دوره آموزشی مهارت های مکاتبات اداری

محمدرضا شمشیرگر

کارشناسی مدیریت دولتی – دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک – دانشگاه پیام نور تهران
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه تهران
مدیرعامل شرکت یادگار درخشان آریا ( -1382ادامه دارد)
روزنامه نگاری تجربی و حرفه ای ()1376-1388
مدرس کارگاه های آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشگاه های:

پیام نور طبس  ،1390شاهد  ،1390ایالم  ،1390صنعتی ارومیه  ،1390تهران  ،1390بین المللی امام خمینی  ،1390خوارزمی  ،1390صنعتی اصفهان  ،1390ولیعصر
(عج) رفسنجان  ،1390شهیدبهشتی  ،1391کردستان  ،1392علوم اقتصادی  ،1392پیام نور گیالن  ،1392پیام نور لرستان  ،1392پیام نور هرمزگان  ،1392پیام نور قم
 ،1392پیام نور زنجان  ،1392تربیت مدرس  ،1392صنعتی خاتم االنبیا (ص)  ،1392صنعتی شریف  ،1392حصرت معصومه (س) قم  ،1392تبریز 1393
مدرس دوره های آموزشی در سازمان ها:

کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ()1391؛
کارشناسان ستادی شهرداری مناطق  11 ،5 ،3و 12
کارشناسان اداری شرکت گاز استان تهران ()1393؛ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا ()1393
اداره کل بیمه سالمت استان تهران (.)1393
بانک کشاورزی استان تهران ()1394؛ شرکت گلدیران (نمایندگی  LGدر ایران) ()1394؛ شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان ()1394
مدرس درس «مدیریت کانال های توزیع» دوره  MBAدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ()1393 – 1394

مترجم کتاب  90روز نخست یک مدیر ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی1390 ،
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی چالش های یادگیری کارآفرینان در مراحل مختلف راه اندازی کسب و کار (بهمن )1390

انواع مکاتبات اداری

مهارت های مکاتبات اداری

نامه نگاری رسمی درون و برون سازمانی

مستندسازی مکتوب رویدادها

یادداشت و درخواست های اداری

انشاء نویسی و متون طوالنی

نگارش صورتجلسات

تسلط بر کاربری و آشنایی با امکانات MS Word

آشنایی با اصول نگارشی و ویراستاری

گزارش نویسی

اصول بایگانی مکاتبات و طبقه بندی اسناد

فرم های اداری

مکاتبات الکترونیکی (اتوماسیون و اینترنت)

آنچه در این درس گفته می شود
برخی از استانداردها و عرف های حاکم بر مکاتبات اداری است
اما
الزم است رویه های سازمان خود را در نظر بگیرید

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

ضرورت وجود ارتباط در سازمان
ارتباطات رکن اساسی و حیاتی هر سازمان است و بی آن باید از مرگ آن ساختار سخن گفت؛ چراکه میزان پویایی و
پیشرفت یا ایستایی و پسرفت هر سازمانی با نحوة ارتباطات داخلی یا خارجی آن بستگی دارد.

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

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

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

مقایسه انواع ارتباط در سازمان ها
ارتباطات کتبی:
نامه نگاری داخلی مجموعه (درخواست ها ،گزارش ها و )...
نامه نگاری با واحدهای خارج از مجموعه
ارجاع درخواست ارباب رجوع از طریق نظر کارشناسی ،پاراف و ...

ارتباطات شفاهی:
ارتباط تلفنی با  )1ارباب رجوع )2 ،همکاران )3 ،واحدهای خارج از مجموعه
ارتباط حضوری  )1پاسخ به ارباب رجوع  )2جلسه با همکاران  )3مذاکره با نمایندگان واحدهای خارج از مجموعه

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

مقایسه انواع ارتباط در سازمان ها
کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه نیافته

کتبی

بیش از %70

کمتر از %30

شفاهی

کمتر از %30

بیش از %70

اقدامات کاهش ارتباطات شفاهی:
 اجبار بر استفاده از اتوماسیون اداری حتی در مکاتبات داخلی
 ضبط مکالمات تلفنی به منظور مستندسازی (مرحله میان شفاهی و کتبی)

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

دالیل برتری ارتباطات نوشتاری
 سندیت داشتن و مراجعه به آن در صورت بروز دعوای حقوقی

 قابلیت حفظ و نگهداری نوشته و ایجاد سابقه درباره اتفاقات سازمانی
 زبان مشترک ارتباطات جامعه
 جلوگیری از بروز انواع اشتباهات در سازمان ناشی از فقدان دستور یا پیام اشتباه


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

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

دالیل برتری ارتباطات نوشتاری
طوالنیترین آیه قرآن = آیه  282سوره بقره
اى کسانى که ایمان آوردهاید ،هر گاه به وامى تا سررسیدى معین ،با یکدیگر معامله کردید ،آن را بنویسید .و باید
نویسندهاى (صورت معامله را) بر اساس عدالت ،میان شما بنویسد .و هیچ نویسندهاى نباید از نوشتن خوددارى کند؛
همان گونه (و به شکرانه آن) که خدا او را آموزش داده است .و کسى که بدهکار است باید امال کند ،و او (=نویسنده)
بنویسد .و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید ،و از آن ،چیزى نکاهد .پس اگر کسى که حق بر ذمه اوست ،سفیه یا
ناتوان است ،یا خود نمىتواند امال کند ،پس ولىّ او باید با (رعایت) عدالت ،امال نماید .و دو شاهد از مردانتان را به
شهادت طلبید ،پس اگر دو مرد نبودند ،مردى را با دو زن ،از میان گواهانى که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه
بگیرید) ،تا (اگر) یکى از آن دو (زن) فراموش کرد( ،زنِ) دیگر ،وى را یادآورى کند .و چون گواهان احضار شوند ،نباید
خوددارى ورزند .و از نوشتن (بدهى) چه خرد باشد یا بزرگ ،ملول نشوید ،تا سررسیدش (فرا رسد) .این (نوشتنِ) شما،
نزد خدا عادالنهتر ،و براى شهادت استوارتر ،و براى اینکه دچار شك نشوید (به احتیاط) نزدیکتر است ،مگر آنکه داد و
ستدى نقدى باشد که آن را میان خود (دست به دست) برگزار مىکنید؛ در این صورت ،بر شما گناهى نیست که آن
را ننویسید .و (در هر حال) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید .و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند ،و اگر
چنین کنید ،از نافرمانى شما خواهد بود .و از خدا پروا کنید ،و خدا (بدین گونه) به شما آموزش مىدهد ،و خدا به هر
چیزى داناست.

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

بعد قانونی نوشته
نوشته در ایران جنبه سند دارد .از طرفی سابقه اموری که در سازمان انجام می شود
باید برای استفاده های بعدی و یا استناد نگهداری گردد.

ماده  1284قانون مدنی :سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع
قابل استناد باشد.
ماده 1286قانون مدنی :سند بر دو نوع است :رسمی و عادی
ماده  1287قانون مدنی :اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد
رسمی و یا در نزد مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی
تنظیم شده باشد رسمی است.
ماده  1288قانون مدنی :مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده  1289قانون مدنی :غیر از اسناد مذکور در ماده  1287سایر اسناد عادی است.

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

اگر رئیس (مدیر) شما دستوری خالف
ضوابط و دستورالعمل های موجود مجموعه
به شما داده و انتظار اجرای آن را داشته
باشد ،چه خواهید کرد؟

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

بعد قانونی نوشته
ماده  54قانون استخدام کشوری:
مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت
نماید.
اگر مستخدم حکم یا امر مافوق را بر خالف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت
دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهد.

در صورتی که بعد از این اطالع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تائید کرد مستخدم مکلف به اجرای
دستور صادره خواهد بود.

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

بعد قانونی نوشته
اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد ومکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با
این زبان و خط باشد ولی استفادهاز زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس
ادبیاتآنها در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است.

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

اهداف مکاتبات اداری
نظم و ترتیب در گردش مکاتبات

رضایت ارباب رجوع در هنگام پیگیری

پیدایش اسناد و طبقات فعالیت های گذشته ی سازمان

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

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

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.

هیچ خرجی نمی تواند بدون دستور کتبی مقام صالحیت دار صورت بگیرد.
اگر هم شفاهی دستور پرداخت داده شود به منظور سرعت عمل است و
متعاقباً باید آن پرداخت به صورت کتبی مورد تأیید قرار بگیرد .بنابراین،
تمام نوشته هایی که در بردارنده ی یك یا دو پیام درباره ی امور مالی اند
باید سال ها حفظ شوند و به دادگاه ها و مراجع دیگر و حسابرسان ارائه
گردد.

هیچ کاری را بدون نامه یا گزارش در موسسات نمی توان به
صورت رسمی انجام داد
و
مهمترین وسیله هماهنگی در داخل و یا خارج از سازمان
نامه یا وسیله مکتوب دیگری مثل گزارش کار ،صورتجلسه،
آئین نامه ،بخشنامه و  ...است.

فصل  :1ضرورت مکاتبات اداری

مراحل مکاتبات اداری
 – 1مرحله ی تهیه ی مکتوب و نوشته(آیین نگارش مکاتبات اداری)
 – 2گردش تهیه ی مکتوب و نوشته (اداره ی امور دفتری)

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

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

مکاتبه
بیان کتبی مطلبی است که به وسیله آن  ،نظر و یا خواسته هایی به طرف مقابل که غایب است انتقال داده
و یا از او تقاضایی می شود.
به یکدیگر نامه نوشتن  - 2 .نامه نگاری  .ج  .مکاتبات ( .فرهنگ فارسی معین)
هم نویس (فرهنگ واژه های فارسی سره)

Correspondenc
ecommunication by exchange of letters.
a letter or letters that pass between correspondents
:

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

مکاتبات اداری
نوعی از مکاتبه است که بین دستگاه های اجرایی ،بخش خصوصی  ،اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق
نوشتن نامه و یا دادن پاسخ  ،بر اساس روش خاص انجام می شود.
مکاتبات اداری معموال جریانی دوطرفه و قالبی و از پیش تعیین شده است .از این رو هرگونه
شتابزدگی،اهمال و سطحی نگری در نگارش نه تنها به اهداف سازمان ضربه می زند ،صدماتی جبران
ناپذیر به حیثیت و پیشرفت آن سازمان وارد میسازد.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

نامه
نوشتاری که خطاب به یك شخص حقیقی یا حقوقی نوشته می شود.

(استاندارد شماره  379سازمان ملی استاندارد ایران)

نامه اداری
 نوشتاری که خطاب به یك شخص حقیقی یا حقوقی نوشته می شود و در بر دارنده موضوعی در ارتباط
با موسسه ،سازمان و  ...است( .استاندارد شماره  379سازمان ملی استاندارد ایران)

 مکاتبه اداری است حاوی مطالب اداری برای تبادل اطالعات و نظرات  ،اعالم خواسته ها و یا پیگیری و
اطالع از اقدامات انجام شده بین دو یا چند مرجع درون و برون سازمانی.
 تمام مکاتباتی که در داخل سازمان یا خارج از آن یا از سازمانی به سازمان دیگر ،به منظور انجام یافتن
کارهای اداری و در فرم مخصوص ،همراه با تشریفات اداری مبادله می شود ،نامه اداری نامیده می شود.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

گزارش
مکاتبه اداری است که از سوی واحدهای سازمانی و یا کارکنان زیر دست تهیه و طی آن خواسته ها یا
پیشنهادها و نظرات و یا نتیجه اقداماتی که در اجرای دستورات صادره انجام شده است ،برای آگاهی از
جریان امور و یا تصمیماتی که باید اتخاذ گردد ،به مقام باالتر ارائه می شود.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

دستورالعمل
مکاتبه اداری است که طی آن  ،مراحل انجام کار ،وظایف و مسئولیت واحدها و مراجعی از سازمان که
همکاری و هماهنگی آنها به منظور دستیابی به هدف یا اهداف خاص ضروری است ،تعیین و از سوی مقام
باالتر برای اجراء ابالغ می گردد .همچنین گاهی دستورالعمل در واحدهای موازی برای سایر واحدها ابالغ
می شود.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

دستور
مطلبی است که از سوی مقام باالتر ،به منظور اجراء به قسمت های تابعه ابالغ می گردد و به صورت کتبی
می باشد .الزم به ذکر است که دستور شفاهی دارای جایگاه اداری نمی باشد.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

بخشنامه
مطلبی است که جنبه عمومی دارد و از طرف مقام مسئول و ذیصالح به منظور آگاهی و یا اجراء برای
واحدها و کارکنان ذینفع یا ذیربط ارسال می گردد.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

اطالعیه
پیامی است در قالب آگهی که از طرق مختلف جهت اطالع کارکنان از رویدادهای سازمان اعالم می شود .

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

پیش نویس
نوشته ای است به شکل مکاتبه نهایی که به منظور تایید یا اظهارنظر و اصالحات احتمالی ،به مقام باالتر
ارائه می شود.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

پیوست (ضمیمه)
مدرکی است که امکان وارد کردن آن در متن نیست و بر حسب ضرورت  ،همراه نوشته اصلی ارسال
می گردد.

فصل  :2واژه شناسی مکاتبات اداری

یادداشت اداری
گاهی برای سرعت بخشیدن به جریان بعضی کارها از یادداشت اداری استفاده می شود .معموال در سیستم
اتوماسیون اداری از یادداشت اداری در بخش "شرح" استفاده می گردد

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

ارکان نامه اداری
ویژگی هایی که باعث مشخص شدن نامه های اداری از نامه های عادی می شوند،
عبارت اند از:
 سرلوحه و شماره و تاریخ
 عناوین گیرنده و فرستنده (و موضوع)
 متن
 امضا و مشخصات امضا کننده
فقدان هر یك از این موارد به رسمیت نامه (از جنبهی اداری) خلل وارد می کند.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه

منظور از گیرنده یا مخاطب نامه عبارت است از:
شخص،
مقام سازمانی،
واحد سازمانی یا
سازمان

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

که نامه به آن خطاب می شود.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه
متن نامه با خطاب قرار دادن گیرنده آغاز می شود
در مکاتبات نظامی که تا اندازه ای در سیستم مکاتبات سنتی ایران هم رایج شده بود ،گیرنده و فرستنده
در باالی نامه مشخص می شدند.

به:
از:
از:
به:

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه
در مکاتبات فعلی ،نام و سمت شخص قید می گردد:
جناب آقای محمدی
رئیس محترم شرکت گاز استان تهران
سرکار خانم علوی
معاون محترم مالی و اداری شهرداری منطقه 2

و در صورتی که نام وی را نداشته باشیم:
ریاست محترم سازمان آموزش و پروش استان فارس
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه
سمت :مدیر شرکت

سمت :رئیس جمهور

پست سازمانی :مدیریت شرکت

پست سازمانی :ریاست جمهوری

سمت :رئیس اداره

سمت :وزیر

پست سازمانی :ریاست اداره

پست سازمانی :وزارت

سمت :معاون سازمان
پست سازمانی :معاونت سازمان

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه
در صورتی که نامه دارای چند گیرنده با ذکر
نام افراد باشد:

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه
در صورتی که نامه دارای گیرندگان متعدد
بدون ذکر نام اشخاص باشد:

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه
در صورتی که نامه دارای گیرندگان متعدد
بدون ذکر نام اشخاص باشد:
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 – 1گیرنده نامه
ذکر عناوین و القاب و تعارفات متداول میان فرستنده و مخاطب
نامه به هیچ وجه ماشین نمی شود
و در صورت لزوم به وسیله ی امضا کننده به طور دستی به اول
جمالت مربوط به مخاطب نامه یا آغاز نامه ی وی قبل از امضا
اضافه می شود.
مثال:
استاد ارجمند
برادر عزیز
برادر بزرگوار
دانشمند گرامی
سرور ارجمند

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 1گیرنده نامه
قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

(مصوب  1388/12/16مجلس شورای اسالمی)

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر ،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین
میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید
رسمی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقالب فرهنگی میباشد.
مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ( )556فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی
محکوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی
مانند رادیو ،تلویزیون ،روزنامه ،مجله ،تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 2موضوع نامه
عبارت کوتاهی است که مشخص کننده «محتوا و منظور اصلی» نامه است.
متاسفانه در حال حاضر ،در تمام مکاتبات اداری موضوع نامه به صورت مشخص شده قید نمی گردد.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 2موضوع نامه
ویژگی های موضوع نامه:
« - 1موضوع» اصوالً در پایین نام گیرنده قید می شود.

 - 2با درج کلمه موضوع :و در ادامه آن ،در قالب یك عبارت بدون فعل موضوع را به صورت مختصر قید
میکنیم.
 - 3از ذکر «چند موضوع متفاوت» در یك نامه اداری اکیداً خودداری نمایید.
 - 4شفاف بودن موضوع نامه جهت ارجاع سریعتر
 - 5در نظر گرفتن «گیرنده»« ،فرستنده» و مراتب سازمانی در نوع نگارش موضوع

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 2موضوع نامه
الزم است همچنان که اختصار را رعایت می کنیم ،موضوع را کامل بیان کنیم؛
در غیر این صورت ،باعث صدور نامه های متعدد با موضوع یکسان خواهد شد.

موضوع :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

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (مقدمه)
سالم
با سالم
با عرض سالم
با سالم و احترام
سالم علیکم
با سالم و تحیت

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (مقدمه)
نامه ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
 – 1نامه دارای پیشینه
 – 1-1نامه بازگشتی (عطف)

نامه ای است که در پاسخ به یك نامه وارده نوشته می شود و در آن به منظور سهولت دسترسی به سوابق
مربوطه شماره و تاریخ نامه و یا نامه های مربوطه به موضوع  ،قبل از متن درج می گردد.

 – 1-2نامه پیرو

نامه ای است که به منظور پیگیری و یا ارسال اطالعات اضافی به دنبال نامه یا نامه های قبلی که در این
باره نوشته شده اند ارسال و برای تسهیل دستیابی به سوابق موضوع قبل از متن به شماره نامه یا نامه های
مزبور اشاره می گردد.

 – 2نامه بدون پیشینه (ابتدا به ساکن)
نامه ای است وارده و یا صادره که سابقه ی مکاتبات قبلی نداشته باشد.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (مقدمه)
 -1-3ضوابط نوشتن در نامه های بازگشت و پیرو:

بازگشت به نامه شماره  94253مورخ  1394/02/18در خصوص اعالم اسامی همکاران واجد شرایط اخذ
تسهیالت ،به اطالع می رساند ...
پیرو نامه شماره /5824الف مورخ  1394/03/25در رابطه با طرح بهینه سازی نیروی انسانی ،بدین وسیله
درخواست می گردد تا در صورت صالحدید ...

نکته:
نامه پیرو ممکن است «پیرو مذاکرات» و نامه بازگشتی ممکن است «بازگشت به نامه فرد دیگری» باشد.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (مقدمه)
 -2-3ضوابط نوشتن در نامه های ابتدا به ساکن:

در این نامه ها ،الزم است موضوع مورد نظر با توجه به دو محور «مبانی قانونی» و «تشریح وضعیت موضوع»
به صورت مختصر توضیح داده شود.
 اشاره به مصوبات ،آیین نامه ها و در مجموع مواد قانونی سبب تسهیل در پذیرش درخواست (به خصوص از نوع
مالی) خواهد شد.

 در موارد شخصی ،اشاره به وضعیت فعلی ،جایگاه شغلی و  ...موجب روشن تر شدن ذهنیت مخاطب خواهد شد.

بهتر است متن آغاز نامه در قالب یك پاراگراف شامل  2تا  3خط باشد.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (مقدمه)
 -2-3ضوابط نوشتن در نامه های ابتدا به ساکن:
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.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (اصل پیام)
در این قسمت ،به بیان اصل موضوع پرداخته می شود و درخواست یا مورد مطرح می شود.

این قسمت معموالً طوالنی ترین بخش نامه است و به اصل موضوع متناسب با مقدمه ای که ذکر شده
پرداخته می شود.
بیان موضوع اصلی در نامه و اشاره به موضوعات فرعی در دنباله آن بر اساس اهمیت و اولویت
بیان مطلب به شیوه روشن ،مختصر و صریح
پرهیز از تفصیل ،اطاله کالم و توضیحات اضافی خسته کننده (در صورت نیاز به توضیح :گزارش)

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (اختتام مطلب و نتیجه گیری)
بخش پایانی نامه ،شامل موارد زیر می گردد:

 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

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (اختتام مطلب و نتیجه گیری)
در قسمت پایانی نامه ،ضمن نتیجه گیری ،اصل درخواست مطرح می گردد و ترغیب اقدام
کننده جهت سرعت بخشیدن به انجام درخواست و ارسال پاسخ است.
لذا به پیوست یك نسخه از برنامههای مورد اشاره جهت هر گونه بهرهبرداری تقدیم میگردد.
لذا در فرصت باقیمانده ضروری به نظر میرسد ...
لذا از جنابعالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتتان خواهشمندم برای حل این مشکل  ،هرگونه
که صالح میدانید اقدام مؤثری بنمایید.

در پایان از محضر آن مقام عالی استدعا دارد دستور فرمایید تا در دراستای . ....
نکته آخر این که شایسته است ...
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید  ،اقدام الزم معمول و نتیجه را اعالم فرمایند.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 3متن نامه (اختتام مطلب و نتیجه گیری)
در پایان این قسمت ،مراتب تشکر و سپاس نیز بیان خواهد شد.
پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را داریم.
به امید سعادت و نیكبختی جنابعالی و دیگر همکاران محترم مجموعه.
امید است که این همکاری زمینه ساز توسعه فرهنگی جامعه گردد.
تسریع در ارسال پاسخ موجب کمال امتنان است
خواهشمند است در صورت امکان با درخواست اینجانب موافقت گردد.

با تشکر از شما

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 4امضاء
فردی حق امضای نامه را دارد که در مجموعه صاحب امضا باشد یا امضاء از طرف از سوی فردی که حق
امضا به وی تفویض شده باشد.
امضای نامه باید توسط فردی ترجیحاً همرده (برای نامه های خارج از سازمان) صورت بگیرد.
در امضا نامه ،ابتدا نام فرد و در سطر پایین ،سمت وی قید می گردد.
رکن اساسی هر نامه امضای آن است.
نامه بدون امضا سندیت ندارد و
نمی تواند در جریان کار اداری قرار گیرد.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 4امضاء
وقتی نامه روی سربرگ است ،سمت
کامل در پایین امضا قید نمی گردد.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 4امضاء
در مجموع امضاء دارای سه رکن می باشد:
نام فرد امضاء کننده
سمت فرد امضاء کننده
خط امضاء

امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم عالمت خاص که نشانه هویت صاحب
عالمت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و
مانند آنها است.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 4امضاء
خطوط امضا نباید روی نام و سمت امضا کننده را بپوشاند.درنوشته های اداری عناوین و القاب درمحل امضا درج نمی شود . هیچ گونه عبارت اعم از تشکر  ،احترام و آرزوی سالمتی درمحل امضا نوشته نشود این گونه عباراتدرانتهای متن قرارداده می شود.

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 5رونوشت
 در مواقعی که غیر از مخاطب اصلی افراد دیگری باید از متن نامه به دالیل خاصی اطالعداشته باشند و یا در انجام درخواست نقش بر عهده آنان باشد.
 در آخر نامه و بعد از امضاء با ذکر واژه "رونوشت به ":نام و نام خانوادگی و یا عنوان واحدسازمانی نوشته شده و وظیفه و کاری را که باید بر عهده داشته باشد قید میگردد.

در صورت وجود چند نفر گیرنده رونوشت ،به ترتیب مقام قید می گردند.
در صورت همتراز بودن گیرندگان رونوشت ،به ترتیب حروف الفبا قید می گردند.
در جلوی گیرنده نسخه رونوشت ،با قلم تیك زده می شود.

نوع اقدام گیرنده رونوشت همانند نامه اصلی نوشته شود.

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

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

سرلوحه

گیرنده
مقدمه
اصل پیام
اختتام
امضاء

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 6عبارات استاندارد در مکاتبات اداری
 -1-6در مورد بیان مطلب
به مقامات باالتر:
به استحضار می رساند
به مقامات مساوی:
به آگاهی می رساند
به مقامات پآیین تر:
ابالغ می گردد – به اطالع می رساند

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 6عبارات استاندارد در مکاتبات اداری
 -2-6در مورد تقاضای انجام کار یا دستور اجرای کار
به مقامات باالتر:
خواهشمند است
به مقامات مساوی:
مقتضی است
به مقامات پآیین تر:
شایسته است

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 6عبارات استاندارد در مکاتبات اداری
 -3-6در مورد توجه و آگاهی
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

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 6عبارات استاندارد در مکاتبات اداری
 -4-6در مورد اشاره به پیوست ها
به مقامات باالتر:
تقدیم می گردد
به مقامات مساوی:
ارسال می گردد
به مقامات پآیین تر:
ارسال می گردد

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

سالم ...

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

امضاء ...

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

نام ...

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

امضاء ...

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

حاشیه نگاری ...

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

متن ...

فصل  :3شیوه نگارش متن نامه اداری

 – 7مرور چند نامه اداری

پیوست ...
امضاء ...

پاراگراف...
احتراماً،
مهر برجسته

تمرین عملی 1

( 10دقیقه)

 - 1نامه ای خطاب به معاون مالی و اداری (پشتیبانی) مجموعه
خود بنویسید و درخواست کنید تا با مرخصی شما به مدت 1
ماه در فصل پائیز موافقت کنند.
(این نامه ابتدا به ساکن محسوب می شود و باید مطابق آنچه
ذکر شد مقدمه آن را بنویسید)
رونوشت این نامه را برای رئیس واحد خود نیز ارسال نمایید.

 – 2فرض کنید که به پایان فصل تابستان نزدیك شده ایم و
نامه پیشین شما هنوز پاسخ داده نشده است.
نامه دیگری در پیگیری نامه پیشین بنویسید.

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 1چارچوب سربرگ اداری
 -1-1سرلوحه
به کلیه نوشته ها و عالئم مندرج در باالی نوشته های اداری سرلوحه نامه گفته می شود.

معادل سرلوحه در نرم افزار  MS Wordبا عنوان  Headerشناخته می شود.
سرلوحه شامل موارد زیر است :
آرم ( نشان ):در سازمان ها و شرکت های دولتی :منظور آرم سازمان یا نشان جمهوری اسالمی ایران است که درباال سمت راست سر
برگ قرار دارد  .در مورد به کار بردن آرم جمهوری اسالمی ایران رعایت بخشنامه  47454-29/7/1363و دستورالعمل
مربوطه ضروری است .
در شرکت های خصوصی :منظور آرم شرکت مربوطه است.
نام وزارتخانه یا سازمان :
نام وزارتخانه یا سازمان یا شرکت درست در زیر نشان و یا آرم قرار می گیرد .
شرکت ها و موسساتی که تابع وزارتخانه یا سازمان دولتی می باشند  ،ابتدا نام وزارتخانه یا سازمان متبوع خود را درج
می نمایند.
-کلیه وزارتخانه های کشور از آرم نظام جمهوری اسالمی ایران استفاده می کنند.

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 1چارچوب سربرگ اداری
 -1-1سرلوحه

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

نکات:
علت رایج بودن باسمه تعالی
شیوه نوشتاری «بسمه تعالی» و «باسمه تعالی»
سربرگ فاقد این عبارات

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 1چارچوب سربرگ اداری
تاریخ:این کلمه درسمت چپ سرلوحه و محل درج نامه می باشد که باید صورت موسوم و با عدد نوشته
شود.

شماره:واژه «شماره» در زیرتاریخ قرار می گیرد و منظور شماره ردیف دفتر اندیکاتور سازمان فرستنده
است که درصورت پاسخ گویی به آن اشاره می شود.
بر هم خوردن ترتیب شماره ها و تاریخ ها
جا به جا شدن تاریخ و شماره

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 1چارچوب سربرگ اداری
پیوست :این واژه در زیرشماره درج می شود و در مقابل آن تعداد برگ های اسناد و اوراق و سایرمدارکی
که ممکن است همراه نامه ارسال شود  ،نوشته می شود.
نوشتن «دارد» در مقابل پیوست صحیح نیست و بهتر است مقدار و نوع مدارک همراه

نامه  ،در این قسمت به روشنی نوشته شود.



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

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 2اندازه و ابعاد نامه اداری

از سال  1346با بخش نامه نخست وزیری به شماره  46/02/03 1046ابعاد نامه ها به
دالیل ذیل استاندارد گردید.
 -1جلوگیری از ضایعات
 -2هماهنگی با سایر کشورها
 -3سهولت بایگانی
 -4دوام کاغذ

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 2اندازه و ابعاد نامه اداری

• کاغذ  A6ابعاد  148*105بدون سرلوحه و مخصوص یاداشت داخلی

• کاغذ  A5ابعاد  210*148مخصوص مطالب کمتر از  5سطر
• کاغذ  A4ابعاد  297*210مخصوص مطالب بیشتر از  5سطر
• کاغذ  A3ابعاد  420*297مخصوص جداول ،نمودارها و صورتهای مالی

• کاغذ  A2ابعاد  600*420مخصوص نمودارهای گرافیکی و نقشه ها

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 3نامه های طبقه بندی شده
این گونه مکاتبات به نامه های محرمانه معروف هستند و به  4دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از:
نامه های محرمانه  :دسترسی تا سطح رئیس اداره
نامه های محرمانه مستقیم :دسترسی در سطح مدیر کل ومعاونین سازمان
نامه های سری  :دسترسی در سطح معاونین وزیر
نامه های به کلی سری :دسترسی در سطح وزیر

کدام نامه ها و اسناد محرمانه هستند؟

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 4نامه های زمان بندی شده
نامه های عادی مسیر حرکت آن بر اساسعملکرد کاکنان سازمان و با توجه به حجم کار و روشهای جاری صورت می گیرد.
نامه های فوری و آنی نسبت به نامه های عادی از اقدامات تقدم دار برخوردار می شوند.
•

عادی

•

سریع
 -1فوری
 -2خیلی فوری
 -3آنی

 48ساعته
 24ساعته
به محض وصول

کلمه فوری فوری یا خیلی خیلی فوری بی مفهوم است.
تعیین ارجحیت با مقام ارجاع دهنده است.

فصل  :4ساختار نامه اداری

 – 4نامه های زمان بندی شده
شیوه تعیین زمان بندی

 -1درج قید فوریت.
 -2درج تاریخ و تعیین زمان خاص.
 -3نوع محتوا بیان کننده ارجحیت زمانی است.

درج قید فوریت بر روی نامه های سریع ضروری است.

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه
بخشنامه :

بخشنامه در لغت به معنی ” حکم یا دستوری که از طرف وزارتخانه یا موسسه ای در نسخه های متعدد می نویسند و به
شعب و کارمندان ابالغ می کنند“ (در قدیم به آن متحد المآل می گفتند) .تعریف بخشنامه در اصطالح اداری تقریبا
همان مفهوم لغوی آن است.

اهداف صدور بخشنامه:

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

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه
اجزای بخشنامه ،همان اجزای نامهی اداری است ،با این تفاوت که در بخش عنوان« ،به« ،»:از »:و «موضوع »:در هم
ادغام میشوند وتنها به ذکر«بخشنامه به »...بسنده میشود؛
مانند «بخشنامه به استانداریهای سراسر کشور».
اگر گیرندگان بخشنامه ،سازمانهای مختلف یا طبقههای متفاوتی باشند ،عنوان کلی سازمانها با رعایت اهمیت هر
یك ،به ترتیب ،نوشته میشود:
«بخشنامه به وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات دولتی و استانداریهای سراسر کشور».
میتوان واژهی بخشنامه را در وسط سطر و باالی نام گیرندگان قرار داد که زیباتر است و بیشتر جلب توجه میکند.

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه
نکته  .1هنگام نگارش بخشنامه ،باید سعی کرد تا از واژگان تخصصی کمتر استفاده شود و واژههای ساده به کار رود،
زیرا دانش مخاطبان یك بخشنامه در یك سطح نیست .استفاده از واژگان تخصصی ،فقط در صورتی جایز است که
مخاطبان بخشنامه دارای تخصصی واحد باشند؛ مانند مدیران و کارشناسان آب و برق ،حقوقدانان و...
نکته  .2بهتر است که هر برگ بخشنامه پس از تکثیر ،جداگانه ،به مهر و امضای صادر کننده برسد ،زیرا در این
صورت ،تأثیر بیشتری برگیرنده دارد و به لحاظ روانی ،بخشنامه را مانند نامهای میبیند که گویا تنها خودش مخاطب
آن است.

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه
الف  -انواع بخشنامه از دیدگاه محتوای مطالب
بخشنامه های درخواستی
بخشنامه های دستوری
بخشنامه های هماهنگی
بخشنامه برای ابالغ قوانین
بخشنامه برای ابالغ مصوبات داخلی سازمان

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه
ب – انواع بخش نامه از نظرگاه سطح سازمانی

بخشنامه های خارجی:

معموال ابالغ کننده مصوبات مجلس ،هیات دولت و یا سایر مراجع ذیصالح کشور به وزارتخانه ها و سازمان های
دولتی و یا سازمان های خصوصی می باشد .از طرفی هم وظایف بعضی از وزارت خانه ها ایجاب می نماید که برای
سایر وزارتخانه و موسسات اعم از دولتی و خصوصی اقدام به صدور بخشنامه نمایند.
بخشنامه های رسیده از خارج سازمان بدوا به استحضار باالترین مقام سازمانی رسانیده می شود ،سپس در صورتی
که الزم باشد توسط مقام مذکور و یا قائم مقام قانونی وی کلیه واحدها و یا بعضی از آنها به طور جداگانه و یا با
انعکاس زیرنویس الزمه ،ابالغ می گردد.
بخشنامه های داخلی:

به دو گروه عمده تقسیم می شوند :بخشنامه هایی که به وسیله باالترین مقام سازمانی امضا می گردد ،در وزارتخانه ها
به این گونه بخشنامه ها عنوان وزارتی داده شده است.
گروه دوم بخشنامه هایی هستند که توسط واحدهای داخلی برای ادارات هم سطح صادر می گردد .از این گونه می توان
به بخشنامه های امور اداری در مورد ساعات کار و بخشنامه های کارگزینی در مورد مسائل استخدامی و بخشنامه های
صادره از امور مالی جهت مسائل مالی و اموالی و پرداخت و دریافت ها اشاره نمود.

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 - 1بخشنامه

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 – 2صورتجلسه

چه زمانی نیاز به نوشتن صورت جلسه وجود دارد ؟

چه کسانی صورت جلسه را می نویسند ؟

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 – 2صورتجلسه
صورت جلسه در لغت به معنی ،نوشته ای که در آن خالصه گفتوگوهای اعضاء مجلسی ذکر شده باشد .ورقه ای که
در آن شرح واقعه نوشته شود.
از دیدگاه حقوقی ،صورت جلسه (یا صورت مجلس) ورقه ای است که یك مقام رسمی (قاضی ،پلیس و یا غیره) در
آن یك عمل قضایی یا یك عمل خارجی (مانند ضرب و جرح و قتل و غیره) را به منظور اثبات یك واقعه مدنی یا
کیفری یا اداری ثبت می کند.

همان طور که از معانی آن مستناد می گردد ،صورتجلسه یا صورت مجلس به سند یا نوشته ای گفته می شود که
دربردارنده مطالب مطروحه ،گفتوگوها و یا تصمیمات اتخاذ شده در یك نشست رسمی و یا یك جلسه اداری باشد
.

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 – 2صورتجلسه
تعریف جلسه
جلسه در لغت به معنی نشستن برای رسیدگی و گفتوگو در باره امری  .در اصطالح معنی لغوی خود را نیز
حفظ نموده و می توان گفت :
گردهمائی صاحب نظران و مسئوالن براساس وظایف یا مأموریت های محوله در محل معین و زمانی
مشخص به منظور رسیدگی پیرامون حل و فصل یك معضل اداری و یا اجتماعی و یا  ...جستجو جهت پیدا
نمودن راه حل مناسب برای آن و یا اتخاذ تصمیم در باره نحوه اجرای امری خاص.

بدیهی است تصمیمات متخذه در این گونه جلسات به دلیل آثار تبعی آن باید به نوشته درآید .

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 – 2صورتجلسه
ارکان جلسه:
با عنایت به تعریف فوق ،جلسه هنگامی مصداق پیدا می کند که تجمع ارکان چهارگانه آن حاصل شده باشد:

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

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 – 2صورتجلسه
اعضاء جلسه
به شرکت کنندگان در جلسه اعضاء جلسه گفته می شود  .شرکت و حضور اعضاء در جلسه ممکن است
جزو وظایف سازمانی آنها باشد  .مانند بعضی از وزراء و مسئولین که به دلیل پست مورد تصدی خود،
عضویت و یا ریاست مجمع عمومی برخی از سازمان های وابسته به وزارتخانه تحت سرپرستی خود را بر
عهده دارند  .مانند ریاست مجامع عمومی شرکت های دولتی که اغلب بر اساس اساسنامه و قانون تشکیل
آن با وزیر وزارتخانه مربوطه است ،یا اینکه به موجب تفویض اختیار و ارجاع نمایندگی از طرف مقام یا یك
واحد سازمانی در جلسه حضور یابند  .در برخی از جلسات که به موجب قانون یا آیین نامه ویژه تشکیل می
شود ،سمت شرکت کننده در جلسه از قبل تعیین و ابالغ گردیده است .

دستور جلسه
هدف از تشکیل جلسه قبالً مشخص گردیده و به طور مکتوب تحت عنوان دستور جلسه برای شرکت
کنندگان ارسال می گردد  .وجود دستور جلسه مدون و مکتوب عالوه بر آنکه باعث می شود که مذاکرات از
مسیر اصلی خود منحرف نشود؛ به شرکت کننده این امکان را می دهد که قبالً مدارک و سوابق موردنیاز را
تهیه نموده و در زمینه موضوع مطالعات الزم را به عمل آورد  .قدر مسلم عالوه بر اینکه وقت جلسه بیهوده
هدر نمی شود به کارآیی جلسه به طور قابل مالحظه ای افزوده می گردد .

فصل  :5سایر مکاتبات اداری

 – 2صورتجلسه
زمان جلسه
زمان و تاریخ تشکیل جلسه و همچنین ساعت شروع آن به طور دقیق از قبل تعیین و به اطالع شرکت
کنندگان ضمن ارسال دعوت نامه و یا به طرق مقتضی دیگر رسانیده می شود  .در جلساتی که حالت
استمرار دارد ،هنگام آغاز و زمان پایان نیز قبالً توافق و در دعوت نامه قید می شود  .ولی در جلسات اتفاقی
که فقط برای یك مرتبه تشکیل شده است ،پایان جلسه نامشخص می باشد که این خود نمی تواند توجیه
منطقی داشته باشد  .چرا که اغلب مدیران در زمان حال با کمبود وقت مواجه بوده و ناگزیر به زمان بندی
اوقات کاری خود هستند  .بنابراین نمی توانند در جلسه ای که پایان آن مشخص نیست شرکت نمایند .
مکان جلسه
مکان جلسه به محل برگزاری جلسه اطالق می شود  .محل برگزاری جلسه در جلسات عادی و اداری از
پیش تعیین و ضمن دعوت نامه به استحضار شرکت کنندگان می رسد  ،الزم به ذکر است که برخی از
جلسات می باید در محل خاصی تشکیل شود تا جنبه رسمیت به خود گیرد  ( .مانند جلسات پارلمان در
کشورهای مختلف که باید در محل آن تشکیل گردد ) .
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سازمان جلسه
معموالً در هرجلسه ای یك نفر به عنوان رییس ،چند نفر به عنوان اعضاء و یك نفر هم به سمت دبیر جلسه شرکت
دارند  .سازمان مزبور عمومیت داشته و در کلیه جلسات رسمی می تواند صادق باشد  .اداره امور جلسه با رییس جلسه
است  .رییس ممکن است در همان جلسه به وسیله شرکت کنندگان انتخاب گردیده باشد  .یا اینکه به موجب مقررات و
قوانین خاص از قبل تعیین گردیده باشد .
هدایت و رهبری جلسه با رییس است  .وظایف دیگراو تعیین وقت صحبت برای اعضاء جلسه می باشد  .موظف است که
مراقبت نمایند جلسه از مسیر اصلی خود خارج نشود و با صحبت های متفرقه موجب اتالف وقت فراهم نگردد  .رییس
جلسه مانند سایر اعضاء دارای یك رأی می باشد .
به دلیل رییس بودن امتیاز ویژه ای به وی تعلق نمی گیرد  .در برخی از جلسات ممکن است به موجب مقررات و قوانین
امتیاز ویژای برای رییس جلسه در نظر گرفته شده باشد  .مثالً هنگامی که آراء موافق و مخالف مساوی باشد ،مالک
تصمیم در تصویب یا عدم تصویب موضوع وجود رأی رییس در هر یك از طرفین موافق و مخالف خواهد بود .
اعضاء جلسه هر یك به نوبه خود دارای وظایفی هستند از آن جمله مطالعه کافی و کسب اطالعات الزم پیرامون دستور
جلسه ،بررسی مسائل و استنتاج منطقی ،رعایت بی نظری و بی طرفی در امور و ارایه نظرات الزم و اجتناب از پراکنده
گوئی و خارج نشدن از موضوع  .هر یك از اعضاء جلسه معموالً دارای یك رأی می باشند .
دبیر جلسه ممکن است از بین اعضاء جلسه به عنوان دبیر در همان جلسه انتخاب شود  .در عمل این نوع انتخاب نتیجه
مناسبی نداشته چون اغلب مشاهده گردیده است که دبیری که سمت عضویت داشته است نتوانسته در انجام وظایف
محوله بی طرفی خود را حفظ نماید  .بنابراین بهتر است که دبیر جلسه از بین اعضاء جلسه نبوده و حق رأی هم نداشته
باشد .
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وظایف دبیر جلسه
 تهیه دعوت نامه برای هر یك از اعضاء و ارسال آن و حصول اطمینان از اینکه دعوت نامه به دست عضو رسیدهاست .
 نظارت بر آماده شدن محل جلسه و حصول اطمینان از اینکه لوازم و ابزار کار اعضاء در دسترس است . تنظیم صورت جلسه و به امضاء رساندن آن ارسال نسخه ای از صورت جلسه برای اعضاء جلسه بایگانی سوابق جلسه در صورت لزومحضور تمامی اعضاء در جلسه الزامی است در صورت غیبت هریك از اعضاء مراتب درصورت جلسه منعکس می
گردد.
معموالً برای رسمیت یافتن جلسه حضور تعداد معینی از اعضاء الزامی است .
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طرح یا چارچوب صورتجلسه
هر جلسه رسمی با تجمع ارکان که قبالً بیان گردید تحقق می یابد  .مکمل تحقق جلسه تنظیم صورت جلسه ای
است که رسمیت جلسه را تأمین
می نماید  .هر صورت جلسه دارای ارکانی است که بدون تردید در آن باید ذکر شود  .برخی از این ارکان بسیار
مهم بوده که بدون آن صورتجلسه
تحقق پیدا نمی کند  .برخی دیگر در درجه دوم اهمیت قراردارد ،ارکان صورتجلسه به طور عادی به شرح زیر
است :
 مشخصات اعضاء شرکت کننده امضاء شرکت کنندگان دستور جلسه مطالب مطروحه تصمیمات اتخاذ شدهزمان جلسه. -مکان جلسه -تکلیف جلسه بعدیقید آنچه به عنوان ارکان صورتجلسه در باال به آن اشاره گردید در تنظیم و تدوین صورتجلسه الزامی است  .اینك
به جهت روشن شدن مطلب ضمن توضیح الزم نحوه تنظیم و تدوین آن ذیالً درج می گردد .
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مشخصات اعضاء شرکت کننده
مشخصه های فردی و شغلی هریك از شرکت کنندگان و همچنین شماره معرفی نامه و یا مجوز شرکت آنان در
صورتجلسه نوشته می شود  .در صورتی که فرد شرکت کننده به نمایندگی از طرف شخص حقیقی دیگری در
جلسه حضور یافته باشد؛ نام هر دو نفر با توجیه کامل مطلب قید می شود .
امضا شرکت کنندگان
صورتجلسه با امضاء شرکت کنندگان در جلسه رسمیت می یابد  .در آخرین صفحه صورتجلسه نام و نام
خانوادگی و سمت سازمانی و یا اجتماعی هریك از شرکت کنندگان نوشته شده و سپس به وسیله فرد مزبور
امضاء می شود  .در صورتجلسه هائی که جنبه مالی ویا حقوقی دارد و یا از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ باید
تمام صفحات آن به وسیله شرکت کنندگان امضاء شود .
یادآور است که نام و نام خانوادگی شرکت کننده که برای امضاء در صفحه آخر قید می گردد در صفحات دیگر
الزم نیست ،فقط اثر امضاء کفایت می نماید .
دستور جلسه
طرح موضوعی که جلسه برای حل و فصل آن تشکیل گردیده است ،می باشد  .دستور جلسه مبین هدف جلسه
است  .منطقی است که دستور جلسه از قبل تعیین و ضمن دعوت نامه برای امضاء ارسال می گردد  .به این
ترتیب شرکت کننده عالقمند با مطالعه و آمادگی کافی در جلسه حضور خواهد یافت .
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مطالب مطروحه
درج مذاکرات در صورتجلسه الزامی است  .ممکن است مشروح مذاکرات منعکس گردد و یا اینکه خالصه و یا
رئوس مطالب عنوان شده نوشته شود .
تصمیمات اتخاذ شده
بعد از انجام مذاکرات و جمع بندی آن ،نتیجه به عنوان تصمیمات متخذه در یك یا چند جمله مستقل تدوین و
در صورتجلسه قید می گردد .

زمان جلسه
تاریخ دقیق ( روز -ماه – سال ) و هنگام شروع و خاتمه جلسه است  .می توان تاریخ و ساعت شروع را از قبل
تعیین نمود  .عالوه بر آنچه بیان گردید جلساتی وجود دارد که به طور مستمر باید تشکیل گردد  .در این گونه
جلسات شماره جلسه نیز مشخص می شود  .بعد از قید زمان و نوبت جلسه معموالً تاریخ نشست بعدی تعیین و
در صورتجلسه نوشته می شود .
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مکان جلسه
به محل تشکیل جلسه اطالق می شود  .محل تشکیل جلسه باید در صورتجلسه قید شود  .در برخی از جلسات
استفاده از مکانی خاص الزامی است  ( .جلسات مجلس شورای اسالمی که باید در خود مجلس برقرار گردد ) .
تکلیف جلسه بعدی
به دلیل اهمیت ویژِه و وسعت دامنه موضوع جلسه ،ممکن است بحث و بررسی و نتیجه گیری در یك جلسه
انجام نشود  .بنابراین ناگزیر به تشکیل جلسات بعدی خواهد بود ،در این صورت تاریخ و زمان جلسه آینده و
دستور جلسه بعدی معین و در صورتجلسه قید می گردد .
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انواع صورتجلسه
هنوز در کشور ما نحوه تنظیم صورتجلسه به صورت استاندارد در نیامده است  .بنابراین تنظیم آن براساس
سلیقه مسئوالن و متصدیان امور می باشد  .گاهاً در کاغذهای معمولی و به مانند نوشته های عادی تنظیم
گردیده و در برخی از موارد براساس نمونه های ارایه شده که از طرف سازمان ذی ربط و یا به موجب آیین
نامه ای خاص تجویز گردیده است ،تنظیم می شود  .قدر مسلم در هر مورد ذوق و سلیقه تنظیم کننده و
رییس جلسه تأثیر بارزی در تنظیم آن داشته است  .به همین دلیل گونه های متفاوتی از نحوه تنظیم
صورت جلسه وجود دارد  .برای سهولت در امر مطالعه آنها را به صورت زیر طبقه بندی می نماییم :
• صورتجلسه مشروح
• صورتجلسه نیمه مشروح
• صورتجلسه خالصه
• صورتجلسه به شکل فرم
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انواع صورتجلسه
صورتجلسه مشروح

در این گونه از جلسه ها مشروح مذاکرات هریك از اعضاء جلسه به طور کامل نوشته می شود  .در گذشته
تنظیم این گونه صورتجلسه بسیار مشکل بود  .چرا که باید چند نفر تندنویس با سرعت مطالب عنوان شده
را به روی کاغذ آورند  .بعد از پایان جلسه نوشته های تندنویسان با یکدیگر تطبیق داده می شد تا نوشته
ای کامل به دست آید .
صورت مشروح مذاکرات معموالً در جلسات دادگاه و یا به هنگام تصمیم گیری های مهم به رشته تحریر در
می آید  .اما بارزترین نمونه آن در مجالس قوه مقننه مثل مجلس خبرگان ،مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان براساس یك سنت دیرین پارلمانی وجود دارد .
گرچه در زمان حال با استفاده از دستگاه ضبط صوت بیانات اعضاء ضبط و سپس به روی کاغذ منتقل می
شود  .اما در بیشتر پارلمان ها به عنوان یك تشریفات و سنت از وجود تندنویسان حرفه ای که در استخدام
دارند استفاده به عمل می آید با این تفاوت که شیوه کار آسان تر بوده و چنانچه کلمه یا جمله ای از قلم
افتاده باشد با استفاده از دستگاه های صوتی و یا تصویری نسبت به تکمیل نوشته اقدام می نمایند .
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انواع صورتجلسه
صورتجلسه نیمه مشروح

در این نوع صورتجلسه ،خالصه و یا رئوس مطالب عنوان شده از طرف هریك از شرکت کنندگان درج می
گردد  .در آخر صورتجلسه و بعد از یك جمع بندی نهائی تصمیمات متخذه براساس اولویت ها درج و با
امضاء کلیه حاضرین رسمیت پیدا می کند .
صورتجلسه خالصه
در این گونه ،خالصه مطالب و یا فقط نتیجه مذاکرات به طور خالصه درج می شود  .سپس تصمیمات
اخذشده منعکس می گردد  .معموالً در صورتجلسه های نیمه مشروح خالصه مطالب عنوان شده از طرف
هریك از اعضاء در مقابل نام وی نوشته می شود  .اما در صورتجلسه های خالصه ،فقط چکیده کل مطالب
مطرح شده قید می گردد .
تصمیمات اتخاذشده نوشته می شود سپس با  « .بعد از انجام مذاکرات الزم تصمیماتی ،به شرح زیر اتخاذ
گردید » به این ترتیب که با ذکر جمله امضاء اعضاء صورتجلسه شکل می گیرد .
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انواع صورتجلسه
صورتجلسه به شکل فرم

یکی از متداول ترین گونه های صورتجلسه در حال حاضر استفاده از فرم های مخصوص است  .این فرم ها
به وسیله سازمان های ذی ربط تهیه و تدوین شده و در جریان کار همان سازمان قرار می گیرد  .مانند
صورتجلسه تحویل اتومبیل ،اموال و گونه هایی از صورتجلسه هائی که به وسیله ضابطین عدلیه ( پلیس
قضائی ) تنظیم می گردد .
در حال حاضر استفاده از فرم های صورتجلسه به دلیل سهولت و سرعت در انجام امور در بیشتر سازمان ها
و مؤسسات دولتی و خصوصی متداول شده است  .اغلب دبیران جلسه تا آنجا که مقدور است از فرم استفاده
می نمایند و چنانچه امکان استفاده وجود نداشته باشد ،صورتجلسه را براساس آیتم های فرم و به صورت
عادی تدوین می نمایند  .فرم ذیل به عنوان نمونه ارایه می گردد که با مطالعه نحوه تکمیل فرم مزبور و
رعایت مواد آن مالحظه خواهدشد که تنظیم هرنوع صورتجلسه به آسانی مقدور می باشد .
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تمرین عملی 2

( 10دقیقه)

 – 1صورتجلسه تشکیل این کالس را بنویسید.

 – 2صورتجلسه آخرین جلسه اداری را که در آن حضور
داشتهاید بنویسید.

قسمت نخست صورتجلسه به صورت جدول
قسمت مربوط به آنچه در جلسه گذشته به صورت نوشتاری
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جدا و سرهم نویسی
سرآغاز متن
به نام خدا
وی از جمله افراد بنام عرصه موسیقی بود

وی از جمله افراد بنام عرصه موسیقی بود

باسمه تعالی
«فسبح باسم ربك العظیم»(الواقعه )96-و(الحاقه)52-
«اقرا باسم ربك الذی خلق»(العلق)1-
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فاصله و نیمفاصله
فاصله بین دو کلمه جدا از هم
نیمفاصله برای کلمات ترکیبی و افعال

Ctrl – :Word
 Excelو Ctrl Shift 2 :PowerPoint
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جدا و سرهم نویسی
می – همی  -نمی
همواره از فعل خود به صورت جدا (و با نیم فاصله) نوشته می شوند:
می گویند – می روند – می خواهم – می نوشت – نمی توانند – همی رفت
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جدا و سرهم نویسی
ها (جمع)

همواره از کلمات پیشین خود جدا نوشته می شود
موارد الزامی:

کلمات مختوم به ه :نامهها – گالیهها ... -
در برخی موارد ،کلمات مختوم به ه فارسی ،با گان جمع بسته می شوند:
شماره ها = شمارگان
واژه ها = واژگان

کلمات بیگانه :فرمالیستها – لپتاپها
جمع اسم خاص :فردوسیها – سعدیها
موارد استثنا:
اینها  -آنها
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جدا و سرهم نویسی

به
از کلمات پیشین خود معموالً جدا نوشته می شود

به صورت – به خاطر – به وجود – به اطالع – به واسطه

موارد استثنا:
به عنوان صفت ساز :بخرد – بسزا – بنام  -بجا

در ترکیب های قالب عربی :بالفصل ،بالعوض ،بالحساب ،بعینه ،قائم بأمراهلل
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جدا و سرهم نویسی
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جدا و سرهم نویسی
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نشانهای رایج در زبان فارسی
یک نقطه (:).
این عالمت به عنوان مکث کامل ،نشانه پایان جمله ،جمالت مستقل را از یکدیگر جدا می کند.
موارد استفاده از این نشانه عبارتند از:
oپایان جمله های خبری و جمله های مستقل
oپایان کلماتی که به جای جمله استفاده می شوند (اطاعت ،آری ،خیر ،نوشتم ،آوردم و )...
oپس از کلمات و حروف اختصاری(ب.بهرامی)
oحروف اختصاری بیانگر سال ها ،قوانین و ...آورده می شود (ه..ق=.هجری قمری ،ق.م.خ.ک=.قانون
مدیریت خدمات کشوری)
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نشانهای رایج در زبان فارسی
کاما (:)،
مکث– درنگ کوتاه که بصورت واو معکوس نوشته می شود ،معادل ویرگول فرانسه و کاما انگلیسی است.
موارد استفاده از این نشانه عبارتند از:
عطف بیان (تهران ،مرکز ایران ،شهر زیبایی است).
oبه جای «واو» مکرر (احمد ،علی ،حسین و رضا آمدند).
oجداکردن واژه های دارای شرایط دستوری مساوی (تقوی ،پاکدامنی ،امانت و صداقت سرلوحه ماست)
oبرای راهنمایی مخاطب از منظور نویسنده (بخشش الزم نیست اعدامش کنید)
برای تفکیك دو کلمه مکرر (کرم نمای و فرود آی که خانه ،خانه توست).
oبرای تاکید بر منظور اصلی (دیروز یك کتاب از کتابفروشی خریدم)

فصل  :6آیین نگارش

نشانهای رایج در زبان فارسی
کاما (:)،
ویرایش الزم نیست به نویسنده بازگردانده شود.

،

ویرایش الزم نیست به نویسنده بازگردانده شود.

،

ویرایش الزم نیست به نویسنده بازگردانده شود.
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نشانهای رایج در زبان فارسی
کاما ویرگول (؛):
نشانه (درنگ ،توقف و مکث) متوسط .این نشان توقفی کوتاه است که از توقف کوتاه( )،بلندتر و از توقف کامل().
کوتاه تر است.
 در انتهای جمله های زنجیری قرار می گیرد که برای بیان فکری پشت سرهم واقع شده اند
«عبید زاکانی دانشمند وارسته ای بود؛ ولی چون روح حاکم بر زمان مناسب نبود ،حرفش را در قالب طنز بیان
می کرد».
 زمانی که مطلب ناتمام و جمله ناقص است« :کارم از دیروز بیشتر بود؛ بهطوری که نای ایستادن ندارم».
بجای حرف ربط در میان دو جمله ساده با مفهومی متناقض «مال از بهر آسایش عمر است؛ نه عمر از بهر
گردآوردن مال».
بهجای حرف عطف در میان دو جمله ساده به هم وابسته «نگران نباش؛ به زودی خواهد آمد».
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نشانهای رایج در زبان فارسی
دو نقطه (:):
نشان شرح .هشدارنما .از دو نقطه عمود برهم تشکیل یافته و با عناوین نشان شرح ،هشدارنما ،برشماری و توضیح
بیشتر مطالب به کار برده می شود .این نشان مکثی بلندتر و بیشتر ازیك نقطه می باشد.
بعد از کلمات توضیح ،تعریف و برشماری« :عبارتست از« ،»:مثال« ،»:بدین ترتیب »:و ...
هنگام شمارش« :چهار چیز را نتوان باز آورد :سخن گفته ،تیر انداخته ،عمر گذشته و قضای رفته را».
قبل از نقل قول( :مدیرکل گفت«:تمامی کارکنان امروز می توانند به مرخصی بروند)».
برای بیات ساعت کار ،ساعت حرکت ،عنوان تلگرافی ،اوقات پذیرایی ،آدرس ،تاریخ و تلفن.
در نامه های بازرگانی ،پس از عنوان دو نقطه می گذارند «مشتری گرامی» :
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نشانهای رایج در زبان فارسی
خط فاصله (:)-
نیم خط .خط فاصل .این نشان مکمل دو نقطه می باشد و در موارد زیر استفاده می شود:
برای پیوستن واژه ها :سبك نقاشی ایرانی-هندی یادگار آن زمان است.
در جمالتی که یك کلمه با افزودن اضافه توضیحی تکرار می گردد:
بنظرم اینها مهم ترین حوادث زندگی شهری اند -حوادث شغلی و حوادث رانندگی
هنگام نگارش مکالمه میان دونفر:
ببخشید ساعت چنده؟
 االن درست ساعت  10صبحه. ممنونم آقا! مطمئنید ساعتتون درست کار می کنه؟ خواهش می کنم! بله ،همین امروز با رادیو تنظیمش کردم.برای نمایش گفتار و کلمات مقطع و یا لکنت زبان :د-د-دز-دزد اومد واه-واه! چه صدای نکره ای
هنگام برشماری ،اگر معدود بسیار باشد ،به جای مکث) (،از خط فاصل استفاده می شود :میوه های تابستانی
عبارتند از :آلو -آلبالو -آلوچه -زردآلو -هلو-گالبی-خیار-طالبی و ...
هنگام نگارش نام دو منطقه :قطارهای راه آهن تهران-تبریز از کیفیت مناسبی ندارند.
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نشانهای رایج در زبان فارسی
خط فاصله (:)-
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نشانهای رایج در زبان فارسی
خط زیرین (نوشته):
برای برجسته کردن یا مشخص نمودن قسمتی از نوشته اعم از دست نوشته یا ماشینی به کار برده می شود .طول
خط کشیده به مقدار عبارتی بستگی دارد که باید برجسته یا مشخص شوند.
 برای انعکاس قسمت های مهم نامه یا گزارش از سوی نویسنده به مخاطب
برای انعکاس بخش های مهم نامه یا گزارش مطالعه شده به یك فرد دیگر
برای یادآوری بخش های مهم یك کتاب یا گزارش در مطالعات بعدی
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نشانهای رایج در زبان فارسی
نشانه پرسش (؟):
عالمت پرسش یا پرسش نما .که بعد از جمالت پرسشی و پرسش مستقیم استفاده می شود.
اگر در میان پرانتز قرار گیرد ،بیانگر تردید و گمان است .سعدی در سال هفتصدوپنجاه و چهار (؟) وفات یافته
است.
توجه داشته باشید که در سه مورد زیر به جای عالمت سوال ،از نقطه استفاده میکنیم:
آ .اگر سوال ،حالت خواهش یا فرمان داشته باشد:
ممکن است فردا شما را مالقات کنم.
ب .سوال ،غیرمستقیم باشد:
لطفاً بگویید در کجا زندگی میکنید.
پ .صورت سوال برای حل تمرین باشد:
علت تغییرات آب و هوایی را بنویسید.
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نشانهای رایج در زبان فارسی
نشانه پرسش (؟):
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نشانهای رایج در زبان فارسی
نشانه تعجب (!):
هیجان نما ،الف نقطه و نشان شور و احساسات که بیانگر شور ،احساسات ،هیجانات تند ،عواطف درونی ،تاثر ،تألم،
ترغیب و  ...استفاده می شود که به نویسنده کمك می کند تا احساسات خود را در میان نوشته به خواننده
انعکاس دهد:
پایدار باد اسالم! چطور می توان باور کرد او این کار را کرد! آفرین! وای برتو!
 .1در حالت تعجب:
چه هوای خوبی!
 .2در حالت شگفتی:
به به از آفتاب عالمتاب!
 .3در حالت نهی:
زنهار میازار ز خود هیچ دلی را!
 .4در حالت تحسین:
حقا که این کتاب ،شایسته دریافت جایزه است!
 .5در حالت خطابی:
آقای رییس جمهور!
دبیر کل محترم!
حاضران گرامی!

 .6در حالت نفرین:
الهی خیر نبینی!
 .7در حالت تحقیر:
زهی خیال باطل!
 .8در حالت تأسف:
افسوس که این مزرعه را آب گرفته!
 .9در حالت استهزایی:
شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد!
 .1۰در حالت تأکیدی:
به هوش باش!
 .11در حالت هشدار:
به دره نزدیك میشوید!
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نشانهای رایج در زبان فارسی
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نشانهای رایج در زبان فارسی
گریز نما ():
دوکمان ،دوقوس ،نشان حشو و معترضه و پرانتز که برای موارد زیر استفاده می شود:
برای توضیح اضافی یا ذکر جمله خارج از بحث :فهمیدم که باید منطقی باشم (اگرچه اونها منطق نمی فهمند) و
با دوستانش هم بخوبی رفتار کنم.
 اشاره به واژه متروک :بلدیه (شهربانی) اشاره به شهرت پیشین :جهان آرا (علی وند) اشاره به واژه هایی که هنوز متداول نشده اند :استنسیل (کاغذ مومه) ترجمه کلمه ها :پروگرام (برنامه) جمله های مبین دعا و نفرین :پدرت (خدا او را بیامرزد!) مرد بسیار باشخصیتی بود. -عالمت یا اشاره های اختصاری :حضرت محمد(ص) ،حضرت علی(ع)
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نشانهای رایج در زبان فارسی
افزوده نما ][:
قالب ،نشان الحاق ،دونبش و کروشه .موارد استفاده این نشانه بشرح زیر است:
برای رفع نارسایی و کلمات افتاده از متون کهن ،کلمات حذف شده و کامل کننده در قالب آورده می شود.
 توضیح بیشتر موارد و مطالب متن کهن :در روز دوشنبه امیر [مسعود غزنوی] به آن قصر آمد که برابر میدان
داشت.
 هنگام تنظیم نمایش نامه یا فیلم نامه دستورهای اجرایی را در آن قرار می دهند :امیر [خنده کنان] :
عزیزمن چته؟
 افزودن کلماتی به سلیقه نویسنده در متون کهن :چوپان احمد فریقون روز [نوروز] پیش وی رفت که هدیه....
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نشانهای رایج در زبان فارسی
گیومه «»:
نشان نقل قول ،گیومه .موارد استفاده از گیومه در زبان فارسی عبارتند از:
 در آغاز و پایان نقل قول مستقیم :وزیر آموزش و پرورش گفتند «معلمین حق التدریس نخواهیم داشت».
 در آغاز و انجام اصطالح های تازه و واژگان مورد تاکید جمله ها قرار می گیرد :کلمه «فرهنگ» معادل
مناسبی برای «کولتوز» آلمانی است.
 برای ذکر عنوان مقاله ها و رساله های نامستقل و سخنرانی ها و فصل های کتاب« :در فضیلت قناعت» باب
سوم گلستان سعدی است.
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نشانهای رایج در زبان فارسی
چند نقطه (:)...
چند نقطه ،سه نقطه و نشان حذف که به جای کلمات حذف شده بکار می رود .این نشانه در دو شکل سه نقطه و
چند نقطه کاربرد دارد که از سه نقطه برای :حذف یك کلمه (فقر ،بیکاری ،ناداری و  ...عوامل اصلی فساد هستند)
در هنگامی که کلمه ای بر خالف شئونات ادبی و عرفی هستند :مست بودم اگر ...خوردم
و از چند نقطه برای حذف یك یا چند بیت در نظم و نثر و یا حذف بخشی از قانون و نوشته
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نشانهای رایج در زبان فارسی

• فاصله انداختن بین عالمتهایی چون « ، .؛  :؟ !»با کلمهی قبلی خود غلط
است و رعایت نکردن فاصله بین آنها و کلمهی بعدی هم درست نیست.
درست این است:
• کلمه  +عالمت نقطهگذاری  +فاصله ( + )spaceکلمه بعد.
• رعایت این شیوه ،هم شکل ظاهری متن را زیباتر میکند و هم باعث
میشود نقطهگذاریهای متن شما در هر حالتی از دیده شدن در مونیتور و
یا چاپ شدن روی کاغذ به هنگام پرینت ،به هیچ وجه از انتهای سطر پایین
نیفتند.
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نشانهای رایج در زبان فارسی

• «می» و «نمی» فعلها جدا نوشته میشوند ،اما نباید بـه هنگـام تایـر کـردن از
( spaceکلید فاصله) استفاده کـرد space .بـرای ایجـاد فاصـله میـان کلمـات
مستقل بهکار گرفته میشود .در این موارد و برخی موارد دیگر باید از (نیمفاصـله)
استفاده کرد .استفاده از (نیمفاصله) باعث میشود که پیشوند افعال در عـین ایـن
که جدا دیده میشود ،در هیچ شرایطی هم از کلمه ی اصـلی خـود جـدا نشـود و
مثال «می» تهِ خط نمیماند و ریشهی فعل اولِ خط بعدی بیفتد.
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انواع ویرایش یک متن
 – 1ویرایش فنی
 – 2ویرایش زبانی-ساختاری
 – 3ویرایش علمی-تخصصی
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انواع ویرایش یک متن
 – 1ویرایش فنی
این نوع ویرایش ،شامل کارهای زیر است:
 -1-1یكدست کردن رسمالخط کلمات؛ به عنوان مثال ،عبارتهایی مانند «میرساند»« ،بسمه تعالی»،
«اینجانب»« ،بعرض» و «حضرتعالی» را به صورت درست آنها ،یعنی «میرساند»« ،باسمه تعالی»« ،این جانب»،
«به عرض» و «حضرت عالی» بنویسیم.
 -2-1اصالح غلطهای امالیی؛ به عنوان مثال ،کلمههایی مانند «درخاست» و «استحظار» را به صورت
«درخواست» و «استحضار» بنویسیم.
 -3-1کنترل پاراگرافبندی؛ یعنی اینکه چه جملههایی را در کنار هم و در یك پاراگراف قرار بدهیم .همانطور
که میدانیم در یك کتاب ،جملههایی که یك مفهوم یا مثال خاص را توضیح میدهند ،باید پشت سر هم بیایند و
یك پاراگراف را تشکیل بدهند .به عنوان مثال ،قبل از عبارتهایی مثل «بنابراین»« ،در این حالت»« ،برای این
منظور»« ،به عبارت دیگر»« ،یعنی» و غیره ،نباید یك پاراگراف جدید ایجاد کنیم.
 -4-1اصالح یا اعمال نشانهگذاریهای متن؛
 -5-1یكدست کردن ضبط اعالم ،اصطالحات ،آوانگاشت آنها در صورت لزوم و آوردن معادل التین کلمات؛
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انواع ویرایش یک متن
 – 1ویرایش فنی
 -6-1اعمال قواعد عددنویسی ،فرمولنویسی ،اعرابگذاری و اختصارهای متنی؛
 -7-1مشخص کردن حدود نقلقولها ،وارسی ارجاعات ،درستی نشان مآخذ و پانوشتها و یادداشتها؛
 -8-1بررسی کالبدشناسی اثر ،شامل تمامی نمایهها ،جدولها ،نمودارها ،تصاویر ،عکسها ،فهرست مطالب،
واژهنامه و غیره؛ جالب است بدانید که بعضی از انتشاراتیهای معتبر دنیا مانند انتشارات دانشگاه کمبریج ،کسانی
را به عنوان Indexerبه کار میگیرند که فقط کارشان ،ایجاد قسمت «نمایه» یك کتاب است؛ هر چند
مسئولیت نهایی این قسمت ،به عهده نویسنده کتاب است.
 -9-1کنترل اندازه و قلم حروف ،عنوان فصلها ،بخشها و زیربخشها ،سربرگها و نمونهخوانی .دقت داشته
باشید که منظور از نمونهخوانی ،غلطگیری تایپی است که با وجود اینکه بدیهیترین کار الزم برای یك نوشته
قبل از چاپ شدن است ،خیلی از نویسندگان و ناشران ایرانی ،آن را انجام نمیدهند.
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انواع ویرایش یک متن
 – 2ویرایش زبانی-ساختاری
 -1-2رفع خطاهای دستوری ،ساختاری و جملهبندی؛ به عنوان مثال ،در جمله «مایه افتخار من است که از
تجربیات شما بهرهمند و در کارهایم از آنها استفاده کنم» ،باید بعد از «بهرهمند» ،از فعل «شوم» استفاده کنیم؛
چون «بهرهمند کنم» ،معنایی ندارد .بنابراین یکی از هدفهای ویرایش زبانی-ساختاری ،جلوگیری از حذف بدون
قرینه فعلها در جمله است .به عنوان مثالی دیگر ،میتوان به کاربرد درست «را»ی مفعولی بعد از مفعول اشاره
کرد.
 -2-2اصالح انحراف از زبان معیار و یكدست کردن زبان نوشته؛
 -3-2ابهامزدایی از عبارتهای نارسا ،مبهم ،متناقض ،نامفهوم و عامیانه؛
 -4-2انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیر فارسی ،حذف واژگان ،تعابیر و اصطالحات و عبارتهای تکراری و
زائد ،عامیانه ،ناقص ،نارسا ،متضاد و متناقض؛
 -5-2کوتاه کردن جملههای طوالنی؛
 -6-2سادهسازی و روانسازی متن از نظر جملهبندی؛
 -7-2گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب.
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انواع ویرایش یک متن
 – 3ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی
 -1-3حذف ،کاهش یا تلخیص مطالب تکراری ،غیرضروری ،غیرمستند ،مبتذل ،نامتعارف ،سست و ضعیف؛
 -2-3اصالح ،تنظیم و جابهجایی مطالب برای انسجام و یكدستی نوشتار؛
 -3-3افزایش برخی نکات فراموششده ،جافتاده در متن یا پاورقی؛
 -4-3مقابله متن با اصل (در صورت ترجمه یا تصحیح متون کالسیك)؛
 -5-3توضیح ،یادآوری یا پیشنهاد ضروری در پاورقی که البته باید با ذکر کلمه «ویراستار» و با اجازه از نویسنده
کتاب باشد.
 -6-3بازبینی و تصحیح مطالب نادرست ،متناقض و غیرعلمی.
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امالى بعضى از واژهها و پیشوندها و پسوندها ()1
اى (حرف ندا) همیشه جدا از منادا نوشته مىشود:
اى خدا ،اى که
این ،آن جدا از جزء و کلمهٔ پس از خود نوشته مىشود:
استثنا :آنچه ،آنکه ،اینکه ،اینجا ،آنجا ،وانگهى
همین ،همان همواره جدا از کلمهٔ پساز خود نوشته
مىشود:
همین خانه ،همینجا ،همان کتاب ،همانجا
هیچ همواره جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مىشود:
هیچیک ،هیچکدام ،هیچکس
چه جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مىشود ،مگر در:
چرا ،چگونه ،چقدر ،چطور ،چسان
چه همواره به کلمهٔ پیش از خود مىچسبد:
آنچه ،چنانچه ،خوانچه ،کتابچه ،ماهیچه ،کمانچه،
قبالهنامچه

را در همه جا جدا از کلمهٔ پیش از خود نوشته
مىشود ،مگر در موارد زیر:
چرا در معناى «براى چه؟» و در معناى
«آرى» ،در پاسخ به پرسش منفى.

که جدا از کلمهٔ پیش از خود نوشته مىشود:
چنانکه ،آنکه (= آنکسىکه)
استثناء :بلکه ،آنکه ،اینکه
ابن ،حذف یا حفظ همزهٔ این کلمه،
وقتى که بین دو عَلَم (اسم خاص اشخاص)
واقع شود ،هر دو صحیح است:
حسینبنعلى /حسینابنعلى؛
محمّدبنزکریاى رازى /محمّدابن
زکریاى رازى؛
حسینبنعبداهللبنسینا/
حسینابنعبداهللابنسینا
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امالى بعضى از واژهها و پیشوندها و پسوندها ()2
به در موارد زیر پیوسته نوشته مىشود:
 .1هنگامى که بر سر فعل یا مصدر بیاید (همانکه اصطالحاً
«باى زینت» یا «باى تأکید» خوانده مىشود):
بگفتم ،بروم ،بنماید ،بگفتن (= گفتن)
 .2بهصورت بدین ،بدان ،بدو ،بدیشان 1به کار رود.
 .3هرگاه صفت بسازد:
بخرد ،بشکوه ،بهنجار ،بنام

به در سایر موارد جدا نوشته مىشود:
به برادرت گفتم ،به سر بردن ،به آواز بلنـد ،بهسختى،
منـزلبهمنـزل ،به نام خدا
تبصره :حرف «به» که در آغاز بعضى از ترکیبهاى عربى
مىآید از نوع حرف اضافهٔ فارسى نیست و پیوسته به کلمهٔ
بعد نوشته مىشود:
بعینه ،بنفسه ،برأیالعین ،بشخصه ،مابازاء ،بذاته
ـ هرگاه «باى زینت»« ،نون نفى»« ،میم نهى» بر سر افعالى که
با الف مفتوح یا مضموم آغاز مىشوند (مانند انداختن ،افتادن،
افکندن) بیاید« ،الف» در نوشتن حذف مىشود:
بینداز ،نیفتاد ،میفکن
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امالى بعضى از واژهها و پیشوندها و پسوندها ()3

بى همیشه جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مىشود ،مگر
آنکه کلمه بسیطگونه باشد ،یعنى معناى آن دقیقاً مرکب از
معانى اجزاى آن نباشد:
بیهوده ،بیخود ،بیراه ،بیچاره ،بینوا ،بیجا
مى و همى همواره جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مىشود:
مىرود ،مىافکند ،همىگوید

تر و ترین همواره جدا از کلمهٔ پیش از خود نوشته مىشود،
مگر در:
بهتر ،مهتر ،کهتر ،بیشتر ،کمتر
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امالى بعضى از واژهها و پیشوندها و پسوندها ()4
هم همواره جدا از کلمهٔ پس از خود نوشته مىشود ،مگر در
موارد زیر:
 .1کلمه بسیطگونه باشد:
همشهرى ،همشیره ،همدیگر ،همسایه ،همین،
همان ،همچنین ،همچنان
 .2جزء دوم تكهجایى باشد:
همدرس ،همسنگ ،همکار ،همراه
در صورتى که پیوستهنویسى «هم» با کلمهٔ بعد از خود
موجب دشوارخوانى شود ،مانند همصنف ،همصوت ،همتیم
جدانویسى آن مرجّح است.
 .3جزء دوم با مصوت «آ» شروع شود:
همایش ،هماورد ،هماهنگ
در صورتى که قبلاز حرف «آ» همزه در تلفّظ ظاهر شود ،هم
جدا نوشته مىشود:
همآرزو ،همآرمان
تبصره :هم ،بر سر کلماتى که با «الف» یا «م» آغاز مىشود،
جدا نوشته مىشود:
هماسم ،هممرز ،هممسلک

فصل  :6آیین نگارش

امالى بعضى از واژهها و پیشوندها و پسوندها ()5
ها (نشانهٔ جمع) در ترکیب با کلمات به هر دو صورت (پیوسته و جدا) صحیح
مىباشد:
کتابها /کتابها ،باغها /باغها ،چاهها /چاهها ،کوهها /کوهها ،گرهها/
گرهها
اما در موارد زیر جدانویسى الزامى است:
 .1هرگاه ها بعداز کلمههاى بیگانهٔ نامأنوس به کار رود:
مرکانتیلیستها ،پزیتیویستها ،فرمالیستها
 .2هنگامى که بخواهیم اصل کلمه را براى آموزش یا براى برجستهسازى
مشخص کنیم:
کتابها ،باغها ،متمدنها ،ایرانىها
 .3هرگاه کلمه پردندانه (بیشاز سه دندانه) شود و یا به «ط» و «ظ» ختم شود:
پیشبینىها ،حساسیتها ،استنباطها ،تلفّظها
 .4هرگاه جمع اسامى خاص مدّ نظر باشد:
سعدىها ،فردوسىها ،مولوىها ،هدایتها
 .5کلمه به هاى غیرملفوظ ختم شود:
میوهها ،خانهها
یا به هاى ملفوظى ختم شود که حرف قبل از آن حرف متّصل باشد:
سفیهها ،فقیهها ،پیهها ،بهها
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کسره اضافه
نشانهٔ کسرهٔ اضافه در خط آورده نمىشود ،مگر براى رفع ابهام در کلماتى که دشوارى ایجاد
مىکند:
اسبِ سوارى /اسبْسواری
کلماتى مانند رهرو ،پرتو ،جلو ،در حالت مضاف ،گاهى با صامت میانجى «ى» مىآید ،مانند «پرتوى آفتاب» و گاهى
بدون آن ،مانند «پرتو آفتاب».
آوردن یا نیاوردن صامت میانجى «ى» تابع تلفّظ خواهد بود.
براى کلمات مختوم به هاى غیرملفوظ ،در حالت مضاف ،از عالمت «ء» 7استفاده مىشود:
خانهٔ من ،نامهٔ او
«ى» ،در کلمههاى عربى مختوم به «ى» (که «آ» تلفّظ مىشود) ،در اضافه به کلمهٔ بعد از خود ،به «الف» تبدیل
مىشود:
عیساى مسیح ،موساى کلیم ،هواى نَفْس ،کبْراى قیاس
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نشانه همزه ()1
همزهٔ میانى
الف) اگر حرف پیشاز آن مفتوح باشد ،روى کرسى «ا» نوشته مىشود ،مگر آنکه پس از آن مصوّت «اى» و «او»
و «ــِـ» باشد که دراینصورت روى کرسى «یـ» نوشته مىشود:
رأفت ،تأسّف ،تأللؤ ،مأنوس ،شأن
رئیس ،لئیم ،رئوف ،مئونت ،مطمئن ،مشمئز
تبصره :در کلمات عربى بر وزن «مُتَفَعِّل» نظیر متأثّر ،متأخّر ،متألّم که در تداول ،اولین فتحهٔ آنها به کسره
تبدیل شده ،همان صورت عربى آن مالک قرار گرفته است.
ب) اگر حرف پیش از آن مضموم باشد ،روى کرسى «و» نوشته مىشود ،مگر آنکه پس از آن مصوّت «او» باشد
که دراینصورت روى کرسى «ى» نوشته مىشود:
رؤیا ،رؤسا ،مؤسّسه ،مؤذّن ،مؤثّر ،مؤانست
شئون ،رئوس
ج) اگر حرف پیش از آن مفتوح یا ساکن و پس از آن حرف «آ» باشد ،بهصورت ـآ /آ نوشته مىشود:
مآخذ ،آللى ،قرآن ،مرآت
در بقیهٔ موارد و در کلّیهٔ کلمات دخیل فرنگى با کرسى «ى » نوشته مىشود:
لئام ،رئالیست ،قرائات ،استثنائات ،مسئول ،مسئله ،جرئت ،هیئت
لئون ،سئول ،تئاتر ،نئون8
استثنا :توأم
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نشانه همزه ()2
همزهٔ پایانی
الف) اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد (مانند همزهٔ میانى ماقبلمفتوح) ،روى کرسى «ا» نوشته مىشود:
خأل ،مأل ،مبدأ ،منشأ ،ملجأ
ب) اگر حرف پیش از آن مضموم باشد (مانند همزهٔ میانى ماقبلمضموم) ،روى کرسى «و» نوشته مىشود:
لؤلؤ ،تأللؤ
ج) اگر حرف پیش از آن مکسور باشد ،روى کرسى «ى» نوشته مىشود:
متأللئ9

د) اگر حرف پیش از آن ساکن یا یکى از مصوّتهاى بلند «آ» و «او» و «اى» باشد ،بدون کرسى نوشته مىشود:
جزء ،سوء ،شیء ،بُطء ،بطیء ،سماء ،ماء ،امالء ،انشاء1۰
تبصرهٔ  :1کلماتى مانند انشاء ،امالء ،اعضاء در فارسى بدون همزهٔ پایانى هم نوشته مىشود که صحیح است.
تبصرهٔ  :2هرگاه همزهٔ پایانى ماقبل ساکن (بدون کرسى) یا همزهٔ پایانى ماقبل مفتوح (با کرسى «ا») و یا
همزهٔ پایانى ماقبل مضموم (با کرسى «و») به یاى وحدت یا نکره متّصل شود ،کرسى «ى» مىگیرد و کرسى قبلى
آن نیز حفظ مىشود.
جزئى ،شیئى ،منشائى ،مائى ،لؤلوئی

فصل  :6آیین نگارش

واژهها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى ()1
«ة» در واژهها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى به صورتهاى زیر نوشته مىشود:
 .1اگر در آخرِ کلمه تلفّظ شود ،بهصورت «ت» نوشته مىشود:
رحمت ،جهت ،قضات ،نظارت ،مراقبت ،برائت
استثنا :صلوة ،مشکوة ،زکوة ،رحمةاهللعلیه (در جایى که مراعات رسمالخطّ قرآنى این کلمات در نظر
باشد).
 .2اگر در آخرِ کلمه تلفّظ نشود ،بهصورت «ـه /ه» (هاى غیرملفوظ) نوشته مىشود:
عالقه ،معاینه ،نظاره ،مراقبه ،آتیه
و در این حالت از قواعد مربوط به «هاى غیرملفوظ» تبعیت مىکند:
عالقهمند ،نظارگان ،معاینهٔ بیمار ،مراقبهاى
 .3در ترکیبات عربى رایج در فارسى ،مانند کاملةالوداد ،لیلةالقدر ،ثقةاالسالم ،خاتمةاالمر ،دایرةالمعارف،
معموالً بهصورت «ـة /ة» نوشته مىشود ،اما گاهى در بعضى از ترکیبات ،مانند حجّتاالسالم و آیتاهلل ،بهصورت
«ت» مىآید که آن هم درست است.
«و» که در برخى از کلمههاى عربى ،مانند زکوة ،حیوة ،مشکوة ،صلوة بهصورت «آ» تلفّظ مىشود ،در فارسى
( جز در مواردى که رعایت رسمالخطّ قرآنى اینگونه کلمات مورد نظر باشد) بهصورت «الف» نوشته مىشود1.
زکات ،حیات ،مشکات ،صالت
تبصره :کلمههایى مانند زکوة ،مشکوة ،صلوة (اگر به این صورت نوشته شده باشد) ،در اضافه به «ى» نسبت یا
وحدت ،با «ا» و «ت» نوشته مىشود:
زکاتى ،مشکاتى ،صالتى ،حیاتى
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واژهها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى ()2
«الف کوتاه» همیشه بهصورت «الف» نوشته مىشود ،مگر در موارد زیر:
 .1الى ،على ،حتّى ،اولى ،اوُلى؛
 .2اسمهاى خاص:
عیسى ،یحیى ،مرتضى ،مصطفى ،موسى ،مجتبى
تبصره :واژههایى مانند اسمعیل ،هرون ،رحمن که در رسمالخطّ قرآنى به این صورت نوشته مىشود در فارسى با
«الف» نوشته مىشود :اسماعیل ،هارون ،رحمان .بعضى کلمات از قاعدهٔ فوق مستثناست :الهى ،اعلیحضرت. ...
 .3ترکیباتى که عیناً از عربى گرفته شده است:
اعالمالهدى ،بدرالدُّجى ،طوبىلک ،التُعَدُّوالتُحْصى ،سِدرَةُالمُنتَهى ،التُحصى (صیغههاى فعلى)
ــ اسامى سورههاى قرآن (مانند یس ،طه ،و )...به شکل مضبوط در قرآن نوشته مىشود ،اما در کلماتى مانند
یاسین ،آل طاها و ...قاعدهٔ تطابق مکتوب و ملفوظ رعایت مىشود.
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واژهها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى ()3
آوردن تنوین (درصورتىکه تلفّظ شود) در نوشتههاى رسمى و نیز در متون آموزشى الزامى است .تنوین به
صورتهاى زیر نوشته مىشود:
 .1تنوین نصب :در همهجا بهصورت «اً /ـاً» نوشته مىشود:
واقعاً ،جزئاً ،موقتاً ،عجالتاً ،نتیجتاً ،مقدمتاً ،طبیعتاً ،عمداً ،ابداً2
تبصرهٔ  :1کلمههاى مختوم به همزه ،مانند جزء ،استثناء ،ابتداء ،هرگاه با تنوین نصب همراه باشد ،همزهٔ
آنها روى کرسى «ى» مىآید و تنوین روى «الف» بعداز آن قرار مىگیرد :جزئاً ،استثنائاً ،ابتدائاً.
تبصرهٔ  :2تاء عربى «ة /ـة» ،اعم از آنکه در فارسى بهصورت «ت» یا «ه /ـه» (هاى غیرملفوظ) نوشته یا تلفّظ
شود ،در تنوین نصب ،بدل به «ت» کشیده مىشود و عالمت تنوین روى الفى قرار مىگیرد که پس از «ت» مىآید،
مانند نتیجتاً ،موقتاً ،نسبتاً ،مقدمتاً ،حقیقتاً؛
ـــ و ـــٍــ نوشته مىشود و فقط در ترکیبات مأخوذ از عربى
 .2تنوین رفع و تنوین جرّ :در همه جا بهصورت ٌ
که در زبان فارسى رایج است به کار مىرود:
مشارٌالیه ،مضافٌالیه ،منقولٌعنه ،مختلفٌفیه ،متفقٌعلیه ،بعبارةٍاُخرى ،اباًعنجدٍ ،اىّنحوٍکان.
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واژهها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى ()4
گذاشتن تشدید همیشه ضرورت ندارد مگر در جایى که موجب ابهام و التباس شود که یکى از مصادیق آن
همنگاشتهاست3:
معین /معین؛ على /عِلّى؛ دوار/دوّار؛ کره/کرّه؛ بنا /بنّا
تبصره :در متون آموزشى براى نوآموزان و غیرفارسىزبانان و نیز در اسناد و متون رسمى دولتى ،گذاشتنِ تشدید
در همهٔ موارد ضرورى است.
حرکتگذارى تنها در حدّى الزم است که احتمال بدخوانى داده شود:
عُرضه /عَرضه؛ حَرف/حِرَف؛ بُرْد /بُرَد؛ سرْچشمه/سرِچشمه
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واژهها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربى ()5
واژههاى داراى هجاى میانى «ـ وو ـ» با دو واو نوشته مىشود:
طاووس ،لهاوور ،کیکاووس ،داوود
تبصرهٔ  :1نوشتن «داود» با یك واو بهتبعیت از رسمالخطّ قرآنى بالمانع است.
تبصرهٔ  :2در مورد نام شخص ،ضبط نهادىشده (مطابق شناسنامه) اختیار مىشود:
کاوس ،کاوسى
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ترکیبات ()1
الف) کلمات مرکبى که الزاماً پیوسته نوشته مىشود:
 .1کلمات مرکبى که از ترکیب با پیشوند ساخته مىشود همیشه جدا نوشته مىشود ،مگر مرکبهایى که با
پیشوندهاى «به»« ،بى» و «هم» ،با رعایت استثناهایى ،ساخته مىشود و احکام آن در «امالى بعضى از واژهها و
پیشوندها و پسوندها» (ص  22و  )23آمده است.
 .2کلمات مرکبى که از ترکیب با پسوند ساخته مىشود همیشه پیوسته نوشته مىشود ،مگر هنگامى که:
الف) حرف پایانى جزء اوّل با حرف آغازى جزء دوم یکسان باشد:
نظاممند ،آببان
ب) جزء اوّل آن عدد باشد:
پنجگانه ،دهگانه ،پانزدهگانه
استثنا :بیستگانى (واحد پول)
تبصره :پسوند «وار» ازحیث جدا و یا پیوستهنویسى تابع قاعدهاى نیست ،در بعضى کلمهها جدا و در بعضى دیگر
پیوسته نوشته مىشود:
طوطىوار ،فردوسىوار ،طاووسوار ،پرىوار
بزرگوار ،سوگوار ،خانوار
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ترکیبات ()2
 .3مرکبهایى که بسیطگونه است:
آبرو ،الفبا ،آبشار ،نیشکر ،رختخواب ،یکشنبه ،پنجشنبه ،سیصد ،هفتصد ،یکتا،
بیستگانى
 .4جزء دوم با «آ» آغاز شود و تكهجایى باشد:
گالب ،پساب ،خوشاب ،دستاس
تبصره :جزء دوم ،اگر با «آ» آغاز شود و بیشاز یك هجا داشته باشد ،از قاعدهاى تبعیت نمىکند :گاهى پیوسته
نوشته مىشود ،مانند دالویز ،پیشاهنگ ،بسامد ،و گاهى جدا ،مانند دانشآموز ،دلآگاه ،زبانآور.
 .5هرگاه کاهش یا افزایش واجى یا ابدال یا ادغام و مزج یا جابهجایى آوایى در داخل آنها روى داده باشد:
چنو ،هشیار ،ولنگارى ،شاهسپرم ،نستعلیق ،سکنجبین
 .6مرکبى که دستکم یك جزء آن کاربرد مستقل نداشته باشد:
غمخوار ،رنگرز ،کهربا
 .7مرکبهایى که جدا نوشتن آنها التباس یا ابهام معنایى ایجاد کند1:
بهیار (بهیار) ،بهروز (بهروز) ،بهنام (بهنام)
 .8کلمههاى مرکبى که جزء دوم آنها تكهجایى باشد و بهصورت رسمى یا نیمهرسمى ،جنبهٔ سازمانى و ادارى
و صنفى یافته باشد:
استاندار ،بخشدار ،کتابدار ،آشپز
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ترکیبات ()3
ب) کلمات مرکبى که الزاماً جدا نوشته مىشود:
 .1ترکیبهاى اضافى (شامل موصوف و صفت ،و مضاف و مضافٌالیه):
دستکم ،شوراى عالى ،حاصل ضرب ،صرف نظر ،سیبزمینى ،آبمیوه ،آبلیمو
 .2جزء دوم با «الف» آغاز شود:
دلانگیز ،عقبافتادگى ،کماحساس
 .3حرف پایانى جزء اول با حرف آغازى جزء دوم همانند یا هممخرج باشد:
آییننامه ،پاککن ،کممصرف ،چوببرى ،چوبپرده
 .4مرکبهاى اتباعى و نیز مرکبهاى متشکل از دو جزء مکرر:
سنگینرنگین ،پولمول ،تکتک ،هقهق
 .5مصدر مرکب و فعل مرکب:
سخن گفتن ،نگاه داشتن ،سخن گفتم ،نگاه داشتم
 .6مرکبهایى که یك جزء آنها کلمهٔ دخیل باشد:
خوشپُز ،شیکپوش ،پاگوندار
 .7عبارتهاى عربى که شامل چند جزء باشد:
معذلک ،منبعد ،علىهذا ،انشاءاهلل ،معهذا ،بارىتعالى ،حقّتعالى ،علىاىّحال
تبصره :هر دو صورت نوشتارى «باسمهتعالى» و «بسمهتعالى» جایز است.
 .8یك جزء از واژههاى مرکب عدد باشد:
پنجتن ،هفتگنبد ،هشتبهشت ،نُهفلک ،دهچرخه
تبصره :بهاستثناى عدد یك ،که بسته به مورد و با توجّه به قواعد دیگر ،با هر دو امال صحیح است:
یکسویه /یکسویه؛ یکشبه /یکشبه؛ یکسره /یکسره؛ یکپارچه /یکپارچه
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ترکیبات ()4
 .9کلمههاى مرکبى که جزء اوّل آنها به «هاى غیرملفوظ» ختم شود (هاى غیرملفوظ در حکم حرف منفصل
است):
بهانهگیر ،پایهدار ،کنارهگیر
تبصره :کلمههایى مانند تشنگان ،خفتگان ،هفتگى ،بچگى که در ترکیب ،هاى غیرملفوظ آنها حذف شده و بهجاى
آن «گ» میانجى آمده است ،از این قاعده مستثناست.
 .10کلمه با پیوستهنویسى ،طوالنى یا نامأنوس یا احیاناً پردندانه شود:
عافیتطلبى ،مصلحتبین ،پاکضمیر ،حقیقتجو
 .11هرگاه یکى از اجزاى کلمهٔ مرکب داراى چند گونهٔ مختوم به حرف منفصل و حرف متصّل باشد ،چون
جدانویسى گونه یا گونههاى مختوم به حرف منفصل اجبارى است به تبع آن جدانویسى گونه یا گونههاى دیگر نیز
منطقىتر است:
پابرهنه /پاىْبرهنه؛ پامال /پاىْمال
 .12یك جزء کلمهٔ مرکب صفت مفعولى یا صفت فاعلى باشد:
اجلرسیده ،نمکپرورده ،اخاللکننده ،پاککننده
 .13یك جزء آن اسم خاص باشد:
سعدىصفت ،عیسىدم ،عیسىرشتهٔ مریمبافته
 .14جزء آغازى یا پایانى آن بسامد زیاد داشته باشد:
نیکبخت ،هفتپیکر ،شاهنشین ،سیهچشم
 .15هرگاه با پیوستهنویسى ،اجزاى ترکیب معلوم نشود و احیاناً ابهام معنایى پدید آید:
پاکنام ،پاکدامن ،پاکراى ،خوشبیارى
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کلمات با دو امال (الف – ب)
صورتهاى امالیى

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی

ضبط مختار

الف
اتاق /اطاق
اتو /اطو

اتاق
اتو /اطو

اسطبل /اصطبل

اسطبل

اَلَمشنگه /عَلَمشنگه

اَلَمشنگه

امپراتور /امپراطور

امپراتور

اُتراق /اطراق

اُتراق

ب

باباغورى /باباقورى

باباغورى

باترى /باطرى

باترى /باطرى

باتالق /باطالق

باتالق

باجناغ /باجناق

باجناغ

بلیت /بلیط

بلیت
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کلمات با دو امال (پ– ت)
صورتهاى امالیى

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی

ضبط مختار

پ
پاتوق /پاتوغ
ت

پاتوق

تارم /طارم

طارم

تاسکباب /طاسکباب

طاسکباب

تاق /طاق

طاق

تایر /طایر

تایر

تبرزین /طبرزین

تبرزین

تپانچه /طپانچه

تپانچه

ترقّه /طرقّه

ترقّه

تغار /طغار

تغار

توفان /طوفان

توفان /طوفان
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کلمات با دو امال (چ– غ)
صورتهاى امالیى

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی

ضبط مختار

چ
چلغوز /چلقوز
خ
ختمى /خطمى (گُل)

چلغوز
خطمی

ز

زغال /ذغال

زغال

س
سوغات /سوقات

سوغات

غ

غلتیدن /غلطیدن

غلتیدن
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کلمات با دو امال (ق)

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی

صورتهاى امالیى

ضبط مختار

قاتى /قاطی

قاتى

قدّاره /غدّاره
قُدقُد /غُدغُد

قدّاره
قُدقُد

قدغن /غدغن /غدقن

غدغن

قراقروت /قراقروط

قراقروت

قرتى /غرتی

قرتى

قُرُق /غُرُق

قُرُق

قرمه /غرمه /قورمه

قورمه

قشقرق /غشغرق

قشقرق

قُلُر /غُلُر

قُلر

قلیان /غلیان

قلیان

قورباغه /غورباغه

قورباغه
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کلمات با دو امال (ل  -و)
صورتهاى امالیى

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی

ضبط مختار

ل
التارى /الطاری
لقلق /لغلغ

لوطى /لوتى

التارى
لقلق

لوطى

م
مالت /مالط

مالط

ن

ناسور /ناصور

ناسور

نِقنِق /نِغنِغ

نِقنِق

و
ورغُلُمبیدن /ورقُلُمبیدن

ورقُلُمبیدن

وَقوَق /وَغوَغ

وَغوَغ
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کلمات با دو امال (ه  -ی)
صورتهاى امالیى

برگرفته شده از دستورالعمل فرهنگستان زبان فارسی

ضبط مختار

ه

هلیم /حلیم
هوله /حوله

حلیم
حوله

هیز /حیز

هیز

ی

یاتاقان /یاطاقان

یاتاقان

یالقوز /یالغوز

یالقوز

یغور /یقور

یغور
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شیوه نگارش همزه
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واژه های عمومی که
فرهنگستان زبان و
ادب فارسی برای آنها
معادل یابی کرده است
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کاربرد صفت مؤنث
برای موصوف به تبعیت
از قواعد زبان عربی
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افعال کوتاه
به جای
طوالنی
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خطاهای رایج در زبان فارسی
 1ـ بیان متکلفانه:
ننویسیم :قرارداد سازش بستر فعالیت مردمی ندارد.
بنویسیم :قرارداد سازش پایگاه مردمی ندارد.
ننویسیم :در دامنه کوههای البرز بارش به صورت برف خواهد بود.
بنویسیم :در دامنه کوههای البرز برف خواهد بارید.
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خطاهای رایج در زبان فارسی
2ـ اشکال منطقی:
ننویسیم :تلفات ناشی از دخانیات به ده ها میلیون نفر میرسد( .دخانیات به خودی خود تلفات ندارد).
بنویسیم :تلفات ناشی از استعمال دخانیات به ده ها میلیون نفر میرسد.
ننویسیم :محل مانور از اکیناوا به یاماناشی منتقل شد( .محل مانور تغییر میکند ،منتقل نمیشود).
بنویسیم :محل مانور از اکیناوا به یاماناشی تغییر کرد.
ننویسیم :فرماندهان نظامی توافق آتشبس امضاء کردند( .توافق نامه را امضا می کنند ،نه توافق را)
بنویسیم :فرماندهان نظامی توافق نامه آتشبس را امضاء کردند.
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خطاهای رایج در زبان فارسی
 3ـ تعبیر معکوس:
ننویسیم :این سیل ده نفر ناپدید بر جای گذاشت (ناپدید بر جای نمیماند).
بنویسیم :بر اثر این سیل ده نفر ناپدید شدند.
ننویسیم :کاپیتان تیم اسپانیا شادمانی خود را به رخ یارانش کشید.
بنویسیم :کاپیتان تیم اسپانیا شادمانی خود را به رخ حریف کشید.
 4ـ تغییر نادرست:
ننویسیم :در میان آثار ،نستعلیق بیشتر نشو و نما میکند.
بنویسیم :در میان آثار ،نستعلیق از همه بیشتر است.
ننویسیم :اختالف بر سر تمامیت ارضی دولت هاست.
بنویسیم :اختالف بر سر تمامیت ارضی کشورهاست.
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خطاهای رایج در زبان فارسی
 5ـ تعبیر نامأنوس:
ننویسیم :این کشور درصدد تحکیم حضور خود در شمال آفریقاست( .تثبیت حضور نه تحکیم حضور).
بنویسیم :این کشور درصدد تثبیت حضور خود در شمال آفریقاست.
ننویسیم :تاکنون  28کشور حضور خود را برای شرکت در این مسابقات اعالم کردهاند( .حضور را پس از
شرکت در مسابقات اعالم میکنند ،نه قبل از آن(.
بنویسیم :تاکنون  28کشور آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعالم کردهاند.
ننویسیم :اظهار مواضع در برخوردهای سیاسی( .مواضع را اعالم میکنند نه اظهار)
بنویسیم :اعالم مواضع در برخوردهای سیاسی
 6ـ دشوار نویسی:
ننویسیم ... :درصدد وجه قانونی دادن به اقدامات خود برآمده است.
بنویسیم ... :درصدد برآمده است که به اقدامات خود جنبه قانونی بدهد.
ننویسیم :بازی به علت وضع نامساعد زمین بازی ناشی از بارندگی اخیر برگزار نشد.
بنویسیم :به علت وضع نامساعد زمین که ناشی از بارندگی اخیر بود بازی برگزار نشد.
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خطاهای رایج در زبان فارسی
 7ـ درازنویسی:
ننویسیم :خانوادههایی که خانههای آنان در ساحل قرار دارد.
بنویسیم :ساحل نشینان
ننویسیم :آنها دیروز طی مکالمات تلفنی متعددی با یکدیگر به گفتگو پرداختند.
بنویسیم :آنها دیروز چند بار تلفنی گفتوگو کردند.
 8ـ دوری اجزای فعل از هم:
ننویسیم :منابع نظامی در سریالنکا امروز خبر از آغاز عملیات جدید نیروهای ارتش دادند( .فعل خبر دادند به دو جزء دور از
هم تقسیم شده است(.
بنویسیم :منابع نظامی در سریالنکا امروز از آغاز عملیات جدید نیروهای ارتش خبر دادند.
ننویسیم :گزارش بعدی ما اختصاص به رویدادهای فرهنگی و هنری در هفته جاری دارد( .فعل اختصاص دارد به دو جزء دور
از هم تقسیم شده است(.
بنویسیم :گزارش بعدی ما به رویدادهای فرهنگی و هنری در هفته جاری اختصاص دارد.
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خطاهای رایج در زبان فارسی
 9ـ کاربرد نادرست فعل داشتن:
ننویسیم :از ایشان خواستیم درباره این مسابقه برای شما توضیحاتی داشته باشند( .توضیح دادن نه توضیح
داشتن)
بنویسیم :از ایشان خواستیم درباره این مسابقه برای شما توضیح دهند.
ننویسیم :امیدواریم از این مسابقات برای شما گزارش های مصوری داشته باشیم( .گزارش پخش کردن  /دادن
نه گزارش داشتن)
بنویسیم :امیدواریم از این مسابقات برای شما گزارشهای مصوری پخش کنیم.
 1۰ـ کاربرد نادرست فعل برخوردار بودن:
ننویسیم :این طرح از نقاط ضعف زیادی برخوردار است.
بنویسیم :این طرح نقاط ضعف زیادی دارد.
ننویسیم :هوای تهران از آلودگی زیادی برخوردار است.
بنویسیم :هوای تهران بسیار آلوده است.
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خطاهای رایج در زبان فارسی
11ـ تقدم و تاخر:
ننویسیم :او این کتاب را نوشت ،هنگامی که  18ساله بود( .جای فعل نوشت در جمله مناسب نیست).
بنویسیم :او این کتاب را در  18سالگی نوشت.
ننویسیم :آنها به سه گروه با توجه به امتیازاتی که دارند ،تقسیم میشدند.
بنویسیم :آنها با توجه به امتیازاتی که دارند به سه گروه تقسیم میشوند.

12ـ تکرار:
ننویسیم :مذاکره بهترین راهی است که سر راه یمن و عربستان قرار دارد( .واژه راه تکرار شده است).
بنویسیم :مذاکره بهترین راهی است که پیش روی یمن و عربستان قرار دارد.
ننویسیم :بهره برداری صحیح از منابع آب در بخش کشاورزی ،برای تولید انبوه محصول ،در بخش
کشاورزی ضروری است.
بنویسیم :بهره برداری صحیح از منابع آب در بخش کشاورزی ،برای تولید انبوه محصول ضروری است.
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
نشانه مفعولی «را» پس از فعل:
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 ...
بر این عقیده استوار  /استواریم و از آن مقام خواهشند هستیم که ...

حذف بدون قرینه فعل:
لذا شماره فکس و شماره تلفن های مورد نیاز به شرح زیر تقدیم تا در صورت لزوم شماره پرواز را اعالم فرمایید.
لذا شماره فاکس و تلفن های مورد نیاز به شرح زیر تقدیم می گردد تا در صورت لزوم شماره پرواز را اعالم فرمایید.

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.
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
پرهیز از «واو» مکرر:
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.

پرهیز از قید همزمان «یک» و «ضمیر نکره»:
او بر این باور بود که باالخره یك خانه ای را خواهد خرید.
او بر این باور بود که باالخره یك خانه را خواهد خرید.
او بر این باور بود که باالخره خانه ای خواهد خرید.
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.
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
استفاده از نشانه گذاری در موارد الزم:
مراکز علمی پژوهشی
مراکز علمی-پژوهشی

پرهیز از نشانه گذاری غیر ضروری:
با سالم و احترام؛
با سالم و احترام
نشانه گذاری صحیح در آدرس:
تهران – میدان انقالب – خیابان آزادی
تهران ،میدان انقالب ،خیابان آزادی
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
جمع بستن جمع های مکسر اشتباه است:
خبر  ---اخبار  ---اخبارها
خاصیت  ---خواص  ---خواص ها
حال  ---احوال  ---احواالت
اثر  ---آثار  ---آثارها
شعبه  ---شعب  ---شعبات
سند  ---اسناد  ---اسنادها
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
جمع عربی برای واژگان فارسی اشتباه است:
استاد  ---استادان  ---اساتید
میدان  ---میدان ها  ---میادین
داوطلب  ---داوطلبان  ---داوطلبین
آزمایش  ---آزمایش ها  ---آزمایشات
گزارش  ---گزارش ها  ---گزارشات
دستور  ---دستورها  ---دستورات
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
جمع بستن ات برای واژگان فارسی:
سبزی  ---سبزیجات
سفارش  ---سفارشات
فرمایش  ---فرمایشات
باغ ---باغات
کارخانه  ---کارخانجات
مجله  ---مجالت
حواله  ---حوالجات
گرایش  ---گرایشات
آزمایش  ---آزمایشات
تراوش  ---تراوشات
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
تکرار واژه های هم معنی در کنار یکدیگر:
مدت زمان
بسیار زیاد
دوره زمانی
تحقیق و پژوهش
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
لزوم درج حروف در صورت دوگانه خواندن:
معین  /معّین
بنا  /بنّا
حالل  /حلّال
عُرضه  /عَرضه
حَرف  /حِرَف
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
استفاده از تنوین در واژگان فارسی:
ناچاراً
گاهاً
دوماً
زباناً
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خطاهای رایج در نوشتار نامه های اداری
استفاده از همزه در واژگان فارسی با دو حرف «ی»:
آئین  ---آیین
روئین  ---رویین
بفرمائید  ---بفرمایید
پائیز  ---پاییز
سائیدن  ---ساییدن
آئینه  ---آیینه

استفاده از دو حرف «ی» به جای همزه در کلمات عربی:
رییس  ---رئیس
جزیی  ---جزئی
مریی  ---مرئی
پائیز  ---پاییز
سائیدن  ---ساییدن
آئینه  ---آیینه
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پرهیز از دراز نویسی و کلیشه نویسی
مستدعی است نسبت به پرداخت حق الزحمه هایی که مورد تصویب قرار گرفته است دستور مقتضی صادر
فرمایید

خواهشمندم دستور فرمایید حق الزحمه های مصوب پرداخت شود.
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استفاده از لغات فارسی در مقابل عربی

جایگزینی واژگان پارسی با عربی
بعضی از محققین معتقد اند که البسه مستعمل قابلیت ابتالء به مریضی را دارند.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پوشاک استفاده شده امکان بروز بیماری را دارند.

علیرغم اینکه واضح ترین کار الزم برای یك متن قبل از انتشار است ،خیلی از مولفان ،آن را انجام نمیدهند.

با وجود اینکه (اگر چه) بدیهیترین کار الزم برای یك نوشته پیش از چاپ شدن است ،بسیاری از
پدیدآورندگان ،آن را انجام نمیدهند.
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تشخیص واژگان پارسی از لغات عربی
حروف

گچپژ
حث صضطظعق

صرف شدن

دانش  ...واژه  ...راه  ...آموزش
علم  ...کلمه  ....مسیر  ...تعلیم
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منبع نویسی صحیح ()APA
در متن:
در این رابطه اشاراتی نیز واقع شده است (قاسمی ،1387 ،ص )69
در قسمت منابع:
قاسمی ،محمد رضا « ،دیدار با آفتاب»،ص.69مشهد ،انتشارات بیان.1387،
قاسمی ،محمدرضا)1387( .؛ دیدار با آفتاب ،انتشارات بیان ،مشهد.
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نمونه متن جهت ویراستاری
«نیمی از ارائه دهندگان مقاالت کنفرانسی که امسال برگزار میشود را اعضای هیات علمی تشکیل میدهند».

 - 1مقاله را ارائه (یعنی نشان) نمیدهند معموال آن را مینویسند یا اگر بخواهند کارشان را پرابهتتر کنند
تالیف میکنند.
 - 2آوردن «را» پس از فعل مغایر با موازین دستور زبان فارسی است.
 - 3اگر از دراز نویسی اجتناب شود این جمله اصال «را» نمیخواهد .پس چرا ننویسم:
«نیمی از مولفان مقاالت کنفرانس امسال عضو هیات علمیاند».
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عالئم استاندارد ویراستاری
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عالئم استاندارد ویراستاری
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تمرین عملی 3

( 10دقیقه)

متن را از نظر اداری و نگارشی ویرایش نمایید.

فصل  :7کاربردهای نرم افزار  Wordدر مکاتبات اداری

 – 1ایجاد فهرست در گزارش ها
« – 2ارسال نامه انبوه»« /صدور گواهی نامه» با متغیرهای چندگانه
 – 3صفحه بندی صفحات با عنوان متفاوت

 – 4تغییر متن و ویراستاری با نمایش تغییرات
 – 5فارسی و التین کردن اعداد  /ذخیره فونت  /کامل کردن عبارات

پیشگفتار:

گزارش نویسی چیست؟
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معنای واژه گزارش
گزارش به معنی به جای آوردن ،انجام دادن ،اظهار نظر کردن ،در میان نهادن و شرح و تفسیر کردن است.
گزارش در اصطالح به مطلبی گفته می شود که از شرح ،تفسیر ،بیان ،تحلیل مطالب و نیز علل مسائلی خاص گفتوگو
کند.
در زبان انگلیسی  To Reportبه معنی گزارش دادن استفاده م یشود که ریشه التین دارد ،و از  REPORTAREبه
معنی باز پس آوردن یا بازگشت اطالعات گرفته شده است.

تعریف گزارش نویسی
گزارش نویسی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار ،اطالعات ،حقایق ،علل مسائل و رویدادها ،تجزیه و تحلیل
منطقی و متوالی آنها ،برای رسیدن به راه حل صحیح ،که همراه با اختصار و روشنی تدوین شده و بر دو اصل ”ساده
نویسی“ و ”سالم نویسی“ استوار باشد.
در واقع گزارش نویسی ،فنی است که با آگاهی از آن فن ،مطالب هر موضوعی را می توان ،طوری طبقه بندی کرد و
نظم بخشید که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین کالم به دست آورد.
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نوع مخاطب گزارش
در مورد نگارش گزارش دو حالت کلی وجود دارد:
الف -از شما خواسته می شود که گزارشی تهیه کنید.

ب -خود شروع به تهیه گزارشی می نمایید.
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فصل اول:

مراحل چهارگانه گزارش نویسی
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مراحل چهارگانه گزارش نویسی
 .1مرحله برنامه ریزی ،تدارکات و تهیه مقدمات
 .2مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش ( طرح ربط منطقی مطالب )
 .3مرحله نگارش

 .4مرحله تجدید نظر و اصالح و تهیه متن نهایی
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 - 1برنامه ریزی (مراحل روش علمی تحقیق)
 .1تعریف مسأله به صورت مشخص بر اساس معیار منطقی تعریف
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:
الف -عبارت مصدری :کشف علل غیبت زیاد در واحد تولید
ب -عبارت سؤالی :چه عللی باعث غیبت زیاد در واحد تولید می شود؟
ج -عبارت اخباری :میخواهیم به علل غیبت زیاد در واحد تولید پی ببریم
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 - 1برنامه ریزی (مراحل روش علمی تحقیق)

 .2طرح مقدماتی تحقیق
طرح مقدماتی تحقیق شامل چهار موضوع است:
 -1تعیین هدف تحقیق -حدود تحقیق
 -2معیارهای انتخاب متدولوژی تحقیق:
معیارهای انتخاب متدولوژی تحقیق ( گزارش ) ،با توجه به ویژگی های روشهای جمع آوری اطالعات که شامل
مصاحبه ،پرسشنامه ،مشاهده ،تجربه و آزمایش ،مراجعه به کتابخانه ،اسناد و مدارک است و با در نظر گرفتن
مطالب زیر صورت می گیرد:
الف -ماهیت تحقیق ( گزارش )
ب -هزینه تحقیق ( گزارش )
ج -فواید ممکن
د -حدود زمان و دقت الزم برای تحقیق ( گزارش )
و -تنظیم یك فرضیه در ارتباط با موضوع تحقیق ( گزارش )
 - 3طرح سؤاالت ،مشکالت و تنگناها
 - 4گزارشخواه کیست و دانستن نظر او نسبت به مسأله مورد بحث
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 - 1برنامه ریزی (مراحل روش علمی تحقیق)

 .3انتخاب روشی مناسب برای تحقیق
اکنون که با توجه به روشهای جمع آوری اطالعات با معیارهای انتخاب آشنا شده ایم می توانیم عمالً یك روش را
برگزینیم مثالً روش مصاحبه ،یا پرسشنامه و یا مخلوطی از دو روش را.

 .4جمع آوری اطالعات و داده ها
اطالعات بخودی خود موادی خام هستند که گزارشگر باید بتواند آنها را طبقه بندی و تنظیم کند و در مرحله بعد
مورد تفسیر و تحلیل قرار دهد و آنگاه دست به استنتاج بزند.
تنظیم و طبقه بندی آمار و اطالعات شامل چهار مرحله است:
الف -طبقه بندی داده ها
ب -عینیت گرایی
ج -تحلیل داده های کیفی
د -تحلیل داده های کمی
اطالعات به طور کلی یا مقداری ( )Quantitativeهستند یا غیرمقداری ()Qualitative
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 - 1برنامه ریزی (مراحل روش علمی تحقیق)
 .4جمع آوری اطالعات و داده ها
اطالعات به طور کلی یا مقداری ( )Quantitativeهستند یا غیرمقداری ()Qualitative
تجزیه و تحلیل اطالعات مقداری آسانتر است ،زیرا با استفاده از روشهای آماری قابل تحلیل و بررسی است .در بسیاری
از موارد می توان اطالعات غیر مقداری را هم به اطالعات مقداری تبدیل نمود تا نسبت به پاسخ حاصله و تقلیل
اشتباهات اطمینان حاصل گردد .در موارد اطالعات غیر مقداری یا کیفی مانند رنگ مو یا نژاد ،ملیت ،کدگذاری،
درصدها و کسرها به صورت کمی ارایه داد ،برای تبدیل اطالعات کیفی به مقادیر وصورکمی ممکن است:
الف -مشاهدات و اطالعات کیفی شمارشی و به صورت عدد منعکس گردد.
ب -اطالعات و حقایق کیفی به صورت درصد ( پورسانت ) ذکر شود.
ج -اطالعات و مشاهدات کیفی به صورت درجات و طبقات بیان شود ( مانند درجه یك ،درجه دو که حاکی از درجه
کیفیت باشد).
د -تمایالت شخصی افراد را نسبت به امری به صورت درجات طبقه بندی شود و برای هر درجه و طبقه نمره ای و
ارزشی تعیین گردد ،مثالً در مورد تمایل افراد به دیدن
مسابقه فوتبال ممکن است آنها را به سه طبقه الف ،ب و ج طبقه بندی نمود و سپس برای هر طبقه نمره ای در نظر
گرفت.
 .5تحلیل و تفسیر
 .6نتیجه گیری بر اساس داده ها و تفسیرها
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 .5تحلیل و تفسیر
پس از آنکه اطالعات دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد ،گزارشگر می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل آماری،
اطالعات را توجیه منطقی نموده و به کشف و استنتاج راه حل مشکل موفق گردد.
برای آنکه گزارشگر از مطالعه اطالعات موجود به نتیجه برسد و در توجیه منطقی و مستدل به منظور رسیدن به
کنه مطلب و پاسخ مشکل موفق گردد الزم است استدالل خود را کامالً مشخص نماید .معموالً جهت استدالل و
نتیجه گیری از روشهای استقرار ،قیاس و تمثیل استفاده می شود.
 .6نتیجه گیری بر اساس داده ها و تفسیرها
در این مرحله گزارشگر پس از ذکر مختصر درباره مشکل ،یادآوری نکات عمده حقایق مکشوفه به نتیجه گیری
کلی و در واقع به اظهار نظر درباره عوامل و موجبات مسأله می پردازد و سپس راه حلهای پیشنهادی را برای ارایه
در گزارش خود آماده می سازد.
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نحوه تنظیم گزارش عاملی مهم در پذیرش گزارش است .ساختار و سازمان هر گزارش بطور کلی بر سه اصل قرار دارد:
الف -هر گزارش باید دارای موضوع ،مقدمه ،بدنه اصلی ( متن ) و پایان باشد.

موضوع
مقدمه
بدنه اصلی ( متن )
پایان
ب -هر خواننده گزارش ( گزارشخواه ) ممکن است نتایج و پیشنهادات گزارشگر را بپذیرد یا نپذیرد.
ج -نکات و نظریات عمده باید مورد تأکید قرار گیرد.
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مقدمه گزارش
با پیشرفت سریع تکنولوژی و پیچیدگی سازمانهای تولیدی و خدماتی دیگر این فرصت نیست تا مدیران و
سرپرستان مطالب گزارشها را جزء به جزء ،از آغاز تا انجام بخوانند .آنها انتظار دارند تنظیم کنندگان گزارش های
مبسوط ،ضمن آوردن مقدمه ای در یك یا دو صفحه ،نظری کلی درباره مطلب مورد گزارش ارایه دهند.
مقدمه گزارش باید به گونه ای آغاز شود که خواننده در راستای موضوع گزارش قرار گیرد ،یعنی در همان دو ،سه
سطر اول بداند موضوع گزارش چیست .برای نیل به این هدف مقدمه باید با جمله ای آغاز شود که بگوید گزارش
درباره چیست و چرا تهیه گزارش الزم بوده است.
بطور کلی مقدمه باید سه هدف را دنبال کند:
الف -گزارش را در ارتباط با موضوع به گونه ای مطرح سازد که برای خواننده قابل فهم و با معنی باشد.
ب -در خواننده نسبت به موضوع ایجاد عالقه کند.
ج -باید به خواننده بگوید که از گزارش چه انتظاری باید داشته باشد.
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صفحه اول
+
مقدمه گزارش
خود را بنویسید
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متن یا بدنه اصلی گزارش
متن یا بدنه اصلی گزارش محل ارایه آمارها ،داده ها و تحلیل و تفسیر آنها ،بیان معیارها و اثبات مدعی است.
پایان گزارش

پایان گزارش شامل نتیجه گیری ،ارایه پیشنهادات و راه حل است که همراه با خالصه نکات عمده گزارش ( در
مورد گزارشات مفصل ) می باشد.
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.
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اصل تاکید در گزارش
چون خوانندگان گزارش معموالً آنچه را که در آغاز و پایان مطلبی می خوانند ،به یاد می سپارند بنابراین الزم است
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.
خوانندگان گزارش همچنین کلیات را بهتر از جزئیات بخاطر می سپارند .قدرت بخاطر سپاری مطالب و نکات
عمده از سوی گزارشخواه بستگی به این دارد که گزارشگر چگونه این نکات را با نکاتی که گزارشخواه قبالً می
دانسته مرتبط سازد و چگونه نکات عمده را به هم ربط دهد.
معموالً تعداد نکات عمده نباید از هفت یا هشت مورد تجاوز کند.
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اصل تاکید در گزارش  -چگونه نکات عمده را مورد تأکید قرار دهیم؟
الف -جای نکته در گزارش:
همانطور که قبالً گفته شد باید آغاز و پایان گزارش باشد.
ب -اندازه و تناسب:
مقدار فضایی که برای یك نکته و یا مطلبی در نظر گرفته می شود ،تعیین کننده اهمیت آن است .هرچه نکته ای
مهمتر باشد جای زیادتری را به خود اختصاص می دهد.
ج -زبان تأکید:
کلمات همگی از قوت و اثر بخشی یکسانی برخوردار نیستند جمالت باید روشن ،محکم و مؤثر باشند .بکاربردن
قیود و عبارات وصفی مانند ” مهمترین عامل ”  ” ،نکته اساسی ” و عباراتی از این گونه توجه خواننده را جلب می
کند.
د -کاربرد عالئم :
خط کشیدن زیر مطلب عمده ،رنگی نشان دادن جمالت و عبارات ،نوشتن کلمات به صورتی درشت تر از بقیه
کلمات ،نوشتن به صورت ایتالیك ،نمره گذاری و غیره عامل مهم در تأکید گزاردن بر مطلب است.
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الگوهای ساختار گزارش
الگوی استداللی گزارش
- 1الگوی قیاسی Deductive

الگوی بسیاری از گزارشات اداری و بازرگانی قیاسی است .در این الگو نکته اصلی و یا
مهمترین پیشنهاد در آغاز ارایه می شود و سپس جزئیات و توضیحات و دالیل تأیید
کننده بدنبال می آید.

فایده الگوی قیاسی آن است که آنچه که خواننده برای تصمیم گیری الزم است بداند
مستقیماً و بالفاصله در اختیار او قرار می گیرد و نیازی به خواندن تمام گزارش پیدا
نمی کند مگر آنکه شخصاً عالقمند باشدکه بداند نتایج چگونه بدست آمده است .برای
خواننده ای که به نتایج گزارش جهت گیری قبلی ندارد و بیم مخالفت اولیه از سوی
وی نسبت به پیشنهاد و راه حل ارایه شده نمی رود میتوان از این الگو استفاده نمود.
اگر خواننده گزارش جهت گیری خاص و یك سویه ای داشته باشد ممکن است قبل
از مطالعه تمام اطالعات و حقایق و نحوه نتیجه گیری کلی و پیشنهاد ارایه شده بر
ضد پیشنهاد و یا نتیجه ،جبهه بگیرد و سپس بر اثر تعهد روانی که نسبت به مخالفت
اولیه در وی ایجاد می شود دیگر به دالیل و توجیهات گزارش توجه نکند ،در چنین
حالتی استفاده از الگوی قیاسی مناسب نیست.
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الگوهای ساختار گزارش
الگوی استداللی گزارش
- 2الگوی استقرایی Inductive
ترتیب الگوی استقرایی عکس ترتیب قیاسی است بدین قرار که اول آمار و اطالعات و حقایق ارایه می شود ،سپس
بر پایه آنها استدالل و نتیجه گیری شده و نهایتاً پیشنهاد و یا راه حل مسأله مورد نظر ارایه میگردد.
مسأله وقت خواننده عاملی است که باید در تهیه گزارش بصورت استقرایی مورد توجه قرار گیرد ،خواننده باید با حوصله
باشد و با اطالعات و داده ها آشنا گردد تا بعداً به نقطه نظر گزارشگر برسد .همچنین وقتی حدس زده می شود که
خواننده جهت گیری منفی نسبت به پیشنهاد داشته باشد کاربرد روش استقرایی می تواند او را تشویق به مطالعه
گزارش و دریافت حقایق کند و درجه احتمال مخالفت او را با پیشنهادات کاهش دهد.
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الگوهای ساختار گزارش
 - 3الگوی گزارش بر حسب ترتیب اهمیت
وقتی که گزارش را بر حسب درجه اهمیت مطالب تنظیم می کنیم ،می توان از مهمترین یا از کم اهمیت ترین
مورد آغاز نمود .مثالً در مورد مشکالت متعدد میتوان از مشکالت جزئی شروع و به مشکالت عمده ختم کنیم ،یا
برعکس .در مورد مسأله ای که مورد منازعه و اختالف است ترتیب ذکر مسائل از کم اهمیت تر به مهمترین
مناسب است ،زیرا خواننده را قدم به قدم آماده پذیرش نقطه نظرها و حقایق می کند تا آنکه به نکته اساسی و اوج
مطلب برسد .در گزارشات شفاهی ،باید از کم اهمیت ترین شروع و به مهمترین نکته ختم کرد زیرا مهمترین نکته
که در آخر کار ارایه می شود مورد توجه شنونده قرار گرفته و آن را به خاطر خواهد سپرد.
 – 4الگوی تقدم زمانی
این الگو برای گزارش حوادث و وقایعی که طبق تقدم و تأخر زمانی صورت می گیرد بکار می رود ،مانند گزارشات
پلیس ،آتش سوزی ،حوادث و گزارش مسافرتهای اداری برای بازدید و برنامه انجام کار.
 – 5الگوی قدم به قدم
این الگو که شکل ویژه ای از الگوی تقدم زمانی است برای توضیح و توصیف طرز کار یك دستگاه یا یك ماشین به
کار می رود.
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الگوهای ساختار گزارش
 – 6الگوی مساله – راه حل

این الگو در واقع نوعی الگوی استقرایی است و در موردی به کار می رود که شرایط نامناسبی در امری وجود داشته باشد و
گزارش شامل پیشنهاد برای رفع آن مشکل باشد .نویسنده گزارش از توصیف و تشریح مشکل شروع می کند و سپس راه حل
مناسب را انتخاب و پیشنهاد خود را ارایه می دهد .ضمناً مزایا و محدودیتهای پیشنهاد را نیز ذکر می کند.

 – 7الگوی معیار – اقدام

هرگاه الزم شود که متغیرهای چندی را با معیار واحدی بسنجیم و مزایا و معایب هر یك را تعیین و سپس یك متغیر را از بین
متغیرها انتخاب کنیم از الگوی معیار -اقدام ،استفاده می کنیم .مثالً در مورد خرید یك دستگاه بر اساس معیار مورد نظر می
سنجیم ،مثالً با معیار هزینه ،عمر مفید ،قابلیت انعطاف ،سرویس پس از فروش و غیره ،آنگاه یکی از آن ساختها را که با معیارهای
ما توافق و تجانس بهتری دارد ،انتخاب و پیشنهاد می کنیم.

 – 8الگوی علت – معلول

استفاده از این الگو از هنگامی مفید است که بخواهیم عواقب احتمالی یك اقدام بخصوص را تجزیه و تحلیل کنیم .تلفیق زمانی و
علت و معلولی نیز امکان پذیر است ،البته یك معلول ممکن است چند علت و یا یك علت چند معلول داشته باشد.
در این الگو از عوامل شناخته شده بسوی عوامل ناشناخته حرکت می کنیم .این ترتیب در مورد سؤاالتی که جنبه پیش بینی
دارد مفید است ،مثالً :اگر به قیمت اجناس دو درصد اضافه کنیم ،با توجه به کشش عرضه این کاال در سود چه تأثیری خواهد
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
منطقی مطالب آن است که بین کل و جزء و بین اجزاء از حیث درجه اهمیت تقدم و تأخر ،علت و معلول و دیگر
معیارها نظم و ترتیب معقول و روشن وجود داشته باشد ،به صورتی که خواننده گزارش هم از کل موضوع تصویری
روشن در ذهن پیدا کند و هم ترتیب و اهمیت نسبی اجزاء را با یکدیگر و با کل موضوع تشخیص و تمیز دهد.
متن هایی که یکسره نوشته و ماده بندی نگردیده است ،خسته کننده بوده و درک مطالب و به یاد سپردن آن مشکل تر است.
الزم است ارتباط پاراگرافها نسبت به هم رعایت و به طرح کلی گزارش نشان داده شود.
به طور کلی و مختصر مرحله دوم گزارش نویسی مرحله شکل و صورت گزارش است که در آن مطالب باید به صورت توالی
منطقی درآید .از این لحاظ مراتب زیر باید رعایت شود:
 .1مشخص نمودن عناوین اصلی و فرعی و خطوط مهم گزارش.
 .2طبقه بندی عناوین اصلی و فرعی و مرتب کردن آنها بر حسب درجه اولویت و اهمیت.
 .3بررسی نهایی طرح برای تهیه پیش نویس گزارش که خود مقدمه مرحله سوم گزارش یعنی نگارش آن است.
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چند قاعده در تهیه رئوس مطالب ( کد بندی )
 -1کل باید با اجزاء برابر باشد.
 -2قسمتها از لحاظ اندازه باید متعادل باشند.

 -3اختصاص یك بخش فرعی جداگانه بدون آنکه به بخش بزرگتر تعلق داشته باشد ،مقدور نیست.
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گزارش را کدگذاری کنید
مقدمه
 – 1مشخصات دوره

 -1-1زمان برگزاری
 -2-1مکان برگزاری
 -3-1افراد شرکت کننده

 – 2محتوای ارائه شده

 -1-2نشست اول
 -2-2نشست دوم
 -3-2نشست سوم
 -4-2نشست چهارم

 – 3جمع بندی
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شیوه کدگذاری
توسط Word
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در مرحله اول کوشش ما این بود که مواد و مصالح گزارش را فراهم کنیم ،که بیندیشیم که چه می خواهیم ،چرا می
خواهیم و برای که می خواهیم.

در مرحله دوم در این کار بودیم که ساختار گزارش باید دارای چه صورت و قالبی باشد.
در مرحله سوم می خواهیم آن مواد و مصالح را که به درستی و با دقت و به اندازه کافی فراهم کرده ایم بر اساس
ساختاری که از پیش طرح آن را ریخته ایم بکار بریم و عمالً ساختمان گزارش را بنا نهیم .این مرحله از مهمترین
مراحل گزارش نویسی است زیرا به منزله سند محسوب می شود و بنابراین باید بکوشیم که این سند حداالمکان
بی عیب و نقص از کار درآید و نقش خود را در پیشبرد هدفی که به خاطر آن گزارش تهیه شده ایفا نماید.
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در مرحله نگارش ما با چهار مسأله روبرو هستیم:
 .1تهیه پیش نویس
 .2مسأله سبك نگارش
 .3مسأله کلمات و جمالت
 .4مسأله پاراگراف
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 -1تهیه پیش نویس
کمال مطلوب آن است که بدون تردید و تأمل ،محتوای گزارش را ضمن تمرکز کامل فکر ،روی یك یا چند صفحه کاغذ به عنوان پیش
نویس بیاوریم ،هیچ نویسنده تازه کاری ،هر چند کارهای مقدماتی و طرح ریزی را به درستی انجام داده باشد ،نباید انتظار داشته
باشد که نوشته اش در همان وهله اول بی عیب و نقص باشد .بنابراین تا زمانی که مهارت پیدا نکرده ناچار به تمرین زیاد و تهیه
پیش نویس است تا بدین وسیله بتواند بعداً تغییرات و تجدید نظرها را در آن معمول دارد.
در پیش ممکن است رعایت نقطه گذاری ،قواعد دستوری ،جمله بندی و رسایی کالم زیاد رعایت نشده باشد ولی برای نویسنده فرصت
کافی هست تا تمام نقص ها را برطرف کند و اصالحات الزم را به عمل آورد .پیش نویس به منزله اسکلت و ستون فقرات گزارش است
و هنوز از گوشت و پوست و ظرافتها و نکته سنجی ها بی بهره است و کارهای زیاد دیگری باید بر آن انجام گیرد.
نویسنده گزارش باید هنگام تهیه پیش نویس نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
 فاصله میان سطرهای پیش نویس دو تا سه سانتی متر باشد تا تغییرات و تجدید نظرها را بتوان در آن وارد کرد .معموالً پیش نویسرا باید یك سطر در میان نوشت.
 تا آنجا که ممکن است پیش نویس ،خوانا باشد و زیاد قلم خوردگی نداشته باشد. زیر مطالبی که باید درشت و برجسته نوشته شود ،باید خط ممتد کشیده شود. حاشیه چهار طرف صفحات پیش نویس باید  3تا  5سانتی متر باشد تا در صورت لزوم محل کافی برای مطلب اضافی وجود داشتهباشد.
 -روی تمام پیش نویس جایی برای شماره صفحه تعیین و شماره ها همیشه در همان محل درج گردد.
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 – 2سبك نگارش
گزارش باید با سبکی بدیع ،خالق ،روشن و دقیق ارائه گردد .نویسنده گزارش باید بکوشد حین اینکه جنبه علمی و
رسمی گزارش حفظ می شود حالت خشکی و بی روحی در آن نمودار نگردد .گر چه گزارش چندان جنبه ادبی
ندارد لیکن شك نیست که اگر نویسنده بتواند سادگی و دقت را با زیبایی بیان همراه کند به ارزش و قابلیت قبول
گزارش می افزاید .یك سبك روان ،روشن و گویا کمك بزرگی به جالب نمودن و رسایی مطلب می کند .نویسنده
گزارش باید با به کار بردن سبکی مناسب مطالب خویش را ساده و در عین حال گویا و خالی از لغات و عبارات
سنگین و دور از ذهن خواننده گزارش نماید .امروزه در گزارش نویسی کلمات ثقیل جای خود را به کلمات آشنا،
ساده و مورد استفاده روز داده است.
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 – 2سبك نگارش
گزارش نویس باید بکوشد که از نکات ضعف زیر پرهیز کند:
الف -به کار بردن کلمات و جمالت اغراق آمیز مانند :هرگز ،بی نهایت ،یك دنیا
ب -به کاربردن کلمات و جمالتی که حس اطمینان دور از عقل و منطق در خواننده ایجاد می کند مانند ”:بدون ذره ای
شبهه باید گفت ”
ج -برانگیختن احساسات خواننده مانند ” :کوته فکران این طور فکر می کنند ” یا ” خود را به جای من بگذارید”
د -جنبه تبلیغاتی دادن به گزارش ” :هر شخص عاقلی می پذیرد که ” ...
ه -قضاوت بیجا
و -اعمال احساسات شخصی در گزارش و در نتیجه دادن جهت خاصی به گزارش
ز -سعی در قبوالندن مسایل بدون ارایه دالیل منطقی با ادای جمالتی مانند ”:بدیهی است که” یا ” الزم به گفتن نیست
” و ” همه کس می داند که  ” ...و از این قبیل
ح -استدالل غلط
ط -نارسایی و بی دقتی
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 – 2سبك نگارش
در مقابل پرهیز از نکات فوق ،نویسنده باید نکات زیر را رعایت کند:
الف -کامل بودن در عین اختصار
ب -واضح و روشن بودن جمالت
ج -سادگی و رسایی
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 –3کلمات و جمالت
جمله :تعریف ،اقسام و اصول آن
تعریف جمله
جمله مجموعه ای از کلمات است که بر روی هم پیامی را می رساند .هر جا جمله تمام شود ،نقطه می گذاریم.
اقسام جمله
از لحاظ معنی و مفهوم ،جمله پنج گونه است :اخباری -پرسشی -امری -تعجبی یا عاطفی.
از لحاظ فعل ،جمله یا ساده است یا مرکب.
از لحاظ کمال در معنی ،جمله یا ناقص است یا کامل.
از لحاظ ارتباط با جمالت دیگر ،جمله یا مستقل است و یا پیرو.
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 –3کلمات و جمالت
اصول جمله
الف -اصل وحدت
یك جمله باید فقط شامل یك مضمون و نکته اصلی باشد .این اصل در عین سادگی دارای اهمیت بسیار است .حتی اگر
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:
اول -هیچ یك از نکات الزم برای قابل درک نمودن مفهوم و فکر اصلی نباید از جمله حذف شود.
دوم -هیچ نکته اضافی و غیر الزم در جمله گنجانیده نشود.
سوم -قواعد صحیح دستور زبان از نظر فاعل و فعل ،مفعول و غیره به دقت مورد توجه قرار گیرد.
چهارم -روابط بین مضمون و ایده های اصلی و فرعی با به کار بردن حروف ربط صحیح و به جا نشان داده شود ،در این
مورد نکته ضروری آنست که حروف ربط تنها
به منظور ارتباط دو عبارت به کار نمی رود بلکه وظیفه اساسی و مهم آنها در عین ایجاد ارتباط بین عبارات ،نشان دادن
نحوه ارتباط آنها است مثالً دیده می شود که از
حروف ربط ”و” و ” از” بیجا و به صورت غلط استفاده می شود به طوری که ارتباط عبارات را آن گونه که مورد نظر
است نمی رساند مانند جمله زیر:
” او کوشش خواهد کرد و از هر موقعیت برای تحصیل استفاده خواهد نمود”.
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 –3کلمات و جمالت
اصول جمله
پنجم -چون جمله باید نماینده فکر و مضمونی باشد که در بر دارد لذا باید افکار مستقل را در ترکیب جمالت مستقل و
افکار فرعی را در جمالت فرعی و تبعی قرار داد.
ششم -نباید در میان جمله ،جهت فکر را بیش از یك بار تغییر داد .در غیر این صورت رشته افکار اصلی و فرعی از
دست می رود و در ذهن خواننده اغتشاش به وجود
می آورد و سر رشته مطلب را از دست او می گیرد.
هفتم -باید از به کار بردن کلمات ” که ” ” ،کسیکه ” .... ” ،یکه ” ” ،آنکه ” و امثال آنها در یك جمله پشت سر هم
اجتناب کرد تا جمله گنگ ،نارسا و پیچ در پیچ نشود
و مانند جمله زیر از آب در نیاید:
” آن مرد ،چنانکه دیروز دیدید ،همانجایی که دو اتومبیل تصادف کردند ،که الحمداهلل بخیر گذشت ،باالی خیابانیکه
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” .
هشتم -از نوشتن جمالت دراز که حفظ معانی و درک ارتباط بین فاعل و مفعول و مراجع ضمیر را مشکل می سازد باید
پرهیز کرد.
نهم -باید از عالئم نقطه گذاری به نحو دقیق و صحیح استفاده کرد تا معانی جمالت تغییر نکند ( به ضمیمه مربوط به
نقطه گذاری مراجعه شود )
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 –3کلمات و جمالت
اصول جمله
ب -اصل ربط
کلمات و قسمتهای جمله باید چنان به هم متصل و مرتبط باشند و با یکدیگر ترکیب شوند که معنی اصلی و مورد نظر
خود را از دست ندهند .رعایت اصل ربط در
جمله سبب می شود که جمله دو پهلو ،مبهم و بی معنی نگردد .برای حفظ اصل ربط نکات زیر باید مورد نظر قرار
گیرد:
اول -کلمات را به ترتیب صحیح در جمله قرار داد و به خصوص در به کار گرفتن قیود و وجوه وصفی باید دقت خاصی
نمود .قیود و کلمات وصفی را باید نزدیك
کلمه ای که آن را وصف می کند ،قرار داد .مثالً با به کار گیری کلمه قیدی ” فقط ” در جاهای مختلف جمله زیر معانی
کامالً متفاوتی بدست آورد.
” او می تواند از رئیس بانك برای مصاحبه وقت بگیرد”.
دو پهلویی و دو معنایی جمالت که گاهی به خاطر ایجاد ظرافتهای ادبی مورد استفاده است در گزارش نویسی می تواند
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”.
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 - 3نگارش
 –3کلمات و جمالت
دوم -باید همیشه هر فعل و عمل را به فاعل آن ربط و نسبت داد نه مانند جمله زیر:
” شما می توانید پس از بسته بندی کاالی خود را تحویل بگیرید”.
سوم -اگر چند مطلب از نظر خصوصیات دستوری در یك ردیف و هم وزن باشند باید برای ارائه آنها در جمله از حروف
ربط وجه فعل طوری استفاده کرد که ارتباط
و هم وزنی آنها حفظ شود .جمالت زیر نشان دهنده از بین رفتن هم وزنی است:
” آ غاز سال مالی ،هنگام مناسبی برای سرمایه گذاری مجدد اینکه موجودی کامالً گرفته شود می باشد ” ”.خرید،
فروش و وصول کردن مطالبات هر سه دارای اهمیت
فراوان است”.
چهارم -اگر در جمله مقایسه ای صورت گرفته باید از تکمیل آن مطمئن شد ،نباید مقایسه را به صورت ناقص تمام کرد.
جمله غلط ” :منزل شما در تهران زیباتر از کاشان است”.
پنجم -به کار بردن ضمایر دارای اهمیت بسیار است .جمالت را باید به گونه ای نوشت که یك ضمیر به دو اسم راجع
نشود و اسم مربوط به ضمیر مشخص باشد.
جمله مبهم :وقتی معلم با شاگرد صحبت کرد او اطمینان یافت فردا مدرسه تعطیل است.
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ج -اصل تأکید
تأکید ،جمله را محکم و اطمینان خواننده را نسبت به آن بیشتر می کند .تأکید یعنی قرار دادن مطالب و افکار مهم
جمله در محل مناسب به طوری که به گیرایی جمله
کمك کند .آنچه که درباره جا و نحوه تأکید در ساختار گزارش ( مرحله دوم ) گفته شد در مورد جمالت نیز صادق
است.
به طور خالصه تا آنجا که به نگارش کلمات و جمالت مربوط است نکات زیر باید رعایت گردد:
 -1صریح نویسی
یعنی خودداری از بکار بردن لغات و اصطالحات مبهم و کلماتی که دارای معانی قطعی نیستند .مثالً:
ننویسیم بنویسیم
خیلی زود فردا ساعت  3بعد از ظهر
خیلی  -% 90ده کیلو -یکصد نفر
 %اکثریت  -% 51یا 87
در جمالت و عبارات نیز باید صریح نوشت .مثالً به جای استفاده از وجه مجهول مانند ” :گفته شده است ” یا ” تصمیم
گرفته شده است ” باید نوشت مثالً ” رئیس اداره
حسابداری گفته است ” یا ” مدیر کل تصمیم گرفته است ”.
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مورد استثناء ،وقتی است که واقعاً فاعل مشخص نباشد و یا نتیجه عمل مورد نظر باشد و نه کننده آن .صراحت در بیان،
موجب رفع سوء تفاهم و تفسیر مختلف از
جمالت خواهد شد.
 -2ساده نویسی
یعنی:
بنویسیم
ننویسیم
گرانبها
ذی قیمت
بالمره به کلی ،به یکباره
بالفعل عمالً ،هم اکنون
جاندار
ذی روح
و دیگر لغات از این دست.
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 -3کوتاه نویسی ( ایجاز )
 حذف کلمات و اصطالحات تکراری احتراز از همانگویی و تکیه کالم حذف مطالب زاید که کمکی به درک بهتر گزارش نمی کند.در مورد جمالت و عبارات نیز باید صراحت ،ساده نویسی و کوتاه نویسی رعایت شود.
 -4فصاحت و بالغت
کالم فصیح کالمی است که زیبا و دلپسند باشد و کالم بلیغ یا رسا کالمی است که جامع و مانع ،روشن و خالی از ابهام
باشد .هر کلمه بلیغی فصیح هست .ولی هر
کلمه فصیح لزوماً بلیغ نیست.
بهترین تعریف در مورد فصاحت و بالغت منقول از حضرت علی (ع) است که فرموده اند:
” خیر الکالم ما قلّ و دلّ ولم یمل ”
” یعنی بهترین سخن آن است که در عین کوتاهی بر تمام مقصود گوینده داللت کند و هرگز مالل نیاورد”.
 -5روشهای کوتاه کردن جمله
الف -به کار بردن ویرگول ،نقطه ویرگول به جای حروف ربط
ب -حذف کلمات مترادف
ج -حذف صفات و قیود غیر الزم ( به نمونه هایی که در صفحه بعد داده شده مراجعه نمایید).
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 -6درست نویسی
شامل:
الف -رعایت دستور زبان فارسی و موارد مهم آن مانند مطابقت فعل با فاعل ،روشن بودن ضمیر مرجع ،حذف فعل با
قرینه و استفاده درست از زمان فعل و مواردی
دیگر که در بخش مربوط به اصول جمله ذکر گردید.
ب -استفاده از عالمت گذاری
رعایت شیوه امالء فارسی
ج -لحن محاوره ای -نیمه رسمی
 -7مقصود از به کار بردن لحن محاوره ای این نیست که کلمات را به طور شکسته بنویسیم مثالً به جای ” نان” ” نون ”
یا استفاده از کلمات عامیانه در گزارش نویسی
قابل قبول نیست ،بلکه منظور ،صفا ،سادگی ،بی تکلفی ،صراحت و کوتاهی مورد استفاده در محاوره است ،که همین
ویژگی نیز باید در گزارش بکار رود .در گزارش
نویسی محلی برای اظهار فضل ،قلمبه گویی ،اغراقهای بیهوده و قلم فرسایی نیست.
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نمونه کلماتی که حذف آنها از معنا چیزی نمی کاهد و از درازای کالم جلوگیری می کند
با مراجعه به سوابق گذشته
به طرف باال صعود کرد
عقیده عمومی بسیاری از مردم
نکات اساسی مهم
از همه طرف احاطه شده
عیناً مساوی
کامالً تمام
کامالً مساوی
جلوتر پیش دستی کرد
 ...با یکدیگر تشریك مساعی کردند
با یکدیگر متحد شدند .
کامالً مخصوص
اولین و نخستین
در تاریخ اول اردیبهشت
در بسیاری موارد
مورد مطالعه قرار داد

با مراجعه به سوابق
صعود کرد ( باال رفت )
عقیده عمومی
نکات اساسی یا نکات مهم
احاطه شده
مساوی
تمام
مساوی
پیش دستی کرد
 ...تشریك مساعی کردند
 ..متحد شدند
مخصوص
اولین یا نخستین
اول اردیبهشت
غالباً
خواند
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 - 3نگارش
 -4پاراگراف بندی
ضمن بحث درباره ساختار گزارش گفته شده هر گزارش باید دارای سه جزء باشد:
مقدمه
متن
نتیجه
پاراگراف بندی در گزارش وسیله و تکنیکی است که به خواننده گزارش یاری می دهد تا مقدمه ،متن و نتیجه را از
لحاظ ساختاری از یکدیگر تمیز دهد ،عالوه بر این
پاراگراف بندی دارای وظایف و قواعد مهم دیگری نیز هست که بعداً ذکر خواهد شد.
پاراگراف واپسین پاره ساختمانی هر مقاله و گفتاری است که موضوعی و مطلبی در آن درج و پرورده می شود .درباره
کلمه و جمله قبالً سخن گفتیم ،اکنون به شرح
و توصیف پاراگراف و بیان ویژگی های آن می پردازیم.
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 - 3نگارش
تعریف بند یا پاراگراف و نحوه استفاده از آن
تعریف:
بند یا پاراگراف عبارت است از جمله یا مجموعه جمله هایی که فکر واحدی را بیان کند.
هر نوشته به بند یا بندهایی (بخش هایی) تقسیم می شود .هر یك از این بندها ( بخشها ) جمله یا مجموعه هایی است
که بین آنها ارتباط و همبستگی لفظی و معنایی
بیشتری وجود دارد و روی هم مطلب یا مفهوم کامل و مستقلی را می سازد .به هر یك از آن بخش ها در یك گفتار،
بند یا پاراگراف گویند.
را گنجانید « .ایده » در هر بند تنها می توان یك
تمام بندهای یك نوشته کامل زیر عنوان اصلی آن که در وسط صفحه و معموالً در باالی آن با خطی درشت تر از متن
نوشته شده است ،قرار می گیرد .گاهی نوشته،
عنوانهای فرعی نیز دارد که در کنار یا وسط صفحه می آید.
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 - 3نگارش
هر پاراگراف سه وظیفه اصلی به عهده دارد:
الف -جلب توجه خواننده به موضوع و فکر اصلی نوشته.
ب -پرورش فکر اصلی نوشته به کمك بندها برای جلوگیری از انحراف فکر خواننده و قطع عالقه او.
ج -اعالم نتیجه.
برای اینکه این سه نکته خوب انجام شود ،باید ابتدا موضوع را به اجزای فرعی تقسیم کرد ،ممکن است هر جزء ،چند
پاراگراف داشته باشد .معموالً در گزارش های
توضیحی یا نوشته های تحلیلی و پژوهشی ،مقدمه و احیاناً خالصه نیز می آید.
در پایان هر گزارش ،حداقل یك پاراگراف را به پیشنهاد یا نتیجه اختصاص باید داد.
به عنوان مثال ،هر گاه موضوع اصلی تحقیق ،دورنمای سوخت و انرژی باشد ،اجزای فرعی آن عبارت است از:
 مقدمه انرژی هسته ای انرژی آبی ( انرژی آبشارها -انرژی جذر و مد و انرژی امواج ) انرژی باد انرژی بیوگاز ( تهیه گاز از فضوالت حیوانات و تهیه الکل از گیاهان ) انرژی ژئوترمال ( نیروی حرارتی تحت االرضی ) سوختهای فسیلی مانند نفت ،گاز ،ذغال سنگ و غیره ... -نتیجه

فصل  :8گزارش نویسی

 - 3نگارش
فواید استفاده از بند یا پاراگراف
 .1شکستن یکنواختی.
 .2کمك به درک تقسیم بندی موضوع.
 .3مشخص ساختن جزئی از کل موضوع.
 .4گذاشتن فاصله سفید برای بهتر دیدن.
 .5جلب توجه خواننده به تغییر موضوع یا موضوعات فرعی.
 .6آسانی مراجعه به هر مطلب.
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 – 4تجدید نظر
مدت زمانی که صرف بررسی ،انتقاد و تجدید نظر می شود ،مرحله چهارم گزارش نویسی را شامل می گردد.
بعد از آنکه کار نگارش به پایان رسید و تمامی جریانات فکری مربوطه ،بر اساس اطالعات جمع آوری شده و ( طرح از
پیش تنظیم شده بر روی کاغذ آمد نوبت به
این می رسد که مروری دوباره بر آن داشته باشیم و ببینیم که آیا مطالب به دنبال هم و مرتبط با هم نوشته شده اند؟)
آیا احتیاج هست که جای بندها را عوض کنیم؟ آیا
اصول نگارش تماماً رعایت شده اند؟ آیا از عالمت گذاری به درستی و به جا استفاده شده است؟ آیا مطالب نوشته شده،
صریح ،ساده ،کوتاه و درست می باشند؟ آیا به
امالء صحیح کلمات توجه شده است؟ و باالخره آنچه که در مورد گزارش نویسی مطرح است ،در گزارش ما رعایت
گردیده است یا خیر؟ و چنانچه نقصی یا نقائصی
در کار بود ،به اصالح آنها می پردازیم تا گزارش ما خالی از اشکال بوده و مشکلی را ایجاد ننماید.
در حقیقت بدون ارزیابی و تجدید نظر آنچه به نگارش در آمده ،ممکن است زحمات نویسنده گزارش به هدر رود و
نتیجه مطلوب عاید نگردد.
پیروی از چهار مرحله مذکور ،اجتناب ناپذیر است .اگر شخص به درستی از آنها پیروی نماید و مرحله ای را با مرحله
دیگر مخلوط نکند ،متوجه خواهد شد که
گزارشش از طرح و شکل هوشمندانه ای برخوردار است و می تواند هدفی را که بدان منظور نوشته شده است تحقق
بخشد .توجه دقیق به هنگام بررسی و انتقاد و تجدید
نظر در آنچه شخص می نویسد موجب پیشرفت او می گردد.
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 – 4تجدید نظر
پرسشنامه برای مرور و تجدید نظر در نوشته
تجدید نظر اول:
گزارش را از نظر مطالب و مواد مندرجه بررسی کنید:
 آیا حاوی اطالعات کافی می باشد؟ 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؟
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 – 4تجدید نظر
پرسشنامه برای مرور و تجدید نظر در نوشته
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؟ آیا با حذف زائد و تعویض افعالی که در وجه مفعولی به کار رفته اند به افعال در وجه فاعلی ،می توان جمله ها را بهترو روشن تر نمود؟
 -آیا اصول و قواعد نشانه گذاری و شیوه خط فارسی در گزارش به صورتی رعایت شده است؟
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 – 4تجدید نظر
ضعف نکات یک گزارش
 .1ضعف انشاء و جمله بندی و سبك که موجب نارسایی گزارش می شود.
 .2ترکیب غلط از نظر فصل بندی و پاراگراف بندی موضوعات که گزارش را مغشوش و گمراه کننده می سازد.
 .3روش تحقیق نادرست و غیر اصولی که نتیجه اش ارایه گزارش اشتباه آمیز یا مشکوک و غیر کافی است.
 .4عدم دقت در ارایه مطالب که به گزارش خلل وارد می سازد و ای بسا که حقیقتی را وارونه جلوه دهد و سرنوشت فرد
یا افرادی را دگرگون سازد.
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فصل دوم:

آراستن گزارش
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آراستن یك گزارش برای تأکید بیشتر روی نکات مورد نظر و بنا کردن امکانات بصری که بحث شما را پشتیبانی کند از
تکنیك های مهم گزارش نویسی است.

طراحی مناسب برای گزارش از طریق استفاده به جا از موارد زیر فراهم می آید:
 استفاده از دایره ها یا مربع های توپر کوچك خط کشیدن زیر نوشته ها استفاده از حروف بزرگ و پر رنگ عنوان بندی امکانات بصری مؤثر تأکید بر بعضی نتیجه گیری ها از مطالب نمایش و سازماندهی پایه های پیچیدهابزار نگارش مثل دایره ها یا مربع های توپر ،خط کشیدن زیر نوشته ها ،استفاده از حروف بزرگ و پر رنگ و عنوان
بندی می تواند به تمرکز و توجه خواننده کمك کند .زیرا:
■ نکات اصلی را تقویت می کنند.
■ بر شکل گیری منطقی بحث تأکید می نماید.
■ بخش های طوالنی را تفکیك می کنند و نمایش یك صفحه را بهبود می بخشند.
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 – 1تقویت نکات اصلی
در هر یادداشت کوتاه و در هر بخش از یك گزارش بلند ،اکثر متن ،عبارات پشتیبانی کننده بوده ،تنها یك یا دو نکته
اصلی است که نویسنده می خواهد خواننده آن
را به خاطر داشته باشد .اینها نکاتی هستند که به موضوع شکل و ساختار می دهند ،توسعه و تداوم بحث را نشان می
دهند ،یا بحث قبلی را خالصه می کنند .رها کردن
این نکات به صورت معمولی در بدنه متن ،اهمیت آنها را کم رنگ تر می کند.
دایره ها یا مربع های توپر ،خط کشیدن زیر جمالت ،حروف بزرگ و پر رنگ ،خواننده را به سمت نکات اصلی گزارش
می کشاند .ابزاری که انتخاب می کنید به
نکته ای که می خواهید بیان سازید بستگی دارد.
باشد « .عبارت یك خط یا کمتر » دایره ها و یا مربعهای توپر وقتی بیشترین تأثیر را دارند که بخواهید بر روی بیشتر از
یك ادعا تأکید کنید ،و همین طور هنگامی که
همچنین این عالیم ممکن است در یك عبارت آغاز کننده برای مشخص کردن عناوین به کار رفته در گزارش مورد
استفاده قرار گیرند.
خط کشیدن زیر عبارتها راه دیگری برای توجه خواننده است .این روش به خصوص وقتی مناسب است که که نکته
برجسته مورد نظر نویسنده در میان عبارتها و جمالت پاراگراف از نظر خواننده پنهان بماند.
وقتی که زیر یکسری از نظرات در یك بخش خط می کشید ،باید همه نظرات و ایده هایی که زیر آنها خط کشی شده
دارای اهمیت مساوی بوده و در یك سطح از خالصه نویسی قرار داشته باشند.
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کمک به خواننده برای دنبال کردن بحث
عنوان بندی مثل استفاده از دایره ها و یا مربع های توپر و حروف بزرگ و پر رنگ توجه خواننده را جلب کرده ،متن را
تقسیم می کند .عالوه بر اینکه عنوان بندی به
عنوان عالیم راهنما ،این هوشیاری را به خواننده می دهد که یك موضوع جدید در حال آغاز است و به آنها می گوید
که چگونه موضوع ،به بخشهای دیگر گزارش
مربوط م یگردد.
عنوان بندی معقول و مناسب نوشته ها ،به خواننده چارچوب بحث را نشان می دهد .چون اغلب مدیران فقط عناوین را
می خوانند ،یك نویسنده خردمند از آنها برای
ساخت نکات اصلی گزارش خود استفاده می کند.
هر عنوان باید شامل فعلی باشد که به وسیله بحث قابل استنتاج باشد .عالوه بر این ،عناوین ،نباید دارای واژه های
تعریف شده در متنی که بعد از عنوان می آید
باشند.
عناوین باید همسنگ باشند ،به عبارت دیگر عناوین و زیر عنوانها در هر عنوان ،باید قالب و فرم همسنگی داشته باشند،
به بیان ساده عناوین در بخشهای نزدیك و
وابسته ،باید از لحاظ ساختاری مشابه باشند تا نشان دهند که آن بخشها به یکدیگر مرتبط هستند.
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جذاب کردن موضوع
صفحه های یك متن پیوسته ،کسل کننده است .این متن ها افکار خواننده را سرگردان می کند .می توانید اگر ممکن
باشد صفحه را با قرار دادن عناوین و یا با گذاشتن بعضی از اطالعات به صورت جدول ها یا نمودارها ،شکسته و آنها
را از پیوستگی خسته کننده برهانید .البته نباید اجازه دهید که زیبا کردن بی جهت ،نحوه آرایش مطالب شما را به
سمت تأکید بر نکات فرعی یا انحراف بحث سوق دهد.
از آنجا که ابزار و تکنیکهای نگارش نقش مهمی در تمرکز داشتن خواننده و رساندن بهتر پیام شما دارد ،مهم است که
در استفاده از آنها کمال دقت را داشته باشید.
می توانید توفیق خود را در این زمینه ،با سرعت و با ناقدانه نگاه کردن به گزارش یا مرور عناوین و نکات برجسته،
ارزیابی کنید.
 آیا صفحه ها جذاب است؟ آیا عناوین ،موضوع را مطرح می کند؟ آیا نکات اصلی -که خواننده باید به خاطر بیاورد -در بدنه متن برجسته شده اند؟بعضی از گزارش ها یا یادداشت های خود را بازنگری کنید ،و ببیند:
 آیا می توانید از دایره ها و یا مربع های توپر سیاه ،خط کشی زیر بعضی عبارت ها یا حروف بزرگ و پر رنگ برایتأکید بهتر استفاده کنید؟
 آیا نحوه نمایش سازگار است؟ آیا الزم است هی چیك از عنوان ها تغییر کند؟ چیزی را که هم اکنون در حال نوشتن هستید بخوانید ،آیا می توانید آنرا با تأکید بر نکات اصلی بهبود ببخشید؟ -با افزودن چطور؟
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ساختن نکات بصری -جدول ها و نمودارها
نکات بصری -که در گزارش های مربوط به مدیریت عموماً نمودار نامیده می شود -بخشی ضروری در هر گزارش بلند و
بسیاری از گزارش های کوتاه است .طراحی این نکات بخشی از وظیفه شما به عنوان یك گزارش نویس است.
خیلی از نویسندگان در زمینه مسائل مدیریت ،جدول ها یا نمودارها را -که شامل دیاگرامها است -به عنوان بخشی از
فرآیند حل مسأله مطرح می سازند .نویسندگان دریافته اند که این جدول ها و نمودارها در کشف روابط مهم و یا
معنی دار بودن روندهایی که در غیر این صورت نادیده گرفته می شدند ،به آنها کمك زیادی می کند.
گزارش نویسان با تجربه ،قبل از نوشتن متن اولیه ،نمودارهایی پیش نویس می کنند ،حتی اگر از آنها به عنوان ابزار حل
مسأله استفاده نکنند.

ساختن نمودارها و جدول ها در این مرحله به شما اجازه می دهد که نتیجه گیری را کنترل کنید .وقتی که با نمودار
کار می کنید ممکن است ارتباطی که قسمتی از بحث خود را روی آن بنا کرده اید ،کم رنگ شده ،یا حتی غیر
معقول به نظر آید .برای مؤثرترین استفاده از نمودارها باید:
 آنها را با زیرکی و هوشیاری به کار بگیرید. فرم و شکل مناسب را انتخاب کنید. به خواننده بگویید چرا نمودار مهم است. سادگی آن را حفظ نمایید. اطمینان حاصل کنید که نمودار به تنهایی گویاست ولی آن را به متن پیوند بزنید. کنترل کنید نمودار ،اشتباه راهنمایی نکند. -محصول تکمیل شده را ارزیابی کنید.
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برای گزارش خود یک نمودار رسم کنید
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فصل سوم:

آیین نگارش
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نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش
انسان از نیروی عاطفه خود برای بیان مقصود استفاده می کند ،و زبان ،ابزار اداری آن مقصود می باشد.
ما به وسیله زبان و نوشتن ،هدفها و مفهوم های ذهنی خود را به دیگران می فهمانیم و پیغامهای خود را با کلماتی که
در گنجینه زبان ملی خود داریم ،به آن ها منتقل
می سازیم ،ولی این الفاظ و کلمات ،با همه وسعت ترکیبی خود ،چه در تلفظ و چه در نگارش ،برای بعضی از حاالت
درونی و مفاهیم ذهنی ،ناتوان و نارسا هستند .و
برای جبران این نارسایی و ناتوانی ناگزیریم در مرحله تلفظ از کشش آهنگ ،لحن گفتار ،طنین صدا و اشارات چشم،
دست ،سر و صورت و انقباض و انبساط عضالت
چهره و پیشانی خود استفاده کنیم .و در مرحله نگارش نشانه ها و اشارات قرار دادی جهانی و بین المللی را جایگزین
نارسایی و ناتوانی الفاظ و کلمات سازیم و به کمك آنها حالت درونی و مفاهیم ذهنی و نکاتی را به صورت نوشته و
کلمات نمی توان ادا کرد ،به خواننده برسانیم .با استفاده از نشانه های نگارش ،روح و روانی خاص پیدا می کند.
بعضی از نشانه ها که کاربرد بیشتری در گزارش نویسی دارد به شرح زیر است:
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نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش
نقطه ().
نقطه  «.استاد روز گذشته به دانشگاه آمد »  ،نقطه ،نشان هی قطع رشته صوت و ختم کالم است ،و توقف کامل را می
رساند و پایان یك جمله را اعالم می دارد؛ مثل
بعد از حروفی که نشانه اختصاری نامهاست نیز بکار می رود ،مثل آی.بی.ام.

نشانه فاصله یا ویرگول ( )،یا سرکج
در طول رشته کالم هر جا که معنی مطالب ،مکث و درنگ کوتاهی را اقتضاء کند ویرگول می گذاریم ،مثال :اگر
برادرتان به موقع آمده بود ،به احتمال زیاد ،برای این
مورد انتخاب می شد.
نقطه با ویرگول یا سرکج با نقطه (؛)
این عالمت ،نشانه درنگی بلندتر از ویرگول و کوتاه تر از نقطه است و معموالً در موقعی که جمله تمام شده ولی مطلب
ادامه دارد استفاده می شود.
عبید زاکانی دانشمند وارسته ای بود؛ ولی حاکم بر زمان مناسب نبود ،حرف خود را در قالب شوخی و مزاح می گفت.
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نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش
دونقطه بیانی ():
دو نقطه نشانه شرح است ،و هنگام توضیح بیشتر مطالب بکار می رود .دو نقطه نشانه مکثی بلند تر از نقطه می باشد.
مثال :ساعات حرکت هواپیمای جمهوری اسالمی از
تهران به مشهد :تمام ایام هفته؛ ساعت 18

سه نقطه یا نشانه تعلیق ()...
سه نقطه به هنگام حذف یك کلمه استفاده می شود .مثال :فقر فرهنگی در اجتماع موجب بروز فساد و  ...می شود.
چند نقطه ()........
چند نقطه نشانه حذف یك یا چند جمله می باشد.
مثال:
ای خواجه اگر همی بهشتت هوس است
خیرات بکن اگر ترا دسترس است
خیرات چو کرده ای برو ایمن باش
در خانه  ........................بس است
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نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش
تیره بلند ( _ )
تیره بلند نشانه تفکیك است برای قطع مطلب و قید جمله معترضه .مانند :کوهستان و مناظر زیبای آن_که با شکوه و
دل انگیز است_ مرا از درد اعصاب آسوده کرد.
خط کشیده ( ______ )
خط کشیده برای برجسته نمودن یا مشخص کردن قسمتی از نوشته اعم از دست نوشته یا ماشینی بکار برده می شود،
و برای اهمیت بخشیدن به آن مقدار از نوشته استفاده می گردد.

دو کمان یا گریزنما ( )
این عالمت برای توضیح اضافی یا ذکر جمله ای که از بحث خارج است و نیز برای جداکردن بعضی از کلمات یا جمالت
بکار می رود.
مانند :علم منطق انسان را به درست فکر کردن وا می دارد .اغلب دانشمندان منطقی صحبت م یکنند ( متأسفانه همکار
من به هیچ وجه از منطق اطالعی ندارد ) که این خود نشانه شخصیت و کمال آنها است.
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نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش
قالب ،دو نبش ،افزوده نما [ ]
این عالمت نشانه الحاق است .گاهی در نوشته ها به جمالتی برخورد م ینماییم که یك یا دو واژه کم داشته و یا از قلم
افتاده است ،این کمبود باعث نارسایی در جمله
می شود ،رفع این نارسایی ها ایجاب می کند ،آن جمله با افزودن واژه مورد نظر تکمیل گردد .واژه افزوده شده را با
نوشتن در داخل قالب مشخص می کنیم؛
مانند،
این خود نباید به نبشتن که به هیچ [حال ]ناگفته به
که در آن کلمه ”حال“ را مصحح به متن اصلی افزوده است.

« » گیومه /نشانه نقل قول
همانطور که از اسمش پیداست نشانه نقل قول است و در آ غاز و پایان سخنی که مستقیماً از شخص یا منبعی نقل می
شود ،قرار می گیرد مانند :حضرت امام جواد (ع ) می فرمایند«:بهترین مردم کسی است که از وجودش نفعی به
بندگان خدا برسد».
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یك ستاره (* )
یك ستاره برای جلب توجه و نظر مطالعه کننده به ذیل صفحه است ،نشان هی توجه به پاورقی هنگامی به کار برده می
شود که بیان مطالبی از سیاق و روال نوشته خارج است ،و یا نویسنده نمی تواند آن را در داخل نوشته بگنجاند ،از
طرفی موضوع مورد نظر را نمی تواند رها کند یا ناگفته بگذارد .در این گونه موارد با درج یك ستاره در پهلوی
جمله یا کلمه توجه خواننده را به حاشیه ی ذیل صفحه جلب می کند .به این ترتیب که در ذیل صفحه ،بعد از
عالمت ستاره توضیح الزم ارایه می شود.
دو ستاره ( ** )
به منظور احتراز از تکرار مطلبی که قبالً در کتاب یا نوشته درج گردیده است ،نویسنده از نشانه دو ستاره که موازی هم
قرار داده استفاده می کند .بدین ترتیب که با قید این نشانه ،به خواننده توجه می دهد که مطلب مورد نظر قبالً در
صفحات پیشین درج شده که به آن مراجعه کند.
سه ستاره ( *** )
از این عالمت به منظور نشان دادن تغییر روال نوشته و یا تغییر کلی سیاق سخن استفاده می شود .نحوه عمل بدین
ترتیب است که جمله را پایان داده و با  3سطر فاصله ،نوشته بعدی را آغاز می کند و عالمت سه ستاره را در وسط
فاصله ایجاد شده قرار می دهد.
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اصول صحیح نگارش
 – 1اصل آسان خوانی و آسان نویسی
 – 2اصل یکنواختی قواعد (وحدت رویه)
 – 3اصل اختیار اشهر (برگزاری  ...صد)
 – 4فاصله گذاری (میان کلمه ای  -درون کلمه ای)

 – 5جمع بندی کلمات فارسی (کارخانه – پیشنهاد)
 – 6مفرد بودن صفت
 – 7ی نکره (به آخر صفت اضافه می شود نه موصوف) کتاب سودمند  ...معلم خوب
 – 8عالمت ”را“

فصل  :8گزارش نویسی

اصول صحیح نگارش
 – 9قواعد جد و سرهم نویسی
ب  /به
بی
عدد و معدود

تر  /ترین
را
می  /همی
هم
حرف ندا

