ﺑﺨﺶ اول

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

١

اول
ﻓﺼﻞ ّ

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

ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؟ در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﻗﺒﺎﻳﻞ اوﻟﻴﻪ
و ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی از اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻢ ﺟﻮاری ،ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ را اﻳﺠﺎب
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آن از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺎن واژه ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪری دور از ذﻫﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻌﻨﯽ
٢

ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم آن درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﺷﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﭼﻴﺴﺖ؟
ارﺗﺒﺎط در ﻟﻐﺖ ،رﺑﻂ دادن ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ١ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﻳﻒ آن آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ارﺗﺒﺎط را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن دو ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر ،ﻧﻈﺮات،
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻳﮏ ﺳﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧﺪ« ٢و در ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:
» ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻓﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ،اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻳﮏ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻳﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺸﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؛ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ دوﺳﺘﯽ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ او ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ
٣
ﻧﻈﺮ او ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ وی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد«.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ:
»ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﻴﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ،ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻨﯽ
ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ و ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاری و ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود«.
ﺑﺪون ﺷﮏ ارﺗﺒﺎط در ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ارﺗﺒﺎط اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﻮاﻣﻊ و ﻻزﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﺗﺪاوم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اداری و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﻻزﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

١ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ
٢ــ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و رﺷﺪ ﻣﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺷﻴﺪﭘﻮر
٣ــ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪﻧﮋاد

٣

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

ارﺗﺒﺎط ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟
ﻻزﻣﻪ ی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﭘﻨﺞ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺘﻞ و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه )ﻣﻨﺒﻊ(
ــ ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه )ﻣﺨﺎﻃﺐ(
ــ اﺻﻞ ﭘﻴﺎم )ﻣﺤﺘﻮا(
ــ وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط
ــ آﺛﺎر ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد )ﺑﺎزﺗﺎب(
اﻳﻨﮏ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻄﻠﺐ ،درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
٤

ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه )ﻣﻨﺒﻊ( :ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺧﺎص ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻴﺮﮐﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻀﻮری ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻂ ﺑﻪ
ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﻴﺮﻧ ه ی ﭘﻴﺎم )ﻣﺨﺎﻃﺐ( :ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﭘﻴﺎم ،ﻓﺮد ،اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﺑﺮای آن ﻫﺎ ارﺳﺎل
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﭘﻴﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ ،ﻳﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺧﺎص
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺎم :ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ،ﻓﺮﻣﺎن و درﺧﻮاﺳﺖ و  ...ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ ،ﮔﻔﺘﺎر،
ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط :ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰار و وﺳﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم و درﻳﺎﻓﺖ آن ﭘﻴﺎم دﻫﻨﺪه و
ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
آﺛﺎر ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد :١ﻃﺒﻖ ﻳﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻬﺖ آن .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻳﮏ »ﻋﻤﻞ« اﺳﺖ و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن
»ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ« ﻳﺎ »ﺑﺎزﺧﻮرد« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﻤﻮدار .(١

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

٥

ﭘﻴﺎم
وﺳﻴﻠﻪ ی ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم

ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه )ﻣﻨﺒﻊ(

ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧ ه )ﻣﺨﺎﻃﺐ(

ﺑﺎزﺧﻮرد )آﺛﺎر(

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی ١ــ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ؛
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ.
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،اﻧﻮاع دﻳﮕﺮی از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻫﻢ ﭼﻮن:
ــ ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم؛
ــ ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ؛
ــ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ.
٦

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

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

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺑﺎ واژه ی ارﺗﺒﺎط و ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺟﺘﻤﺎع آﮔﺎه ﺷﺪﻳﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره ی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﯽ ،وﻟﻮ ﮐﻮﺗﺎه ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺮ ﻳﮏ از
آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن.
٧

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ،ﻧﻘﺸﯽ ﻓ ّﻌﺎل دارد .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﯽ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭘﯽ آﻣﺪ آن زوال ﻳﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﻧﻈﺮ ﮔﺎﻫﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،در اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ،ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮی ،ﻧﻈﺎرت
و ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ در اداره ی اﻣﻮر ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارد.
١ــ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ی ﮐﻠﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻮع اول ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ــ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در زﻣﺎن ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﺧﺎرج از
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺗﻤﺎس ﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎدی ،دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻳﺎ
ﻏﻴﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ،ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت
رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دارد.
ﻧﻮع دوم ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ ــ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺪ ون ﺷﮏ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓ ًﺎ اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

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

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

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در

اﻓﻘﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻋﻤﻮدی

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن

در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن

از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺻﺎدره و وارده

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری

ﮔﺰارش

ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ

ﮔﺰارش

دﺳﺘﻮر
دﺳﺘﻮر

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ی ٢ــ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎزﻣﺎن

٩

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

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

١٠

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

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

٤ــ دﻳﺪن ﺷﯽ ء ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر؛

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

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

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

ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ

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

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

ﺟ ول ﺷﻤﺎره ی ٣

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

١ــ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا.

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

٣ــ دﻳﺪن ﺷﯽ ء ﻣﺰﺑﻮر.

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

١ــ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا؛

٢ــ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه.

٢ــ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال و ﻃﺮح ﺳﺆال ﺟﺪﻳﺪ.

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

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

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

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

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

٢ــ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و ُﺗﻦ ﺻﺪا؛

١ــ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ؛

١ــ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ؛

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

ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮری

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﺎم دﻫﻨ ه

اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮﻧ ه

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

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

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

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

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

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

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

اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻳﺎدداﺷﺖ ،ﮔﺰارش،
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و  ...در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ی اداری ﻗﺮار دارد.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ،اﻳﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری در ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ داﻣﻨﻪ ی ﺑﺤﺚ ،ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ِ
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت در اداره ی اﻣﻮر را اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﯽ دﻫﻴﻢ:
ــ اﺟﺮای اﻣﻮر ﺟﺎری؛
ــ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ؛
ــ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ؛
١ــ در ﻣﺎده ی  ٥٤از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ،اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ رؤﺳﺎی
ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد را در اﻣﻮر اداری اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺣﮑﻢ ﻳﺎ اﻣﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق را ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﺘﺒ ًﺎ
ﻣﻐﺎﻳﺮت دﺳﺘﻮر را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق اﻃﻼع دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﻃﻼع ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﮐﺘﺒ ًﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﮐﺮد ،ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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ــ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اداﻣﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎ؛
ــ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ؛
ــ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﻮر.
اﺟﺮای اﻣﻮر ﺟﺎری :ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی اداری ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻴﭻ ﮐﺎری ﺑﺪون ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .زﻳﺮا
ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را از ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎر را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ واﺣﺪ دﻳﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻴﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آن ﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اداری
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر در ﺳﺎزﻣﺎ ن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺮوع و
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑ .
آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ :ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻨﻮط و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازد ،اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ ،ﻫﻴﭻ ﺧﺮﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻫﯽ دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ی ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﭘﻴﺎم درﺑﺎره ی اﻣﻮرــ
ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﮕﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺳﻨﺪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ،
اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻟﺰام و ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اداﻣﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎ :ﻻزﻣﻪ ی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در اﺟﺮای اﻣﻮر ،اﺷﺮاف و ﺣﺼﻮل اﻃﻼع از
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن راه اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .اﻃﻼع از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﻠﻮی ﺿﺮر و زﻳﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ »ﺳﻨﺪ«
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﻮر ﻣﻌﻮﻗﻪ را از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ اداﻣﻪ داد و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺟﺮاﻳﯽ ﮐﺎر
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ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد.
را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد ﻳﺎ درﺑﺎره ی ﻧﺤﻮه و
ِ
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ :آن ﭼﻪ از ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ و آزﻣﻮده ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ را در ﺑﺮدارد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی درس ﻋﺒﺮت در اﻣﻮر ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺗﺎرﻳﺦ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ ﭘﺮﻧﻮری
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻋﺎﺑﺮ ،ﺟﺎده ی ﺗﺎرﻳﮏ و ﻣﺨﻮف زﻧﺪﮔﯽ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻃﯽ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺤﻴﺢ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨ ﺳﺎزی در اﻣﻮر :ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎدل واژه ) Documentationدﮐﻮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن( اﺳﺖ.
ﺑﻴﺎن ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﻣﺎ را ﺑﻪ درک ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻄﻠﺐ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻴﻤﺎری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺒﻖ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻮض ﺷﻮد ﻫﻴﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ و دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛ ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت او آﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،او ًﻻ اﻣﮑﺎن اﻳﻦ را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﻬﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن ﺷﻴﻔﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻳﮕﺮی رخ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﻟﻄﻤﺎت
ﺷﺪﻳﺪی ﺑﺒﻴﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اول ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ
ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ
و ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه .اﻣﺎ در ﻣﻮرد دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻧﮕﺎرش و ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﻌﻴﻨﯽ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻠﻴﻪ ی ﻣﻮارد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺤﻮل ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻣﻮر ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی در اداره اﻣﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻟﻴﻞ آن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺳﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ،ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜ ًﻼ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﭘﯽ دارد .اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
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اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ،اﻣﻮر اداری از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی
اداری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
١ــ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت اداری در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ در
ﻣﯽ آﻳﺪ.
٢ــ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﻮت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ و ّ
٤ــ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی داوری و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ٥ــ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺰل ،ﻧﺼﺐ ،ﺗﺮﻓﻴﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ای از ﻧﻮﺷﺘﻪ ی اداری )اﺣﮑﺎم( ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﻃﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎر در ﺷﮑﻞ وﻳﮋه ای ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و در اﺟﺮای اﻣﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﻮد.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دو دﻫﻪ ی اﺧﻴﺮ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ روش ﻫﺎ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اﺻﻼح آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
اﻫﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ .ﻟﺰوم و اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺻﻼح روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎر و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،...
را در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺤﻮه ی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ،ﺑﻪ
١
ﮐﻠﻴﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮهی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ــ اﺻﻼح روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺷﻴﻮهﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ )ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎدهی  ٧ﻃﺮح ﺗﮑﺮﻳﻢ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﻧﻈﺎم اداری ﮐﺸﻮر( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی  .١٣/١٨٥٤٠ط ﻣﻮرخ  ١٣٨١/٢/١٠ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اداری
ﮐﺸﻮر.
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ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ
در اﻳﻦ ﺟﺎ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ و »ﻧﻮﺷﺘﻪ« را وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ادﻋﺎ را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﻮده و
ﻣﺎده ی  ١٢٨٤ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ )ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺪ( را ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ًا در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ »ﻧﻮﺷﺘﻪ« اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری از دﻳﺪﮔﺎه آﺛﺎر و ﺑﺎزﺗﺎب آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و درﺑﺎره ی اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ،راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻳﻨﺪﮔﺎن در اداﻣﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ و
ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدش اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ درﺑﺎره ی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﻧﻘﺶ
ارزﻧﺪه ی آن در اداره ی اﻣﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﻳﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی را در ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮدن
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و آرا داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ.

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

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

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

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

ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان

ﺷﻤﺎره:

وزارت

ﺗﺎرﻳﺦ:

ﺳﺎزﻣﺎن

ﭘﻴﻮﺳﺖ:

ﺑﻪ:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ

از:
ﻣﻮﺿﻮع:
١ــ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺘﻦ

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

اﻣﻀﺎ

روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ
)ﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن روﻧﻮﺷﺖ(

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

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

ﻳﺎدداﺷﺖ اداری ﻳﺎ دﺳﺖ ﺧﻂ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺿﻮاﺑﻂ
ﻓﻮق ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺟﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﻳﺎدداﺷﺖ
اداری ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ از ﻳﺎدداﺷﺖ اداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﺎدداﺷﺖ
اداری ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻪ ی اداری را ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ دار اﻣﻀﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻣﻮر
اداری ﻳﺎ ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮر ١ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی اداری ﺑﺮای دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺟﺮای ﮐﺎر ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ اﻣﺮ ﻓﻮری و ﺿﺮوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٤ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻳﺎدداﺷﺖ اداری(.
ــ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻳﺎدداﺷﺖ اداری اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه ،ﻣﺮاﺗﺐ
را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ُﻣﻬﺮ ورود ﺑﻪ دﻓﺘﺮ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﻤﺎره ،اﺻﻞ را
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻌﺮف ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه و دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻴﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده در آن ﺛﺒﺖ
١ــ اﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮر  ،indicateurﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻨﺪهّ ،
ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ( .در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ آن دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ی  ٤ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻳﺎدداﺷﺖ اداری

٣٢

ﺧﻼﺻﻪ ی ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ،در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،درﺑﺎره ی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﻓﺮق آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻏﻴﺮ اداری ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ،ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺷﺪه و راﺟﻊ ﺑﻪ
اﺟﺰای ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ،ﮐﻪ ارﮐﺎن آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و درج »ﺑﻪ«» ،از« و »ﻣﻮﺿﻮع«
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
از ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮐﻠﻴﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﺛﺒﺖ ،ارﺟﺎع و ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ )اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
و اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯽ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ
١ــ ﻣﮑﺘﻮب را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤ــ اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺳﻄﻮح ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ اﺟﺰای ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٧ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ ﻧﺤﻮه ی اﻣﻀﺎ در زﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ٩ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در دو واﺣﺪ
ِ
١٠ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ از واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ١١ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از واﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل آﻗﺎی ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
١٢ــ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ
٣٣

اﻳﺮان ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻬﻴﻪ ی ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻨﺪم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
١٣ــ ﻳﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﺴﻂ ا ّول ﻗﺮار داد ﺗﻬﻴﻪ ی ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﻗﺮار داد ،آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪﻟﯽ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﺮﻗﻮم دارﻳﺪ.
١٤ــ ﻳﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ اداره ی ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ی ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺮار داد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﻗﻮم
دارﻳﺪ.
١٥ــ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اداره ی ﮐﺎرﮔﺰﻳﻨﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪام آزﻣﺎﻳﺸﯽ ،آﻗﺎی ﻋﻄﺎ ﺻﺪر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺪﻳﺪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
١٦ــ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺻﺪر ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﻮدﺟﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ .ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ.
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