
دوره آموزشی مهارت های مکاتبات اداری



محمدرضا شمشیرگر
دانشگاه تهران–کارشناسی مدیریت دولتی 

دانشگاه پیام نور تهران–کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک 
دانشگاه تهران–تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی –دانشجوی دکتری مدیریت دولتی 

(ادامه دارد-1382)مدیرعامل شرکت یادگار درخشان آریا 
(1376-1388)روزنامه نگاری تجربی و حرفه ای 

:هایدانشگاهدرفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتآموزشیهایکارگاهمدرس
ولیعصر،1390اصفهانصنعتی،1390خوارزمی،1390خمینیامامالمللیبین،1390تهران،1390ارومیهصنعتی،1390ایالم،1390شاهد،1390طبسنورپیام

قمنورپیام،1392هرمزگاننورپیام،1392لرستاننورپیام،1392گیالننورپیام،1392اقتصادیعلوم،1392کردستان،1391شهیدبهشتی،1390رفسنجان(عج)
1393تبریز،1392قم(س)معصومهحصرت،1392شریفصنعتی،1392(ص)االنبیاخاتمصنعتی،1392مدرستربیت،1392زنجاننورپیام،1392

:هاسازماندرآموزشیهایدورهمدرس
؛(1391)کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

12و 11، 5، 3کارشناسان ستادی شهرداری مناطق 
(1393)ا .ا.؛  پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج(1393)کارشناسان اداری شرکت گاز استان تهران 

(.1393)تهران اداره کل بیمه سالمت استان 
(1394)؛ شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان (1394( )در ایرانLGنمایندگی )؛ شرکت گلدیران (1394)بانک کشاورزی استان تهران 

(1393–1394)دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران MBAدوره « مدیریت کانال های توزیع»مدرس درس 

1390روز نخست یک مدیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 90مترجم کتاب 

(1390بهمن )بررسی چالش های یادگیری کارآفرینان در مراحل مختلف راه اندازی کسب و کار : عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد



انواع مکاتبات اداری

ینامه نگاری رسمی درون و برون سازمان

یادداشت و درخواست های اداری

نگارش صورتجلسات

گزارش نویسی

فرم های اداری

MS Wordتسلط بر کاربری و آشنایی با امکانات 

آشنایی با اصول نگارشی و ویراستاری

اصول بایگانی مکاتبات و طبقه بندی اسناد

(اتوماسیون و اینترنت)مکاتبات الکترونیکی 

انشاء نویسی و متون طوالنی

مهارت های مکاتبات اداری

مستندسازی مکتوب رویدادها



آنچه در این درس گفته می شود
ت برخی از استانداردها و عرف های حاکم بر مکاتبات اداری اس

اما
الزم است رویه های سازمان خود را در نظر بگیرید





ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

ضرورت وجود ارتباط در سازمان

(  ذیل واژه ارتباط:1363فرهنگ معین،. )ارتباط مصدر باب افتعال، در لغت به معنی پیوستن چیزی به چیز دیگر است

ایی و ارتباطات رکن اساسی و حیاتی هر سازمان است و بی آن باید از مرگ آن ساختار سخن گفت؛ چراکه میزان پوی
.پیشرفت یا ایستایی و پس رفت هر سازمانی با نحوة ارتباطات داخلی یا خارجی آن بستگی دارد

ی فرد یا جریانی است که در طی آن اطالعات ، افکار و عقاید و رفتارهای انسانی از سوی فرد یا افرادی به سو»: ارتباط
«.افراد دیگر منتقل می شود



ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

مقایسه انواع ارتباط در سازمان ها

:ارتباطات کتبی

واحدهای خارج از مجموعه( 3همکاران، ( 2ارباب رجوع، ( 1ارتباط تلفنی با 

:ارتباطات شفاهی

مذاکره با نمایندگان واحدهای خارج از مجموعه  ( 3جلسه با همکاران  ( 2پاسخ به ارباب رجوع  ( 1ارتباط حضوری 

...(درخواست ها، گزارش ها و )نامه نگاری داخلی مجموعه 

نامه نگاری با واحدهای خارج از مجموعه 

...ارجاع درخواست ارباب رجوع از طریق نظر کارشناسی، پاراف و 



هکشورهای توسعه یافته           کشورهای توسعه نیافت

%30کمتر از%70بیش از   کتبی            

%70بیش از  %30کمتر ازشفاهی        

ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

مقایسه انواع ارتباط در سازمان ها

:اقدامات کاهش ارتباطات شفاهی

 اجبار بر استفاده از اتوماسیون اداری حتی در مکاتبات داخلی

 (کتبیمرحله میان شفاهی و)ضبط مکالمات تلفنی به منظور مستندسازی



دالیل برتری ارتباطات نوشتاری

ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

سندیت داشتن و مراجعه به آن در صورت بروز دعوای حقوقی

ازمانیقابلیت حفظ و نگهداری نوشته و ایجاد سابقه درباره اتفاقات س

زبان مشترک ارتباطات جامعه

اه جلوگیری از بروز انواع اشتباهات در سازمان ناشی از فقدان دستور یا پیام اشتب

 (دولت الکترونیک: نمونه کامل)جلوگیری از امکان بروز فساد و سوء استفاده داخلی و بیرونی



دالیل برتری ارتباطات نوشتاری

ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

سوره بقره282آیه = طوالنی ترین آیه قرآن 

بایدو.دبنویسیراآنکردید،معاملهیکدیگربا،معینسررسیدىتاوامىبهگاههراید،آوردهایمانکهکسانىاى
کند؛ارىخوددنوشتنازنبایداىنویسندههیچو.بنویسدشمامیان،عدالتاساسبر(رامعاملهصورت)اىنویسنده

(ندهنویس)=اووکند،امالبایداستبدهکارکهکسىو.استدادهآموزشرااوخداکه(آنشکرانهبهو)گونههمان
یافیهس،اوستذمهبرحقکهکسىاگرپس.نکاهدچیزى،آنازونماید،پروااوستپروردگارکهخداازو.بنویسد
بهارمردانتانازشاهددوو.نمایدامال،عدالت(رعایت)بابایداوولىّپسکند،امالتواندنمىخودیا،استناتوان

واهگ)داریدرضایت(آنانعدالتبه)کهگواهانىمیاناز،زندوبارامردىنبودند،مرددواگرپسطلبید،شهادت
نبایدشوند،احضارگواهانچونو.کندیادآورىراوىدیگر،(زنِ)کرد،فراموش(زن)دوآنازیکى(اگر)تا،(بگیرید

شما،(نِنوشت)این.(رسدفرا)سررسیدشتانشوید،ملول،بزرگیاباشدخردچه(بدهى)نوشتنازو.ورزندخوددارى
ودادآنکهرمگ،استنزدیکتر(احتیاطبه)نشویدشكدچاراینکهبراىواستوارتر،شهادتبراىوتر،عادالنهخدانزد

آنکهتنیسگناهىشمابر،صورتایندرکنید؛مىبرگزار(دستبهدست)خودمیانراآنکهباشدنقدىستدى
اگروند،ببیزیاننبایدگواهىونویسندههیچو.بگیریدگواهکردیدستدودادگاههر(حالهردر)و.ننویسیدرا

هرهبخداودهد،مىآموزششمابه(گونهبدین)خداوکنید،پرواخداازو.بودخواهدشمانافرمانىازکنید،چنین
.داناستچیزى



بعد قانونی نوشته

ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

ودشمیانجامسازماندرکهاموریسابقهطرفیاز.داردسندجنبهایراندرنوشته
.گرددنگهداریاستنادیاوبعدیهایاستفادهبرایباید

اعدفیادعویمقامدرکهاینوشتههرازاستعبارتسند:مدنیقانون1284ماده
.باشداستنادقابل
عادیورسمی:استنوعدوبرسند:مدنیقانون1286ماده
اسناددفاتریاوامالکواسنادثبتادارهدرکهاسنادی:مدنیقانون1287ماده

قانونیمقرراتطبقبروآنهاصالحیتحدوددررسمیماموریننزددریاورسمی
.استرسمیباشدشدهتنظیم

.اشدنبقوانینمخالفکهاستمعتبرصورتیدرسندمفاد:مدنیقانون1288ماده
.استعادیاسنادسایر1287مادهدرمذکوراسنادازغیر:مدنیقانون1289ماده



ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

خالفدستوریشما(مدیر)رئیساگر
مجموعهموجودهایدستورالعملوضوابط

داشتهراآناجرایانتظارودادهشمابه
کرد؟خواهیدچهباشد،



بعد قانونی نوشته

ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

:کشوریاستخدامقانون54ماده

اطاعتاداریاموردرراخودمافوقروسایاوامرواحکاممقرراتوقوانینحدوددراستمکلفمستخدم
.نماید

رتمغایکتباًاستمکلفدهدتشخیصمقرراتوقوانینخالفبررامافوقامریاحکممستخدماگر
.دهداطالعمافوقمقامبهمقرراتوقوانینبارادستور

اجرایبهمکلفمستخدمکردتائیدراخوددستوراجرایکتبامافوقمقاماطالعاینازبعدکهصورتیدر
.بودخواهدصادرهدستور



بعد قانونی نوشته

ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

:ایراناسالمیجمهوریاساسیقانونپانزدهماصل

بابایددرسیکتبورسمیمتونوومکاتباتاسناد.استفارسیایرانمردممشترکورسمیخطوزبان
ستدریوگروهیهایرسانهومطبوعاتدرقومیومحلیزبان هایازاستفادهولیباشدخطوزباناین

.استآزادفارسیزبانکناردر،مدارسدرآنهاادبیات



ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

اهداف مکاتبات اداری

مکاتباتنظم و ترتیب در گردش

رضایت ارباب رجوع در هنگام پیگیری 

انپیدایش اسناد و طبقات فعالیت های گذشته ی سازم

ایجاد ارتباطات نوشتاری صحیح و هماهنگی و یکنواختی در امور سازمان ها



ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

نقش های مکاتبات اداری

اجرای امور جاری

سندیت و کنترل مالی

سندیت و پیگیری حقوقی

ادامه جریان کارها توسط دیگران

مستند ساختن امور

سند تاریخی قضاوت آیندگان

.آغاز فرایند هر کاری در سازمان ها درخواست کتبی است

.  گیردهیچ خرجی نمی تواند بدون دستور کتبی مقام صالحیت دار صورت ب
اگر هم شفاهی دستور پرداخت داده شود به منظور سرعت عمل است و 

بنابراین، .متعاقباً باید آن پرداخت به صورت کتبی مورد تأیید قرار بگیرد
اند تمام نوشته هایی که در بردارنده ی یك یا دو پیام درباره ی امور مالی

باید سال ها حفظ شوند و به دادگاه ها و مراجع دیگر و حسابرسان ارائه
.گردد



ه هیچ کاری را بدون نامه یا گزارش در موسسات نمی توان ب
صورت رسمی انجام داد

و
مهمترین وسیله هماهنگی در داخل و یا خارج از سازمان 

لسه، نامه یا وسیله مکتوب دیگری مثل گزارش کار، صورتج
.است... آئین نامه، بخشنامه و 



ضرورت مکاتبات اداری: 1فصل 

مراحل مکاتبات اداری

(آیین نگارش مکاتبات اداری)مرحله ی تهیه ی مکتوب و نوشته–1

(اداره ی امور دفتری)تهیه ی مکتوب و نوشته گردش–2

(اصول بایگانی)حفظ و نگهداری مکتوب و نوشته –3





مکاتبه

دادهانتقالتاسغایبکهمقابلطرفبههاییخواستهیاونظر،آنوسیلهبهکهاستمطلبیکتبیبیان
.شودمیتقاضاییاوازیاو

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 

Correspondenc
e

(معینفارسیفرهنگ).مکاتبات.ج.نگارینامه-2.نوشتننامهیکدیگربه

(سرهفارسیهایواژهفرهنگ)نویسهم

communication by exchange of letters.

a letter or letters that pass between correspondents
:



مکاتبات اداری

ریقطازحقوقیوحقیقیاشخاص،خصوصیبخشاجرایی،هایدستگاهبینکهاستمکاتبهازنوعی
.شودمیانجامخاصروشاساسبر،پاسخدادنیاونامهنوشتن

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 

هرگونهروایناز.استشدهتعیینپیشازوقالبیودوطرفهجریانیمعموالاداریمکاتبات
انجبرصدماتیزند،میضربهسازماناهدافبهتنهانهنگارشدرنگریسطحیوشتابزدگی،اهمال

.می سازدواردسازمانآنپیشرفتوحیثیتبهناپذیر



نامه

وریپیگییاوهاخواستهاعالم،نظراتواطالعاتتبادلبرایاداریمطالبحاویاستاداریمکاتبه
.سازمانیبرونودرونمرجعچندیادوبینشدهانجاماقداماتازاطالع

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 

یافتنانجاممنظوربهدیگر،سازمانبهسازمانیازیاآنازخارجیاسازمانداخلدرکهمکاتباتیتمام
.شودمینامیدهادارینامهشود،میمبادلهاداریتشریفاتباهمراهمخصوص،فرمدرواداریکارهای

(ایراناستانداردملیسازمان379شمارهاستاندارد).شودمینوشتهحقوقییاحقیقیشخصیكبهخطابکهنوشتاری

نامه اداری
ارتباطردموضوعیدارندهبردروشودمینوشتهحقوقییاحقیقیشخصیكبهخطابکهنوشتاری
(ایراناستانداردملیسازمان379شمارهاستاندارد).است...وسازمانموسسه،با



گزارش

ایهاخواستهآنطیوتهیهدستزیرکارکنانیاوسازمانیواحدهایسویازکهاستاداریمکاتبه
ازآگاهیبرایاست،شدهانجامصادرهدستوراتاجرایدرکهاقداماتینتیجهیاونظراتوپیشنهادها

.شودمیارائهباالترمقامبهگردد،اتخاذبایدکهتصمیماتییاوامورجریان

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 



دستورالعمل

کهسازمانازمراجعیوواحدهامسئولیتووظایفکار،انجاممراحل،آنطیکهاستاداریمکاتبه
قاممسویازوتعییناست،ضروریخاصاهدافیاهدفبهدستیابیمنظوربهآنهاهماهنگیوهمکاری

غابالواحدهاسایربرایموازیواحدهایدردستورالعملگاهیهمچنین.گرددمیابالغاجراءبرایباالتر
.شودمی

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 



دستور

کتبیرتصوبهوگرددمیابالغتابعههایقسمتبهاجراءمنظوربهباالتر،مقامسویازکهاستمطلبی
.باشدنمیاداریجایگاهدارایشفاهیدستورکهاستذکربهالزم.باشدمی

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 



بخشنامه

برایاجراءیاوآگاهیمنظوربهذیصالحومسئولمقامطرفازوداردعمومیجنبهکهاستمطلبی
.گرددمیارسالذیربطیاذینفعکارکنانوواحدها

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 



اطالعیه

.دشومیاعالمسازمانرویدادهایازکارکناناطالعجهتمختلفطرقازکهآگهیقالبدراستپیامی

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 



پیش نویس

باالترمقامهباحتمالی،اصالحاتواظهارنظریاتاییدمنظوربهکهنهاییمکاتبهشکلبهاستاینوشته
.شودمیارائه

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 



(ضمیمه)پیوست 

ارسالاصلینوشتههمراه،ضرورتحسببرونیستمتندرآنکردنواردامکانکهاستمدرکی
.گرددمی

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 



یادداشت اداری

یستمسدرمعموال.شودمیاستفادهادارییادداشتازکارهابعضیجریانبهبخشیدنسرعتبرایگاهی
گرددمیاستفاده"شرح"بخشدرادارییادداشتازاداریاتوماسیون

واژه شناسی مکاتبات اداری: 2فصل 





شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

شوند،  می عادیاز نامه های ادارینامه های ویژگی هایی که باعث مشخص شدن 
:عبارت اند از

سرلوحه و شماره و تاریخ
 (و موضوع)فرستنده عناوین گیرنده و
متن
 کنندهامضا و مشخصات امضا

.خلل وارد می کند( اداریجنبه ی از )فقدان هر یك از این موارد به رسمیت نامه 

ارکان نامه اداری



گیرنده نامه–1

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:منظور از گیرنده یا مخاطب نامه عبارت است از

شخص،
مقام سازمانی،

واحد سازمانی یا
سازمان

.که نامه به آن خطاب می شود

جناب آقای نورانی
مدیریت محترم روابط عمومی بانك کشاورزی
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی

شرکت یادگار درخشان آریا



گیرنده نامه–1

شودمیآغازگیرندهدادنقرارخطاببانامهمتن

فرستندهوگیرندهبود،شدهرایجهمایرانسنتیمکاتباتسیستمدرایاندازهتاکهنظامیمکاتباتدر
.شدندمیمشخصنامهباالیدر

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:به
:از

:از
:به



گیرنده نامه–1

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



گیرنده نامه–1
:گرددمیقیدشخصسمتونامفعلی،مکاتباتدر

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

محمدیآقایجناب
تهراناستانگازشرکتمحترمرئیس

محترم سازمان آموزش و پروش استان فارسریاست

علویخانمسرکار
2منطقهشهرداریاداریومالیمحترممعاون

محترم پژوهشی دانشگاه تهرانمعاونت 

:باشیمنداشتهراوینامکهصورتیدرو



گیرنده نامه–1

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



گیرنده نامه–1

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



گیرنده نامه–1

شرکتمدیر:سمت

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

شرکتمدیریت:سازمانیپست

سازمانمعاون:سمت

سازمانمعاونت:سازمانیپست

جمهوررئیس:سمت

جمهوریریاست:سازمانیپست

وزیر:سمت

وزارت:سازمانیپست

ادارهرئیس:سمت

ادارهریاست:سازمانیپست



گیرنده نامه–1

کرذباگیرندهچندداراینامهکهصورتیدر
:باشدافرادنام

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



گیرنده نامه–1

متعددگیرندگانداراینامهکهصورتیدر
:باشداشخاصنامذکربدون

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



گیرنده نامه–1

متعددگیرندگانداراینامهکهصورتیدر
:باشداشخاصنامذکربدون

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



گیرنده نامه–1

اطب  ذکر عناوین و القاب و تعارفات متداول میان فرستنده و مخ
نامه به هیچ وجه ماشین نمی شود

ه اول ببه طور دستیو در صورت لزوم به وسیله ی امضا کننده 
ی وی قبل از امضا آغاز نامه جمالت مربوط به مخاطب نامه یا 

.اضافه می شود
:مثال

استاد ارجمند
برادر عزیز

برادر بزرگوار
دانشمند گرامی

سرور ارجمند

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



گیرنده نامه–1
قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

(مجلس شورای اسالمی1388/12/16مصوب )

تعیینمربوطمقرراتوقوانینمطابقآناخذشرایطکهاینهامانندومهندسدکتر،علمیعناوینازاستفادهـواحدهماده
أییدتموردخارجییاوداخلیدانشگاهیوعلمیمراکزازمعتبرمدرکداشتنمستلزمخودبرایفردهرتوسطمی گردد

.ی باشدمفرهنگیانقالبعالیشورایوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،یافناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هایرسمی
اسالمیمجازاتقانونپنجمکتابهشتمفصل(556)مادهمجازاتبهمذکورعلمیعناوینازمجازغیراستفادهمرتکبین

.خواهندشدمحکوم

جمعیرتباطاوسایلطریقازعمومیتبلیغدریااداریمکاتباتدراستفادهشاملفوقعناوینازغیرمجازاستفادهـتبصره
.خواهدبودخطییاچاپیاوراقانتشاریاومجامعدرنطقیا(سایت)تارنمامجله،روزنامه،تلویزیون،رادیو،مانند

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



موضوع نامه–2

.گرددنمیقیدشدهمشخصصورتبهنامهموضوعاداریمکاتباتتمامدرحاضر،حالدرمتاسفانه

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

.استنامه«اصلیمنظورومحتوا»کنندهمشخصکهاستکوتاهیعبارت



موضوع نامه–2

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:نامهموضوعهایویژگی

موضوعنگارشنوعدرسازمانیمراتبو«فرستنده»،«گیرنده»گرفتننظردر-5

سریعترارجاعجهتنامهموضوعبودنشفاف-4

.شودمیقیدگیرندهنامپاییندراصوالً«موضوع»-1

قیدمختصرصورتبهراموضوعفعلبدونعبارتیكقالبدرآن،ادامهدرو:موضوعکلمهدرجبا-2
.می کنیم

.نماییدخودداریاکیداًادارینامهیكدر«متفاوتموضوعچند»ذکراز-3







موضوع نامه–2
کنیم؛بیانکاملراموضوعکنیم،میرعایترااختصارکههمچناناستالزم

.شدخواهدیکسانموضوعبامتعددهاینامهصدورباعثصورت،اینغیردر

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

درخواست تسهیالت برخی کارکنان: موضوع

درخواست تسهیالت مالی کارکنان بخش آموزش: موضوع

مقررات و بخشنامه ها: موضوع

مقررات و بخشنامه های ماموریت های خارج از کشور: موضوع

دوره آموزشی: موضوع

برگزاری دوره آموزشی مهارت های مکاتبات اداری برای کارشناسان واحد مالی: موضوع



(مقدمه)متن نامه –3
سالم

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

سالمبا

سالمعرضبا

احتراموسالمبا

علیکمسالم

تحیتوسالمبا



(مقدمه)متن نامه –3
:شوندمیبندیتقسیمکلیدستهدوبههانامه

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

پیشینهداراینامه–1

(عطف)بازگشتینامه–1-1
سوابقهبدسترسیسهولتمنظوربهآندروشودمینوشتهواردهنامهیكبهپاسخدرکهاستاینامه

.گرددمیدرجمتنازقبل،موضوعبهمربوطههاینامهیاونامهتاریخوشمارهمربوطه

(ساکنبهابتدا)پیشینهبدوننامه–2
.باشدنداشتهقبلیمکاتباتیسابقهکهصادرهیاوواردهاستاینامه

پیرونامه–2-1
ایندرهکقبلیهاینامهیانامهدنبالبهاضافیاطالعاتارسالیاوپیگیریمنظوربهکهاستاینامه
هاینامهیاامهنشمارهبهمتنازقبلموضوعسوابقبهدستیابیتسهیلبرایوارسالاندشدهنوشتهباره

.گرددمیاشارهمزبور



(مقدمه)متن نامه –3

اخذشرایطواجدهمکاراناسامیاعالمخصوصدر1394/02/18مورخ94253شمارهنامهبهبازگشت
...رساندمیاطالعبه،تسهیالت

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:پیرووبازگشتهاینامهدرنوشتنضوابط-3-1

لهوسیبدین،انسانینیرویسازیبهینهطرحبارابطهدر1394/03/25مورخالف/5824شمارهنامهپیرو
...صالحدیدصورتدرتاگرددمیدرخواست

:نکته
.باشد«ریدیگفردنامهبهبازگشت»استممکنبازگشتینامهو«مذاکراتپیرو»استممکنپیرونامه







(مقدمه)متن نامه –3

«وعموضوضعیتتشریح»و«قانونیمبانی»محوردوبهتوجهبانظرموردموضوعاستالزمها،نامهایندر
.شوددادهتوضیحمختصرصورتبه

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:ساکنبهابتداهاینامهدرنوشتنضوابط-3-2

وعنازخصوصبه)درخواستپذیرشدرتسهیلسببقانونیموادمجموعدروهانامهآیینمصوبات،بهاشاره
.شدخواهد(مالی

شدخواهدمخاطبذهنیتشدنترروشنموجب...وشغلیجایگاهفعلی،وضعیتبهاشارهشخصی،موارددر.

.باشدخط3تا2شاملپاراگرافیكقالبدرنامهآغازمتناستبهتر



(مقدمه)متن نامه –3

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:ساکنبهابتداهاینامهدرنوشتنضوابط-3-2

:منابعی که می توانند به نحوی مورد استفاده نویسنده ی نامه قرار گیرند، عبارت اند از
قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، کتب و نشریات؛
پرونده ها، سوابق و مکاتبات قبلی؛
مشاوره و گفت وگو با افراد مطلع و عنداللزوم کسب خط مشی از مقام مافوق؛
مطالعه و بررسی موضوع و یا مورد ویژه.











(اصل پیام)متن نامه –3

دهشذکرکهایمقدمهبامتناسبموضوعاصلبهواستنامهبخشترینطوالنیمعموالًقسمتاین
.شودمیپرداخته

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

.شودمیمطرحموردیادرخواستوشودمیپرداختهموضوعاصلبیانبهقسمت،ایندر

اولویتواهمیتاساسبرآندنبالهدرفرعیموضوعاتبهاشارهونامهدراصلیموضوعبیان

صریحومختصرروشن،شیوهبهمطلببیان

(گزارش:توضیحبهنیازصورتدر)کنندهخستهاضافیتوضیحاتوکالماطالهتفصیل،ازپرهیز



(اختتام مطلب و نتیجه گیری)متن نامه –3

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:گرددمیزیرمواردشاملنامه،پایانیبخش

.توجیه پیام یا درخواست-
.تاکید بر آنچه خواسته شده-
.تشویق مخاطب به انجام درخواست-
.توجیه قانونی و عاطفی موضوع-
تعیین مدت زمان برای پاسخ و یا اثرات موضوع-



(اختتام مطلب و نتیجه گیری)متن نامه –3

.می گرددتقدیمبهره برداریگونههرجهتاشارهموردبرنامه هایازنسخهیكپیوستبهلذا

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

اقدامترغیبوگرددمیمطرحدرخواستاصلگیری،نتیجهضمننامه،پایانیقسمتدر
.استپاسخارسالودرخواستانجامبهبخشیدنسرعتجهتکننده

...می رسدنظربهضروریباقی ماندهفرصتدرلذا

گونههر،مشکلاینحلبرایخواهشمندمشخصیت تانومسئولیتومقامبهتوجهباجناب عالیازلذا
.بنماییدمؤثریاقداممی دانیدصالحکه

.....دراستایدرتافرماییددستوردارداستدعاعالیمقامآنمحضرازپایاندر

...استشایستهکهاینآخرنکته

.گرددمیایفادمقتضیدستورصدورواستحضارجهتمراتب

.فرماینداعالمرانتیجهومعمولالزماقدام،فرمائیددستوراستخواهشمند



(اختتام مطلب و نتیجه گیری)متن نامه –3

.داریمراتشکرکمالجنابعالیمساعدتازپیشاپیش

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

.شدخواهدبیاننیزسپاسوتشکرمراتبقسمت،اینپایاندر

.مجموعهمحترمهمکاراندیگروجنابعالینیك بختیوسعادتامیدبه

.گرددجامعهفرهنگیتوسعهساززمینههمکاریاینکهاستامید

استامتنانکمالموجبپاسخارسالدرتسریع

.گرددموافقتاینجانبدرخواستباامکانصورتدراستخواهشمند

شماازتشکربا



امضاء–4

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

حقکهفردیسویازطرفازامضاءیاباشدامضاصاحبمجموعهدرکهداردرانامهامضایحقفردی
.باشدشدهتفویضویبهامضا

.بگیردصورت(سازمانازخارجهاینامهبرای)همردهترجیحاًفردیتوسطبایدنامهامضای

.گرددمیقیدویسمتپایین،سطردروفردنامابتدانامه،امضادر

.رکن اساسی هر نامه امضای آن است
وبدون امضا سندیت ندارد نامه 

.تواند در جریان کار اداری قرار گیردنمی 



امضاء–4

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

تسماست،سربرگروینامهوقتی
.رددگنمیقیدامضاپاییندرکامل



امضاء–4

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

:باشدمیرکنسهدارایامضاءمجموعدر

نام فرد امضاء کننده
سمت فرد امضاء کننده

خط امضاء

بصاحهویتنشانهکهخاصعالمترسمیاهردویاخانوادگیاسمیااسمنوشتنازاستعبارتامضا
وشهادتیااقراریاتعهدیامعاملهوقوعمتضمنکه(رسمییاعادی)اسنادواوراقذیلدراستعالمت
.استآنهامانند



امضاء–4

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

.بپوشاندراکنندهامضاسمتونامروینبایدامضاخطوط-

.شودنمیدرجامضادرمحلالقابوعناویناداریهایدرنوشته-

راتعباگونهایننشودنوشتهامضادرمحلسالمتیآرزویواحترام،تشکرازاعمعبارتگونههیچ-
.شودمیقراردادهمتندرانتهای



رونوشت–5

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

اطالعخاصیدالیلبهنامهمتنازبایددیگریافراداصلیمخاطبازغیرکهمواقعیدر-
.باشدآنانعهدهبرنقشدرخواستانجامدریاوباشندداشته

واحدعنوانیاوخانوادگینامونام":بهرونوشت"واژهذکرباامضاءازبعدونامهآخردر-
.می گرددقیدباشدداشتهعهدهبربایدکهراکاریووظیفهوشدهنوشتهسازمانی

.گردندمیقیدمقامترتیببهرونوشت،گیرندهنفرچندوجودصورتدر

.گردندمیقیدالفباحروفترتیببهرونوشت،گیرندگانبودنهمترازصورتدر

.شودمیزدهتیكقلمبارونوشت،نسخهگیرندهجلویدر

!از دادن رونوشت اضافی و غیرضروری به واحدها و اشخاص خودداری شود 

.شودنوشتهاصلینامههمانندرونوشتگیرندهاقدامنوع



شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

مقدمه

پیاماصل

اختتام

سرلوحه

گیرنده

امضاء



عبارات استاندارد در مکاتبات اداری–6

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

مطلببیانمورددر-6-1

:  به مقامات باالتر
به  استحضار می رساند

:به مقامات مساوی
به آگاهی می رساند

:به مقامات پآیین تر
به اطالع می رساند–ابالغ می گردد 



عبارات استاندارد در مکاتبات اداری–6

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

کاراجرایدستوریاکارانجامتقاضایمورددر-6-2

:  به مقامات باالتر
خواهشمند است

:به مقامات مساوی
مقتضی است

:به مقامات پآیین تر
شایسته است



عبارات استاندارد در مکاتبات اداری–6

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

آگاهیوتوجهمورددر-6-3

:  به مقامات باالتر
برای استحضار به عرض می رسد

:به مقامات مساوی
برای آگاهی اعالم می گردد

:به مقامات پآیین تر
برای اطالع ابالغ می گردد



عبارات استاندارد در مکاتبات اداری–6

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

هاپیوستبهاشارهمورددر-6-4

:  به مقامات باالتر
تقدیم می گردد

:به مقامات مساوی
ارسال می گردد

:به مقامات پآیین تر
ارسال می گردد



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

...سالم 



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

...امضاء 



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

...نام 



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

...امضاء 



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

...حاشیه نگاری 



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

...متن 



مرور چند نامه اداری–7

شیوه نگارش متن نامه اداری: 3فصل 

...امضاء 

...پیوست 



...پاراگراف

احتراماً،

مهر برجسته



(دقیقه10)1تمرین عملی 

همجموع(پشتیبانی)اداریومالیمعاونبهخطاباینامه-1
1مدتبهشمامرخصیباتاکنیددرخواستوبنویسیدخود
.کنندموافقتپائیزفصلدرماه

چهآنمطابقبایدوشودمیمحسوبساکنبهابتدانامهاین)
(بنویسیدراآنمقدمهشدذکر

.نماییدارسالنیزخودواحدرئیسبرایرانامهاینرونوشت

وایمهشدنزدیكتابستانفصلپایانبهکهکنیدفرض–2
.استنشدهدادهپاسخهنوزشماپیشیننامه
.بنویسیدپیشیننامهپیگیریدردیگرینامه





ساختار نامه اداری: 4فصل 

چارچوب سربرگ اداری–1
سرلوحه-1-1

.شودمیگفتهنامهسرلوحهاداریهاینوشتهباالیدرمندرجعالئموهانوشتهکلیهبه

MSافزارنرمدرسرلوحهمعادل WordعنوانباHeaderشودمیشناخته.
:سرلوحه شامل موارد زیر است 

(:نشان ) آرم -

ت سر  منظور آرم سازمان یا نشان جمهوری اسالمی ایران است که درباال سمت راس: در سازمان ها و شرکت های دولتی
و دستورالعمل  47454-29/7/1363در مورد به کار بردن آرم جمهوری اسالمی ایران رعایت بخشنامه . برگ قرار دارد 

.مربوطه ضروری است 
.منظور آرم شرکت مربوطه است: در شرکت های خصوصی

:نام وزارتخانه یا سازمان 
.نام وزارتخانه یا سازمان یا شرکت درست در زیر نشان و یا آرم قرار می گیرد 

وع خود را درج وزارتخانه یا سازمان متبوزارتخانه یا سازمان دولتی می باشند ، ابتدا نامموسساتی که تابعشرکت ها و
.می نمایند

.کلیه وزارتخانه های کشور از آرم نظام جمهوری اسالمی ایران استفاده می کنند-



ساختار نامه اداری: 4فصل 

چارچوب سربرگ اداری–1
سرلوحه-1-1

.در باالترین نقطه وسط قرار می گیرد« باسمه تعالی»یا « به نام خدا»عبارت 

:نکات

بودن باسمه تعالیعلت رایج

«باسمه تعالی»و « تعالیبسمه»شیوه نوشتاری 

سربرگ فاقد این عبارات



ساختار نامه اداری: 4فصل 

چارچوب سربرگ اداری–1

:تاریخ-
وشته این کلمه درسمت چپ سرلوحه و محل درج نامه می باشد که باید صورت موسوم و با عدد ن

.شود

:شماره-
رستنده در زیرتاریخ قرار می گیرد و منظور شماره ردیف دفتر اندیکاتور سازمان ف« شماره»واژه 

.است که درصورت پاسخ گویی به آن اشاره می شود

هم خوردن ترتیب شماره ها و تاریخ هابر

به جا شدن تاریخ و شمارهجا



ساختار نامه اداری: 4فصل 

چارچوب سربرگ اداری–1

:پیوست -
ی این واژه در زیرشماره درج می شود و در مقابل آن تعداد برگ های اسناد و اوراق و سایرمدارک

.نوشته می شودکه ممکن است همراه نامه ارسال شود ،

 همراه  در مقابل پیوست صحیح نیست و بهتر است مقدار و نوع مدارک« دارد»نوشتن
.نامه ، در این قسمت به روشنی نوشته شود

بهتر آن است به پیوست در متن نامه هم اشاره گردد.



ساختار نامه اداری: 4فصل 

اندازه و ابعاد نامه اداری–2

بههانامهابعاد104646/02/03شمارهبهوزیرینخستنامهبخشبا1346سالاز
.گردیداستانداردذیلدالیل

ضایعاتازجلوگیری-1

کشورهاسایرباهماهنگی-2

سهولت بایگانی-3

کاغذدوام-4



ساختار نامه اداری: 4فصل 

اندازه و ابعاد نامه اداری–2

بدون سرلوحه و مخصوص یاداشت داخلی148*105ابعاد  A6کاغذ •

سطر5مخصوص مطالب کمتر از 210*148ابعاد  A5کاغذ •

سطر5مخصوص مطالب بیشتر از 297*210ابعاد  A4کاغذ •

مخصوص جداول، نمودارها و صورتهای مالی 420*297ابعاد  A3کاغذ •

مخصوص نمودارهای گرافیکی و نقشه ها600*420ابعاد  A2کاغذ •



ساختار نامه اداری: 4فصل 

نامه های طبقه بندی شده–3

:دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از4این گونه مکاتبات به نامه های محرمانه معروف هستند و به 
دسترسی تا سطح رئیس اداره : محرمانهنامه های 
دسترسی در سطح مدیر کل ومعاونین سازمان: محرمانه مستقیمنامه های 
دسترسی در سطح معاونین وزیر : سرینامه های 
دسترسی در سطح وزیر: به کلی سرینامه های 

هستند؟محرمانهکدام نامه ها و اسناد 



ساختار نامه اداری: 4فصل 

نامه های زمان بندی شده–4

.ردمسیر حرکت آن بر اساسعملکرد کاکنان سازمان و با توجه به حجم کار و روشهای جاری صورت می گیعادینامه های 

.نسبت به نامه های عادی از اقدامات تقدم دار برخوردار می شوندآنیو فورینامه های 

عادی  •

سریع•
ساعته48فوری                 -1

ساعته24خیلی فوری        -2

به محض وصولآنی                    -3

.کلمه فوری فوری یا خیلی خیلی فوری بی مفهوم است

.تعیین ارجحیت با مقام ارجاع دهنده است



ساختار نامه اداری: 4فصل 

نامه های زمان بندی شده–4

شیوه تعیین زمان بندی

.درج قید فوریت-1

.درج تاریخ و تعیین زمان خاص-2

.نوع محتوا بیان کننده ارجحیت زمانی است-3

.درج قید فوریت بر روی نامه های سریع ضروری است





سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

:بخشنامه 
ند و به حکم یا دستوری که از طرف وزارتخانه یا موسسه ای در نسخه های متعدد می نویس”بخشنامه در لغت به معنی 

تقریبا تعریف بخشنامه در اصطالح اداری(. در قدیم به آن متحد المآل می گفتند)“ شعب و کارمندان ابالغ می کنند
.همان مفهوم لغوی آن است

:اهداف صدور بخشنامه
oابالغ قوانین و مقررات
oانتصاب، تغییراتی در روال و وضع اداری و : ارائه اطالعات مانند...
oابالغ دستورالعمل ها
oدرخواست گزارش
oابالغ رویه های کاری به منظور ایجاد هماهنگی
oارائه آموزش های الزم به منظور اجرای یك نواخت امور

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

در هم « :موضوع»و « :از»، «:به»ی اداری است، با این تفاوت که در بخش عنوان، اجزای بخشنامه، همان اجزای نامه
بسنده می شود؛« ...بخشنامه به»ادغام می شوند وتنها به ذکر

.«بخشنامه به استانداری های سراسر کشور»مانند 

یت هر اگر گیرندگان بخشنامه، سازمان های مختلف یا طبقه های متفاوتی باشند، عنوان کلی سازمان ها با رعایت اهم
:یك، به ترتیب، نوشته می شود

.«های سراسر کشوربخشنامه به وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و استانداری»

.می کندمی توان واژه ی بخشنامه را در وسط سطر و باالی نام گیرندگان قرار داد که زیباتر است و بیشتر جلب توجه

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

رود،ارکبهسادهواژه هایوشوداستفادهکمترتخصصیواژگانازتاکردسعیبایدبخشنامه،نگارشهنگام.1نکته 
کهتاسجایزصورتیدرفقطتخصصی،واژگانازاستفاده.نیستسطحیكدربخشنامهیكمخاطباندانشزیرا

...ودانانحقوقبرق،وآبکارشناسانومدیرانمانندباشند؛واحدتخصصیدارایبخشنامهمخاطبان

بخشنامه-1

ینادرزیرابرسد،کنندهصادرامضایومهربهجداگانه،تکثیر،ازپسبخشنامهبرگهرکهاستبهتر.2نکته
مخاطبودشختنهاگویاکهمی بیندنامه ایمانندرابخشنامهروانی،لحاظبهوداردبرگیرندهبیشتریتأثیرصورت،

.استآن



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

انواع بخشنامه از دیدگاه محتوای مطالب-الف 

بخشنامه های درخواستی
بخشنامه های دستوری

بخشنامه های هماهنگی
بخشنامه برای ابالغ قوانین

بخشنامه برای ابالغ مصوبات داخلی سازمان

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

:بخشنامه های داخلی
زارتخانه ها بخشنامه هایی که به وسیله باالترین مقام سازمانی امضا می گردد، در و: به دو گروه عمده تقسیم می شوند

.به این گونه بخشنامه ها عنوان وزارتی داده شده است
وان از این گونه می ت. گروه دوم بخشنامه هایی هستند که توسط واحدهای داخلی برای ادارات هم سطح صادر می گردد

ای به بخشنامه های امور اداری در مورد ساعات کار و بخشنامه های کارگزینی در مورد مسائل استخدامی و بخشنامه ه
.صادره از امور مالی جهت مسائل مالی و اموالی و پرداخت و دریافت ها اشاره نمود

بخشنامه-1

انواع بخش نامه از نظرگاه سطح سازمانی–ب 
:بخشنامه های خارجی

ای معموال ابالغ کننده مصوبات مجلس، هیات دولت و یا سایر مراجع ذیصالح کشور به وزارتخانه ها و سازمان ه
رای از طرفی هم وظایف بعضی از وزارت خانه ها ایجاب می نماید که ب. دولتی و یا سازمان های خصوصی می باشد

.سایر وزارتخانه و موسسات اعم از دولتی و خصوصی اقدام به صدور بخشنامه نمایند
ر صورتی بخشنامه های رسیده از خارج سازمان بدوا به استحضار باالترین مقام سازمانی رسانیده می شود، سپس د

ه و یا با که الزم باشد توسط مقام مذکور و یا قائم مقام قانونی وی کلیه واحدها و یا بعضی از آنها به طور جداگان
.انعکاس زیرنویس الزمه، ابالغ می گردد



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

بخشنامه-1



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

چه زمانی نیاز به نوشتن صورت جلسه وجود دارد ؟

چه کسانی صورت جلسه را می نویسند ؟

صورتجلسه–2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

کهایهورق.باشدشدهذکرمجلسیاعضاءگفت وگوهایخالصهآندرکهاینوشتهمعنی،بهلغتدرجلسهصورت
.شودنوشتهواقعهشرحآندر

در(رهغییاوپلیسقاضی،)رسمیمقامیكکهاستایورقه(مجلسصورتیا)جلسهصورتحقوقی،دیدگاهاز
یامدنیواقعهیكاثباتمنظوربهرا(غیرهوقتلوجرحوضربمانند)خارجیعملیكیاقضاییعملیكآن

.کندمیثبتادارییاکیفری

کهودشمیگفتهاینوشتهیاسندبهمجلسصورتیاصورتجلسهگردد،میمستنادآنمعانیازکهطورهمان
باشداداریجلسهیكیاورسمینشستیكدرشدهاتخاذتصمیماتیاوگفت وگوهامطروحه،مطالبدربردارنده

.



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

جلسهتعریف
نیزراخودلغویمعنیاصطالحدر.امریبارهدرگفت وگوورسیدگیبراینشستنمعنیبهلغتدرجلسه
:گفتتوانمیونمودهحفظ

زمانیومعینمحلدرمحولههایمأموریتیاوظایفبراساسمسئوالنونظرانصاحبگردهمائی
پیداجهتجستجو...یاواجتماعییاواداریمعضلیكفصلوحلپیرامونرسیدگیمنظوربهمشخص

.خاصامریاجراینحوهبارهدرتصمیماتخاذیاوآنبرایمناسبحلراهنمودن

.ددرآینوشتهبهبایدآنتبعیآثاردلیلبهجلساتگونهایندرمتخذهتصمیماتاستبدیهی



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

:ارکان جلسه
:ده باشدبا عنایت به تعریف فوق، جلسه هنگامی مصداق پیدا می کند که تجمع ارکان چهارگانه آن حاصل ش

اعضاء جلسه،-1
دستور جلسه،-2
زمان معین،-3
.مکان مشخص-4



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

جلسهاعضاء
استممکنجلسهدراعضاءحضوروشرکت.شودمیگفتهجلسهاعضاءجلسهدرکنندگانشرکتبه

ود،ختصدیموردپستدلیلبهکهمسئولینووزراءازبعضیمانند.باشدآنهاسازمانیوظایفجزو
برراخودسرپرستیتحتوزارتخانهبهوابستههایسازمانازبرخیعمومیمجمعریاستیاوعضویت

کیلتشقانونواساسنامهاساسبراغلبکهدولتیهایشرکتعمومیمجامعریاستمانند.دارندعهده
یكیااممقطرفازنمایندگیارجاعواختیارتفویضموجببهاینکهیااست،مربوطهوزارتخانهوزیرباآن

میکیلتشویژهنامهآیینیاقانونموجببهکهجلساتازبرخیدر.یابندحضورجلسهدرسازمانیواحد
.استگردیدهابالغوتعیینقبلازجلسهدرکنندهشرکتسمتشود،

جلسهدستور
کتشربرایجلسهدستورعنوانتحتمکتوبطوربهوگردیدهمشخصقبالًجلسهتشکیلازهدف

ازراتمذاککهشودمیباعثآنکهبرعالوهمکتوبومدونجلسهدستوروجود.گرددمیارسالکنندگان
رادنیازمورسوابقومدارکقبالًکهدهدمیراامکاناینکنندهشرکتبهنشود؛منحرفخوداصلیمسیر
یهودهبجلسهوقتاینکهبرعالوهمسلمقدر.آوردعملبهراالزممطالعاتموضوعزمینهدرونمودهتهیه
.گرددمیافزودهایمالحظهقابلطوربهجلسهکارآییبهشودنمیهدر



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

جلسهزمان
رکتشاطالعبهوتعیینقبلازدقیقطوربهآنشروعساعتهمچنینوجلسهتشکیلتاریخوزمان

التحکهجلساتیدر.شودمیرسانیدهدیگرمقتضیطرقبهیاونامهدعوتارسالضمنکنندگان
تفاقیاجلساتدرولی.شودمیقیدنامهدعوتدروتوافققبالًنیزپایانزمانوآغازهنگامدارد،استمرار

توجیهواندتنمیخوداینکهباشدمینامشخصجلسهپایاناست،شدهتشکیلمرتبهیكبرایفقطکه
ندیبزمانبهناگزیروبودهمواجهوقتکمبودباحالزماندرمدیراناغلبکهچرا.باشدداشتهمنطقی

.مایندنشرکتنیستمشخصآنپایانکهایجلسهدرتوانندنمیبنابراین.هستندخودکاریاوقات

جلسهمکان
ازاداریوعادیجلساتدرجلسهبرگزاریمحل.شودمیاطالقجلسهبرگزاریمحلبهجلسهمکان
ازرخیبکهاستذکربهالزم،رسدمیکنندگانشرکتاستحضاربهنامهدعوتضمنوتعیینپیش

درلمانپارجلساتمانند).گیردخودبهرسمیتجنبهتاشودتشکیلخاصیمحلدربایدمیجلسات
.(گرددتشکیلآنمحلدربایدکهمختلفکشورهای



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2
جلسهسازمان

رکتشجلسهدبیرسمتبههمنفریكواعضاءعنوانبهنفرچند،رییسعنوانبهنفریكایهرجلسهدرمعموالً
جلسهرییسباجلسهاموراداره.باشدصادقتواندمیرسمیجلساتکلیهدروداشتهعمومیتمزبورسازمان.دارند
ومقرراتجبموبهاینکهیا.باشدگردیدهانتخابکنندگانشرکتوسیلهبهجلسههماندراستممکنرییس.است

.باشدگردیدهتعیینقبلازخاصقوانین
کهاستموظف.باشدمیجلسهاعضاءبرایصحبتوقتتعییندیگراووظایف.استرییسباجلسهرهبریوهدایت
رییس.نگرددفراهموقتاتالفموجبمتفرقههایصحبتباونشودخارجخوداصلیمسیرازجلسهنمایندمراقبت
.باشدمیرأییكدارایاعضاءسایرمانندجلسه

قوانینوتمقرراموجببهاستممکنجلساتازبرخیدر.گیردنمیتعلقویبهایویژهامتیازبودنرییسدلیلبه
مالک،باشدمساویمخالفوموافقآراءکههنگامیمثالً.باشدشدهگرفتهنظردرجلسهرییسبرایویژایامتیاز

.بودخواهدمخالفوموافقطرفینازیكهردررییسرأیوجودموضوعتصویبعدمیاتصویبدرتصمیم
دستورپیرامونالزماطالعاتکسبوکافیمطالعهجملهآنازهستندوظایفیدارایخودنوبهبهیكهرجلسهاعضاء

پراکندهزااجتنابوالزمنظراتارایهواموردرطرفیبیونظریبیرعایتمنطقی،استنتاجومسائلبررسیجلسه،
.باشندمیرأییكدارایمعموالًجلسهاعضاءازیكهر.موضوعازنشدنخارجوگوئی
نتیجهابانتخنوعاینعملدر.شودانتخابجلسههماندردبیرعنوانبهجلسهاعضاءبینازاستممکنجلسهدبیر

وظایفامانجدرنتوانستهاستداشتهعضویتسمتکهدبیریکهاستگردیدهمشاهدهاغلبچوننداشتهمناسبی
نداشتههمیرأحقونبودهجلسهاعضاءبینازجلسهدبیرکهاستبهتربنابراین.نمایدحفظراخودطرفیبیمحوله
.باشد



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

جلسهدبیروظایف
یدهرسعضودستبهنامهدعوتاینکهازاطمینانحصولوآنارسالواعضاءازیكهربراینامهدعوتتهیه-

.است
.استدسترسدراعضاءکارابزارولوازماینکهازاطمینانحصولوجلسهمحلشدنآمادهبرنظارت-
آنرساندنامضاءبهوجلسهصورتتنظیم-
جلسهاعضاءبرایجلسهصورتازاینسخهارسال-
لزومصورتدرجلسهسوابقبایگانی-

یممنعکسجلسهدرصورتمراتباعضاءازهریكغیبتصورتدراستالزامیجلسهدراعضاءتمامیحضور
.گردد

.استالزامیاعضاءازمعینیتعدادحضورجلسهیافتنرسمیتبرایمعموالً



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2
صورتجلسهچارچوبیاطرح

ایجلسهرتصوتنظیمجلسهتحققمکمل.یابدمیتحققگردیدبیانقبالًکهارکانتجمعبارسمیجلسههر
تأمینراجلسهرسمیتکهاست
سیاربارکاناینازبرخی.شودذکربایدآندرتردیدبدونکهاستارکانیدارایجلسهصورتهر.نمایدمی

صورتجلسهآنبدونکهبودهمهم
یرزشرحبهعادیطوربهصورتجلسهارکانقراردارد،اهمیتدومدرجهدردیگربرخی.کندنمیپیداتحقق
:است

کنندهشرکتاعضاءمشخصات-
کنندگانشرکتامضاء-
جلسهدستور-
مطروحهمطالب-
شدهاتخاذتصمیمات-
.جلسهزمان-
جلسهمکان--
بعدیجلسهتکلیف--

اینك.استالزامیصورتجلسهتدوینوتنظیمدرگردیداشارهآنبهباالدرصورتجلسهارکانعنوانبهآنچهقید
.گرددمیدرجذیالًآنتدوینوتنظیمنحوهالزمتوضیحضمنمطلبشدنروشنجهتبه



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

کنندهشرکتاعضاءمشخصات
درآنانشرکتمجوزیاونامهمعرفیشمارههمچنینوکنندگانشرکتازهریكشغلیوفردیهایمشخصه

دریگریدحقیقیشخصطرفازنمایندگیبهکنندهشرکتفردکهصورتیدر.شودمینوشتهصورتجلسه
.شودمیقیدمطلبکاملتوجیهبانفردوهرنامباشد؛یافتهحضورجلسه

کنندگانشرکتامضا
امنونامصورتجلسهصفحهآخریندر.یابدمیرسمیتجلسهدرکنندگانشرکتامضاءباصورتجلسه
مزبورفردوسیلهبهسپسوشدهنوشتهکنندگانشرکتازهریكاجتماعییاوسازمانیسمتوخانوادگی

ایدباست؛برخوردارایویژهاهمیتازیاوداردحقوقیویامالیجنبهکههائیصورتجلسهدر.شودمیامضاء
.شودامضاءکنندگانشرکتوسیلهبهآنصفحاتتمام

دیگرصفحاتدرگرددمیقیدآخرصفحهدرامضاءبرایکهکنندهشرکتخانوادگینامونامکهاستیادآور
.نمایدمیکفایتامضاءاثرفقطنیست،الزم

جلسهدستور
جلسههدفمبینجلسهدستور.باشدمیاست،گردیدهتشکیلآنفصلوحلبرایجلسهکهموضوعیطرح
ینابه.گرددمیارسالامضاءبراینامهدعوتضمنوتعیینقبلازجلسهدستورکهاستمنطقی.است

.یافتخواهدحضورجلسهدرکافیآمادگیومطالعهباعالقمندکنندهشرکتترتیب



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

مطروحهمطالب
ایوخالصهاینکهیاوگرددمنعکسمذاکراتمشروحاستممکن.استالزامیصورتجلسهدرمذاکراتدرج

.شودنوشتهشدهعنوانمطالبرئوس

شدهاتخاذتصمیمات
ودوینتمستقلجملهچندیایكدرمتخذهتصمیماتعنوانبهنتیجهآن،بندیجمعومذاکراتانجامازبعد
.گرددمیقیدصورتجلسهدر

جلسهزمان
قبلازراشروعساعتوتاریختوانمی.استجلسهخاتمهوشروعهنگامو(سال–ماه-روز)دقیقتاریخ
گونهاینرد.گرددتشکیلبایدمستمرطوربهکهداردوجودجلساتیگردیدبیانآنچهبرعالوه.نمودتعیین

وتعیینبعدینشستتاریخمعموالًجلسهنوبتوزمانقیدازبعد.شودمیمشخصنیزجلسهشمارهجلسات
.شودمینوشتهصورتجلسهدر



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

جلسهمکان
جلساتازبرخیدر.شودقیدصورتجلسهدربایدجلسهتشکیلمحل.شودمیاطالقجلسهتشکیلمحلبه

.(گرددبرقرارمجلسخوددربایدکهاسالمیشورایمجلسجلسات).استالزامیخاصمکانیازاستفاده

بعدیجلسهتکلیف
سهجلیكدرگیرینتیجهوبررسیوبحثاستممکنجلسه،موضوعدامنهوسعتوویژِهاهمیتدلیلبه

وآیندهجلسهزمانوتاریخصورتایندربود،خواهدبعدیجلساتتشکیلبهناگزیربنابراین.نشودانجام
.گرددمیقیدصورتجلسهدرومعینبعدیجلسهدستور



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

براساسآنتنظیمبنابراین.استنیامدهدراستانداردصورتبهصورتجلسهتنظیمنحوهماکشوردرهنوز
نظیمتعادیهاینوشتهمانندبهومعمولیکاغذهایدرگاهاً.باشدمیامورمتصدیانومسئوالنسلیقه

نآییموجببهیاوربطذیسازمانطرفازکهشدهارایههاینمونهبراساسمواردازبرخیدروگردیده
وندهکنتنظیمسلیقهوذوقموردهردرمسلمقدر.شودمیتنظیماست،گردیدهتجویزخاصاینامه

تنظیمنحوهازمتفاوتیهایگونهدلیلهمینبه.استداشتهآنتنظیمدربارزیتأثیرجلسهرییس
:نماییممیبندیطبقهزیرصورتبهراآنهامطالعهامردرسهولتبرای.داردوجودجلسهصورت

مشروحصورتجلسه•
مشروحنیمهصورتجلسه•
خالصهصورتجلسه•
فرمشکلبهصورتجلسه•

صورتجلسهانواع



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

صورتجلسهانواع

مشروحصورتجلسه

تهگذشدر.شودمینوشتهکاملطوربهجلسهاعضاءازهریكمذاکراتمشروحهاجلسهازگونهایندر
شدهعنوانالبمطسرعتباتندنویسنفرچندبایدکهچرا.بودمشکلبسیارصورتجلسهگونهاینتنظیم

نوشتهتادشمیدادهتطبیقیکدیگرباتندنویسانهاینوشتهجلسهپایانازبعد.آورندکاغذرویبهرا
.آیددستبهکاملای

دریرتحررشتهبهمهمهایگیریتصمیمهنگامبهیاودادگاهجلساتدرمعموالًمذاکراتمشروحصورت
ورایشواسالمیشورایمجلسخبرگان،مجلسمثلمقننهقوهمجالسدرآننمونهبارزتریناما.آیدمی

.داردوجودپارلمانیدیرینسنتیكبراساسنگهبان
میتقلمنکاغذرویبهسپسوضبطاعضاءبیاناتصوتضبطدستگاهازاستفادهباحالزماندرگرچه
استخدامدرکهایحرفهتندنویسانوجودازسنتوتشریفاتیكعنوانبههاپارلمانبیشتردراما.شود
قلمازایجملهیاکلمهچنانچهوبودهترآسانکارشیوهکهتفاوتاینباآیدمیعملبهاستفادهدارند
.نمایندمیاقدامنوشتهتکمیلبهنسبتتصویرییاوصوتیهایدستگاهازاستفادهباباشدافتاده



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

صورتجلسهانواع

مشروحنیمهصورتجلسه

میدرجکنندگانشرکتازهریكطرفازشدهعنوانمطالبرئوسیاوخالصهصورتجلسه،نوعایندر
باودرجهااولویتبراساسمتخذهتصمیماتنهائیبندیجمعیكازبعدوصورتجلسهآخردر.گردد
.کندمیپیدارسمیتحاضرینکلیهامضاء

خالصهصورتجلسه

اتتصمیمسپس.شودمیدرجخالصهطوربهمذاکراتنتیجهفقطیاومطالبخالصهگونه،ایندر
طرفازشدهعنوانمطالبخالصهمشروحنیمههایصورتجلسهدرمعموالً.گرددمیمنعکساخذشده

البمطکلچکیدهفقطخالصه،هایصورتجلسهدراما.شودمینوشتهویناممقابلدراعضاءازهریك
.گرددمیقیدشدهمطرح

اتخاذیرزشرحبهتصمیماتی،الزممذاکراتانجامازبعد».باسپسشودمینوشتهاتخاذشدهتصمیمات
.گیردمیشکلصورتجلسهاعضاءامضاءجملهذکرباکهترتیباینبه«گردید



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2

فرمشکلبهصورتجلسه

هارمفاین.استمخصوصهایفرمازاستفادهحاضرحالدرصورتجلسههایگونهترینمتداولازیکی
مانند.گیردمیقرارسازمانهمانکارجریاندروشدهتدوینوتهیهربطذیهایسازمانوسیلهبه

پلیس)یهعدلضابطینوسیلهبهکههائیصورتجلسهازهاییگونهواموالاتومبیل،تحویلصورتجلسه
.گرددمیتنظیم(قضائی

هامانسازبیشتردرامورانجامدرسرعتوسهولتدلیلبهصورتجلسههایفرمازاستفادهحاضرحالدر
ستفادهافرمازاستمقدورکهآنجاتاجلسهدبیراناغلب.استشدهمتداولخصوصیودولتیمؤسساتو

صورتهبوفرمهایآیتمبراساسراصورتجلسهباشد،نداشتهوجوداستفادهامکانچنانچهونمایندمی
وزبورمفرمتکمیلنحوهمطالعهباکهگرددمیارایهنمونهعنوانبهذیلفرم.نمایندمیتدوینعادی
.باشدمیمقدورآسانیبهصورتجلسههرنوعتنظیمکهخواهدشدمالحظهآنموادرعایت

صورتجلسهانواع



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

(نمونه)صورتجلسه –2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

(نمونه)صورتجلسه –2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

(نمونه)صورتجلسه –2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

(نمونه)صورتجلسه –2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2



سایر مکاتبات اداری: 5فصل 

صورتجلسه–2



(دقیقه10)2تمرین عملی 

.بنویسیدراکالساینتشکیلصورتجلسه–1

حضورآندرکهرااداریجلسهآخرینصورتجلسه–2
.بنویسیدداشته اید

جدولصورتبهصورتجلسهنخستقسمت
نوشتاریصورتبهگذشتهجلسهدرآنچهبهمربوطقسمت





سرآغاز متن

خدانامبه

بودموسیقیعرصهبنامافرادجملهازوی

آیین نگارش: 6فصل 

بودموسیقیعرصهبنامافرادجملهازوی

(52-الحاقه)و( 96-الواقعه)«فسبح باسم ربك العظیم»
(1-العلق)«اقرا باسم ربك الذی خلق»

تعالیباسمه

جدا و سرهم نویسی



همازجداکلمهدوبینفاصله

Word:Ctrl –
ExcelوPowerPoint:Ctrl Shift 2

آیین نگارش: 6فصل 

فاصله و نیم فاصله

افعالوترکیبیکلماتبراینیم فاصله



نمی-همی –می 

:شوندمینوشته(فاصلهنیمباو)جداصورتبهخودفعلازهمواره

رفتهمی–توانندنمی–نوشتمی–خواهممی–روندمی–گویندمی

آیین نگارش: 6فصل 

جدا و سرهم نویسی



(جمع)ها 

شودمینوشتهجداخودپیشینکلماتازهمواره

:الزامیموارد

آیین نگارش: 6فصل 

...-گالیه ها–نامه ها:هبهمختومکلمات

:شوندمیبستهجمعگانبافارسی،هبهمختومکلماتموارد،برخیدر
شمارگان=هاشماره

واژگان=هاواژه

لپتاپ ها–فرمالیست ها:بیگانهکلمات

سعدی ها–فردوسی ها:خاصاسمجمع

:استثناموارد

آنها-اینها

جدا و سرهم نویسی



به

شودمینوشتهجدامعموالًخودپیشینکلماتاز

آیین نگارش: 6فصل 

واسطهبه–اطالعبه–وجودبه–خاطربه–صورتبه

:استثناموارد

بجا-بنام–بسزا–بخرد:سازصفتعنوانبه

بأمراهللقائمبعینه،بالحساب،بالعوض،بالفصل،:عربیقالبهایترکیبدر

جدا و سرهم نویسی



آیین نگارش: 6فصل 

جدا و سرهم نویسی



آیین نگارش: 6فصل 

جدا و سرهم نویسی



نشان های رایج در زبان فارسی

:(.)نقطهیک
.کندمیجدایکدیگرازرامستقلجمالتجمله،پایاننشانهکامل،مکثعنوانبهعالمتاین

:ازعبارتندنشانهاینازاستفادهموارد
oمستقلهایجملهوخبریهایجملهپایان
o(...وآوردمنوشتم،خیر،آری،اطاعت،)شوندمیاستفادهجملهجایبهکهکلماتیپایان
o(بهرامی.ب)اختصاریحروفوکلماتازپس
oقانون=.ک.خ.م.ققمری،هجری=.ق..ه)شودمیآورده...وقوانینها،سالبیانگراختصاریحروف

(کشوریخدماتمدیریت

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(،)کاما
.تاسانگلیسیکاماوفرانسهویرگولمعادلشود،مینوشتهمعکوسواوبصورتکهکوتاهدرنگ–مکث

:ازعبارتندنشانهاینازاستفادهموارد
(.استزیباییشهرایران،مرکزتهران،)بیانعطف

o(.آمدندرضاوحسینعلی،احمد،)مکرر«واو»جایبه
o(ماستسرلوحهصداقتوامانتپاکدامنی،تقوی،)مساویدستوریشرایطدارایهایواژهجداکردن
o(کنیداعدامشنیستالزمبخشش)نویسندهمنظورازمخاطبراهنماییبرای

.(توستخانهخانه،کهآیفرودونمایکرم)مکررکلمهدوتفکیكبرای
o(خریدمکتابفروشیازکتابیكدیروز)اصلیمنظوربرتاکیدبرای

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(،)کاما

.شودبازگرداندهنویسندهبهنیستالزمویرایش

آیین نگارش: 6فصل 

.شودبازگرداندهنویسندهبهنیستالزم،ویرایش

.شودبازگرداندهنویسندهبه،نیستالزمویرایش



نشان های رایج در زبان فارسی

:(؛)ویرگولکاما
(.)کاملتوقفازوبلندتر(،)کوتاهتوقفازکهاستکوتاهتوقفینشاناین.متوسط(مکثوتوقفدرنگ،)نشانه
.استترکوتاه
اندشدهواقعسرهمپشتفکریبیانبرایکهگیردمیقرارزنجیریهایجملهانتهایدر
بیانطنزقالبدرراحرفشنبود،مناسبزمانبرحاکمروحچونولیبود؛ایوارستهدانشمندزاکانیعبید»

«.کردمی
ارمندایستادننایکهبه طوریبود؛بیشتردیروزازکارم»:استناقصجملهوناتماممطلبکهزمانی.»
بهرازعمرنهاست؛عمرآسایشبهرازمال»متناقضمفهومیباسادهجملهدومیاندرربطحرفبجای

«.مالگردآوردن
آمدخواهدزودیبهنباش؛نگران»وابستههمبهسادهجملهدومیاندرعطفحرفبه جای.»

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(:)نقطهدو
توضیحوبرشماریهشدارنما،شرح،نشانعناوینباویافتهتشکیلبرهمعمودنقطهدواز.هشدارنما.شرحنشان
.باشدمینقطهازیكبیشتروبلندترمکثینشاناین.شودمیبردهکاربهمطالببیشتر

و«:ترتیببدین»،«:مثال»،«:ازعبارتست»:برشماریوتعریفتوضیح،کلماتازبعد...
رارفتهقضایوگذشتهعمرانداخته،تیرگفته،سخن:آوردبازنتوانراچیزچهار»:شمارشهنگام.»
(«.بروندمرخصیبهتوانندمیامروزکارکنانتمامی»:گفتمدیرکل):قولنقلازقبل
تلفنوتاریخآدرس،پذیرایی،اوقاتتلگرافی،عنوانحرکت،ساعتکار،ساعتبیاتبرای.
گرامیمشتری»گذارندمینقطهدوعنوانازپسبازرگانی،هاینامهدر:»

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(-)فاصلهخط
:شودمیاستفادهزیرموارددروباشدمینقطهدومکملنشاناین.فاصلخط.خطنیم

استزمانآنیادگارهندی-ایرانینقاشیسبك:هاواژهپیوستنبرای.
گرددمیتکرارتوضیحیاضافهافزودنباکلمهیكکهجمالتیدر:

رانندگیحوادثوشغلیحوادث-اندشهریزندگیحوادثترینمهماینهابنظرم
دونفرمیانمکالمهنگارشهنگام:
چنده؟ساعتببخشید

.صبحه10ساعتدرستاالن-
کنه؟میکاردرستساعتتونمطمئنید!آقاممنونم-
.کردمتنظیمشرادیوباامروزهمینبله،!کنممیخواهش-
اینکرهصدایچه!واه-واهاومددزد-دز-د-د:زبانلکنتیاومقطعکلماتوگفتارنمایشبرای
ستانیتابهایمیوه:شودمیاستفادهفاصلخطاز)،(مکثجایبهباشد،بسیارمعدوداگربرشماری،هنگام

...وطالبی-خیار-گالبی-هلو-زردآلو-آلوچه-آلبالو-آلو:ازعبارتند
ندارندمناسبیکیفیتازتبریز-تهرانآهنراهقطارهای:منطقهدونامنگارشهنگام.

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(-)فاصلهخط

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(نوشته)زیرینخط
طول.شودیمبردهکاربهماشینییانوشتهدستازاعمنوشتهازقسمتینمودنمشخصیاکردنبرجستهبرای
.شوندمشخصیابرجستهبایدکهداردبستگیعبارتیمقداربهکشیدهخط

مخاطببهنویسندهسویازگزارشیانامهمهمهایقسمتانعکاسبرای
دیگرفردیكبهشدهمطالعهگزارشیانامهمهمهایبخشانعکاسبرای
بعدیمطالعاتدرگزارشیاکتابیكمهمهایبخشیادآوریبرای

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(؟)پرسشنشانه
.شودمیاستفادهمستقیمپرسشوپرسشیجمالتازبعدکه.نماپرسشیاپرسشعالمت

یافتهوفات(؟)چهاروهفتصدوپنجاهسالدرسعدی.استگمانوتردیدبیانگرگیرد،قرارپرانتزمیاندراگر
.است

آیین نگارش: 6فصل 

:می کنیماستفادهنقطهازسوال،عالمتجایبهزیرموردسهدرکهباشیدداشتهتوجه
:باشدداشتهفرمانیاخواهشحالتسوال،اگر.آ

.کنممالقاتراشمافردااستممکن
:باشدغیرمستقیمسوال،.ب

.می کنیدزندگیکجادربگوییدلطفاً
:باشدتمرینحلبرایسوالصورت.پ

.بنویسیدراهواییوآبتغییراتعلت



نشان های رایج در زبان فارسی

:(؟)پرسشنشانه

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:)!(تعجبنشانه
تألم،اثر،تدرونی،عواطفتند،هیجاناتاحساسات،شور،بیانگرکهاحساساتوشورنشانونقطهالفنما،هیجان
ندهخوانبهنوشتهمیاندرراخوداحساساتتاکندمیکمكنویسندهبهکهشودمیاستفاده...وترغیب
:دهدانعکاس

!برتووای!آفرین!کردراکارایناوکردباورتوانمیچطور!اسالمبادپایدار

آیین نگارش: 6فصل 

:در حالت نفرین. 6
!الهی خیر نبینی

:در حالت تحقیر. 7
!زهی خیال باطل

:در حالت تأسف. 8
!افسوس که این مزرعه را آب گرفته

:در حالت استهزایی. 9
!شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد

:در حالت تأکیدی. 1۰
!به هوش باش

:در حالت هشدار. 11
!به دره نزدیك می شوید

:در حالت تعجب. 1
!چه هوای خوبی

:در حالت شگفتی. 2
!به به از آفتاب عالم تاب

:در حالت نهی. 3
!زنهار میازار ز خود هیچ دلی را

:در حالت تحسین. 4
!حقا که این کتاب، شایسته دریافت جایزه است

:در حالت خطابی. 5
!آقای رییس جمهور

!دبیر کل محترم
!حاضران گرامی



نشان های رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:)(نماگریز
:شودمیاستفادهزیرمواردبرایکهپرانتزومعترضهوحشونشاندوقوس،دوکمان،

و(فهمندنمیمنطقاونهااگرچه)باشممنطقیبایدکهفهمیدم:بحثازخارججملهذکریااضافیتوضیحبرای
.کنمرفتاربخوبیهمدوستانشبا
(شهربانی)بلدیه:متروکواژهبهاشاره-
(وندعلی)آراجهان:پیشینشهرتبهاشاره-
(مومهکاغذ)استنسیل:اندنشدهمتداولهنوزکههاییواژهبهاشاره-
(برنامه)پروگرام:هاکلمهترجمه-
.بودباشخصیتیبسیارمرد!(بیامرزدرااوخدا)پدرت:نفرینودعامبینهایجمله-
(ع)علیحضرت،(ص)محمدحضرت:اختصاریهایاشارهیاعالمت-

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:[]نماافزوده
:استزیربشرحنشانهایناستفادهموارد.کروشهودونبشالحاق،نشانقالب،
.شودمیآوردهقالبدرکنندهکاملوشدهحذفکلماتکهن،متونازافتادهکلماتونارساییرفعبرای
میدانابربرکهآمدقصرآنبه[غزنویمسعود]امیردوشنبهروزدر:کهنمتنمطالبومواردبیشترتوضیح

.داشت
[کنانخنده]امیر:دهندمیقرارآندررااجراییدستورهاینامهفیلمیانامهنمایشتنظیمهنگام:

چته؟عزیزمن
هدیههکرفتویپیش[نوروز]روزفریقوناحمدچوپان:کهنمتوندرنویسندهسلیقهبهکلماتیافزودن....

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:»«گیومه
:ازعبارتندفارسیزباندرگیومهازاستفادهموارد.گیومهقول،نقلنشان
تداشنخواهیمالتدریسحقمعلمین»گفتندپرورشوآموزشوزیر:مستقیمقولنقلپایانوآغازدر.»
معادل«فرهنگ»کلمه:گیردمیقرارهاجملهتاکیدموردواژگانوتازههایاصطالحانجاموآغازدر

.استآلمانی«کولتوز»برایمناسبی
باب«قناعتفضیلتدر»:کتابهایفصلوهاسخنرانیونامستقلهایرسالهوهامقالهعنوانذکربرای

.استسعدیگلستانسوم

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

:(...)نقطهچند
ونقطهسهشکلدودرنشانهاین.رودمیبکارشدهحذفکلماتجایبهکهحذفنشانونقطهسهنقطه،چند
(هستندادفساصلیعوامل...وناداریبیکاری،فقر،)کلمهیكحذف:براینقطهسهازکهداردکاربردنقطهچند

خوردم...اگربودممست:هستندعرفیوادبیشئوناتخالفبرایکلمهکههنگامیدر
نوشتهوقانونازبخشیحذفیاونثرونظمدربیتچندیایكحذفبراینقطهچندازو

آیین نگارش: 6فصل 



نشان های رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

لطغخودقبلیکلمه یبا«!؟:؛،.»چونعالمت هاییبینانداختنفاصله•
.تنیسدرستهمبعدی کلمه یوآنهابینفاصلهنکردنرعایتواست

:استایندرست
.بعدکلمه +(space)فاصله+نقطه گذاریعالمت+کلمه•
باعثهمومی کندزیباتررامتنظاهریشکلهمشیوه،اینرعایت•

ومونیتوردرشدندیدهازحالتیهردرشمامتننقطه گذاری هایمی شود
ایینپسطرانتهایازوجههیچبهپرینت،هنگامبهکاغذرویشدنچاپیا

.نیفتند



نشان های رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

ازفعل ها جدا نوشته می شوند، اما نباید بـه هنگـام تایـر کـردن    « نمی»و « می»•
space (کلید فاصله ) استفاده کـرد.space       بـرای ایجـاد فاصـله میـان کلمـات

( م فاصـله نی)در این موارد و برخی موارد دیگر باید از . مستقل به کار گرفته می شود
عـین ایـن   باعث می شود که پیشوند افعال در( نیم فاصله)استفاده از . استفاده کرد

که جدا دیده می شود، در هیچ شرایطی هم از کلمه  ی اصـلی خـود جـدا نشـود و     
.  تهِ خط نمی ماند و ریشه ی فعل اولِ خط بعدی بیفتد« می»مثال 



انواع ویرایش یک متن

فنیویرایش–1

آیین نگارش: 6فصل 

ساختاری-زبانیویرایش–2

تخصصی-علمیویرایش–3



انواع ویرایش یک متن

فنیویرایش–1

:استزیرکارهایشاملویرایش،نوعاین
،«تعالیبسمه»،«میرساند»مانندعبارت هاییمثال،عنوانبهکلمات؛رسم الخطکردنیك دست-1-1
،«انبجاین»،«تعالیباسمه»،«می رساند»یعنیآن ها،درستصورتبهرا«حضرتعالی»و«بعرض»،«اینجانب»
.بنویسیم«عالیحضرت»و«عرضبه»
صورتبهرا«استحظار»و«درخاست»مانندکلمه هایی،مثالعنوانبهامالیی؛غلط هایاصالح-1-2
.بنویسیم«استحضار»و«درخواست»
 طورهمان.بدهیمقرارپاراگرافیكدروهمکناردرراجمله هاییچهاینکهیعنیپاراگراف بندی؛کنترل-1-3

وبیایندهمسرپشتبایدمی دهند،توضیحراخاصمثالیامفهومیكکهجمله هاییکتاب،یكدرمی دانیمکه
اینبرای»،«حالتایندر»،«بنابراین»مثلعبارت هاییازقبلمثال،عنوانبه.بدهندتشکیلراپاراگرافیك

.کنیمایجادجدیدپاراگرافیكنبایدغیره،و«یعنی»،«دیگرعبارتبه»،«منظور
متن؛نشانه گذاری هایاعمالیااصالح-1-4
کلمات؛التینمعادلآوردنولزومصورتدرآن هاآوانگاشتاصطالحات،اعالم،ضبطکردنیك دست-1-5

آیین نگارش: 6فصل 



انواع ویرایش یک متن

فنیویرایش–1

متنی؛اختصارهایواعراب گذاریفرمول نویسی،عددنویسی،قواعداعمال-1-6
یادداشت ها؛وپانوشت هاومآخذنشاندرستیارجاعات،وارسینقل قول ها،حدودکردنمشخص-1-7
مطالب،فهرستعکس ها،تصاویر،نمودارها،جدول ها،نمایه ها،تمامیشاملاثر،کالبدشناسیبررسی-1-8

کسانیمبریج،کدانشگاهانتشاراتماننددنیامعتبرانتشاراتی هایازبعضیکهبدانیداستجالبغیره؛وواژه نامه
چندهراست؛کتابیك«نمایه»قسمتایجادکارشان،فقطکهمی گیرندکاربهIndexerعنوانبهرا

.استکتابنویسندهعهدهبهقسمت،ایننهاییمسئولیت
داشتهدقت.نمونه خوانیوسربرگ هازیربخش ها،وبخش هافصل ها،عنوانحروف،قلمواندازهکنترل-1-9

نوشتهیكبرایالزمکاربدیهی تریناینکهوجودباکهاستتایپیغلط گیرینمونه خوانی،ازمنظورکهباشید
.نمی دهندانجامراآنایرانی،ناشرانونویسندگانازخیلیاست،شدنچاپازقبل

آیین نگارش: 6فصل 



انواع ویرایش یک متن

ساختاری-زبانیویرایش–2

ازکهاستمنافتخارمایه»جملهدرمثال،عنوانبهجمله بندی؛وساختاریدستوری،خطاهایرفع-2-1
کنیم؛ادهاستف«شوم»فعلاز،«بهره مند»ازبعدباید،«کنماستفادهآن هاازکارهایمدروبهره مندشماتجربیات

بدونفحذازجلوگیریساختاری،-زبانیویرایشهدف هایازیکیبنابراین.نداردمعنایی،«کنمبهره مند»چون
اشارهلمفعوازبعدمفعولیی«را»درستکاربردبهمی تواندیگر،مثالیعنوانبه.استجملهدرفعل هاقرینه
.کرد

نوشته؛زبانکردنیك دستومعیارزبانازانحرافاصالح-2-2
عامیانه؛ونامفهوممتناقض،مبهم،نارسا،عبارت هایازابهام زدایی-2-3
وراریتکعبارت هایواصطالحاتوتعابیرواژگان،حذففارسی،غیرواژگانبرایمناسببرابرهایانتخاب-2-4

متناقض؛ومتضادنارسا،ناقص،عامیانه،زائد،
طوالنی؛جمله هایکردنکوتاه-2-5
جمله بندی؛نظرازمتنروان سازیوساده سازی-2-6
.مناسببرابرهایوفارسیواژگانگزینش-2-7

آیین نگارش: 6فصل 



انواع ویرایش یک متن

محتوایییاعلمییاتخصصیویرایش–3

ف؛ضعیوسستنامتعارف،مبتذل،غیرمستند،غیرضروری،تکراری،مطالبتلخیصیاکاهشحذف،-3-1
نوشتار؛یك دستیوانسجامبرایمطالبجابه جاییوتنظیماصالح،-3-2
پاورقی؛یامتندرجافتادهفراموش شده،نکاتبرخیافزایش-3-3
؛(کالسیكمتونتصحیحیاترجمهصورتدر)اصلبامتنمقابله-3-4
نویسندهاززهاجاباو«ویراستار»کلمهذکربابایدالبتهکهپاورقیدرضروریپیشنهادیایادآوریتوضیح،-3-5

.باشدکتاب
.غیرعلمیومتناقضنادرست،مطالبتصحیحوبازبینی-3-6

آیین نگارش: 6فصل 



(1)امالى بعضى از واژه ها و پیشوندها و پسوندها 

:دپیش از خود نوشته مى شؤ  جدا از کلمهکه
(آن کسى که)= چنان که، آن که 

بلکه، آنکه، اینکه:استثناء

:نوشته مى شودجدا از منادا همیشه ( حرف ندا)اى
اى خدا، اى که

:پس از خود نوشته مى شودٔ  جدا از جزء و کلمهآن، این
آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهى: استثنا

نوشته  از خود پسٔ  جدا از کلمههمواره همان، همین
:مى شود

همین خانه، همین جا، همان کتاب، همان جا
:نوشته مى شودپس از خود ٔ  جدا از کلمههمواره هیچ

هیچ یک، هیچ کدام، هیچ کس

:، مگر درپس از خود نوشته مى شودٔ  جدا از کلمهچه
چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان

:پیش از خود مى چسبدٔ  همواره به کلمهچه
آنچه، چنانچه، خوانچه، کتابچه، ماهیچه، کمانچه،  

قباله نا مچه

پیش از خود نوشته  ٔ  در همه جا جدا از کلمهرا
:مى شود، مگر در موارد زیر

و در معناى « براى چه؟»در معناى چرا
.، در پاسخ به پرسش منفى«آرى»

این کلمه، ٔ  ، حذف یا حفظ همزهابن
( اسم خاص اشخاص)وقتى که بین دو عَلَم 

:واقع شود، هر دو صحیح است
حسین ابن على؛/ حسین بن على

محمّدابن / محمّدبن زکریاى رازى
زکریاى رازى؛ 

/  حسین بن عبداهلل بن سینا
حسین ابن عبداهلل ابن سینا

آیین نگارش: 6فصل 



:در موارد زیر پیوسته نوشته مى شودبه
حاً همان که اصطال)هنگامى که بر سر فعل یا مصدر بیاید . 1

(:خوانده مى شود« باى تأکید»یا « باى زینت»
(گفتن)= بگفتم، بروم، بنماید، بگفتن 

.به کار رود1بدین،  بدان، بدو، بدیشانبه صورت . 2
:هرگاه صفت بسازد. 3

بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام :در سایر موارد جدا نوشته مى شودبه
تى، به برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز بلنـد، به سخ

منـزل به منـزل، به نام خدا
که در آغاز بعضى از ترکیب هاى عربى« به»حرف : تبصره

ٔ  لمهفارسى نیست و پیوسته به کٔ  مى آید از نوع حرف اضافه
:بعد نوشته مى شود

ذاتهبعینه، بنفسه، برأی العین، بشخصه، مابازاء، ب
که  بر سر افعالى« میم نهى»، «نون نفى»، «باى زینت»ـ هرگاه 

دن، مانند انداختن، افتا)با الف مفتوح یا مضموم آغاز مى شوند 
:در نوشتن حذف مى شود« الف»بیاید، ( افکندن

بینداز، نیفتاد، میفکن

آیین نگارش: 6فصل 

(2)امالى بعضى از واژه ها و پیشوندها و پسوندها 
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نوشته مى شود، مگرپس از خود ٔ  جدا از کلمه همیشه بى
ب از آنکه کلمه بسیط گونه باشد، یعنى معناى آن دقیقاً مرک

:معانى اجزاى آن نباشد
بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا

:پس از خود نوشته  مى شودٔ  همواره جدا از کلمههمىو مى
مى رود، مى افکند، همى گوید

،  پیش از خود نوشته مى شودٔ  از کلمهجداهمواره ترینو تر
:مگر در

بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، کمتر

آیین نگارش: 6فصل 

(3)امالى بعضى از واژه ها و پیشوندها و پسوندها 



پس از خود نوشته مى شود، مگر در ٔ   همواره جدا از کلمههم
:موارد زیر

:کلمه بسیط گونه باشد. 1
همشهرى، همشیره، همدیگر، همسایه، همین، 

همان، همچنین، همچنان
:جزء دوم تك هجایى باشد. 2

همدرس، همسنگ، همکار، همراه
ود بعد از خٔ  با کلمه« هم»در صورتى که پیوسته نویسى 
همصنف، همصوت، همتیم  موجب دشوارخوانى شود، مانند 

.جدانویسى آن مرجّح است
:شروع شود« آ»جزء دوم با مصوت . 3

همایش، هماورد، هماهنگ
همهمزه در تلفّظ ظاهر شود، « آ»از حرف در صورتى که قبل

:جدا نوشته مى شود
هم آرزو، هم آرمان

ود،  آغاز مى ش« م»یا « الف»هم، بر سر کلماتى که با : تبصره
:جدا نوشته مى شود

هم اسم، هم مرز، هم مسلک

آیین نگارش: 6فصل 

(4)امالى بعضى از واژه ها و پیشوندها و پسوندها 



ح  صحی( پیوسته و جدا)در ترکیب با کلمات به هر دو صورت ( جمعٔ  نشانه)ها
:مى باشد

/  کوه ها، گرهها/ چاه ها، کوهها/باغ ها، چاهها / کتاب ها، باغها/ کتابها
گره ها

:اما در موارد زیر جدانویسى الزامى است
:نامأنوس به کار رودٔ  بعداز کلمه هاى بیگانههاهرگاه . 1

مرکانتیلیست  ها، پزیتیویست ها، فرمالیست  ها
هنگامى که بخواهیم اصل کلمه را براى آموزش یا براى برجسته سازى . 2

:مشخص کنیم
ایرانى ها ها، ، متمدن  هاباغ، کتاب ها

:ودختم ش« ظ»و « ط»شود و یا به ( از سه دندانهبیش)هرگاه کلمه پردندانه . 3
پیش بینى ها، حساسیت  ها، استنباط ها، تلفّظ ها

:هرگاه جمع اسامى خاص مدّ نظر باشد. 4
سعدى ها، فردوسى ها، مولوى ها، هدایت ها 

:غیرملفوظ ختم شودهاى کلمه به . 5
میوه ها، خانه ها

:یا به هاى ملفوظى ختم شود که حرف قبل از آن حرف متّصل باشد
سفیه ها، فقیه ها، پیه ها، به ها

آیین نگارش: 6فصل 

(5)امالى بعضى از واژه ها و پیشوندها و پسوندها 



کسره اضافه

اد اضافه در خط آورده نمى شود، مگر براى رفع ابهام در کلماتى که دشوارى ایجٔ  کسرهٔ  نشانه
: مى کند

اسب ْسواری/ اسبِ سوارى

گاهى و« پرتوى آفتاب»مى آید، مانند « ى»کلماتى مانند رهرو، پرتو، جلو، در حالت مضاف، گاهى با صامت میانجى 
.«پرتو آفتاب»بدون آن، مانند 

.تابع تلفّظ خواهد بود« ى»آوردن یا نیاوردن صامت میانجى 

:استفاده مى شود7«ء»براى کلمات مختوم به هاى غیرملفوظ، در حالت مضاف، از عالمت 
اؤ  من، نامهٔ  خانه

دیل تب« الف»بعد از خود، به ٔ  ، در اضافه به کلمه(تلفّظ مى شود« آ»که )« ى»، در کلمه هاى عربى مختوم به «ى»
:مى شود

عیساى مسیح، موساى کلیم، هواى نَفْس، کبْراى قیاس

آیین نگارش: 6فصل 
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(1)نشانه همزه 

میانىٔ  همزه
«  او»و« اى»از آن مصوّت نوشته مى شود، مگر آنکه پس « ا»اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد، روى کرسى ( الف

:نوشته مى شود« یـ»صورت روى کرسى باشد که دراین« ــِـ»و 
رأفت، تأسّف، تأللؤ، مأنوس، شأن

رئیس، لئیم، رئوف، مئونت، مطمئن، مشمئز
ه کسره  آنها بٔ  نظیر متأثّر، متأخّر، متألّم که در تداول، اولین فتحه« مُتَفَعِّل»در کلمات عربى بر وزن : تبصره

.تبدیل شده، همان صورت عربى آن مالک قرار گرفته است

شد با« او»نوشته مى شود، مگر آنکه پس از آن مصوّت « و»اگر حرف پیش از آن مضموم باشد، روى کرسى ( ب
:نوشته مى شود« ى»صورت روى کرسى که دراین

رؤیا، رؤسا، مؤسّسه، مؤذّن، مؤثّر، مؤانست
شئون، رئوس

:آ نوشته مى شود/ صورت ـآباشد، به« آ»اگر حرف پیش از آن مفتوح یا ساکن و پس از آن حرف ( ج
مآخذ، آللى، قرآن، مرآت

:نوشته مى شود« ى »کلمات دخیل فرنگى با کرسى ٔ  موارد و در کلّیهٔ  در بقیه
لئام، رئالیست، قرائات، استثنائات، مسئول، مسئله، جرئت، هیئت

8لئون، سئول، تئاتر، نئون

توأم: استثنا

آیین نگارش: 6فصل 
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پایانیٔ  همزه

:ودنوشته مى ش« ا»، روى کرسى (مفتوحمیانى ماقبلٔ  مانند همزه)اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد ( الف
خأل، مأل، مبدأ، منشأ، ملجأ

:نوشته مى شود« و»، روى کرسى (مضموممیانى ماقبلٔ  مانند همزه)اگر حرف پیش از آن مضموم باشد ( ب
لؤلؤ، تأللؤ

:نوشته مى شود« ى»اگر حرف پیش از آن مکسور باشد، روى کرسى ( ج
9متأللئ

: شودباشد، بدون کرسى نوشته مى« اى»و « او»و « آ»اگر حرف پیش از آن ساکن یا یکى از مصوّت هاى بلند ( د
1۰جزء، سوء، شیء، بُطء، بطیء، سماء، ماء، امالء، انشاء

.ستپایانى هم نوشته مى شود که صحیح أ  کلماتى مانند انشاء، امالء، اعضاء در فارسى بدون همزه: 1ٔ  تبصره
و یا ( «ا»با کرسى )پایانى ماقبل مفتوح ٔ  یا همزه( بدون کرسى)ساکن پایانى ماقبل ٔ  هرگاه همزه: 2ٔ  تبصره

رسى قبلى  مى گیرد و ک« ى»به یاى وحدت یا نکره متّصل شود، کرسى ( «و»با کرسى )پایانى ماقبل مضموم ٔ  همزه
.آن نیز حفظ مى شود

جزئى، شیئى، منشائى، مائى، لؤلوئی

آیین نگارش: 6فصل 

(2)نشانه همزه 
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:در واژه ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى به صورت هاى زیر نوشته مى شود« ة»
:نوشته مى شود« ت»اگر در آخرِ کلمه تلفّظ شود، به صورت . 1

رحمت، جهت، قضات، نظارت، مراقبت، برائت
ظر در جایى که مراعات رسم الخطّ قرآنى این کلمات در ن)صلوة، مشکوة، زکوة، رحمةاهلل علیه :استثنا

(.باشد
:نوشته مى شود( هاى غیرملفوظ)« ه/ ـه»اگر در آخرِ کلمه تلفّظ نشود، به صورت . 2

عالقه، معاینه، نظاره، مراقبه، آتیه
: تبعیت مى کند« هاى غیرملفوظ»و در این حالت از قواعد مربوط به 
بیمار، مراقبه اىٔ  عالقه مند، نظارگان، معاینه

رةالمعارف، کاملةالوداد، لیلةالقدر، ثقةاالسالم، خاتمةاالمر، دایدر ترکیبات عربى رایج در فارسى، مانند . 3
ه صورت ، بآیت اهللو حجّت االسالمنوشته مى شود، اما گاهى در بعضى از ترکیبات، مانند «ة/ ـة»معموالً به صورت 

.مى آید که آن هم درست است« ت»
ارسى تلفّظ مى شود، در ف« آ»به صورت مانند زکوة، حیوة، مشکوة، صلوة که در برخى از کلمه هاى عربى، « و»

1.نوشته مى شود« الف»به صورت ( جز در مواردى که رعایت رسم الخطّ قرآنى این گونه کلمات مورد نظر باشد)

زکات، حیات، مشکات، صالت
نسبت یا « ى»، در اضافه به (اگر به این صورت نوشته شده باشد)زکوة، مشکوة، صلوة کلمه هایى مانند : تبصره

:نوشته مى شود« ت»و « ا»وحدت، با 
زکاتى، مشکاتى، صالتى، حیاتى

آیین نگارش: 6فصل 

( 1)واژه ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى 
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:نوشته مى شود، مگر در موارد زیر« الف»همیشه به صورت « الف کوتاه»
الى، على، حتّى، اولى، اوُلى؛. 1
:اسم هاى خاص. 2

عیسى، یحیى، مرتضى، مصطفى، موسى، مجتبى
ارسى با که در رسم الخطّ قرآنى به این صورت نوشته مى شود در فاسمعیل، هرون، رحمنواژه هایى مانند : تبصره

... .رتالهى، اعلیحض: فوق مستثناستٔ  بعضى کلمات از قاعده. اسماعیل، هارون، رحمان: نوشته مى شود« الف»
:ترکیباتى که عیناً از عربى گرفته شده   است. 3

(ىصیغه هاى فعل)اعالم الهدى، بدرالدُّجى، طوبى لک، التُعَدُّوالتُحْصى، سِدرَةُالمُنتَهى، التُحصى 
د به  شکل مضبوط در قرآن نوشته مى شود، اما در کلماتى مانن...( مانند یس، طه، و)ــ اسامى سوره هاى قرآن 

.تطابق مکتوب و ملفوظ رعایت مى شودٔ  قاعده... وآل طاها، یاسین

آیین نگارش: 6فصل 

( 2)واژه ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى 



ه  تنوین ب. در نوشته هاى رسمى و نیز در متون آموزشى الزامى است( درصورتى که تلفّظ شود)آوردن تنوین 
:صورت هاى زیر نوشته مى شود

:نوشته مى شود« ـاً/ اً»در همه جا به صورت : تنوین نصب. 1
2واقعاً، جزئاً، موقتاً، عجالتاً، نتیجتاً، مقدمتاً، طبیعتاً، عمداً، ابداً

ٔ  ، هرگاه با تنوین نصب همراه باشد، همزهجزء، استثناء، ابتداءکلمه هاى مختوم به همزه، مانند : 1ٔ  تبصره
.جزئاً، استثنائاً، ابتدائاً: بعداز آن قرار مى گیرد« الف»مى آید و تنوین روى « ى»آن ها روى کرسى 

فّظ نوشته یا تل( هاى غیرملفوظ)« ـه/ ه»یا « ت»، اعم از آنکه در فارسى به صورت «ـة/ ة»تاء عربى : 2ٔ  تبصره
مى آید، « ت»کشیده مى شود و عالمت تنوین روى الفى قرار مى گیرد که پس از « ت»شود، در تنوین نصب، بدل به 

؛نتیجتاً، موقتاً، نسبتاً، مقدمتاً، حقیقتاًمانند 
ربى نوشته مى شود و فقط در ترکیبات مأخوذ از عـــٍــو ـٌــدر همه جا به صورت : تنوین رفع و تنوین جرّ. 2

:که در زبان فارسى رایج است به کار مى رود
.انمشارٌ الیه، مضاف ٌالیه، منقولٌ عنه، مختلفٌ فیه، متفق ٌعلیه، بعبارةٍاُخرى، اباًعن جدٍ، اىّ نحوٍک

آیین نگارش: 6فصل 

( 3)واژه ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى 
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گذاشتن تشدید همیشه ضرورت ندارد مگر در جایى که موجب ابهام و التباس شود که یکى از مصادیق آن
3:هم نگاشت هاست

بنّا/ کرّه؛ بنا/دوّار؛ کره/عِلّى؛ دوار/ معین؛ على/ معین
نِ تشدید در متون آموزشى براى نوآموزان و غیرفارسى زبانان و نیز در اسناد و متون رسمى دولتى، گذاشت: تبصره

.موارد ضرورى استٔ  در همه
:حرکت گذارى تنها در حدّى الزم است که احتمال بدخوانى داده شود

سرِچشمه/بُرَد؛ سرْچشمه/ حِرَف؛ بُرْد/عَرضه؛ حَرف/ عُرضه

آیین نگارش: 6فصل 

( 4)واژه ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى 
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:با دو واو نوشته مى شود« ــ وو»واژه هاى داراى هجاى میانى 
طاووس، لهاوور، کیکاووس، داوود

.با یك واو به تبعیت از رسم الخطّ قرآنى بالمانع است« داود»نوشتن : 1ٔ  تبصره
:اختیار مى شود( مطابق شناسنامه)در مورد نام شخص، ضبط نهادى شده : 2ٔ  تبصره

کاوس، کاوسى  

آیین نگارش: 6فصل 

( 5)واژه ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى 



:کلمات مرکبى که الزاماً پیوسته نوشته مى شود( الف
که با کلمات مرکبى که از ترکیب با پیشوند ساخته مى شود همیشه جدا نوشته مى شود، مگر مرکب هایى.1

ا و امالى بعضى از واژه ه»، با رعایت استثناهایى، ساخته مى شود و احکام آن در «هم»و « بى»، «به»پیشوندهاى 
.آمده است( 23و 22ص )« پیشوندها و پسوندها

:مى کهکلمات مرکبى که از ترکیب با پسوند ساخته مى شود همیشه پیوسته نوشته مى شود، مگر هنگا.2
:حرف پایانى جزء اوّل با حرف آغازى جزء دوم یکسان باشد( الف

نظام مند، آب بان
:جزء اوّل آن عدد باشد( ب

پنج گانه، ده گانه، پانزده گانه
(واحد پول)بیستگانى : استثنا

ر بعضى دیگر ازحیث جدا و یا پیوسته نویسى تابع قاعده اى نیست، در بعضى کلمه ها جدا و د« وار»پسوند : تبصره
:پیوسته نوشته مى شود

طوطى وار، فردوسى وار، طاووس وار، پرى وار
بزرگوار، سوگوار، خانوار

آیین نگارش: 6فصل 

(1)ترکیبات 



:مرکب هایى که بسیط گونه است.3
آبرو، الفبا، آبشار، نیشکر، رختخواب، یکشنبه، پنجشنبه، سیصد، هفتصد، یکتا،

بیستگانى
:آغاز شود و تك هجایى باشد« آ»جزء دوم با .4

گالب، پساب، خوشاب، دستاس
یوسته گاهى پ: آغاز شود و بیش از یك هجا داشته باشد، از قاعده اى تبعیت نمى کند« آ»جزء دوم، اگر با : تبصره

.دالویز، پیشاهنگ، بسامد، و گاهى جدا، مانند دانش آموز، دل آگاه، زبان آورنوشته مى شود، مانند 
:هرگاه کاهش یا افزایش واجى یا ابدال یا ادغام و مزج یا جابه جایى آوایى در داخل آنها روى داده باشد.5

چنو، هشیار، ولنگارى، شاهسپرم، نستعلیق، سکنجبین
:مرکبى که دست کم یك جزء آن کاربرد مستقل نداشته باشد.6

غمخوار، رنگرز، کهربا
1:مرکب هایى که جدا نوشتن آنها التباس یا ابهام معنایى ایجاد کند.7

(به نام)، بهنام (به روز)، بهروز (به یار)بهیار 
دارى سازمانى و أ  کلمه هاى مرکبى که جزء دوم آنها تك هجایى باشد و به صورت رسمى یا نیمه رسمى، جنبه.8

:و صنفى یافته باشد
استاندار، بخشدار، کتابدار، آشپز

آیین نگارش: 6فصل 

(2)ترکیبات 

http://www.persianacademy.ir/fa/tarkibat.aspx


:کلمات مرکبى که الزاماً جدا نوشته مى شود( ب
(:شامل موصوف و صفت، و مضاف و مضاف ٌ الیه)ترکیب هاى اضافى .1

دست کم، شوراى عالى، حاصل ضرب، صرف  نظر، سیب زمینى، آب میوه، آب لیمو
:آغاز شود« الف»جزء دوم با .2

دل انگیز، عقب افتادگى، کم احساس
:حرف پایانى جزء اول با حرف آغازى جزء دوم همانند یا هم مخرج باشد.3

آیین نامه، پاک کن، کم مصرف، چوب برى، چوب پرده
:مرکب هاى اتباعى و نیز مرکب هاى متشکل از دو جزء مکرر.4

سنگین رنگین، پول مول، تک تک، هق هق
:مصدر مرکب و فعل مرکب.5

سخن گفتن، نگاه داشتن، سخن گفتم، نگاه داشتم
:دخیل باشدٔ  مرکب هایى که یك جزء آن ها کلمه.6

خوش پُز، شیک پوش، پاگون دار
:عبارت هاى عربى که شامل چند جزء باشد.7

مع ذلک، من بعد، على هذا، ان شاء اهلل، مع هذا، بارى تعالى، حقّ تعالى، على اىّ حال
.جایز است« بسمه تعالى»و « باسمه تعالى»هر دو صورت نوشتارى : تبصره
:یك جزء از واژه هاى مرکب عدد باشد.8

پنج تن، هفت گنبد، هشت بهشت، نُه فلک، ده چرخه
:به استثناى عدد یك، که بسته به مورد و با توجّه به قواعد دیگر، با هر دو امال صحیح است: تبصره

یک پارچه/ یک سره؛ یکپارچه/ یک شبه؛ یکسره/ یک سویه؛ یکشبه/ یکسویه

آیین نگارش: 6فصل 

(3)ترکیبات 



هاى غیرملفوظ در حکم حرف منفصل  )ختم شود « هاى غیرملفوظ»کلمه هاى مرکبى که جزء اوّل آنها به .9
(:است

بهانه گیر، پایه دار، کناره گیر
شده و به جاى کلمه هایى مانند تشنگان، خفتگان، هفتگى، بچگى که در ترکیب، هاى غیرملفوظ آنها حذف: تبصره

.میانجى آمده است، از این قاعده مستثناست« گ»آن 
:کلمه با پیوسته نویسى، طوالنى یا نامأنوس یا احیاناً پردندانه شود.10

عافیت طلبى، مصلحت بین، پاک ضمیر، حقیقت جو
مختوم به حرف منفصل و حرف متصّل باشد، چونٔ  مرکب داراى چند گونهٔ  هرگاه یکى از اجزاى کلمه.11

دیگر نیز جدانویسى گونه یا گونه هاى مختوم به حرف منفصل اجبارى است به تبع  آن جدانویسى گونه یا گونه هاى
:منطقى تر است

پاىْ مال/ پاىْ برهنه؛ پامال/ پابرهنه
:مرکب صفت مفعولى یا صفت فاعلى باشدٔ  یك جزء کلمه.12

اجل رسیده، نمک پرورده، اخالل کننده، پاک کننده
:یك جزء آن اسم خاص باشد.13

مریم بافتهٔ  سعدى صفت، عیسى دم، عیسى رشته
:جزء آغازى یا پایانى آن بسامد زیاد داشته باشد.14

نیک بخت، هفت پیکر، شاه نشین، سیه چشم
:هرگاه با پیوسته نویسى، اجزاى ترکیب معلوم نشود و احیاناً ابهام معنایى پدید آید.15

پاک نام، پاک دامن، پاک راى، خوش بیارى

آیین نگارش: 6فصل 

(4)ترکیبات 



(ب–الف )کلمات با دو امال 
ضبط مختار صورت هاى امالیى

الف

اتاق اطاق/ اتاق

اطو/ اتو اطو/ اتو

اسطبل اصطبل/ اسطبل

اَلَم شنگه عَلَم شنگه/ اَلَم شنگه

امپراتور امپراطور/ امپراتور

اُتراق اطراق/ اُتراق

ب

باباغورى باباقورى/ باباغورى

باطرى/ باترى باطرى/ باترى

باتالق باطالق/ باتالق

باجناغ باجناق/ باجناغ

بلیت بلیط/ بلیت

آیین نگارش: 6فصل 

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی



(ت–پ)کلمات با دو امال 

ضبط مختار صورت هاى امالیى

پ

پاتوق پاتوغ/ پاتوق

ت

طارم طارم/ تارم

طاس کباب طاس کباب/ تاس کباب

طاق طاق/ تاق

تایر طایر/ تایر

تبرزین طبرزین/ تبرزین

تپانچه طپانچه/ تپانچه

ترقّه طرقّه/ ترقّه

تغار طغار/ تغار

طوفان/ توفان طوفان/ توفان

آیین نگارش: 6فصل 

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی



(غ–چ)کلمات با دو امال 

ضبط مختار صورت هاى امالیى

چ

چلغوز چلقوز/ چلغوز
خ

خطمی (گُل)خطمى / ختمى

ز

زغال ذغال/ زغال

س

سوغات سوقات/ سوغات

غ

غلتیدن غلطیدن/ غلتیدن

آیین نگارش: 6فصل 

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی



(ق)کلمات با دو امال 

ضبط مختار صورت هاى امالیى

قاتى قاطی/ قاتى

قدّاره غدّاره/ قدّاره

قُدقُد غُدغُد/ قُدقُد

غدغن غدقن/ غدغن/ قدغن

قراقروت قراقروط/ قراقروت

قرتى غرتی/ قرتى

قُرُق غُرُق/ قُرُق

قورمه قورمه/ غرمه/ قرمه

قشقرق غشغرق/ قشقرق

قُلر غُلُر/ قُلُر

قلیان غلیان/ قلیان

قورباغه غورباغه/ قورباغه

آیین نگارش: 6فصل 

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی



(و-ل )کلمات با دو امال 

ضبط مختار صورت هاى امالیى

ل

التارى الطاری/ التارى

لق لق لغ لغ/ لق لق

لوطى لوتى/ لوطى

م

مالط مالط/ مالت

ن

ناسور ناصور/ ناسور

نِق نِق نِغ نِغ/ نِق نِق

و

ورقُلُمبیدن ورقُلُمبیدن/ ورغُلُمبیدن

وَغ وَغ وَغ وَغ/ وَق وَق

آیین نگارش: 6فصل 

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی



(ی-ه )کلمات با دو امال 

ضبط مختار صورت هاى امالیى

ه

حلیم حلیم/ هلیم

حوله حوله/ هوله

هیز حیز/ هیز

ی

یاتاقان یاطاقان/ یاتاقان

یالقوز یالغوز/ یالقوز

یغور یقور/ یغور

آیین نگارش: 6فصل 

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی



آیین نگارش: 6فصل 

شیوه نگارش همزه



آیین نگارش: 6فصل 

واژه های عمومی که 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی برای آنها 
معادل یابی کرده است



آیین نگارش: 6فصل 

کاربرد صفت مؤنث 
ت برای موصوف به تبعی

از قواعد زبان عربی



آیین نگارش: 6فصل 

افعال کوتاه
به جای 
طوالنی



خطاهای رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

:ـ بیان متکلفانه1

.  قرارداد سازش بستر فعالیت مردمی ندارد: ننویسیم
.  قرارداد سازش پایگاه مردمی ندارد: بنویسیم

.  در دامنه کوه های البرز بارش به صورت برف خواهد بود: ننویسیم
.  در دامنه کوه های البرز برف خواهد بارید: بنویسیم



خطاهای رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

:ـ اشکال منطقی2
(.ارددخانیات به خودی خود تلفات ند). تلفات ناشی از دخانیات به ده ها میلیون نفر می رسد: ننویسیم
.   تلفات ناشی از استعمال دخانیات به ده ها میلیون نفر می رسد: بنویسیم

(.ودمحل مانور تغییر می کند، منتقل نمی ش). محل مانور از اکیناوا به یاماناشی منتقل شد: ننویسیم
.   محل مانور از اکیناوا به یاماناشی تغییر کرد: بنویسیم

(اتوافق نامه را امضا می کنند، نه توافق ر). فرماندهان نظامی توافق آتش بس امضاء کردند: ننویسیم
.   فرماندهان نظامی توافق نامه آتش بس را امضاء کردند: بنویسیم



خطاهای رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

:ـ تعبیر معکوس3

.(ناپدید بر جای نمی ماند)این سیل ده نفر ناپدید بر جای گذاشت : ننویسیم
.  بر اثر این سیل ده نفر ناپدید شدند: بنویسیم
.  کشیدیارانشکاپیتان تیم اسپانیا شادمانی خود را به رخ : ننویسیم
.  کشیدحریفکاپیتان تیم اسپانیا شادمانی خود را به رخ : بنویسیم

:ـ تغییر نادرست4
.  در میان آثار، نستعلیق بیشتر نشو و نما می کند: ننویسیم
.   در میان آثار، نستعلیق از همه بیشتر است: بنویسیم
.  اختالف بر سر تمامیت ارضی دولت هاست: ننویسیم
. اختالف بر سر تمامیت ارضی کشورهاست: بنویسیم



خطاهای رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

:ـ تعبیر نامأنوس5

.(ضورتثبیت حضور نه تحکیم ح). این کشور درصدد تحکیم حضور خود در شمال آفریقاست: ننویسیم
.  این کشور درصدد تثبیت حضور خود در شمال آفریقاست: بنویسیم
حضور را پس از  ). کشور حضور خود را برای شرکت در این مسابقات اعالم کرده اند28تاکنون : ننویسیم

).شرکت در مسابقات اعالم می کنند، نه قبل از آن

.کشور آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعالم کرده اند28تاکنون : بنویسیم

(مواضع را اعالم می کنند نه اظهار). اظهار مواضع در برخوردهای سیاسی: ننویسیم
اعالم مواضع در برخوردهای سیاسی   : بنویسیم

:ـ دشوار نویسی6
.   درصدد وجه قانونی دادن به اقدامات خود برآمده است ...:ننویسیم
.  درصدد برآمده است که به اقدامات خود جنبه قانونی بدهد ...:بنویسیم
.بازی به علت وضع نامساعد زمین بازی ناشی از بارندگی اخیر برگزار نشد: ننویسیم
.به علت وضع نامساعد زمین که ناشی از بارندگی اخیر بود بازی برگزار نشد: بنویسیم



خطاهای رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

:ـ درازنویسی7

.  خانواده هایی که خانه های آنان در ساحل قرار دارد: ننویسیم
ساحل نشینان   : بنویسیم
.  آنها دیروز طی مکالمات تلفنی متعددی با یکدیگر به گفتگو پرداختند: ننویسیم
.  آنها دیروز چند بار تلفنی گفت وگو کردند: بنویسیم

:ـ دوری اجزای فعل از هم8
زء دور از فعل خبر دادند به دو ج). منابع نظامی در سریالنکا امروز خبر از آغاز عملیات جدید نیروهای  ارتش دادند: ننویسیم

).هم تقسیم شده است
.منابع نظامی در سریالنکا امروز از آغاز عملیات جدید نیروهای ارتش  خبر دادند: بنویسیم
ور فعل اختصاص دارد به دو جزء د).گزارش بعدی ما اختصاص به رویدادهای فرهنگی و هنری در هفته جاری دارد: ننویسیم

).از هم تقسیم شده است
.گزارش بعدی ما به رویدادهای فرهنگی و هنری در هفته جاری  اختصاص دارد: بنویسیم



خطاهای رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

:ـ کاربرد نادرست فعل داشتن9

ادن نه توضیح توضیح د).از ایشان خواستیم درباره این مسابقه برای شما توضیحاتی داشته باشند: ننویسیم
(داشتن

.  از ایشان خواستیم درباره این مسابقه برای شما توضیح دهند: بنویسیم
دادن  /نگزارش پخش کرد). امیدواریم از این مسابقات برای شما گزارش های مصوری داشته باشیم: ننویسیم

(نه گزارش داشتن
.  امیدواریم از این مسابقات برای شما گزارش های مصوری پخش کنیم: بنویسیم

:ـ کاربرد نادرست فعل برخوردار بودن1۰
.  این طرح از نقاط ضعف زیادی برخوردار است: ننویسیم
.  این طرح نقاط ضعف زیادی دارد: بنویسیم
.  هوای تهران از آلودگی زیادی برخوردار است: ننویسیم
.  هوای تهران بسیار آلوده است: بنویسیم



خطاهای رایج در زبان فارسی

آیین نگارش: 6فصل 

:ـ تقدم و تاخر11

(.جای فعل نوشت در جمله مناسب نیست). ساله بود18او این کتاب را نوشت، هنگامی که : ننویسیم
.   سالگی نوشت18او این کتاب را در : بنویسیم
.   آنها به سه گروه با توجه به امتیازاتی که دارند، تقسیم می شدند: ننویسیم
. آنها با توجه به امتیازاتی که دارند به سه گروه تقسیم می شوند: بنویسیم

:ـ تکرار12
(.واژه راه تکرار شده است). مذاکره بهترین راهی است که سر راه یمن و عربستان قرار دارد: ننویسیم
.  مذاکره بهترین راهی است که پیش روی یمن و عربستان قرار دارد: بنویسیم
ش  بهره برداری صحیح از منابع آب در بخش کشاورزی، برای تولید انبوه  محصول، در بخ: ننویسیم

.کشاورزی ضروری است
.استبهره برداری صحیح از منابع آب در بخش کشاورزی، برای تولید انبوه  محصول ضروری: بنویسیم



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:پس از فعل« را»نشانه مفعولی 
.ساعتی که خریدم را خیلی دوست دارم
.ساعتی را که خریدم خیلی دوست دارم

:تکرار فعل مشابه
...بر این عقیده استوار هستیم و از آن مقام خواهشمند هستیم که 

...استواریم و از آن مقام خواهشند هستیم که /بر این عقیده استوار 

:حذف بدون قرینه فعل
.دلذا شماره فکس و شماره تلفن های مورد نیاز به شرح زیر تقدیم تا در صورت لزوم شماره پرواز را اعالم فرمایی

.ییدشماره فاکس و تلفن های مورد نیاز به شرح زیر تقدیم می گردد تا در صورت لزوم شماره پرواز را اعالم فرمالذا

:استفاده بی مورد از فعل مجهول
.نشست کارشناسان محیط زیست اکو توسط بنیاد علمی اکو برگزار خواهد شد

.نشست کارشناسان محیط زیست اکو توسط بنیاد علمی اکو برگزار می گردد



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:مکرر« واو»پرهیز از 
.آسمان شهرهای تهران و مشهد و زاهدان و کرمان آفتابی پیش بینی می شود

.آسمان شهرهای تهران، مشهد، زاهدان و کرمان آفتابی پیش بینی می شود

:«ضمیر نکره»و « یک»قید همزمان پرهیز از
.او بر این باور بود که باالخره یك خانه ای را خواهد خرید

.بر این باور بود که باالخره یك خانه را خواهد خریداو

.بر این باور بود که باالخره خانه ای خواهد خریداو

:استفاده بی مورد از فعل مجهول
.نشست کارشناسان محیط زیست اکو توسط بنیاد علمی اکو برگزار خواهد شد
.نشست کارشناسان محیط زیست اکو توسط بنیاد علمی اکو برگزار می گردد



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:استفاده از نشانه گذاری در موارد الزم
مراکز علمی پژوهشی

پژوهشی-مراکز علمی

:پرهیز از نشانه گذاری غیر ضروری
با سالم و احترام؛
با سالم و احترام

:نشانه گذاری صحیح در آدرس
خیابان آزادی–میدان انقالب –تهران 

تهران، میدان انقالب، خیابان آزادی



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:جمع بستن جمع های مکسر اشتباه است
اخبارها---اخبار ---خبر 

خواص ها---خواص ---خاصیت 
احواالت---احوال ---حال 

آثارها---آثار ---اثر 
شعبات---شعب---شعبه 

اسنادها---اسناد ---سند 



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:استجمع عربی برای واژگان فارسی اشتباه
اساتید---استادان ---استاد 
میادین---میدان ها ---میدان 

داوطلبین---داوطلبان ---داوطلب 
آزمایشات---آزمایش ها ---آزمایش
گزارشات---گزارش ها ---گزارش 
دستورات  ---دستورها ---دستور 



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:جمع بستن ات برای واژگان فارسی
سبزیجات---سبزی 

سفارشات---سفارش 
فرمایشات---فرمایش 

باغات---باغ
کارخانجات---کارخانه

مجالت---مجله
حوالجات---حواله

گرایشات---گرایش
آزمایشات---آزمایش

تراوشات---تراوش



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:تکرار واژه های هم معنی در کنار یکدیگر
مدت زمان  
بسیار زیاد
دوره زمانی

تحقیق و پژوهش



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:لزوم درج حروف در صورت دوگانه خواندن
معّین         / معین 

بنّا/ بنا 
حلّال/ حالل 
عَرضه/ عُرضه 
حِرَف/ حَرف 



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:استفاده از تنوین در واژگان فارسی
ناچاراً
گاهاً
دوماً
زباناً



خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری

آیین نگارش: 6فصل 

:«ی»استفاده از همزه در واژگان فارسی با دو حرف 
آیین---آئین 

رویین---روئین 
بفرمایید---بفرمائید 

پاییز---پائیز 
ساییدن---سائیدن 

آیینه---آئینه 

:به جای همزه در کلمات عربی« ی»حرف استفاده از دو
رئیس---رییس 
جزئی---جزیی 
مرئی---مریی 
پاییز---پائیز 

ساییدن---سائیدن 
آیینه---آئینه 



پرهیز از دراز نویسی و کلیشه نویسی

آیین نگارش: 6فصل 

ضی صادر  مستدعی است نسبت به پرداخت حق الزحمه هایی که مورد تصویب قرار گرفته است دستور مقت
فرمایید

.خواهشمندم دستور فرمایید حق الزحمه های مصوب پرداخت شود



استفاده از لغات فارسی در مقابل عربی

آیین نگارش: 6فصل 

جایگزینی واژگان پارسی با عربی

.بعضی از محققین معتقد اند که البسه مستعمل قابلیت ابتالء به مریضی را دارند

.شده امکان بروز بیماری را دارندبرخی از پژوهشگران بر این باورند که پوشاک استفاده

.می دهندعلیرغم اینکه واضح ترین کار الزم برای یك متن قبل از انتشار است، خیلی از مولفان، آن را انجام ن

از  بسیاریاست، چاپ شدن از پیشنوشتهکار الزم برای یك بدیهی ترین(اگر چه)اینکه با وجود 
.، آن را انجام نمی دهندپدیدآورندگان



آیین نگارش: 6فصل 

تشخیص واژگان پارسی از لغات عربی

ح ث  ص ض ط ظ ع ق

گ چ پ ژ
حروف

صرف شدن
آموزش... راه ... واژه... دانش 

یمتعل... مسیر ....  کلمه ... علم



(APA)منبع نویسی صحیح 

آیین نگارش: 6فصل 

.1387مشهد ،انتشارات بیان،.69،ص«دیدار با آفتاب»قاسمی ،محمد رضا ، 

.؛ دیدار با آفتاب، انتشارات بیان، مشهد(1387. )قاسمی، محمدرضا

:در متن

(69ص ،1387قاسمی، )در این رابطه اشاراتی نیز واقع شده است 

:در قسمت منابع



نمونه متن جهت ویراستاری

آیین نگارش: 6فصل 

«.ی دهندنیمی از ارائه دهندگان مقاالت کنفرانسی که امسال برگزار می شود را اعضای هیات علمی تشکیل م»

کنند نمی دهند معموال آن را می نویسند یا اگر بخواهند کارشان را پرابهت تر( یعنی نشان)مقاله را ارائه -1
.تالیف می کنند

.پس از فعل مغایر با موازین دستور زبان فارسی است« را»آوردن -2
:پس چرا ننویسم. نمی خواهد« را»اگر از دراز نویسی اجتناب شود این جمله اصال -3

«.نیمی از مولفان مقاالت کنفرانس امسال عضو هیات علمی اند»



عالئم استاندارد ویراستاری

آیین نگارش: 6فصل 



عالئم استاندارد ویراستاری

آیین نگارش: 6فصل 



(دقیقه10)3تمرین عملی 

.نماییدویرایشنگارشیوادارینظرازرامتن

آیین نگارش: 6فصل 





ایجاد فهرست در گزارش ها–1

در مکاتبات اداریWordکاربردهای نرم افزار : 7فصل 

با متغیرهای چندگانه« صدور گواهی نامه»/ «ارسال نامه انبوه»–2

صفحه بندی صفحات با عنوان متفاوت–3

تغییر متن و ویراستاری با نمایش تغییرات–4

کامل کردن عبارات/ ذخیره فونت / فارسی و التین کردن اعداد –5





:پیشگفتار
گزارش نویسی چیست؟



معنای واژه گزارش

.گزارش به معنی به جای آوردن، انجام دادن، اظهار نظر کردن، در میان نهادن و شرح و تفسیر کردن است

گفت وگو  خاص گزارش در اصطالح به مطلبی گفته می شود که از شرح، تفسیر، بیان، تحلیل مطالب و نیز علل مسائلی
.کند

به  REPORTAREبه معنی گزارش دادن استفاده م یشود که ریشه التین دارد، و از To Reportدر زبان انگلیسی 
.معنی باز پس آوردن یا بازگشت اطالعات گرفته شده است

تعریف گزارش نویسی
ل گزارش نویسی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، اطالعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها، تجزیه و تحلی

ساده ”منطقی و متوالی آنها، برای رسیدن به راه حل صحیح، که همراه با اختصار و روشنی تدوین شده و بر دو اصل 
.استوار باشد“ سالم نویسی”و “ نویسی

د و در واقع گزارش نویسی، فنی است که با آگاهی از آن فن، مطالب هر موضوعی را می توان، طوری طبقه بندی کر
.نظم بخشید که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین کالم به دست آورد

گزارش نویسی: 8فصل 



نوع مخاطب گزارش

:در مورد نگارش گزارش دو حالت کلی وجود دارد

.از شما خواسته می شود که گزارشی تهیه کنید-الف

.خود شروع به تهیه گزارشی می نمایید-ب

گزارش نویسی: 8فصل 



:فصل اول
مراحل چهارگانه گزارش نویسی

گزارش نویسی: 8فصل 



مراحل چهارگانه گزارش نویسی

مرحله برنامه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات. 1

(طرح ربط منطقی مطالب ) مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش . 2

مرحله نگارش. 3

مرحله تجدید نظر و اصالح و تهیه متن نهایی. 4

گزارش نویسی: 8فصل 



(مراحل روش علمی تحقیق)برنامه ریزی -1

تعریف مسأله به صورت مشخص بر اساس معیار منطقی تعریف. 1

.تعریف مسأله باید در عبارتی روشن، دقیق، بدون ابهام و کوتاه بیان شود
.مسأله مورد گزارش باید بطور مشخص و محدود تعریف شود

:صورت مسأله را میتوان به سه وجه بیان کرد

کشف علل غیبت زیاد در واحد تولید: عبارت مصدری-الف
چه عللی باعث غیبت زیاد در واحد تولید می شود؟: عبارت سؤالی-ب
میخواهیم به علل غیبت زیاد در واحد تولید پی ببریم: عبارت اخباری-ج

گزارش نویسی: 8فصل 



طرح مقدماتی تحقیق. 2
:طرح مقدماتی تحقیق شامل چهار موضوع است

حدود تحقیق-تعیین هدف تحقیق-1
:معیارهای انتخاب متدولوژی تحقیق-2

، با توجه به ویژگی های روشهای جمع آوری اطالعات که شامل(گزارش ) معیارهای انتخاب متدولوژی تحقیق 
ن  مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، تجربه و آزمایش، مراجعه به کتابخانه، اسناد و مدارک است و با در نظر گرفت

:مطالب زیر صورت می گیرد
(گزارش ) ماهیت تحقیق -الف
(گزارش ) هزینه تحقیق -ب
فواید ممکن-ج
(گزارش ) حدود زمان و دقت الزم برای تحقیق -د
(گزارش ) تنظیم یك فرضیه در ارتباط با موضوع تحقیق -و
طرح سؤاالت، مشکالت و تنگناها-3
گزارشخواه کیست و دانستن نظر او نسبت به مسأله مورد بحث-4

(مراحل روش علمی تحقیق)برنامه ریزی -1

گزارش نویسی: 8فصل 



انتخاب روشی مناسب برای تحقیق. 3
وش را اکنون که با توجه به روشهای جمع آوری اطالعات با معیارهای انتخاب آشنا شده ایم می توانیم عمالً یك ر

.برگزینیم مثالً روش مصاحبه، یا پرسشنامه و یا مخلوطی از دو روش را

جمع آوری اطالعات و داده ها. 4
رحله بعد اطالعات بخودی خود موادی خام هستند که گزارشگر باید بتواند آنها را طبقه بندی و تنظیم کند و در م

.مورد تفسیر و تحلیل قرار دهد و آنگاه دست به استنتاج بزند

:تنظیم و طبقه بندی آمار و اطالعات شامل چهار مرحله است
طبقه بندی داده ها-الف
عینیت گرایی-ب
تحلیل داده های کیفی-ج
تحلیل داده های کمی-د

(Qualitative)هستند یا غیرمقداری ( Quantitative)اطالعات به طور کلی یا مقداری 

(مراحل روش علمی تحقیق)برنامه ریزی -1

گزارش نویسی: 8فصل 



جمع آوری اطالعات و داده ها. 4

(Qualitative)هستند یا غیرمقداری ( Quantitative)اطالعات به طور کلی یا مقداری 
ر بسیاری د. تجزیه و تحلیل اطالعات مقداری آسانتر است، زیرا با استفاده از روشهای آماری قابل تحلیل و بررسی است

لیل از موارد می توان اطالعات غیر مقداری را هم به اطالعات مقداری تبدیل نمود تا نسبت به پاسخ حاصله و تق
ذاری، در موارد اطالعات غیر مقداری یا کیفی مانند رنگ مو یا نژاد، ملیت، کدگ. اشتباهات اطمینان حاصل گردد

:درصدها و کسرها به صورت کمی ارایه داد، برای تبدیل اطالعات کیفی به مقادیر وصورکمی ممکن است
.مشاهدات و اطالعات کیفی شمارشی و به صورت عدد منعکس گردد-الف
.ذکر شود( پورسانت ) اطالعات و حقایق کیفی به صورت درصد -ب
مانند درجه یك، درجه دو که حاکی از درجه ) اطالعات و مشاهدات کیفی به صورت درجات و طبقات بیان شود -ج

(.کیفیت باشد
تمایالت شخصی افراد را نسبت به امری به صورت درجات طبقه بندی شود و برای هر درجه و طبقه نمره ای و-د

ارزشی تعیین گردد، مثالً در مورد تمایل افراد به دیدن
در نظر مسابقه فوتبال ممکن است آنها را به سه طبقه الف، ب و ج طبقه بندی نمود و سپس برای هر طبقه نمره ای

.گرفت

تحلیل و تفسیر. 5
نتیجه گیری بر اساس داده ها و تفسیرها. 6

(مراحل روش علمی تحقیق)برنامه ریزی -1

گزارش نویسی: 8فصل 



تحلیل و تفسیر. 5

آماری، پس از آنکه اطالعات دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد، گزارشگر می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل
.اطالعات را توجیه منطقی نموده و به کشف و استنتاج راه حل مشکل موفق گردد

یدن به برای آنکه گزارشگر از مطالعه اطالعات موجود به نتیجه برسد و در توجیه منطقی و مستدل به منظور رس
ل و معموالً جهت استدال. کنه مطلب و پاسخ مشکل موفق گردد الزم است استدالل خود را کامالً مشخص نماید

.نتیجه گیری از روشهای استقرار، قیاس و تمثیل استفاده می شود

نتیجه گیری بر اساس داده ها و تفسیرها. 6
ه گیری در این مرحله گزارشگر پس از ذکر مختصر درباره مشکل، یادآوری نکات عمده حقایق مکشوفه به نتیج

رایه کلی و در واقع به اظهار نظر درباره عوامل و موجبات مسأله می پردازد و سپس راه حلهای پیشنهادی را برای ا
.در گزارش خود آماده می سازد

(مراحل روش علمی تحقیق)برنامه ریزی -1
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:ر داردساختار و سازمان هر گزارش بطور کلی بر سه اصل قرا. نحوه تنظیم گزارش عاملی مهم در پذیرش گزارش است
.و پایان باشد( متن ) هر گزارش باید دارای موضوع، مقدمه، بدنه اصلی -الف

.ممکن است نتایج و پیشنهادات گزارشگر را بپذیرد یا نپذیرد( گزارشخواه ) هر خواننده گزارش -ب
.نکات و نظریات عمده باید مورد تأکید قرار گیرد-ج

ساختار گزارش-2

موضوع

مقدمه

(متن ) بدنه اصلی 

پایان
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مقدمه گزارش

ا مدیران و  با پیشرفت سریع تکنولوژی و پیچیدگی سازمانهای تولیدی و خدماتی دیگر این فرصت نیست ت
ارش های آنها انتظار دارند تنظیم کنندگان گز. سرپرستان مطالب گزارشها را جزء به جزء، از آغاز تا انجام بخوانند

.مبسوط، ضمن آوردن مقدمه ای در یك یا دو صفحه، نظری کلی درباره مطلب مورد گزارش ارایه دهند
، سه مقدمه گزارش باید به گونه ای آغاز شود که خواننده در راستای موضوع گزارش قرار گیرد، یعنی در همان دو

گزارش برای نیل به این هدف مقدمه باید با جمله ای آغاز شود که بگوید. سطر اول بداند موضوع گزارش چیست
.درباره چیست و چرا تهیه گزارش الزم بوده است

:بطور کلی مقدمه باید سه هدف را دنبال کند
.گزارش را در ارتباط با موضوع به گونه ای مطرح سازد که برای خواننده قابل فهم و با معنی باشد-الف
.در خواننده نسبت به موضوع ایجاد عالقه کند-ب
.باید به خواننده بگوید که از گزارش چه انتظاری باید داشته باشد-ج

ساختار گزارش-2
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صفحه اول
+

مقدمه گزارش 
خود را بنویسید
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متن یا بدنه اصلی گزارش

.تمتن یا بدنه اصلی گزارش محل ارایه آمارها، داده ها و تحلیل و تفسیر آنها، بیان معیارها و اثبات مدعی اس

پایان گزارش

ر د) پایان گزارش شامل نتیجه گیری، ارایه پیشنهادات و راه حل است که همراه با خالصه نکات عمده گزارش 
.می باشد( مورد گزارشات مفصل 

:یك قانون طالیی در مورد صورت و شکل گزارش می گوید
.در مقدمه آنچه را که می خواهید به طور مختصر اعالم کنید

در متن بگویید،
.و در پایان آنچه را که گفته اید، بار دیگر به طور مختصر یادآوری کنید

ساختار گزارش-2
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اصل تاکید در گزارش

زم است چون خوانندگان گزارش معموالً آنچه را که در آغاز و پایان مطلبی می خوانند، به یاد می سپارند بنابراین ال
.نکات عمده در آغاز و پایان گزارش قید گردد

.این امر در مورد نکات عمده هر بخش از گزارش و در هر پاراگراف نیز باید مراعات شود

کات قدرت بخاطر سپاری مطالب و ن. خوانندگان گزارش همچنین کلیات را بهتر از جزئیات بخاطر می سپارند
قبالً می عمده از سوی گزارشخواه بستگی به این دارد که گزارشگر چگونه این نکات را با نکاتی که گزارشخواه

.دانسته مرتبط سازد و چگونه نکات عمده را به هم ربط دهد

.معموالً تعداد نکات عمده نباید از هفت یا هشت مورد تجاوز کند

ساختار گزارش-2
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چگونه نکات عمده را مورد تأکید قرار دهیم؟-اصل تاکید در گزارش 

:جای نکته در گزارش-الف
.همانطور که قبالً گفته شد باید آغاز و پایان گزارش باشد

:اندازه و تناسب-ب
رچه نکته ای ه. مقدار فضایی که برای یك نکته و یا مطلبی در نظر گرفته می شود، تعیین کننده اهمیت آن است

.مهمتر باشد جای زیادتری را به خود اختصاص می دهد

:زبان تأکید-ج
بکاربردن . کلمات همگی از قوت و اثر بخشی یکسانی برخوردار نیستند جمالت باید روشن، محکم و مؤثر باشند

لب می و عباراتی از این گونه توجه خواننده را ج” نکته اساسی ” ، ” مهمترین عامل ” قیود و عبارات وصفی مانند 
.کند

:کاربرد عالئم -د
قیه  خط کشیدن زیر مطلب عمده، رنگی نشان دادن جمالت و عبارات، نوشتن کلمات به صورتی درشت تر از ب

.کلمات، نوشتن به صورت ایتالیك، نمره گذاری و غیره عامل مهم در تأکید گزاردن بر مطلب است

ساختار گزارش-2

گزارش نویسی: 8فصل 



الگوهای ساختار گزارش

الگوی استداللی گزارش
 Deductiveالگوی قیاسی -1

صلی و یا در این الگو نکته ا. الگوی بسیاری از گزارشات اداری و بازرگانی قیاسی است
أیید مهمترین پیشنهاد در آغاز ارایه می شود و سپس جزئیات و توضیحات و دالیل ت

.کننده بدنبال می آید

ت بداند فایده الگوی قیاسی آن است که آنچه که خواننده برای تصمیم گیری الزم اس
پیدا مستقیماً و بالفاصله در اختیار او قرار می گیرد و نیازی به خواندن تمام گزارش

برای . استنمی کند مگر آنکه شخصاً عالقمند باشدکه بداند نتایج چگونه بدست آمده
ز سوی خواننده ای که به نتایج گزارش جهت گیری قبلی ندارد و بیم مخالفت اولیه ا
.ه نمودوی نسبت به پیشنهاد و راه حل ارایه شده نمی رود میتوان از این الگو استفاد

بل اگر خواننده گزارش جهت گیری خاص و یك سویه ای داشته باشد ممکن است ق
ده بر از مطالعه تمام اطالعات و حقایق و نحوه نتیجه گیری کلی و پیشنهاد ارایه ش

به مخالفت ضد پیشنهاد و یا نتیجه، جبهه بگیرد و سپس بر اثر تعهد روانی که نسبت
ین اولیه در وی ایجاد می شود دیگر به دالیل و توجیهات گزارش توجه نکند، در چن

.حالتی استفاده از الگوی قیاسی مناسب نیست
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الگوهای ساختار گزارش

الگوی استداللی گزارش
Inductiveالگوی استقرایی -2

شود، سپس ترتیب الگوی استقرایی عکس ترتیب قیاسی است بدین قرار که اول آمار و اطالعات و حقایق ارایه می
.بر پایه آنها استدالل و نتیجه گیری شده و نهایتاً پیشنهاد و یا راه حل مسأله مورد نظر ارایه میگردد

اید با حوصله مسأله وقت خواننده عاملی است که باید در تهیه گزارش بصورت استقرایی مورد توجه قرار گیرد، خواننده ب
شود که همچنین وقتی حدس زده می. باشد و با اطالعات و داده ها آشنا گردد تا بعداً به نقطه نظر گزارشگر برسد

یق به مطالعه  خواننده جهت گیری منفی نسبت به پیشنهاد داشته باشد کاربرد روش استقرایی می تواند او را تشو
.گزارش و دریافت حقایق کند و درجه احتمال مخالفت او را با پیشنهادات کاهش دهد
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الگوهای ساختار گزارش

الگوی گزارش بر حسب ترتیب اهمیت-3
رین وقتی که گزارش را بر حسب درجه اهمیت مطالب تنظیم می کنیم، می توان از مهمترین یا از کم اهمیت ت

م، یا مثالً در مورد مشکالت متعدد میتوان از مشکالت جزئی شروع و به مشکالت عمده ختم کنی. مورد آغاز نمود
در مورد مسأله ای که مورد منازعه و اختالف است ترتیب ذکر مسائل از کم اهمیت تر به مهمترین. برعکس

اسی و اوج مناسب است، زیرا خواننده را قدم به قدم آماده پذیرش نقطه نظرها و حقایق می کند تا آنکه به نکته اس
رین نکته در گزارشات شفاهی، باید از کم اهمیت ترین شروع و به مهمترین نکته ختم کرد زیرا مهمت. مطلب برسد

.که در آخر کار ارایه می شود مورد توجه شنونده قرار گرفته و آن را به خاطر خواهد سپرد

الگوی تقدم زمانی–4
زارشات این الگو برای گزارش حوادث و وقایعی که طبق تقدم و تأخر زمانی صورت می گیرد بکار می رود، مانند گ

.پلیس، آتش سوزی، حوادث و گزارش مسافرتهای اداری برای بازدید و برنامه انجام کار

الگوی قدم به قدم–5
ك ماشین به  این الگو که شکل ویژه ای از الگوی تقدم زمانی است برای توضیح و توصیف طرز کار یك دستگاه یا ی

.کار می رود
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الگوهای ساختار گزارش

راه حل–الگوی مساله –6
د و این الگو در واقع نوعی الگوی استقرایی است و در موردی به کار می رود که شرایط نامناسبی در امری وجود داشته باش

س راه حل نویسنده گزارش از توصیف و تشریح مشکل شروع می کند و سپ. گزارش شامل پیشنهاد برای رفع آن مشکل باشد
.ضمناً مزایا و محدودیتهای پیشنهاد را نیز ذکر می کند. مناسب را انتخاب و پیشنهاد خود را ارایه می دهد

اقدام–الگوی معیار –7
ز بین هرگاه الزم شود که متغیرهای چندی را با معیار واحدی بسنجیم و مزایا و معایب هر یك را تعیین و سپس یك متغیر را ا

نظر می مثالً در مورد خرید یك دستگاه بر اساس معیار مورد. اقدام، استفاده می کنیم-متغیرها انتخاب کنیم از الگوی معیار
ه با معیارهای سنجیم، مثالً با معیار هزینه، عمر مفید، قابلیت انعطاف، سرویس پس از فروش و غیره، آنگاه یکی از آن ساختها را ک

.ما توافق و تجانس بهتری دارد، انتخاب و پیشنهاد می کنیم

معلول–الگوی علت –8
لفیق زمانی و ت. استفاده از این الگو از هنگامی مفید است که بخواهیم عواقب احتمالی یك اقدام بخصوص را تجزیه و تحلیل کنیم
.علت و معلولی نیز امکان پذیر است، البته یك معلول ممکن است چند علت و یا یك علت چند معلول داشته باشد

یش بینی این ترتیب در مورد سؤاالتی که جنبه پ. در این الگو از عوامل شناخته شده بسوی عوامل ناشناخته حرکت می کنیم
ی خواهد  اگر به قیمت اجناس دو درصد اضافه کنیم، با توجه به کشش عرضه این کاال در سود چه تأثیر: دارد مفید است، مثالً

داشت؟
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مرحله دوم گزارش نویسی سروکار ما با طرح ریزی است یعنی با طرح ربط منطقی مطالب، و منظور از ربط
گر منطقی مطالب آن است که بین کل و جزء و بین اجزاء از حیث درجه اهمیت تقدم و تأخر، علت و معلول و دی

صویری معیارها نظم و ترتیب معقول و روشن وجود داشته باشد، به صورتی که خواننده گزارش هم از کل موضوع ت
.ز دهدروشن در ذهن پیدا کند و هم ترتیب و اهمیت نسبی اجزاء را با یکدیگر و با کل موضوع تشخیص و تمی

.  ل تر استمتن هایی که یکسره نوشته و ماده بندی نگردیده است، خسته کننده بوده و درک مطالب و به یاد سپردن آن مشک
.الزم است ارتباط پاراگرافها نسبت به هم رعایت و به طرح کلی گزارش نشان داده شود

الی به طور کلی و مختصر مرحله دوم گزارش نویسی مرحله شکل و صورت گزارش است که در آن مطالب باید به صورت تو
:از این لحاظ مراتب زیر باید رعایت شود. منطقی درآید

.مشخص نمودن عناوین اصلی و فرعی و خطوط مهم گزارش. 1
.طبقه بندی عناوین اصلی و فرعی و مرتب کردن آنها بر حسب درجه اولویت و اهمیت. 2
.بررسی نهایی طرح برای تهیه پیش نویس گزارش که خود مقدمه مرحله سوم گزارش یعنی نگارش آن است. 3
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(کد بندی ) چند قاعده در تهیه رئوس مطالب 

.کل باید با اجزاء برابر باشد-1

.قسمتها از لحاظ اندازه باید متعادل باشند-2

.اختصاص یك بخش فرعی جداگانه بدون آنکه به بخش بزرگتر تعلق داشته باشد، مقدور نیست-3
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گزارش را کدگذاری کنید
مقدمه

مشخصات دوره–1
زمان برگزاری-1-1
مکان برگزاری-1-2
افراد شرکت کننده-1-3
محتوای ارائه شده–2
نشست اول-2-1
نشست دوم-2-2
نشست سوم-2-3
نشست چهارم-2-4
جمع بندی–3
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شیوه کدگذاری  
Wordتوسط 

گزارش نویسی: 8فصل 



میچراخواهیم،میچهکهبیندیشیمکهکنیم،فراهمراگزارشمصالحوموادکهبوداینماکوششاولمرحلهدر
.خواهیممیکهبرایوخواهیم

.باشدقالبیوصورتچهدارایبایدگزارشساختارکهبودیمکارایندردوممرحلهدر

اساسبرایمکردهفراهمکافیاندازهبهودقتباودرستیبهکهرامصالحوموادآنخواهیممیسوممرحلهدر
مترینمهازمرحلهاین.نهیمبناراگزارشساختمانعمالًوبریمبکارایمریختهراآنطرحپیشازکهساختاری

حداالمکانسنداینکهبکوشیمبایدبنابراینوشودمیمحسوبسندمنزلهبهزیرااستنویسیگزارشمراحل
.دنمایایفاشدهتهیهگزارشآنخاطربهکههدفیپیشبرددرراخودنقشودرآیدکارازنقصوعیببی
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:هستیمروبرومسألهچهاربامانگارشمرحلهدر

نویسپیشتهیه.1
نگارشسبكمسأله.2
جمالتوکلماتمسأله.3
پاراگرافمسأله.4
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نویسپیشتهیه-1

پیشوانعنبهکاغذصفحهچندیایكرویفکر،کاملتمرکزضمنراگزارشمحتوایتأمل،وتردیدبدونکهاستآنمطلوبکمال
داشتهتظاراننبایدباشد،دادهانجامدرستیبهراریزیطرحومقدماتیکارهایچندهرکاری،تازهنویسندههیچبیاوریم،نویس
تهیهوزیادتمرینبهناچارنکردهپیدامهارتکهزمانیتابنابراین.باشدنقصوعیببیاولوهلههماندراشنوشتهکهباشد
.داردمعمولآندررانظرهاتجدیدوتغییراتبعداًبتواندوسیلهبدینتااستنویسپیش

فرصتسندهنویبرایولیباشدنشدهرعایتزیادکالمرساییوبندیجملهدستوری،قواعدگذاری،نقطهرعایتاستممکنپیشدر
استزارشگفقراتستونواسکلتمنزلهبهنویسپیش.آوردعملبهراالزماصالحاتوکندبرطرفراهانقصتمامتاهستکافی

.گیردانجامآنبربایددیگریزیادکارهایواستبهرهبیهاسنجینکتهوظرافتهاوپوستوگوشتازهنوزو

:دهدقرارتوجهموردرازیرنکاتنویسپیشتهیههنگامبایدگزارشنویسنده
نویسپیشمعموالً.کردواردآندربتوانرانظرهاتجدیدوتغییراتتاباشدمترسانتیسهتادونویسپیشسطرهایمیانفاصله-
.نوشتمیاندرسطریكبایدرا
.باشدنداشتهخوردگیقلمزیادوباشدخوانانویس،پیشاستممکنکهآنجاتا-
.شودکشیدهممتدخطبایدشود،نوشتهبرجستهودرشتبایدکهمطالبیزیر-
داشتهوجوداضافیمطلببرایکافیمحللزومصورتدرتاباشدمترسانتی5تا3بایدنویسپیشصفحاتطرفچهارحاشیه-

.باشد
.گردددرجمحلهماندرهمیشههاشمارهوتعیینصفحهشمارهبرایجایینویسپیشتمامروی-
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نگارشسبك–2

وعلمینبهجاینکهحینبکوشدبایدگزارشنویسنده.گرددارائهدقیقوروشنخالق،بدیع،سبکیبابایدگزارش
ادبیجنبهچندانگزارشچهگر.نگرددنمودارآندرروحیبیوخشکیحالتشودمیحفظگزارشرسمی
قبولقابلیتوارزشبهکندهمراهبیانزیباییبارادقتوسادگیبتواندنویسندهاگرکهنیستشكلیکنندارد

ویسندهن.کندمیمطلبرساییونمودنجالببهبزرگیکمكگویاوروشنروان،سبكیك.افزایدمیگزارش
اراتعبولغاتازخالیوگویاحالعیندروسادهراخویشمطالبمناسبسبکیبردنکاربهبابایدگزارش
نا،آشکلماتبهراخودجایثقیلکلماتنویسیگزارشدرامروزه.نمایدگزارشخوانندهذهنازدوروسنگین

.استدادهروزاستفادهموردوساده
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نگارشسبك–2

:کندپرهیززیرضعفنکاتازکهبکوشدبایدنویسگزارش
دنیایكنهایت،بیهرگز،:مانندآمیزاغراقجمالتوکلماتبردنکاربه-الف
ایرهذبدون”:مانندکندمیایجادخوانندهدرمنطقوعقلازدوراطمینانحسکهجمالتیوکلماتکاربردنبه-ب

”گفتبایدشبهه
”اریدبگذمنجایبهراخود”یا”کنندمیفکرطوراینفکرانکوته”:مانندخوانندهاحساساتبرانگیختن-ج
”...کهپذیردمیعاقلیشخصهر”:گزارشبهدادنتبلیغاتیجنبه-د
بیجاقضاوت-ه
گزارشبهخاصیجهتدادننتیجهدروگزارشدرشخصیاحساساتاعمال-و
نیستفتنگبهالزم”یا”کهاستبدیهی”:مانندجمالتیادایبامنطقیدالیلارایهبدونمسایلقبوالندندرسعی-ز

قبیلاینازو”...کهداندمیکسهمه”و”
غلطاستدالل-ح
دقتیبیونارسایی-ط
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نگارشسبك–2

:کندرعایترازیرنکاتبایدنویسندهفوق،نکاتازپرهیزمقابلدر
اختصارعیندربودنکامل-الف
جمالتبودنروشنوواضح-ب
رساییوسادگی-ج
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جمالتوکلمات–3

آناصولواقسامتعریف،:جمله
جملهتعریف
.گذاریممینقطهشود،تمامجملهجاهر.رساندمیراپیامیهمرویبرکهاستکلماتازایمجموعهجمله
جملهاقسام

.عاطفییاتعجبی-امری-پرسشی-اخباری:استگونهپنججملهمفهوم،ومعنیلحاظاز
.مرکبیااستسادهیاجملهفعل،لحاظاز
.کاملیااستناقصیاجملهمعنی،درکماللحاظاز
.پیرویاواستمستقلیاجملهدیگر،جمالتباارتباطلحاظاز
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جمالتوکلمات–3

اصول جمله
اصل وحدت-الف

حتی اگر . تاین اصل در عین سادگی دارای اهمیت بسیار اس. یك جمله باید فقط شامل یك مضمون و نکته اصلی باشد
مسایل مربوط به ایده و مضمون اصلی در

.جمالت پیرو ذکر گردد وحدت جمله و اصلیت مضمون واحد آن نباید از بین برود
:به منظور حفظ وحدت جمله نکات زیر باید مورد توجه قرار بگیرد

.هیچ یك از نکات الزم برای قابل درک نمودن مفهوم و فکر اصلی نباید از جمله حذف شود-اول
.هیچ نکته اضافی و غیر الزم در جمله گنجانیده نشود-دوم
.قواعد صحیح دستور زبان از نظر فاعل و فعل، مفعول و غیره به دقت مورد توجه قرار گیرد-سوم

ر این روابط بین مضمون و ایده های اصلی و فرعی با به کار بردن حروف ربط صحیح و به جا نشان داده شود، د-چهارم
مورد نکته ضروری آنست که حروف ربط تنها

نشان دادن به منظور ارتباط دو عبارت به کار نمی رود بلکه وظیفه اساسی و مهم آنها در عین ایجاد ارتباط بین عبارات،
نحوه ارتباط آنها است مثالً دیده می شود که از

ظر بیجا و به صورت غلط استفاده می شود به طوری که ارتباط عبارات را آن گونه که مورد ن” از” و ” و”حروف ربط 
:است نمی رساند مانند جمله زیر

”.او کوشش خواهد کرد و از هر موقعیت برای تحصیل استفاده خواهد نمود” 
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جمالتوکلمات–3

اصول جمله
الت مستقل و  چون جمله باید نماینده فکر و مضمونی باشد که در بر دارد لذا باید افکار مستقل را در ترکیب جم-پنجم

.افکار فرعی را در جمالت فرعی و تبعی قرار داد
رعی از در غیر این صورت رشته افکار اصلی و ف. نباید در میان جمله، جهت فکر را بیش از یك بار تغییر داد-ششم

دست می رود و در ذهن خواننده اغتشاش به وجود
.می آورد و سر رشته مطلب را از دست او می گیرد

ر هم و امثال آنها در یك جمله پشت س” آنکه ” ، ”یکه .... ” ، ”کسیکه ” ، ”که ” باید از به کار بردن کلمات -هفتم
اجتناب کرد تا جمله گنگ، نارسا و پیچ در پیچ نشود

:و مانند جمله زیر از آب در نیاید
یابانیکه آن مرد، چنانکه دیروز دیدید، همانجایی که دو اتومبیل تصادف کردند، که الحمداهلل بخیر گذشت، باالی خ” 

منزل پدر شما در آن جا است، آن کسی که چند
”. بار درباره او با هم صحبت کرده ایم، جان سالم به در برده است

ازد باید از نوشتن جمالت دراز که حفظ معانی و درک ارتباط بین فاعل و مفعول و مراجع ضمیر را مشکل می س-هشتم
.پرهیز کرد

میمه مربوط به به ض) باید از عالئم نقطه گذاری به نحو دقیق و صحیح استفاده کرد تا معانی جمالت تغییر نکند -نهم
(نقطه گذاری مراجعه شود 
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جمالتوکلمات–3

اصول جمله
اصل ربط-ب

لی و مورد نظر کلمات و قسمتهای جمله باید چنان به هم متصل و مرتبط باشند و با یکدیگر ترکیب شوند که معنی اص
رعایت اصل ربط در. خود را از دست ندهند

ر قرار برای حفظ اصل ربط نکات زیر باید مورد نظ. جمله سبب می شود که جمله دو پهلو، مبهم و بی معنی نگردد
:گیرد
ت خاصی کلمات را به ترتیب صحیح در جمله قرار داد و به خصوص در به کار گرفتن قیود و وجوه وصفی باید دق-اول

قیود و کلمات وصفی را باید نزدیك. نمود
ر معانی  در جاهای مختلف جمله زی” فقط ” مثالً با به کار گیری کلمه قیدی . کلمه ای که آن را وصف می کند، قرار داد

.کامالً متفاوتی بدست آورد
”.او می تواند از رئیس بانك برای مصاحبه وقت بگیرد” 

ی تواند دو پهلویی و دو معنایی جمالت که گاهی به خاطر ایجاد ظرافتهای ادبی مورد استفاده است در گزارش نویسی م
موجب سوء تفاهم و اشتباه گردد و ناگزیر باید

.از آن پرهیز کرد
:جمالت زیر هر کدام دارای دو معنای مختلف هستند

”.من تو را از پدرت بیشتر دوست دارم” 
”.منتقد پنج غلط از مقاله او گرفت که اتفاقاً همه درست بود” 
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جمالتوکلمات–3

:باید همیشه هر فعل و عمل را به فاعل آن ربط و نسبت داد نه مانند جمله زیر-دوم
”.شما می توانید پس از بسته بندی کاالی خود را تحویل بگیرید” 

روف اگر چند مطلب از نظر خصوصیات دستوری در یك ردیف و هم وزن باشند باید برای ارائه آنها در جمله از ح-سوم
ربط وجه فعل طوری استفاده کرد که ارتباط

:جمالت زیر نشان دهنده از بین رفتن هم وزنی است. و هم وزنی آنها حفظ شود
د، خری” ” .آ غاز سال مالی، هنگام مناسبی برای سرمایه گذاری مجدد اینکه موجودی کامالً گرفته شود می باشد” 

فروش و وصول کردن مطالبات هر سه دارای اهمیت
”.فراوان است

.تمام کرداگر در جمله مقایسه ای صورت گرفته باید از تکمیل آن مطمئن شد، نباید مقایسه را به صورت ناقص-چهارم
”.منزل شما در تهران زیباتر از کاشان است” : جمله غلط

سم راجع جمالت را باید به گونه ای نوشت که یك ضمیر به دو ا. به کار بردن ضمایر دارای اهمیت بسیار است-پنجم
.نشود و اسم مربوط به ضمیر مشخص باشد

.وقتی معلم با شاگرد صحبت کرد او اطمینان یافت فردا مدرسه تعطیل است: جمله مبهم
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تأکیداصل-ج
مهمفکاراومطالبدادنقراریعنیتأکید.کندمیبیشترآنبهنسبتراخوانندهاطمینانومحکمراجملهتأکید،

جملهگیراییبهکهطوریبهمناسبمحلدرجمله
قصادنیزجمالتمورددرشدگفته(دوممرحله)گزارشساختاردرتأکیدنحوهوجادربارهکهآنچه.کندکمك

.است
:گرددرعایتبایدزیرنکاتاستمربوطجمالتوکلماتنگارشبهکهآنجاتاخالصهطوربه
نویسیصریح-1

:مثالً.نیستندقطعیمعانیدارایکهکلماتیومبهماصطالحاتولغاتبردنبکارازخوددارییعنی
بنویسیمننویسیم

ظهرازبعد3ساعتفردازودخیلی
نفریکصد-کیلوده-%90خیلی

87یا-%51اکثریت%
تصمیم”یا”استشدهگفته”:مانندمجهولوجهازاستفادهجایبهمثالً.نوشتصریحبایدنیزعباراتوجمالتدر

ادارهرئیس”مثالًنوشتباید”استشدهگرفته
.”استگرفتهتصمیمکلمدیر”یا”استگفتهحسابداری
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بیان،درحتصرا.آنکنندهنهوباشدنظرموردعملنتیجهیاونباشدمشخصفاعلواقعاًکهاستوقتیاستثناء،مورد
ازمختلفتفسیروتفاهمسوءرفعموجب

.شدخواهدجمالت
نویسیساده-2

:یعنی
بنویسیمننویسیم

گرانبهاقیمتذی
یکبارهبهکلی،بهبالمره
اکنونهمعمالً،بالفعل

جاندارروحذی

.دستاینازلغاتدیگرو
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(ایجاز)نویسیکوتاه-3
تکراریاصطالحاتوکلماتحذف-
کالمتکیهوهمانگوییازاحتراز-
.کندنمیگزارشبهتردرکبهکمکیکهزایدمطالبحذف-

.شودرعایتنویسیکوتاهونویسیسادهصراحت،بایدنیزعباراتوجمالتمورددر
بالغتوفصاحت-4

ابهامازخالیوروشنمانع،وجامعکهاستکالمیرسایابلیغکالموباشددلپسندوزیباکهاستکالمیفصیحکالم
هرولی.هستفصیحبلیغیکلمههر.باشد

.نیستبلیغلزوماًفصیحکلمه
:اندفرمودهکهاست(ع)علیحضرتازمنقولبالغتوفصاحتمورددرتعریفبهترین

”یملولمدلّوقلّماالکالمخیر”
”.نیاوردماللهرگزوکندداللتگویندهمقصودتمامبرکوتاهیعیندرکهاستآنسخنبهترینیعنی”
جملهکردنکوتاهروشهای-5

ربطحروفجایبهویرگولنقطهویرگول،بردنکاربه-الف
مترادفکلماتحذف-ب
.(نماییدمراجعهشدهدادهبعدصفحهدرکههایینمونهبه)الزمغیرقیودوصفاتحذف-ج

نگارش-3

گزارش نویسی: 8فصل 



نویسیدرست-6
:شامل

بافعلحذفمرجع،ضمیربودنروشنفاعل،بافعلمطابقتمانندآنمهممواردوفارسیزباندستوررعایت-الف
مواردیوفعلزمانازدرستاستفادهوقرینه

.گردیدذکرجملهاصولبهمربوطبخشدرکهدیگر
گذاریعالمتازاستفاده-ب

فارسیامالءشیوهرعایت
رسمینیمه-ایمحاورهلحن-ج

”نون””نان”جایبهمثالًبنویسیمشکستهطوربهراکلماتکهنیستاینایمحاورهلحنبردنکاربهازمقصود-7
نویسیگزارشدرعامیانهکلماتازاستفادهیا

همینکه،استمحاورهدراستفادهموردکوتاهیوصراحتتکلفی،بیسادگی،صفا،منظور،بلکهنیست،قبولقابل
گزارشدر.رودبکارگزارشدربایدنیزویژگی

.نیستفرساییقلموبیهودهاغراقهایگویی،قلمبهفضل،اظهاربرایمحلینویسی
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کندمیجلوگیریکالمدرازایازوکاهدنمیچیزیمعناازآنهاحذفکهکلماتینمونه

سوابقبهمراجعهباگذشتهسوابقبهمراجعهبا
(رفتباال)کردصعودکردصعودباالطرفبه

عمومیعقیدهمردمازبسیاریعمومیعقیده
مهمنکاتیااساسینکاتمهماساسینکات

شدهاحاطهشدهاحاطهطرفهمهاز
مساویمساویعیناً

تمامتمامکامالً
مساویمساویکامالً
کرددستیپیشکرددستیپیشجلوتر

تشریك مساعی کردند... با یکدیگر تشریك مساعی کردند       ... 
متحد شدند.. .با یکدیگر متحد شدند 

مخصوصکامالً مخصوص  
اولین یا نخستیناولین و نخستین 

اول اردیبهشتدر تاریخ اول اردیبهشت 
غالباًدر بسیاری موارد 

خواندمورد مطالعه قرار داد 
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بندیپاراگراف-4
:باشدجزءسهدارایبایدگزارشهرشدهگفتهگزارشساختاردربارهبحثضمن
مقدمه

متن
نتیجه

ازراجهنتیومتنمقدمه،تادهدمییاریگزارشخوانندهبهکهاستتکنیکیووسیلهگزارشدربندیپاراگراف
اینبرعالوهدهد،تمیزیکدیگرازساختاریلحاظ

.شدخواهدذکربعداًکههستنیزدیگریمهمقواعدووظایفدارایبندیپاراگراف
ربارهد.شودمیپروردهودرجآندرمطلبیوموضوعیکهاستگفتاریومقالههرساختمانیپارهواپسینپاراگراف

شرحبهاکنونگفتیم،سخنقبالًجملهوکلمه
.پردازیممیآنهایویژگیبیانوپاراگرافتوصیفو
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آنازاستفادهنحوهوپاراگرافیابندتعریف
:تعریف

.کندبیانراواحدیفکرکههاییجملهمجموعهیاجملهازاستعبارتپاراگرافیابند
استاییهمجموعهیاجمله(بخشها)بندهااینازیكهر.شودمیتقسیم(هاییبخش)بندهایییابندبهنوشتههر

معناییولفظیهمبستگیوارتباطآنهابینکه
ار،گفتیكدرهابخشآنازیكهربه.سازدمیرامستقلیوکاملمفهومیامطلبهمرویوداردوجودبیشتری
.گویندپاراگرافیابند

یكتوانمیتنهابندهردر«ایده».گنجانیدرا
متنازتردرشتخطیباآنباالیدرمعموالًوصفحهوسطدرکهآناصلیعنوانزیرکاملنوشتهیكبندهایتمام

نوشته،گاهی.گیردمیقراراست،شدهنوشته
.آیدمیصفحهوسطیاکناردرکهداردنیزفرعیعنوانهای

نگارش-3
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:داردعهدهبهاصلیوظیفهسهپاراگرافهر
.نوشتهاصلیفکروموضوعبهخوانندهتوجهجلب-الف
.اوعالقهقطعوخوانندهفکرانحرافازجلوگیریبرایبندهاکمكبهنوشتهاصلیفکرپرورش-ب
.نتیجهاعالم-ج

چندزء،جهراستممکنکرد،تقسیمفرعیاجزایبهراموضوعابتدابایدشود،انجامخوبنکتهسهایناینکهبرای
هایگزارشدرمعموالً.باشدداشتهپاراگراف

.آیدمینیزخالصهاحیاناًومقدمهپژوهشی،وتحلیلیهاینوشتهیاتوضیحی
.دادبایداختصاصنتیجهیاپیشنهادبهراپاراگرافیكحداقلگزارش،هرپایاندر

:ازاستعبارتآنفرعیاجزایباشد،انرژیوسوختدورنمایتحقیق،اصلیموضوعگاههرمثال،عنوانبه
مقدمه-
ایهستهانرژی-
(امواجانرژیومدوجذرانرژی-آبشارهاانرژی)آبیانرژی-
بادانرژی-
(گیاهانازالکلتهیهوحیواناتفضوالتازگازتهیه)بیوگازانرژی-
(االرضیتحتحرارتینیروی)ژئوترمالانرژی-
...غیرهوسنگذغالگاز،نفت،مانندفسیلیسوختهای-
نتیجه-

نگارش-3
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پاراگرافیابندازاستفادهفواید

.یکنواختیشکستن.1
.موضوعبندیتقسیمدرکبهکمك.2
.موضوعکلازجزئیساختنمشخص.3
.دیدنبهتربرایسفیدفاصلهگذاشتن.4
.فرعیموضوعاتیاموضوعتغییربهخوانندهتوجهجلب.5
.مطلبهربهمراجعهآسانی.6

نگارش-3
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.گرددمیشاملرانویسیگزارشچهارممرحلهشود،مینظرتجدیدوانتقادبررسی،صرفکهزمانیمدت
ازرحط)وشدهآوریجمعاطالعاتاساسبرمربوطه،فکریجریاناتتمامیورسیدپایانبهنگارشکارآنکهازبعد

بهنوبتآمدکاغذرویبرشدهتنظیمپیش
(اند؟شدهتهنوشهمبامرتبطوهمدنبالبهمطالبآیاکهببینیموباشیمداشتهآنبردوبارهمروریکهرسدمیاین

آیاکنیم؟عوضرابندهاجایکههستاحتیاجآیا
شده،تهنوشمطالبآیااست؟شدهاستفادهجابهودرستیبهگذاریعالمتازآیااند؟شدهرعایتتماماًنگارشاصول

بهآیاباشند؟میدرستوکوتاهساده،صریح،
رعایتماگزارشدراست،مطرحنویسیگزارشمورددرکهآنچهباالخرهواست؟شدهتوجهکلماتصحیحامالء

نقائصییانقصیچنانچهوخیر؟یااستگردیده
.ننمایدایجادرامشکلیوبودهاشکالازخالیماگزارشتاپردازیممیآنهااصالحبهبود،کاردر
ورودهدربهگزارشنویسندهزحماتاستممکنآمده،درنگارشبهآنچهنظرتجدیدوارزیابیبدونحقیقتدر

.نگرددعایدمطلوبنتیجه
رحلهمباراایمرحلهونمایدپیرویآنهاازدرستیبهشخصاگر.استناپذیراجتنابمذکور،مرحلهچهارازپیروی

کهشدخواهدمتوجهنکند،مخلوطدیگر
ققتحاستشدهنوشتهمنظوربدانکهراهدفیتواندمیواستبرخوردارایهوشمندانهشکلوطرحازگزارشش

تجدیدوانتقادوبررسیهنگامبهدقیقتوجه.بخشد
.گرددمیاوپیشرفتموجبنویسدمیشخصآنچهدرنظر

تجدید نظر–4
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نوشتهدرنظرتجدیدومروربرایپرسشنامه

:اولنظرتجدید
:کنیدبررسیمندرجهموادومطالبنظرازراگزارش

باشد؟میکافیاطالعاتحاویآیا-
آیا مثالهای بیشتر الزم است؟-
آیا حقایق، نیاز به شرح بیشتری دارد؟-
آیا منابع اطالعاتی، بهترین منابع قابل دسترس است؟-
آیا بیشتر از اندازه مطلب گنجانیده شده است؟-
آیا نوشته منطقی می باشد؟-

تجدید نظر دوم
:گزارش را از نظر مؤثر بودن و ترتیب کلی آن بررسی کنید

آیا موضوع به طور واضح بیان شده است؟-
آیا موضوع به مراحل و روشن تقسیم شده است؟-
آیا ربط بین مراحل واضح است؟-

تجدید نظر–4
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نوشتهدرنظرتجدیدومروربرایپرسشنامه

تجدید نظر سوم
:نوشته را از نظر جمله بندی، انتخاب لغت، طرز تحریر، نشانه گذاری و شیوه خط فارسی بررسی کنید

آیا جمله ها صحیح و مؤثر می باشند؟-
آیا با ایجاد تنوع در طول جمله، از یکنواختی احتراز شده است؟-
آیا کلمات به جای اینکه مفاهیم کشدار و مهم داشته باشند، دارای معانی قطعی و روشن هستند؟-
آیا اسلوب تحریر، مناسب است؟-
ها را بهتر آیا با حذف زائد و تعویض افعالی که در وجه مفعولی به کار رفته اند به افعال در وجه فاعلی، می توان جمله-

و روشن تر نمود؟
آیا اصول و قواعد نشانه گذاری و شیوه خط فارسی در گزارش به صورتی رعایت شده است؟-

تجدید نظر–4
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گزارشیکنکاتضعف

.شودمیگزارشنارساییموجبکهسبكوبندیجملهوانشاءضعف.1
.سازدمیکنندهگمراهومغشوشراگزارشکهموضوعاتبندیپاراگرافوبندیفصلنظرازغلطترکیب.2
.استکافیغیرومشکوکیاآمیزاشتباهگزارشارایهاشنتیجهکهاصولیغیرونادرستتحقیقروش.3
فردسرنوشتودهدجلوهوارونهراحقیقتیکهبساایوسازدمیواردخللگزارشبهکهمطالبارایهدردقتعدم.4

.سازددگرگونراافرادییا

تجدید نظر–4
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:فصل دوم
آراستن گزارش
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ازکندشتیبانیپراشمابحثکهبصریامکاناتکردنبناونظرموردنکاترویبیشترتأکیدبرایگزارشیكآراستن
.استنویسیگزارشمهمهایتکنیك

:آیدمیفراهمزیرمواردازجابهاستفادهطریقازگزارشبرایمناسبطراحی
کوچكتوپرهایمربعیاهادایرهازاستفاده-
هانوشتهزیرکشیدنخط-
رنگپروبزرگحروفازاستفاده-
بندیعنوان-
مؤثربصریامکانات-
مطالبازهاگیرینتیجهبعضیبرتأکید-
پیچیدههایپایهسازماندهیونمایش-

وانعنورنگپروبزرگحروفازاستفادهها،نوشتهزیرکشیدنخطتوپر،هایمربعیاهادایرهمثلنگارشابزار
:زیرا.کندکمكخوانندهتوجهوتمرکزبهتواندمیبندی

.کنندمیتقویترااصلینکات■
.نمایدمیتأکیدبحثمنطقیگیریشکلبر■
.بخشندمیبهبودراصفحهیكنمایشوکنندمیتفکیكراطوالنیهایبخش■
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نکتهدویایكتنهابوده،کنندهپشتیبانیعباراتمتن،اکثربلند،گزارشیكازبخشهردروکوتاهیادداشتهردر
آنخوانندهخواهدمینویسندهکهاستاصلی

میشاننرابحثتداوموتوسعهدهند،میساختاروشکلموضوعبهکههستندنکاتیاینها.باشدداشتهخاطربهرا
کردنرها.کنندمیخالصهراقبلیبحثیادهند،

.کندمیتررنگکمراآنهااهمیتمتن،بدنهدرمعمولیصورتبهنکاتاین
ارشگزاصلینکاتسمتبهراخوانندهرنگ،پروبزرگحروفجمالت،زیرکشیدنخطتوپر،هایمربعیاهادایره

بهکنیدمیانتخابکهابزاری.کشاندمی
.داردبستگیسازیدبیانخواهیدمیکهاینکته
ازبیشتررویرببخواهیدکهدارندراتأثیربیشترینوقتیتوپرمربعهاییاوهادایره«کمتریاخطیكعبارت».باشد

کههنگامیطورهمینوکنید،تأکیدادعایك
وردمگزارشدررفتهکاربهعناوینکردنمشخصبرایکنندهآغازعبارتیكدراستممکنعالیماینهمچنین

.گیرندقراراستفاده

کتهنکهکهاستمناسبوقتیخصوصبهروشاین.استخوانندهتوجهبرایدیگریراهعبارتهازیرکشیدنخط
.بماندپنهانخوانندهنظرازپاراگرافجمالتوعبارتهامیاندرنویسندهنظرموردبرجسته

شدهیکشخطآنهازیرکههاییایدهونظراتهمهبایدکشید،میخطبخشیكدرنظراتازیکسریزیرکهوقتی
.باشندداشتهقرارنویسیخالصهازسطحیكدروبودهمساویاهمیتدارای

تقویت نکات اصلی–1
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رانمتکرده،جلبراخوانندهتوجهرنگپروبزرگحروفوتوپرهایمربعیاوهادایرهازاستفادهمثلبندیعنوان
بهبندیعنواناینکهبرعالوه.کندمیتقسیم

گویدمیآنهابهواستآغازحالدرجدیدموضوعیكکهدهدمیخوانندهبهراهوشیاریاینراهنما،عالیمعنوان
گزارشدیگربخشهایبهموضوع،چگونهکه
.یگرددممربوط
رانعناویفقطمدیراناغلبچون.دهدمینشانرابحثچارچوبخوانندهبهها،نوشتهمناسبومعقولبندیعنوان

برایآنهاازخردمندنویسندهیكخوانند،می
.کندمیاستفادهخودگزارشاصلینکاتساخت

هایواژهایدارنبایدعناوین،این،برعالوه.باشداستنتاجقابلبحثوسیلهبهکهباشدفعلیشاملبایدعنوانهر
آیدمیعنوانازبعدکهمتنیدرشدهتعریف

.باشند
باشند،اشتهدهمسنگیفرموقالببایدعنوان،هردرعنوانهازیروعناویندیگرعبارتبهباشند،همسنگبایدعناوین
ونزدیكبخشهایدرعناوینسادهبیانبه
.هستندمرتبطیکدیگربهبخشهاآنکهدهندنشانتاباشندمشابهساختاریلحاظازبایدوابسته،

کمک به خواننده برای دنبال کردن بحث
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ممکناگرتوانیدمی.کندمیسرگردانراخوانندهافکارهامتناین.استکنندهکسلپیوسته،متنیكهایصفحه
آنهاوتهشکسنمودارها،یاهاجدولصورتبهاطالعاتازبعضیگذاشتنبایاوعناویندادنقرارباراصفحهباشد

بهراشماالبمطآرایشنحوهجهت،بیکردنزیباکهدهیداجازهنبایدالبته.برهانیدکنندهخستهپیوستگیازرا
.دهدسوقبحثانحرافیافرعینکاتبرتأکیدسمت

کهاستمهمدارد،شماپیامبهتررساندنوخوانندهداشتنتمرکزدرمهمینقشنگارشتکنیکهایوابزارکهآنجااز
.باشیدداشتهرادقتکمالآنهاازاستفادهدر

رجسته،بنکاتوعناوینمروریاگزارشبهکردننگاهناقدانهباوسرعتبازمینه،ایندرراخودتوفیقتوانیدمی
.کنیدارزیابی

است؟جذابهاصفحهآیا-
کند؟میمطرحراموضوععناوین،آیا-
اند؟شدهبرجستهمتنبدنهدر-بیاوردخاطربهبایدخوانندهکه-اصلینکاتآیا-

:ببیندوکنید،بازنگریراخودهاییادداشتیاهاگزارشازبعضی
رایبرنگپروبزرگحروفیاهاعبارتبعضیزیرکشیخطسیاه،توپرهایمربعیاوهادایرهازتوانیدمیآیا-

کنید؟استفادهبهترتأکید
است؟سازگارنمایشنحوهآیا-
کند؟تغییرهاعنوانازچیكهیاستالزمآیا-
ببخشید؟دبهبواصلینکاتبرتأکیدباآنراتوانیدمیآیابخوانید،هستیدنوشتنحالدراکنونهمکهراچیزی-
چطور؟افزودنبا-

جذاب کردن موضوع
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ولندبگزارشهردرضروریبخشی-شودمینامیدهنمودارعموماًمدیریتبهمربوطهایگزارشدرکه-بصرینکات
.تاسنویسگزارشیكعنوانبهشماوظیفهازبخشینکاتاینطراحی.استکوتاههایگزارشازبسیاری

ازیبخشعنوانبه-استدیاگرامهاشاملکه-رانمودارهایاهاجدولمدیریت،مسائلزمینهدرنویسندگانازخیلی
یاومهمروابطکشفدرنمودارهاوهاجدولاینکهانددریافتهنویسندگان.سازندمیمطرحمسألهحلفرآیند
.کندمیزیادیکمكآنهابهشدند،میگرفتهنادیدهصورتاینغیردرکهروندهاییبودندارمعنی

حلابزارعنوانبهآنهاازاگرحتیکنند،مینویسپیشنمودارهاییاولیه،متننوشتنازقبلتجربه،بانویسانگزارش
.نکننداستفادهمسأله

مودارنباکهوقتی.کنیدکنترلراگیرینتیجهکهدهدمیاجازهشمابهمرحلهایندرهاجدولونمودارهاساختن
غیرحتییاشده،رنگکماید،کردهبناآنرویراخودبحثازقسمتیکهارتباطیاستممکنکنیدمیکار

:بایدنمودارهاازاستفادهمؤثرترینبرای.آیدنظربهمعقول
.بگیریدکاربههوشیاریوزیرکیباراآنها-
.کنیدانتخابرامناسبشکلوفرم-
.استمهمنمودارچرابگوییدخوانندهبه-
.نماییدحفظراآنسادگی-
.بزنیدپیوندمتنبهراآنولیگویاستتنهاییبهنمودارکهکنیدحاصلاطمینان-
.نکندراهنماییاشتباهنمودار،کنیدکنترل-
.کنیدارزیابیراشدهتکمیلمحصول-

جدول ها و نمودارها-ساختن نکات بصری
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برای گزارش خود یک نمودار رسم کنید
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:فصل سوم
آیین نگارش
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.باشدمیمقصودآناداریابزارزبان،وکند،میاستفادهمقصودبیانبرایخودعاطفهنیرویازانسان
کهیکلماتباراخودپیغامهایوفهمانیممیدیگرانبهراخودذهنیهایمفهوموهدفهانوشتن،وزبانوسیلهبهما

منتقلهاآنبهداریم،خودملیزبانگنجینهدر
االتحازبعضیبراینگارش،درچهوتلفظدرچهخود،ترکیبیوسعتهمهباکلمات،والفاظاینولیسازیم،می

و.هستندنارساوناتوانذهنی،مفاهیمودرونی
چشم،اراتاشوصداطنینگفتار،لحنآهنگ،کششازتلفظمرحلهدرناگزیریمناتوانیونارساییاینجبرانبرای

عضالتانبساطوانقباضوصورتوسردست،
گزینجایراالمللیبینوجهانیدادیقراراشاراتوهانشانهنگارشمرحلهدرو.کنیماستفادهخودپیشانیوچهره

ونوشتهتصوربهرانکاتیوذهنیمفاهیمودرونیحالتآنهاکمكبهوسازیمکلماتوالفاظناتوانیونارسایی
.کندیمپیداخاصروانیوروحنگارش،هاینشانهازاستفادهبا.برسانیمخوانندهبهکرد،اداتواننمیکلمات

:استزیرشرحبهداردنویسیگزارشدربیشتریکاربردکههانشانهازبعضی

نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش
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(.)نقطه
میرااملکتوقفواست،کالمختموصوترشتهقطعهینشاننقطه،،«آمددانشگاهبهگذشتهروزاستاد».نقطه

مثلدارد؛میاعالمراجملهیكپایانورساند
.ام.بی.آیمثلرود،میبکارنیزنامهاستاختصارینشانهکهحروفیازبعد

سرکجیا(،)ویرگولیافاصلهنشانه
راگ:مثالگذاریم،میویرگولکنداقتضاءراکوتاهیدرنگومکثمطالب،معنیکهجاهرکالمرشتهطولدر

اینبرایزیاد،احتمالبهبود،آمدهموقعبهبرادرتان
.شدمیانتخابمورد

(؛)نقطهباسرکجیاویرگولبانقطه
مطلبلیوشدهتمامجملهکهموقعیدرمعموالًواستنقطهازترکوتاهوویرگولازبلندتردرنگینشانهعالمت،این

.شودمیاستفادهداردادامه

.فتگمیمزاحوشوخیقالبدرراخودحرفنبود،مناسبزمانبرحاکمولیبود؛ایوارستهدانشمندزاکانیعبید
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(:)بیانیدونقطه
.باشدمینقطهازتربلندمکثینشانهنقطهدو.رودمیبکارمطالببیشترتوضیحهنگام،واستشرحنشانهنقطهدو

ازاسالمیجمهوریهواپیمایحرکتساعات:مثال
18ساعتهفته؛ایامتمام:مشهدبهتهران

(...)تعلیقنشانهیانقطهسه
.ودشمی...وفسادبروزموجباجتماعدرفرهنگیفقر:مثال.شودمیاستفادهکلمهیكحذفهنگامبهنقطهسه

(........)نقطهچند
.باشدمیجملهچندیایكحذفنشانهنقطهچند
:مثال

استهوسبهشتتهمیاگرخواجهای
استدسترسترااگربکنخیرات
باشایمنبروایکردهچوخیرات

استبس........................خانهدر
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(_)بلندتیره
وشکوهباکه_آنزیبایمناظروکوهستان:مانند.معترضهجملهقیدومطلبقطعبرایاستتفکیكنشانهبلندتیره

.کردآسودهاعصابدردازمرا_استانگیزدل

(______)کشیدهخط
شود،میردهببکارماشینییانوشتهدستازاعمنوشتهازقسمتیکردنمشخصیانمودنبرجستهبرایکشیدهخط

.گرددمیاستفادهنوشتهازمقدارآنبهبخشیدناهمیتبرایو

()گریزنمایاکماندو
جمالتایکلماتازبعضیجداکردنبراینیزواستخارجبحثازکهایجملهذکریااضافیتوضیحبرایعالمتاین

.رودمیبکار
همکارفانهمتأس)یکنندمصحبتمنطقیدانشمنداناغلب.داردمیواکردنفکردرستبهراانسانمنطقعلم:مانند

.استآنهاکمالوشخصیتنشانهخوداینکه(ندارداطالعیمنطقازوجههیچبهمن
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[]نماافزودهنبش،دوقالب،
قلمازیاوداشتهکمواژهدویایكکهینماییممبرخوردجمالتیبههانوشتهدرگاهی.استالحاقنشانهعالمتاین

جملهدرنارساییباعثکمبودایناست،افتاده
ابراشدهافزودهواژه.گرددتکمیلنظرموردواژهافزودنباجملهآنکند،میایجابهانارساییاینرفعشود،می

کنیم؛میمشخصقالبداخلدرنوشتن

مانند،
بهناگفته[حال]هیچبهکهنبشتنبهنبایدخوداین
.استافزودهاصلیمتنبهمصححرا“حال”کلمهآندرکه

قولنقلنشانه/گیومه«»
مینقلمنبعییاشخصازمستقیماًکهسخنیپایانوغازآدرواستقولنقلنشانهپیداستاسمشازکههمانطور

بهنفعیوجودشازکهاستکسیمردمبهترین»:فرمایندمی(ع)جوادامامحضرت:مانندگیردمیقرارشود،
«.برسدخدابندگان

نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش

گزارش نویسی: 8فصل 



()*ستارهیك
میبردهارکبههنگامیپاورقیبهتوجههینشاناست،صفحهذیلبهکنندهمطالعهنظروتوجهجلببرایستارهیك

ازگنجاند،بنوشتهداخلدرراآنتواندنمینویسندهیاواست،خارجنوشتهروالوسیاقازمطالبیبیانکهشود
هلویپدرستارهیكدرجبامواردگونهایندر.بگذاردناگفتهیاکندرهاتواندنمیرانظرموردموضوعطرفی
ازبعد،صفحهذیلدرکهترتیباینبه.کندمیجلبصفحهذیلیحاشیهبهراخوانندهتوجهکلمهیاجمله

.شودمیارایهالزمتوضیحستارهعالمت

(**)ستارهدو
همموازیکهرهستادونشانهازنویسندهاست،گردیدهدرجنوشتهیاکتابدرقبالًکهمطلبیتکرارازاحترازمنظوربه

درقبالًنظرموردمطلبکهدهدمیتوجهخوانندهبهنشانه،اینقیدباکهترتیببدین.کندمیاستفادهدادهقرار
.کندمراجعهآنبهکهشدهدرجپیشینصفحات

(***)ستارهسه
بدینملعنحوه.شودمیاستفادهسخنسیاقکلیتغییریاونوشتهروالتغییردادننشانمنظوربهعالمتایناز

وسطدرراستارهسهعالمتوکندمیآغازرابعدینوشتهفاصله،سطر3باودادهپایانراجملهکهاستترتیب
.دهدمیقرارشدهایجادفاصله
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نویسیآسانوخوانیآساناصل–1

(رویهوحدت)قواعدیکنواختیاصل–2

(صد...برگزاری)اشهراختیاراصل–3

(ایکلمهدرون-ایکلمهمیان)گذاریفاصله–4

(پیشنهاد–کارخانه)فارسیکلماتبندیجمع–5

صفتبودنمفرد–6

خوبمعلم...سودمندکتاب(موصوفنهشودمیاضافهصفتآخربه)نکرهی–7

“را”عالمت–8
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نویسیسرهموجدقواعد–9

به/ب

بی

معدودوعدد

ترین/تر

را

همی/می

هم

نداحرف

اصول صحیح نگارش
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