣ــ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ آن را ﻧﻴﺰ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﺗﻤﺮﻳﻦ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﻼس اﺟﺎزه دﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی  ٥ﻧﻔﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و از
ﻫﺮ ﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻓﺮم ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و در ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
١ــ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎراﺋﯽ
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ.
٢ــ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از روش ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و اداری در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع.
٣ــ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و وﻳﺮاﻳﺶ آن ﻫﺎ.
٤ــ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع و ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن.
 ٥ــ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اداره ی
اﻣﻮر.
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﮔﺰارش را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ــ اﻧﻮاع ﮔﺰارش ﻫﺎ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
ــ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ــ ارﮐﺎن ﮔﺰارش را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد و ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
ــ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ اﻣﻀﺎی ﮔﺰارش و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮔﺰارش را ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﮔﺰارش
ﮔﺰارش ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﻫﺎ و ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﻨﻈﻴﻢ
و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻼع و ﻳﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ اراﺋﻪ ﮔﺮدد،
»ﮔﺰارش« اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش
ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﮐﻠﻴﻪ ی
ﻋﻠﻮم ،اﻋﻢ از ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اداری ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﻴﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
از اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ .ﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ» ،ﮔﺰارش« ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ و ﺷﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ ،ﺣﺘﯽ ذﮐﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ آن ،از ﺣﻮﺻﻠﻪ ی اﻳﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺎرج اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ و اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش را از دو دﻳﺪﮔﺎه »ﺳﺎزﻣﺎن« و »اﺟﺘﻤﺎع«  ،ذﻳ ًﻼ ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش در ﺳﺎزﻣﺎن:
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ؛
ــ اﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮ از اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺘﻮرات؛
ــ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻮع ،ﻣﻴﺰان ،ﮐﻴﻔﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ؛
ــ آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت؛
ــ آﮔﺎﻫﯽ از روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر؛
ــ آﮔﺎﻫﯽ از ﮐﻤﺎل ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ و دﺳﺘﻮر ﻫﺎی اداری؛
ــ اﻃﻼع از وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه؛
ــ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت و دﺳﺘﻮرات؛
ــ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ؛
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﺳﺎزﻣﺎن؛
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن.
ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش در اﺟﺘﻤﺎع:
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ؛
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش در اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و ...؛
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و آداب و رﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی رﻓﺎﻫﯽ؛
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ.
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی  ١٨ﮐﺎرﺑﺮد »ﮔﺰارش« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

٧٩

ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش

اﺟﺘﻤﺎع

ﺳﺎزﻣﺎن

ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع؛
ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ؛

ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛

ــ اﻃﻼع ﻣ ﻳﺮ از ﺣﺴﻦ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات؛
ــ آﮔﺎﻫﯽ ﻣ ﻳﺮ از وﻇﺎﻳﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ؛

ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

ــ آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷ ه؛

ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از دوﻟﺖ؛
ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﯽ؛

ــ آﮔﺎﻫﯽ از روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر؛

ــ ﺑﺮرﺳﯽ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد؛

ــ ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت؛

ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣ ه؛

ــ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت؛

ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

ــ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن؛

ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات.

ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن؛
ــ اﻃﻼع از ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ؛
ــ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آﻳﻨ ﮔﺎن؛
ــ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﺛﺮات ﻋﻤﻠﻴﺎت.
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی  ١٨ــ ﻧﻤﻮدار ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش

اﻧﻮاع ﮔﺰارش
ــ اﻧﻮاع ﮔﺰارش از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮد:
ــ اداری؛
ــ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮاﻳﯽ؛
٨٠

ــ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ؛
ــ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.
ﮔﺰارش ﻫﺎی اداری :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،اﻋﻤﺎل
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اداره ی اﻣﻮر از ﮔﺰارش ﻫﺎی اداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ــ ﮐﺎرﮐﺮد؛
ــ ﮐﺎرﮐﻨﺎن؛
ــ آﻣﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ؛
ــ در ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ :ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ذﮐﺮ آنﻫﺎ در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻪ ﻣﻘﺪور
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
از ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻠﻴﻪی اﻣﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻮﻟﻴ  ،ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ،ﺻﺎدرات،
واردات ،ﺧﺮﻳ  ،ﻓﺮوش ،روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ )اﺳﺘﺨ ام ،آﻣﻮزش،
اﺧﺮاج و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ( ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻊ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:
ــ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ؛
ــ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن؛
ــ ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر؛
ــ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ؛
ــ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت؛
ــ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
ــ ﺻﻮرت ﮔﺮدش وﺟﻮه ﻧﻘﺪ.
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ :ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ــ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار؛
ــ ﻓﺮوش و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن؛
ــ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ؛
٨١

ــ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد؛
ــ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ی ﻋﻤﻠﻴﺎت.
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ :ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ــ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛
ــ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ؛
ــ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اداری.
ــ اﻧﻮاع ﮔﺰارش از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻫ ف و ﻣﺤﺘﻮا :ﻣﻮارد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﮔﺰارشُ ،ﺑﻌﺪی دﻳﮕﺮ
ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﻮان و ﮔﻮﻧﻪ ی آن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﺰارش از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ی ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ــ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ؛
ــ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ و ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ؛
ــ ﻣﺸﺎوره ای.

ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش

١

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی اراﺋﻪ ی ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﮐﺘﺒﯽ؛
ــ ﺷﻔﺎﻫﯽ؛
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی؛
ــ ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ.
ــ ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ :ﻳﮑﯽ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﮔﺰارش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداری در
زﻣﺎن ﺣﺎل ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ رواج ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ ﮔﺰارش را ﻣﯽ ﺗﻮان در آﺛﺎر رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
آن ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻧﻤﻮد .دﻟﻴﻞ ﺑﺎرز آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮐﻠﻴﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و
١ــ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﯽ اداری و ﻓﻨﯽ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻗﺎی ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ اﻣﻴﻨﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﭼﺎپ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﺎل  ١٣٨٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

٨٢

ﺧﺼﻮﺻﯽ راﻳﺞ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم؛
ــ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول؛
ــ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
ــ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﯽ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺰارش ﻏﻴﺮ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﮔﺰارﺷﮕﺮ
ﺷﻔﺎﻫ ًﺎ و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﮔﺰارش ﻣﯽ رﺳﺪ .ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻘﺮر
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب درآﻳﺪ.
ــ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮی :ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ،ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﻢ و اﺳﻼﻳﺪ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع
ﮔﺰارش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻓﻨﯽ و  ...ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ از
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺣﺪاث ﻳﮏ راه ،ﺳﺪ ،ﺟﺎده و ﭘﻞ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻃﻼع و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و دﻳﺪن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را
ﻧﺪارﻧﺪ ،آن را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺰارش ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻬﻴﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش اﻓﺘﺘﺎح ﻳﮏ ﻣﻴﺪان و راه ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻳﮏ ﺳﺪ و ﻏﻴﺮه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
در ﺿﻤﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﻳﻢ.
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺰارش را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺤﺼﺎر ًا ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ :ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اَﺷﮑﺎل ﮔﺰارش ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آﻳﺪ .ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﮔﺰارش در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﻮر اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﭘﻠﻴﺴﯽ ،اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻮر ﺻﻨﺎﻳﻊ
و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻫﺎ راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮﻧﺪ:
ــ ﻋﮑﺲ و ﻧﻮﺷﺘﻪ؛
ــ اﺳﻼﻳﺪ و ﮔﻔﺘﺎر؛
ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی وﻳﮋه.
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی  ١٩ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﻫﺎی راﻳﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﮐﺘﺒﯽ

ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش

ﻓﺮم

ﺷﻔﺎﻫﯽ

ﺣﻀﻮری

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘ اول

ﺗﺼﻮﻳﺮی

ﻋﻤﻮﻣﯽ

رادﻳﻮﻳﯽ

ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ

ﻋﮑﺲ ،ﻓﻴﻠﻢ وﻧﻮﺷﺘﻪ

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎب

ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه

ﮔﺰارش ﻃﻮﻳﻞ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی وﻳﮋه

اﺳﻼﻳ و ﮔﻔﺘﺎر

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی ١٩ــ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش

ارﮐﺎن ﮔﺰارش
ارﮐﺎن ﮔﺰارش ﻫﺎی اداری و ﻓﻨﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ؛
ــ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش؛
ــ اﻣﻀﺎ؛
ــ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ و ﻳﺎ ُﻧ َﺴﺦ ﮔﺰارش؛
ــ ﺿﻤﺎﺋﻢ.
ﻣﻌﺮف و ﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﻪی
ﻋﻨﺎوﻳﻦ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﺑﺘﺪا و آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﮔﺰارش اﺳﺖ و در آﻏﺎز ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اداری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه
و ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮی ﭼﻮن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﻣﺮ ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﯽ و در
ﻗﺎﻟﺐ واژهﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ،از ،ﻣﻮﺿﻮع ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی زﻳﺮ در دﺳﺖ داﺷﺖ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻳﮏ
ﺑﻪ:
ﺑﻪ:
از:
از:
ﻣﻮﺿﻮع:
ﻣﻮﺿﻮع:
ﻫﺪف:
زﻣﺎن:
زﻣﺎن:
ﻣﮑﺎن:
ﻣﮑﺎن:
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺳﻪ
ﺑﻪ :وزارت  .........ــ اداره ی ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ.
از :ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اداری ﻣﺘﺎم.
ﻣﻮﺿﻮع :ﮔﺰارش ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره ی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در وزارت .....
ﻫﺪف :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ــ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزده ﮐﺎر
زﻣﺎن:
ــ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ــ از  ٨٧/٧/٨ﺗﺎ ٨٧/٨/٣٠
٨٥

ــ زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ــ از  ٨٧/٩/٢ﺗﺎ ٨٧/٩/١٢
ﻣﮑﺎنِ :
اﺳﺘﺎن
ــ ﻣﺮﮐﺰی؛
ــ اﺻﻔﻬﺎن؛
ــ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛
ــ ﮐﺮﻣﺎن؛
ــ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ.
ــ و ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ....
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان در آﻏﺎز ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺖ و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﺻﻔﺤﻪ ی اول( ﺑﻪ آن
اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش :ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی
ﺗﺤﺮﻳﺮ در ﻣﯽ آﻳﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰه ی ﮔﺰارش ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ی زﺣﻤﺎت ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﮔﺰارش اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺘﻦ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ ﻣﻘﺪﻣﻪ؛
ــ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع) ،ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع(؛
ــ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی آن؛
ــ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد )ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﮐﻠﯽ(؛
ــ اﺧﺘﺘﺎم و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ.
ﻣﻘ ﻣﻪ :ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ درﺑﺎره ی
ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﻧﺤﻮه ی اﻗﺪام در ﻣﻮرد ﺗﻬﻴﻪ ،روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎﻻٔﺧﺮه اﻧﮕﻴﺰه ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﻼم ﻣﻬﻢ
ﮔﺰارش ﺑﺮاﻳﺶ آﺳﺎن ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﻬﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع )ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع( :ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ و ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ آورده
ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮح واﻗﻌﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻋﻠﻞ آن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺎوی
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اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺻﻮﻟﯽ و روﺷﻤﻨﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ :ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی آن
در ﮔﺰارش ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻤﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد از راﻳﺎﻧﻪ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﻗﻴﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﮑﺎ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻫﺎ
زﻳﺎد اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻫﺎی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ و ﻗﻴﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﻳﯽ و ﻏﻴﺮ آن ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
روال ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ روش ﮐﺎر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ آن در ﮔﺰارش ﻗﻴﺪ
ﺷﻮد و در ﭘﺎره ای از آن ﻫﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در واﻗﻊ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻣﺘﺪوﻟﻮژی( ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﮔﺰارش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن در ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد :ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ،ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﮔﺰارﺷﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﯽ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اﺳﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺧﺘﺘﺎم و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ :اﻋﻼم ﺧﺘﻢ ﮔﺰارش و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ،در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻞ و ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ و ارزﻳﺎﺑﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎز ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻘﺶ
ارزﻧﺪه ای را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ُﺣﺴﻦ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ دﻳﮕﺮی
در ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺤﻴﺢ ،ارﺗﺒﺎط ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ١.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد.
ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ِ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎ ،اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺎﻓﯽ داده
ﺷﻮد .ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻮاﺋﺪ و زﻳﺎن ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ،
١ــ ﺣﺴﻦ اﺑﺘﺪا و ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم از واژه ﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻊ و ﺣﺴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻨﮏ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب زﺑﺎن ﻧﮕﺎرش
ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ذﻳ ًﻼ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
»ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻊ و ﺣﺴﻦ ﻣﻘﻄﻊ :اﮔﺮ ﺑﻴﺖ اول ﻏﺰل ﻳﺎ ﻗﺼﻴﺪه ای ﺧﻮب و ﻣﺮﻏﻮب و زﻳﺒﺎ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ دارای »ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻊ« اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻴﺖ آﺧﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻄﺒﻮع و دل ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ دارای »ﺣﺴﻦ ﻣﻘﻄﻊ« اﺳﺖ«.
»ﺣﺴﻦ اﺑﺘﺪاو ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﻘﻄﻊ و ﺣﺴﻦ آن ﻫﺎ ،ﻫﻢ در ﻧﻈﻢ و ﻫﻢ در ﻧﺜﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻟﮑﻦ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻗﺼﻴﺪه ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﺑﺘﺪا و ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم دارای ﮐﻠﻴﺖ و ﺷﻤﻮل ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ،اﻋﻢ از ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﻘﻄﻊ
اﺳﺖ«.
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد.
اﻣﻀﺎی ﮔﺰارش :ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ذﻳﻞ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﮔﺰارش ﺑﺪون اﻣﻀﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻣﻀﺎ و ﮔﺰارش ﻳﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش اﺳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ و ارزش آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم
ﺑﻪ اﻣﻀﺎ و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دو ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه ای ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .آن دو ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﻧﺎم ﮔﻴﺮﻧ ه و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨ ه.
اﻣﻀﺎی ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺿﻮاﺑﻂ آن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ( .در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﮔﺮدش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﻮاﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ذﻳﻞ ﺗﻤﺎم
ﺻﻔﺤﺎت اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ ﮔﺰارش :ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ ﮔﺰارش ،اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪه ی اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش ،ﻧﺴﺨﻪ ای از ﮔﺰارش را ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻳﺎ اﻗﺪام درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮔﺰارش :ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻳﮏ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺪرک ،اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﻮدار ﻳﺎ ﻋﮑﺲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎ ﺷﯽ ء و ﻣﺪرﮐﯽ ﺧﺎص
اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ اﺻﻞ آن ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در
اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدد .اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ.
اول آن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ
ﮔﺰارش ﻣﻨﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .دوم ﻣﺪارک و ﻳﺎ ﺷﻴﺌﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺌﯽ ﺑﺎ ارزش و ﮐﻢ ﻳﺎب
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ِﺷﯽ ء ﻣﺰﺑﻮر را ﺿﻤﻴﻤﻪ ی ﻧﺴﺨﻪ ی اول ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻠﻴﻪ ی ﻧﺴﺦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺰارش
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒ ًﻼ ﻃﺮح آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد .ﮔﺰارش
از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺗﻬﻴﻪ ی ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻃﺮح ﮔﺰارش در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺑﺘﺪا ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ،
ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ،ﮐﻠﻴﺎت و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
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ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ
ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﻟﻴﺪی )ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم ﻃﺮح ﺷﻤﺎره ی  ٢٠و ﻃﺮح ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح
اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ی  (٢١اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
در ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﮐﻠﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه و در ﻃﺮح ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از آن ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﮔﺰارش را
در اراﺋﻪ ی ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎری ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﻟﻴ ی
١ـ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ:

 ٧ــ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی:

٢ــ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ:

 ٨ــ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ:

٣ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴ ات:

 ٩ــ رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن:

١٠ــ روش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ:

٤ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﻴ :

١١ــ روش ﻫﺎی ﻣ ﻳﺮﻳﺖ:

 ٥ــ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ:

١٢ــ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت:

٦ــ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﯽ:

١٣ــ ﻣﺴﺘﻨ ات:

١ــ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﯽ )ﮔﺰارش ﻫﺎی اداری و ﻓﻨﯽ( ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺆﻟﻒ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ــ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ــ از
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻳﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

٨٩

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨ رﺟﺎت ﻃﺮح ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﻟﻴ ی
١ــ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ:
ــ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ؛
ــ ﻣﺆﺳﺲ اوﻟﻴﻪ؛
ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ؛
ــ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اوﻟﻴﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم؛
ــ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم؛
ــ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ی اوﻟﻴﻪ؛
ــ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ی ﻓﻌﻠﯽ.
٢ــ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ:
ــ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ؛
ــ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،دورﻧﮕﺎر )ﻓﺎﮐﺲ( و ...؛
ــ ﺣﺪود و ﺟﻬﺎت ارﺑﻌﻪ؛
ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ،
ــ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ ،ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ،ﮐﺎرﮔﺎه ،اﻧﺒﺎر ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری و . ...
٣ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴ ات:
ــ اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﻴﺪات ،ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺗﮑﻤﻴﻞ ،ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ؛
ــ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ و در ﺟﻤﻊ؛
ــ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری و ﻏﻴﺮه.
٤ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﻴ :
ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ؛
ــ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮑﯽ؛
ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ؛
ــ روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات؛
ــ روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺮوﻳﺲ.
٩٠

 ٥ــ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ:
ــ ﺳﺮوﻳﺲ اﻳﺎب و ذﻫﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن )ﻋﻤﻮﻣﯽ(؛
ــ ﺳﺮوﻳﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ؛
ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﻮاد؛
ــ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه ،ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺎه؛
ــ ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎرﮐﺮد.
٦ــ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ:
ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ ﮐﻠﯽ؛
ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ؛
ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت.
٧ــ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی:
ــ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ــ رﻳﺎل؛
ــ ﮐﻞ ﻓﺮوش ــ رﻳﺎل؛
ــ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ــ رﻳﺎل؛
در ﭘﻨﺞﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل.
ــ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ــ رﻳﺎل؛
ــ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ــ رﻳﺎل؛
ــ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ...؛
ــ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ...؛
ــ ﺻﺎدرات.
 ٨ــ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ:
ــ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻐﻠﯽ:
ــ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﻨﯽ
ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد
ــ ﮐﺎرﻣﻨﺪی
ــ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ــ ﺟﻨﺲ؛
ــ ﺳﻦ؛
٩١

ــ ﺗﺤﺼﻴﻼت ،آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ،
ــ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﺋﻠﻪ؛
ــ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ.
 ٩ــ رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن:
ــ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ؛
ــ وام؛
ــ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ؛
ــ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﭘﻼژ )ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ(؛
ــ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ؛
ــ ﺳﺎﻳﺮ.
١٠ــ روش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ:
ــ روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ــ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ،
ــ ﺳﺎﻳﺮ.
١١ــ روش ﻫﺎی ﻣ ﻳﺮﻳﺖ:
ــ روش ﻫﺎی اداری ،ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و . ...
ــ روش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ؛
ــ روش ﻫﺎی ﻓﺮوش؛
ــ روش ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری؛
ــ روش ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ.

٩٢

ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ »ﮔﺰارش« اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺰارش و ﮐﺎرﺑﺮد آن در
ﺳﺎزﻣﺎن و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﮔﺰارش و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ارﮐﺎن ﮔﺰارش ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ارﮐﺎن ﮔﺰارش ﺑﺎ ارﮐﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ
و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﺗﺨﺼﺺ و اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺰارش ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ،ﻃﺮح ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﮏ ﮔﺰارش ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮب ﺑﻪ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
١ــ ﮔﺰارش را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣ــ ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ارﮐﺎن ﮔﺰارش را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٦ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﺰارش ﭼﻴﺴﺖ؟ و درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٧ــ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ ﻧﺤﻮه ی اﻣﻀﺎی ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 ٩ــ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ــ از ﻧﻮع ﻓﺮوﺷﮕﺎ ه ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻳﺎ رﻓﺎه ــ ﻳﮏ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻃﺮح ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ را ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
١٠ــ ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﮔﺰارش را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
١١ــ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
١٢ــ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
١٣ــ روش اﻣﻀﺎی ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
١٤ــ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﻴﺪ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٩٣

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﻓﺮم را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﻓﺮم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ روش ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻓﺮم را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
ــ اﻧﻮاع اﺣﮑﺎم را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
ــ اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺳﺎده ی اداری را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮم
آن ﭼﻪ از ﻓﺮم ١در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ دارای ﻋﻨﻮان وﻳﮋه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر اداری ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻃﺮح ﻫﺎ و روش ﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﻫﺎ و  ...ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮم ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ دارای ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آن
٢
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ِ
ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎم ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﻓﺮم ﭘﺪﻳﺪه ی ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ازدﻳﺎد ﺗﺤﺮک ،ﺳﺎده ﻧﻤﻮدن ،ﮐﻢ ﮐﺮدن
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت زاﺋﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ
٣
در وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١ــ واژه ی ﻓﺮم ) (Formeدر اﺻﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ و در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل واژه ﻫﺎی رﻳﺨﺖ ،ﺷﮑﻞ ،وﺿﻊ ،ﻫﻴﺒﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ ،ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ،
ﭘﻴﮑﺮ و ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺳﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ(.
٢ــ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻴﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و روش ﻫﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮑﺪه ی ﻋﻠﻮم اداری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻓﺮم اداری در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮم ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ(.

٩٤

ﮐﺎراﻳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮم
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻓﻮاﺋﺪ زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
و ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد:
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﺑﺎره ی اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ اداری ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش و اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت؛
اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداری ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﻮر اﻣﻮاﻟﯽ و ﺗﺪوﻳﻦ روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر؛
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ؛
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ارﺑﺎب رﺟﻮع درﺑﺎره ی ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮐﺎر؛
ﺗﻔﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در
اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻔﻬﻴﻢ و ّ
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﻪ؛
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر.
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوری آن ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،اﻳﺠﺎد
ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
اداری؛
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ.

اﻧﻮاع ﻓﺮم
ﻓﺮم ﻫﺎی راﻳﺞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ــ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
ــ ﻓﺮم ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ؛
ــ ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪ؛
ــ ﻓﺮم ﻫﺎی وﻳﮋه.
ﻓﺮم ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪی
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ،
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻳﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻓﺮم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻓﺮم  ٢٢ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٩٥

ﻓﺮم ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ :ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎﻳﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
وﻳﮋه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮدﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ،اﻣﻮاﻟﯽ و ﻓﺮم ﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻨﺘﺮل آن و ﻧﻴﺰ ﻓﺮم ﻫﺎی اداری و ﮐﺎرﭘﺮدازی و اﻧﺒﺎر و ﻓﺮم ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ و دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی وام ﺿﺮوری و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻫﺎ.
ﻓﺮم ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺪ :ﻓﺮم ﻫﺎی داﺋﻢ و ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ.
ﻓﺮم ﻫﺎی داﺋﻢ :ﻓﺮم ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﻳﺎد و ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﻳﮏ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ی  ٢٢ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت
و ﺧﻼﺻﻪ ی ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺻﻔﺤﻪ ی ﭘﺸﺖ و رو اﺳﺖ ،در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻓﺮم ﻫﺎی رﺳﻴﺪ اﻧﺒﺎر ،ﺣﻮاﻟﻪ ی اﻧﺒﺎر ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش و ﻏﻴﺮ آن ﻫﺎ .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

٩٦

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٢٢

٩٧

ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٢٢

٩٨

ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ :ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎﻳﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دوره ای ﻳﺎ اﻣﻮری ﮐﻪ در ﻳﮏ
ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻳﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪ :ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺘﯽ دارد .در اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﻘﺪاری
از ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒ ًﻼ روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ آن را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻏﻠﺐ
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ،دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻓﺮم ﻫﺎی وﻳﮋه :اﻳﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم
در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮐﺎر ﻓﺮم ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰودن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻴﻮه ی
اﺧﺘﺼﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد .ﻟﺬا ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ وار درﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
در ﺗﻬﻴﻪ ی ﻃﺮح ﻫﺮ ﻓﺮم دو ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اول ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮم و دوم ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ی
آن ﮐﻪ ﻃﯽ دو ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﻳﮏ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮم :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮم آورده ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻼک ﮐﺎر را
ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺶ ﺳﺆال ﮐﻪ؟ ﮐﺠﺎ؟ ﮐﯽ؟ ﭼﻪ؟ ﭼﺮا؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ
را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﻢ.
١ــ ﻫﺪف از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮم دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد؛
٢ــ ﭘﻴﺎم ،ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد؛
٣ــ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮم آورده ﺷﻮد دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮد؛
٤ــ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه را ﻣﻮرد وارﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ،رﺳﺎ ،ﺳﺎده ،ﺻﺮﻳﺢ و در ﺧﻮر اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
٩٩

٥ــ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﯽ و ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد؛
٦ــ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮﺿﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮاد ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد؛
 ٧ــ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻨﻮان ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ * ﻳﺎ آری و ﺧﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺗﻮاﻟﯽ آن ﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﺳﺆال و
ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻫﺎ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .آن ﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﺮم :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻓﺮم و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ،ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻇﺮف و ﻣﻈﺮوف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﺪ از
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﺮم آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.١
در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻗﻄﻊ ﻣﺘﺪاول ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ) ١٤٨ *٢١٠ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ٢١٠ * ٢٩٧ ،
ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ٢٩٧ * ٤٢٠ ،ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ از
ﻗﻄﻊ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻃﺮح ﺷﮑﻞ
ﻓﺮم و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺎر داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:
١ــ در ﻣﻮرد ﻓﺮم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از آرم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد  ٣٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ و در
ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮم ﻫﺎ  ٢٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ در ﺑﺎﻻی ﻓﺮم ﺑﺮای درج ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻋﻨﻮان ﻓﺮم و ﺷﻤﺎره ی
ﻓﺮم اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻃﺮﻓﻴﻦ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﺑﻴﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ،ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮم ،ﺑﻴﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬ و اﺑﻌﺎد داﺧﻠﯽ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی  ٢٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

١ــ در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  ٢٤اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﺤﻮه ی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮای ﻗﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای درج
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

١٠٠

 ١٤٨ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ

 ١٢٨ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﮐﺎﻏ

ﮐﺎدر داﺧﻞ ﻓﺮم

 ٢١٠ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ

 ١٧٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﻓﻀﺎ ﺑﺮای
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت داﺧﻠﯽ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٢٣
١ــ اﻧ ازه ی ﮐﺎﻏ  ٢١٠ *١٤٨ :ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
٢ــ اﻧ ازه ی ﮐﺎدر داﺧﻞ ﻓﺮم) :ﺑﻌ از ﮐﺴﺮ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫ ﻣﺎﻧ (  ١٧٥ * ١٢٨ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
٣ــ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﺳﺆال در داﺧﻞ ﻓﺮم ﺣﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ،ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻳ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﻳﺎﺑ .

١٠١

روش ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻓﺮم
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از دوﺑﺎره ﮐﺎری اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ
روش ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﻓﺮم دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد و در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد :ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ در روی ﻓﺮم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روش ﺗﮑﻤﻴﻞ در روی ﻓﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ در ﻣﻮرد ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ روش ﺗﮑﻤﻴﻞ در ﭘﺸﺖ ﻓﺮم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮم ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ روش ﺗﮑﻤﻴﻞ در ﮐﺎﻏﺬی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻓﺮم ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ذی رﺑﻂ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
٤ــ در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،در ﺷﺮح ﻣﺮاﺣﻞ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ی ﻓﺮم،
ﻧﺤﻮه ی ﺗﮑﻤﻴﻞ آن ﻧﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺣﮑﺎم
در آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﻳﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی راﻳﺞ اداری ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم
در ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﻪ آن »ﺣﮑﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺷﺎره ای ﻣﺨﺘﺼﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
اﺣﮑﺎم ﺟﻤﻊ ﺣﮑﻢ و در ﻟﻐﺖ ﻣﻌﺎدل» :اﻣﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ،داوری ،ﻗﻀﺎ ،ﻣﻨﺸﻮر ،اﺑﻼغ ،ﻓﺮﻣﺎن ،اﺟﺎزه،
ﻓﺘﻮا و  ١«...آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻄﻼح اداری ﺣﮑﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻓﺮدی از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖ دار
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻪ وی ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد ٢ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺰول و از ﮐﺎری
ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺣﮑﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ آن:
ــ اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
ــ اﺣﮑﺎم ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪام )ﻓﺮم ﺷﻤﺎرهی  (٢٤ﻳﺎ ﺣﮑﻢ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﺤﻮهی ﺗﻨﻈﻴﻢ آنﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
١ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ــ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ
٢ــ در ﺑﻨﺪ »ب« ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺣﮑﻢ رﺳﻤﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖدار وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ درﺣﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط«.

١٠٢

ﻓﺮم ٢٤

١٠٣

ﮔﺮوه دوم اﺣﮑﺎم ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﻠﻴﻘﻪ ی اﻓﺮاد در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم اوﻟﻴﻪ ی اﻧﺘﺼﺎب ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ و  ...و ﺣﺘﯽ
اﺣﮑﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﯽ.
روش ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﮑﺎم :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم اﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ
وﻳﮋه ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﻓﺮم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ
اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﺣﮑﺎم اداری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی اﻓﺮاد و روﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺑﻼغ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری دارای ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺧﺎص اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ،در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ارﮐﺎن :اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻳﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ی ﺣﮑﻢ؛
ــ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ؛
ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن دﺳﺘﻮری ﮐﻪ داده ﺷﺪه؛
ــ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻣﻀﺎی ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ دار )دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه(؛
ــ ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ذی رﺑﻂ.
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﮐﺎن ﻣﺰﺑﻮر در اﺣﮑﺎم اداری ﻣﺼﺪاق آن ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺣﺘﯽ
ﺑﺪون ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﺣﮑﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری دارای ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﺻﻞ ﭘﻴﺎم و اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

١٠٤

ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداری و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در آن ﻫﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی اداری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آن واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان )واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮم( در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،اﺑﺘﺪا ﻓﺮم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﮐﺎراﻳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﺮم ﻫﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻳﮏ ﻓﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ،ﺗﺨﺼﺺ و ﻫﻨﺮ وﻳﮋه ای ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﯽ دوره ی ﻣﺨﺼﻮص دارد،
ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اراﺋﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺣﮑﺎم ،ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﻫﺎ روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
١ــ ﻓﺮم را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ اﻧﻮاع ﻓﺮم ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻓﺮم ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٤ــ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮم ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد؛ ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮی از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ٦ــ ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ٧ــ ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺻﻮرت ﺑﺮداری از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮑﯽ از اﺗﺎق ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﮐﻪ در
آن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
 ٨ــ ﺣﮑﻢ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٩ــ ارﮐﺎن ﺣﮑﻢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ١٠ــ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺣﮑﺎم اداری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ١١ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺮم اﺣﮑﺎم اداری را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

١٠٥

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

ﻓﻨﻮن ﻧﮕﺎرش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در ﺳﺎﻳﺮ درس ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را درﺑﺎره ی
ﻧﮕﺎرش ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪد ًا ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .وﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﻋﻨﻮان
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
اﺳﺘﺎدان و ﻫﻨﺮ آﻣﻮزان ارﺟﻤﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺂﺧﺬ دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.

١٠٦

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻫ ف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ــ ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﮐﺎﻣﻞ )ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ( را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ اﻧﻮاع وﻳﺮاﻳﺶ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ ﻧﮑﺎت اﻣﻼﻳﯽ و دﺳﺘﻮری را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ آﻳﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد.
ــ ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد.
ــ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ،ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﯽ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاری ﭘﺮدازش
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ
آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ،ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن آن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ای دﻳﮕﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر وﻳﺮاﻳﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم وﻳﺮاﻳﺶ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در واﻗﻊ ،ﻣﻈﺮوف ﮐﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎر ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺎده ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺮدازش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻳﺮاﻳﺶ و ﭘﺮدازش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ وﻳﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ
از آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮ وﮐﺎر دارد ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺨﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ.
١٠٧

وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ
وﻳﺮاﻳﺶ ــ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ــ ﻗﺪم دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺮاﺣﻞ وﻳﺮاﻳﺶ :ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،اﻋﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﻫﺎ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﯽ ﮔﺮدد ،ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﯽ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ واژه ﻫﺎ؛
ــ رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻼ و ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ؛
ــ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ؛
ــ ﻧﺸﺎن ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ؛
ــ آﻳﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی؛
ــ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﮐﻢ ﺑﻮدﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ؛
ــ ﺣﺬف زواﺋﺪ و ﻣﻮارد ﺗﮑﺮار ﺷﺪه؛
ــ رﻓﻊ ﺑﺮش ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎ؛
ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺟﺰای ﻧﻮﺷﺘﻪ؛
ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ.
ﮐﻪ اﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﯽ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ واژه ﻫﺎ :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واژه ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی از ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ــ آﻳﺎ واژه ﻫﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ــ آﻳﺎ واژه ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه دارای ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺪ؟
ــ آﻳﺎ واژه در ﺧﻮر ﺷﺄن و داﻧﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ )اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه( ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ واژه ﻫﺎ ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻻزم را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و در ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ دارﻧﺪ؟
ــ آﻳﺎ از واژه ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻣﺼﻄﻠﺢ روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ،اﺻﻼح و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻻزم
واژه ﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
١٠٨

رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻼ و ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ :اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ واژه ﻫﺎﺳﺖ .ﻟﺬا ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ﮐﻠﻴﻪ ی واج ﻫﺎ ١و واژه ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
اﻏﻠﺐ واژه ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻈﯽ واﺣﺪ دارای ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ واژه ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮ واژه ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺧﻮاه
ﺑﺴﻴﻂ و ﺧﻮاه ﻣﺮﮐﺐ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از واژه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .٢ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺟﺪا از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ و ﺧﻮد
ﻳﮏ واژه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .٣اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ :رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رواﻧﯽ و ﺳﻠﻴﺴﯽ
ﻣﻌﺮف ﮐﻤﺎل و داﻧﺶ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻮاردی
ﻧﻮﺷﺘﻪّ ،
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ــ آﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ ی ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﻋﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ اﺻﻮل ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ ی ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺻﻮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻤﻊ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
و.....
ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ِاﻋﻤﺎل آن ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر ﻧﻴﺰ
٤
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
١ــ واج ــ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻼم ،ﺳﺨﻦ ،ﮐﻠﻤﻪ ی دﻋﺎﻳﯽ ﮐﻪ زردﺷﺘﻴﺎن در ﻫﺮ ﺧﻮان ﻃﻌﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﻣﺰﻣﻪ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ( و در اﺻﻄﻼح
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آوا و ﺻﺪای ﻫﺮ ﺣﺮف )ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺘﻮب( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ،ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻔﯽ )ﺻﻔﺤﻪ ی  ،٢٥ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد) .ﭼﺎپ ﺳﻮم ،از اﻧﺘﺸﺎرات اﻓﻖ ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل .(١٣٥٢
٣ــ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﺎرش و وﻳﺮاﻳﺶ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻗﺎﻳﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺎﺣﻘﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﺎﺻﺢ ،از
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﻣﺸﻬﺪ) ١٣٦٣ ،ﺻﻔﺤﻪ ی  ٣١ﻓﺼﻞ و وﺻﻞ ﮐﻠﻤﺎت در ﻓﺎرﺳﯽ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد،
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »دﺳﺘﻮر ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ«.
٤ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب از آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﺜﺎل ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ،اﺳﺘﺎدان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﻳﺲ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﻗﺖ ﮐﻼس ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻴﺎن و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻻزم را ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

١٠٩

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔ اری ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
١
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ زﻳﺮ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ــ آﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٢
ــ آﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟
ــ آﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﻳﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻋﺎﻳﺖ
٣
ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ؟
ــ آﻳﺎ آﻏﺎز و ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻤﻼت دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٤
ــ آﻳﺎ در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری رﻋﺎﻳﺖ اﻋﺘﺪال ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق ،ﻧﺤﻮه و ﻧﻮع اﻗﺪام را دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم
اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم دوﺑﺎره ی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ
و ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
آﻳﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨ ی :ﺟﻤﻠﻪ در ﻫﺮ زﺑﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻗﻮاﻋﺪی دارد .ﻟﺬا ،در ادﺑﻴﺎت و
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ
آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﮐﻢ ﺑﻮدﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ دارای ﮐﻢ ﺑﻮدﻫﺎﻳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻊ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﻢ ﺑﻮدﻫﺎ در ﺟﻤﻼت ،ﺑﻨﺪﻫﺎ )ﭘﺎراﮔﺮاف( و ﻓﺼﻞ ﻫﺎ
)ﺑﻬﺮه ﻫﺎ( ٥و ﺧﻼﺻﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وارﺳﯽ
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮐﻢ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﮏ »را« ﻳﺎ »واو« ﻋﻄﻒ
١ــ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺆﻟﻒ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
٢ــ ﻣﺜ ًﻼ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از دو ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی اﺻﻠﯽ و ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
دو ﻧﻘﻄﻪ :ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﮐﻼم ﻣﻨﻘﻮل در داﺧﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل آورده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٣ــ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮح :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٤ــ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ اﻓﺮاط ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آن ﻫﺎ در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
٥ــ ﺑﻬﺮه ،ﺣﺼﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﺼﻴﺐ ،ﺑﺨﺶ ،ﺳﻮد ،ﻓﺎﻳﺪه )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ(
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ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﻳﮋه و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ،ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداد آن ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮدن آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ
ﺷﻮد و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﻮن ﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎ
و ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ داد.
ﺣ ف زواﺋ و ﻣﻮارد ﺗﮑﺮار ﺷ ه :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ُﺑﻌﺪی دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و آن ﺣﺬف زواﺋﺪ و ﻣﻮارد ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و زواﺋﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮارد ﺗﮑﺮاری را ﻫﻢ ﺣﺬف
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ی ﺟﺪﻳﺪ
ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﻮرت
ﮔﻴﺮد.
رﻓﻊ ﺑﺮش ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎ :در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﻧﺎرﺳﺎ ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻻﻳﺶ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺰود و در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن آن ﮔﺎﻣﯽ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ.
ﻫﻨﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در ﺟﻬﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ و
اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺧﻮاﻧﻨﺪه ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺸﮑﻞ و
ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ »ﺑﺮش« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و آن را از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮش ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮش ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻻزم و ﺑﺮش ﻫﺎی ﻋﻤﺪی ﻳﺎ
ﻻزم.
ــ ﺑﺮش ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻻزم :اﻳﻦ ﺑﺮش ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ را از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازد و
ﺣﺘﯽ آن را ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای درک ﻣﻘﺼﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درک ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار ارﺗﺒﺎط از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ
ﺑﺮش ﻫﺎ در ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ در ﺑﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣﻘﺒﻮل ﻃﺒﻊ ﻣﺨﺎﻃﺐ واﻗﻊ ﮔﺮدد و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ،ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ،ﺑﺮﺳﺪ.
ــ ﺑﺮش ﻫﺎی ﻋﻤ ی ﻳﺎ ﻻزم :در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،داﺳﺘﺎن،
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داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺰارش اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاری ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺷﯽ
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ١ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ روال ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺎراﮔﺮاف اول ،ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻌﺪی ﮐﻪ از ﻧﻮع و روال
ﭘﺎراﮔﺮاف ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ
ﺳﺘﺎره آﻣﺎده ی درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ،ﮐﻪ از ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺟﺰا در ﻧﻮﺷﺘﻪ :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ــ از
ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ــ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد:
ــ آﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﺧﻮﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻋﻴﻨ ًﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻧﻤﻮده و ﮐﺴﺮ و ﮐﺎﺳﺘﯽ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
ــ آﻳﺎ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﮐﻤﺎل و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﺳﭙﺲ ،ﻣﻮﺿﻮع از دﻳﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ و آن ﮔﺎه ﺑﻪ
ﻗﻀﺎوت ﻧﺸﻴﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ را ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺎل و ﺳﻠﻴﻘﻪ ی آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح
ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
ــ آﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ــ آﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟
ــ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭼﻴﺴﺖ و در ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؟
ــ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
ــ آﻳﺎ در واژه ﮔﺰﻳﻨﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ؟
١ــ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ٭ ٭ ٭ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ روال ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
اداری ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺆﻟﻒ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب )ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ(.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻣﺰﺑﻮر در ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ در
ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
ِ
آن ﻫﺎ ،اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧ  :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ داﻧﺶ و ﮐﻤﺎل و ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه دارد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﯽ وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ارزش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد آن دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی آﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻃﺮح آن ﻧﻴﺴﺖ.
ﻟﺬا ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ ﮐﺎر ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده ی ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻌﮑﺎس
آن در ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ آﻳﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻃﺒﻖ روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل :و » «...درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻧﻮﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ در ﺟﺎی ﺧﻮد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﻳﺎ
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ــ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق
اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
ــ آﻳﺎ درﺑﺎره ی ﻣﻮارد زﻳﺮ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ــ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ؛
ــ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻨﺪ و دﺳﺖ اول ﺑﻮدن آن و ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ؛
ــ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ؛
ــ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ی ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ و ﺳﻨﺪ؛
ــ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ؛
ــ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻧﻮﺷﺘﻪ؛
ــ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روز؛
ــ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ.
ــ آﻳﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
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ــ آﻳﺎ درﺑﺎره ی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻣﺎﻧﺖ در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻋﺎﻳﺖ اﻋﺘﺪال ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
ــ آﻳﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪدی در ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟

ﭘﺮدازش ﻧﻮﺷﺘﻪ )آﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨ ی(
ﻣﺮاد از ﭘﺮدازش ١در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،آراﺳﺘﮕﯽ و ﺧﻮش آﻳﻨﺪی و اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺟﻼ دادن و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر آﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی و ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮدازش در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻓﺰودن ُﺑﻌﺪی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻫﻨﺮی آن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎراﻳﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاری؛
ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ؛
ــ رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻨﺪی؛
ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﯽ؛
ــ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺎ.
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔ اری :اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺷﻴﻪ در ﭼﻬﺎرﻃﺮف ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاری اﺻﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ از زﻣﺎن دور ﺗﺎ ﺣﺎل ﻟﺤﺎظ
ﺷﺪه اﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی در ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻏﺬ  ٢/٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و در ﺟﻮاﻧﺐ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺣﺪاﻗﻞ  ١/٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و در
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ١/٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ دارای ﻗﻮاﻋﺪ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﻪ ی اول
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ در ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد  ٢/٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎی
١ــ ﭘﺮدازش از واژه ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺖ = آراﺳﺘﮕﯽ و آراﻳﺶ و ﺟﻼ دادن ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﺘﯽ
دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ( ﭘﺮدازش = ﺧﻂ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ در رﺳﻢ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﻪ دادن و ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد) ،ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ( ﭘﺮدازﮔﺮ= زداﻳﻨﺪه ،ﺟﻼ دﻫﻨﺪه ،ﺻﻴﻘﻞ ﮔﺮ.
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ﺧﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ :در اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ آن ﻗﺪر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺮاف ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آزار
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺳﻄﺮﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ،ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن دو اﺑﺮو در ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺮ،
واژه ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای را ﺑﻪ آن اﻓﺰود و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻳﺎ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺣﮏ و اﺻﻼح ﮔﺮدد.
رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺧﻂ ﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ی ﻣﺤﻘﻖ
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ و اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد و ﻳﺎ
ﻧﻈﺮ وی را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺧﺎص ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻨ ی :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺎراﮔﺮاف ،ﻗﺴﻤﺘﯽ
اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺘﯽ آزاردﻫﻨﺪه ی ﻧﻮﺷﺘﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺒﺎﻳﯽ آن و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﮔﺮاف ،در ﺳﻄﺮ اول ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ی ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ ــ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه
ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺣﺮوف ﻧﮕﺎری ﻳﺎ رﻳﺰی و درﺷﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ ــ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻣﻌﺎدل ﺣﺎﺷﻴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺧﺘﺼﺎص
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﭘﺎراﮔﺮاف ،ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ آﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻄﺮ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ  ١/٥ﺳﻄﺮ از ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ آﻳﻴﻦ
ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻨﺪی در ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ ،زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن روال ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﻣﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔ اری ﻣﻨﻄﻘﯽ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ی
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ از ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ ی دو ﻧﻘﻄﻪ )ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮﺷﻤﺎری( رﻋﺎﻳﺖ روش ﺻﺤﻴﺢ ﮐﺎرﺑﺮد آن و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎﻓﯽ
در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻼﻳﻢ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﻮن :ﻣﮑﺚ ،ﻗﻼب ،ﮔﺮﻳﺰ ﻧﻤﺎ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ،ﺧﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪ ،ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ،
و ...ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮد.
ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺎ :ازﻗﺪﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد از ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻂ زﻳﺒﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
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دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﻮری ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ )در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺑﺪ ﺧﻂ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ( .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﭼﻪ ﺧﻮش ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺪﺧﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮاﻧﺎ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻳﭗ ﻳﺎ ﺣﺮوف ﻧﮕﺎری ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻮﻳﺲ و ﺣﺮوف ﻧﮕﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ای زﻳﺒﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در وﻗﺖ و ﺣﺬف ﻳﮏ ﮐﺎر
اﺿﺎﻓﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺗﺎﻳﭗ ﻳﺎ ﺣﺮوف ﻧﮕﺎری ﺷﻮد.
ﺷﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐﻤﺎﺑﻴﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آن ﻫﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻋﺎدت
ﺛﺎﻧﻮی درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺷﺨﺺ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺠﺪد و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ راﺣﺘﯽ و رﻏﺒﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮد را ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را در آن ِاﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ واژه ی ﭘﺮدازش ،ﻣﻌﺎدل آراﺳﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ،ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮدازی ،ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﯽ ،آراﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪ
و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ و  ...از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،اﺧﻴﺮ ًا ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ
و روان ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ در وی ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮔﺬارد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺧﻮرد ﭘﻴﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﮑﯽ از وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺮدازش ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ اﻧﺪازه ای اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد.
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ در ذﻫﻦ ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧ ه ﺑﺎﻗﯽ
ﮔ ارد .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨ ه در ﻧﮕﺎه اول ﺣﺎﻟﺖ دل زدﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻴ ا ﮐﻨ  .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺑ ون ﺷﮏ ﺑﺎزﺧﻮرد ﭘﻴﺎم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫ
ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﺎ درک ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎنِ ﭘﻴﺎم ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻳﻊ داده ﺧﻮاﻫ ﺷ .
١١٦

در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ آن ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﺤﻴﺢ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﭘﺮدازش ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
اداری را ﻳﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
ﻧﻤﻮدار  ٢٥ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫ ف:
اراﺋﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ
آﻏﺎز
ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺣﺪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ

در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﺑﺮای ﺟﺬاﺑﻴﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ

وﻳﺮاﻳﺶ

ــ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﯽ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ واژه ﻫﺎ،
ــ رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻼ و ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ؛
ــ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ؛
ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ؛
ــ آﻳﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی؛
ــ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﮐﻢ ﺑﻮدﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ؛
ــ ﺣﺬف زواﺋﺪ و ﻣﻮاد ﺗﮑﺮار ﺷﺪه؛
ــ رﻓﻊ ﺑﺮش ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎ؛
ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺟﺰای ﻧﻮﺷﺘﻪ؛
ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ وﻣﻄﻠﻮب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ــ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاری؛
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ؛
ــ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻨﺪی؛
ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﺮدازش
ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ ،ﺟﺎﻣﻊ،
ﻣﻄﻠﻮب و اﺛﺮﺑﺨﺶ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی  ٢٥ــ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل

١١٧

ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﻦ در درس ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ،در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد وﻳﺮاﻳﺶ اﺳﺖ .در
زﻣﻴﻨﻪ ی وﻳﺮاﻳﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ی ﮐﺘﺎب و ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻻزم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﻣﺮ ﭘﺮدازش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ آراﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ
ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن در ﻧﻤﻮدار  ٢٥اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
١ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
٢ــ ﻣﺮاﺣﻞ وﻳﺮاﻳﺶ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣ــ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﯽ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ واژه ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟
٤ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٥ــ ﺑﺮش ﻫﺎی ﻋﻤﺪی ﻳﺎ ﻻزم ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٦ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺟﺰای ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٧ــ ﭘﺮدازش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاری ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٩ــ اﻧﺪازه ی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻄﻠﻮب در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
١٠ــ ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

١١٨

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻟﻒ :ﮐﺘﺎب ﻫﺎ
ــ آرﻳﺎن ﭘﻮر ،دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ  ،اﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ،ﺗﻬﺮان ،چ.١٣٦٢ ،٤
ــ اﺣﻤﺪی ﮔﻴﻮی ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ،زﺑﺎن و ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﺘﺐ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )ﺳﻤﺖ( چ  ،١ﺗﻬﺮان.١٣٦٧ ،
ــ اﺣﻤﺪی ﮔﻴﻮی ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
.١٣٦٩
ــ اﻣﺎﻣﯽ ،ﮐﺮﻳﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﯽ در وﻳﺮاﻳﺶ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ ،آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری  ،چ  ،٢٨ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی.١٣٨٧ ،
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﯽ ،اداری و ﻓﻨﯽ ،از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ــ چ ،٨
.١٣٨٦
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺮان،
.١٣٧٠
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزی ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری ،چ  ١ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﯽ،
.١٣٧٨
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ ،اداره ی اﻣﻮر اﻣﻮال ،ﻧﻮر.١٣٧٨ ،
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،روش ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج،
ﺟﺰوه ی آﻣﻮزﺷﯽ .١٣٦٨
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﻣﺴﺘﻨ ﺳﺎزی اﻣﻮال و اﻣﻼک ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﭼﺎپ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی.١٣٨٦ ،
١١٩

ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﻣ ﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮال ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﭼﺎپ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی.١٣٨٦ ،
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،اداره ی اﻣﻮر اﻣﻮال ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﭼﺎپ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی.١٣٨٥ ،
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼت اداری اﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﺗﮑﻮک زرﻳﻦ ،وزارت
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨١ ،
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﭼﺎپ
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی.١٣٨٥ ،
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ ،ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )زﻳﺮ ﭼﺎپ(
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )زﻳﺮ ﭼﺎپ(
ــ ﺑﻠﺨﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻴﺮاز.١٣٦٥ ،
ــ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻮری زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ،ﺗﻬﺮان.١٣٥٦ ،
ــ ﺑﺎرﺑﺎرا راﻳﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،درﺑﺎره ی وﻳﺮاﻳﺶ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
ﺗﻬﺮان.١٣٦٥ ،
ــ ﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔ اری ،ﺗﻬﺮان.١٣٤٦ ،
ــ ﺟﻨﻴﻔﺮ راوﻟﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻬﺮداد ،دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزی و ﭼﮑﻴ ه ﻧﻮﻳﺴﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
ﺣﺮی ،ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮاﺟﻊ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از آن ﻫﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﻴﺎ ،ﺗﻬﺮان.١٣٥٦ ،
ــ ّ
ــ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨ ﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و وﻳﺮاﺳﺘﺎران ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺜﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ــ ﺧﺎﻧﻠﺮی )ﮐﻴﺎ( ،دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ درﺳﯽ ،ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان،
.١٣٤٨
ــ ﻓﺮﺷﻴﺪورد ،دﮐﺘﺮ ﺧﺴﺮو ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ــ داراﻳﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻴﻦ ،دﺳﺘﻮر ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮان ،ﺗﻬﺮان.١٣٥٣ ،
ــ درﺧﺸﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ،درﺑﺎره ی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،چ .١٣٦٧ ،٢
ــ دواﻳﯽ ،ﻋﻠﯽ :ﻫﻨﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨ ﮔﯽ ،ﻣﻴﻘﺎت ،ﺗﻬﺮان.١٣٦١ ،
ــ دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ی دﻫﺨ ا ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــ دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،اﻣﺜﺎل و ﺣﮑﻢ ،اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ.
١٢٠

ــ رﺿﺎزاده ﺷﻔﻖ ،دﮐﺘﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ.١٣٣٨ ،
ــ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻬﺮان.١٣٦٨ ،
ــ ﺳﻤﻴﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ ،درﺑﺎره ی وﻳﺮاﻳﺶ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان .١٣٦٥
ــ ﺷﺮﻳﻌﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﺳﺎﻃﻴﺮ ،ﺗﻬﺮان.١٣٦٤ ،
ــ ﺷﻌﺎر ،دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ،ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮔﺰﻳﺪه ی ﻗﺼﺎﻳﺪ ﺳﻌﺪی )ﺷﻤﺎره (٤٩
اﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ.١٣٦٥ ،
ــ ﻋﻤﻴﺪ ،ﺣﺴﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻴ  ،اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ ،ﺗﻬﺮان.١٣٦٠ ،
ــ ﻋﻤﺎد اﻓﺸﺎر ،ﺣﺴﻴﻦ ،دﺳﺘﻮر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،زوار ،ﺗﻬﺮان.١٣٦٤ ،
ــ ﻋﻤﺎد اﻓﺸﺎر ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﮔﺰارش و ﻧﮕﺎرش در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ی ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.١٣٥٨ ،
ــ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﯽ( ،ﮐﻠﻴﺎت ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺗﻬﺮان.
ــ ﻣﻌﻴﻦ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻃﺮح دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ،ﺗﻬﺮان ،چ.١٣٦٣ ،٤
ــ ﻣﻌﻴﻦ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ.
ــ ﻣﺤﺴﻨﻴﺎن داد ،ﻣﻬﺪی ،ارﺗﺒﺎط ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮوش ،چ ،١ﺗﻬﺮان.١٣٦٩ ،
ــ ﻣﻴﺮﺣﺴﻨﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ اﮐﺒﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﺎری ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ،اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ ﺗﻬﺮان.١٣٦٩ ،
ــ ﻣﻬﺪوی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﯽ ،اﺻﻮل ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ اﻳﺮان.١٣٦٦ ،
ــ ﻣﻮﻟﻮی ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ.١٣٥٩ ،
ــ ﻧﺨﻌﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ،آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ،ﭼﺎپ اﻓﻖ ،ﺗﻬﺮان ،چ.١٣٥٢ ،٣
ــ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﻳﺰ ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻮس ،ﺗﻬﺮان ،چ.١٣٦٣ ،٤
ــ ﻳﺎﺣﻘﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ و دﻳﮕﺮان ،راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﮕﺎرش و وﻳﺮاﻳﺶ ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی،
ﻣﺸﻬﺪ.١٣٦٣ ،
ــ ﻳﺎﺳﻤﯽ ،رﺷﻴﺪ و دﻳﮕﺮان ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎد( ،ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﻬﺮان،
.١٣٦٣

ب :ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
ــ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ی ) ١٥٧در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﻳﺮ(
ــ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻳﺮان.
١٢١

ــ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ی ) ٣٧٩در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری(
ــ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻳﺮان.
ــ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب .٦٦/٦/١
ــ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ.
ــ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ی  . ١٣/١٨٥٤٠ط ﻣﻮرخ  ٨١/٢/١٠ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اداره ی ﮐﺸﻮر

١٢٢

