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گوشه اي از درياي بيكران نكارش را روشن مي سازد ومولف آن مدعي نيست كه همه چيز را در مورد  متن حاضر

اين هنر واال  گفته است اما سعي بر اين بوده كه مطالب آن كاربردي باشد فقط مسلم است كه كتاب وجزوه فقط 

مطالب كاربردي مي تواند بسيار  هستند كه هدف را نشان مي دهند اما حضور در كالس و استفاده ازوسيله هايي 

 راهگشا باشد.
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  مقدمه 

به ورود  نگارش ازجمله هنرهاي ظريفي است كه انسان با هر نوع ذوق واستعداد به فراگرفتن اين هنر نيازمنداست.

نكته هاي دقيق سخن وخارج شدن از تنگناهاي آن، مستلزم علم واطالع از قوانين سخنداني است واين نكته اي است 

  كه از عهده هركس برنمي آيد ونيازمند فراگيري، تجربه وتحمل سختي هاي بسيار وتمرين وتمرين وتمرين است.
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  :انواع نوشته
  

  از نظر پيام و محتوا -1    

  از نظر نگارش (ظاهر و صورت) -2    

  

  ويژگيهاي يك نوشته خوب و موفق: 
 

  

 ساده نويسي -1

 اختصار -2

 عفت قلم و پاكي فكر -3

 وحدت موضوع (وحدت زمان و وحدت مكان) -4

 استفاده بجا و مناسب از آرايه هايي ادبي -5

 رعايت امانت -6

 پرهيز از مقدمه چيني هاي طوالني -7

 پرهيز از واژه هاي دشوار و بيگانه -8

 امالي صحيح لغات -9

 رعايت نكات دستوري -10

 رعايت عاليم سجاوندي -11

 خوانا بودن خط -12

 نظم و ترتيب و نظافت -13

 تقسيم بندي مطالب (پاراگراف بندي يا بند بندي مطالب) -14

 توجه به مخاطب -15
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  مراحل نگارش: 
  

  تفكر و دقت  -1   

  ايجاد طرح يا قالب (بهترين روش طرح سوال است) -2   

  ات (شيوه تحقيق)گردآوري اطالع -3   

  بهترين روشهاي تحقيق و جمع آوري اطالعات عبارتند از:

  روش مشاهده (معاينه) -الف   

  پرسشنامه -2مصاحبه حضوري  -1:روش مصاحبه شامل  -ب   

  روش مطالعه يا روش كتابخانه اي -ج   

  

  روش مشاهده بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد:

  به دقت ثبت شود. الزم است كه تمام مشاهدات -1  

  كار مشاهده بايد تا جايي كه امكان دارد گروهي باشد نه فردي. -2  

  

  روش مصاحبه يا تحقيق عمومي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

  بايد جاي كافي براي پاسخ در نظر گرفته شود. -1  

  بايد سعي شود پرسشنامه كوتاه و مختصر باشد. -2  

  و به مشكل برسد.سواالت از ساده شروع  -3  

  پرسشها واضح و روشن باشد. -4  

  دادن پاسخ به سواالت خصوصي آزاد باشد. -5  

  تمام سواالت روش معقول و منطقي داشته باشد. -6  
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  ادامه مراحل نگارش:
  

  تهيه پيش نويس -4  

  افزوده) (ويرايش) -اصالح (حذف -5  

  ش (زيباسازي با كاستن) همراه هم مي باشد.ويرايش يعني آرايش (زيباسازي با افزودن) و پيراي

  پاك نويس -6  

  كار است: 2مهارت در نگارش نتيجه 

  نوشتن -2    خواندن  -1  

  جمله:
  

  مجموعه چند كلمه كه معني دار باشد. 

  از نظر معني جمالت به چند دسته تقسيم مي شوند:

  (.)  جمله هاي خبري   -1  

  (؟)  جمالت پرسشي -2  

  (!)  عاطفي (تعجبي) منادا (مثل سعديا و ...) جمله هاي  -3  

  جمالت طلبي  (.)  جمله هاي انشايي (امري و نهي) -4  

  نوع است: 3جمله از نظر تعداد فعل بر 

  جمله هاي ساده يا بسيط: جمالتي كه يك فعل دارند. -1  

  جمله مركب: جمله اي كه بيش از يك فعل داشته باشد. -2  

  توضيحي):جمله معترضه (جمله  -3  

   جمله اي است كه اگر حذف شود ضرري به اصل جمله ها نمي زند.  

  فرمودند: -كه درود خدا بر او باد –پيامبر اكرم (ص)   

  معموالً جمله هاي معترضه بين دو خط تيره قرار مي گيرند (از نظر قانون نگارش)
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  عاليم سجاوندي (نگارشي):

  فوايد
  

  ط صحيح از نظر فهماندن مطلبايجاد سهولت در برقراري ارتبا -1  

  انتقال صحيح پيام از پيام دهنده به پيام گيرنده -2  

  انتقال و انعكاس آهنگ گونه هاي گفتار به نوشتار -3  

  آراستن شكل ظاهري نوشته براي ايجاد جاذبه در خواننده -4  

  تصحيح متون قديمي و تبديل به روش امروزي -5  

  رتند از:تعدادي از مهمترين عاليم عبا

 كاربرد آن بيشتر براي ما مهم است كه عبارتند از: 2    :نقطه  الف)

  در پايان جمالت خبري و انشايي (طلبي) -1  

  در پايان حروف مخفف مثال: نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  ن.ا.ج.ا -2  

  عالمت درنگ و مكث -: (،) سركجكاما يا ويرگول ب)

  براي رفع التباس (اشتباه) در خواندن  –گ كردن و مكث كردن در نوشته ها كاربرد مهم آن:  براي درن- 2  

  (نقطه ويرگول): (؛) كاما نقطهج) 

فقط بين دو جمله كه با هم مرتبط هستند استفاده مي شود. وقتي علي آمد؛ من مي روم. البته مي توان به جاي كاما 

  نقطه از كاما نيز استفاده نمود.

  (:)  دو نقطهد) 

هنگامي كه مطلب كلي گفته شود و در ادامه بخواهيم جزييات را  -2براي نقل قول مستقيم  -1ربرد مهم آن: دو كا

  بياوريم جلو عنوان نبايد دو نقطه گذاشت.

  

  خط فاصلههـ) 

  كه يكي به تنهايي و يكي به صورت زوج مورد استفاده قرار مي گيرد.
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  ورزشي. -ا بسازند استفاده مي شود مثال: فرهنگيهنگامي كه دو اسم با هم تركيب شده و اسم سومي ر

  هنگامي كه در وسط نوشته ها جمله توضيحي آورده شود بايد بين دو خط فاصله قرار گيرد. 

      فرمودند:  -كه درود خدا بر او باد -پيامبر اكرم

  معموالً جمالت دعايي و نفرين.

  است كه جمله ادامه داشته باشد. : (...)    معموالً بعد از و مي آيد و هنگاميسه نقطهي) 

   عالمت سوال:ن) 

در پايان جمالت پرسشي مي آيد. در پايان جمالت مبهم مي آيد كه بايد داخل پرانتز يا قالب گذاشته شود. (؟) يا 

  [؟]

  !  عالمت عاطفه و احساسو) 

  يا [!]در پايان جمالت عاطفي و احساسي مي آيد. در پايان جمالت تمسخرآميز مي آيد.  (!) 

مي تواند به همراه عالمت سوال بيايد كه اگر يكي باشد (؟!) نشانه تمسخر و تعجب كم و اگر سه تا باشد (؟؟؟!!!) و 

  نشانه تمسخر و تعجب زياد است.

  «     »يا      «    » پرانتز (   )  و گيومه ت) 

با استفاده از كامپيوتر كمتر كاربرد  اين عاليم براي شاخص كردن يك لغت يا يك جمله به كار مي رود كه امروزه

  دارد.

  مميزپ) 

   1390/  مهر  /   4  در قديم بين دو كلمه هم معني قرار مي گرفت. 

  به عدد/ به حروف/ به عدد                  

  به خاطر حفظ فارسي بودن بهتر است به شكل فوق نوشته شود      

  زبان:

  له آن اطالع رساني مي كنيم.وسيله اطالع رساني. چيزي است كه پيام را به وسي

  همه  زبان گفتار: از آن الهام و ايده گرفته مي شود.  خيلي 

  تمام  بسيار →        زبان نوشتار:
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  انواع زبان نوشتار:
  

  

علمي: زباني خشك، منطقي، منظم كه در آن لغات مترادف به كار نمي رود و جمالت چند معنايي نيز به كار نمي 

  رود. 

  عنايي (ايهام) است چه در لغات و چه در جمالت. صنايع ادبي فراوان دارد.ادبي: زبان چند م

  عادي (عاميانه) روزنامه اي: با آن رفع نياز روزانه مي شود.

  مي رم ←شكسته: به زباني گويند كه در آن لغات خرد و حذف مي شوند مثل مي روم 

  معيار: كاملترين زبان مي باشد.

  ويژگيهاي زبان نوشتار معيار:
 

  

  لغات متروك و منسوخ و مهجور در آن نيست.  -1

  سره گرايي و عربي زدايي در آن وجود ندارد. -2

  گرده (گرته) برداري از زبان بيگانه در آن وجود ندارد. -3

  در زبان معيار لهجه و گويش محلي وجود ندارد.  اخبار رسمي تقريباً به اين زبان نزديك است. -4

  :جمله بندي: نحو (تركيب)
 

  

  مواردي كه در جمله نبايد باشد:

  نارسايي معني ←ايهام  در منطق جمله  -1

  مثال: سه چهارم فيلمها زير مخارج خودشان در اكران اول نمايش تهران فروش داشته اند.

  جمله پيشنهادي: رقم فروش سه چهارم فيلمها در دوره اول نمايش در تهران كمتر از رقم هزينه توليد آنها بود.

  اختالل در نحو جمله (جمله بندي مختل است): -2

  آوردن دو تركيب به عنوان و به بهانه در جمله    جمله بندي را مختل مي كند.
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  مثال: صائب را به عنوان بزرگترين شاعر سبك هندي مي دانند.

  مثال: بسياري از اين دانش آموزان به عنوان معتاد به مواد مخدر شناخته شده اند.

  بسياري از اين دانش آموزان معتادند. كه صحيح آن:

  حشو: يعني تكرار، زايد.

  برخوردار بودن، سود بردن، بهره مند شدن : -3

  بار منفي دارد و در جمله مثبت نبايد استفاده شود.  كلمه برخوردار بودن بار مثبت دارد ولي به بهانه 

  تركيب برخوردار بودن بايد در جمالت مثبت استفاده شود.

  اشتباه است. →ين خانه از همان معايب برخوردار است مثال: ا

  استفاده از (را): -4

  زايد   علي را آمد -3براي)   -با -ب -در -حرف اضافه بود (از -2نشانه مفعول بود  -1  در قديم را:

  غلط →    مثال: نتايجي كه امروز بدست آمد را گزارش كردم 

  صحيح →    نتايجي را كه امروز بدست آمد گزارش كردم 

  غلط →    آن ساعت را كه خريده بودم شكست

  صحيح →      ساعتي كه خريده بودم شكست

  غلط →    خانه را خريدم

  صحيح →    خانه خريدم

سال در دست نيروهاي بعثي بود را به تصرف  7دليرمردان ارتش جمهوري اسالمي ايران ارتفاع باباهادي كه مدت 

  خود در آوردند.  

  جمله فقط يكبار آورده شود و دفعات بعد از ضمير استفاده شود. تكرار: مثال اسم در  -5

  است. حضرت ايوبمثال: داستان ايوب پيامبر مربوط به مصيبتهاي زندگي 

  (ايشان يا او صحيح است) ←اضافه                        

  تركيب استفاده از اعاده حيثيت با استفاده از ضمير مناسب: از  يا به  -6

  سي:  يعني آبروريزياعاده حيثيت از ك

  اعاده حيثيت به كسي: آبرو دادن
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  مثال: از ... شاعر بزرگ شوروي اعاده حيثيت كردند. 

  به ... شاعر بزرگ شوروي اعاده حيثيت كردند.       

  تتابع اضافات: بيش از حد مضاف و مضاف اليه پشت سر هم آوردن -7

  برگزار مي شود. 8تهران فردا رأس ساعت  7قه مثال: اجتماع عمومي مديران مدارس آموزش و پرورش منط

  برگزار مي شود. 8تهران فردا ساعت  7اجتماع مديران آموزش و پرورش 

  حذف فعل بدون دليل: -8

  جا مي توان فعل را حذف كرد:  2در فارسي 

  معنوي: كه در گفتار مي باشد. -2حذف لفظي: در نوشته مي باشد  -1

  و به برادرش نگاه (كرد) و ديد

  هنگامي كه من خانه را ترك (كردم) و موافقت كردم.     فعل جمله موافقت كردم بوده و كردم تنها نبوده.

  و بهتر است به اين شكل آورده شود هنگامي كه من خانه را ترك كردم و موافقت نمودم.

تشكيل و نسبت به مثال: خواهشمند است به منظور حسن اجراي برنامه جلسه توجيهي با حضور معاونين آن اداره 

  اقدام و صورتجلسه را ارسال داريد. 100تبيين مفاد ماده 

  بهتر است در جمله از صفت مفعولي (فعل ماضي + هـ) استفاده شود.

  ساختن قيد برخالف قاعده و دستور: -9

  من در اين ماجرا بي گناهم ←مثال: نقش من در اين ماجرا كامالً  بي گناهانه است 

  ن فعل و فاعل:مطابقت نداشت -10

  اگر فاعل مفرد بود فعل نيز بايد مفرد باشد.

  .آمدنداز مهاجران به سوي فلسطين  موج تازه ايمثال: 

  بايد مفرد بيايد يعني آمد        فاعل  

  قاعده: در زمان فارسي اگر فاعل ما غير جاندار باشد هم مي توان فعل مفرد و هم فعل جمع آورده شود.

  ه صحيح تر آن اين است كه مفرد آورده شود.مثال ستارگان مي درخشد ك

  رعايت نكردن منطق (هماهنگي لغات) در جمله: -11

  ميليارد تجاوز نكند. 2مثال: دولت چين قصد دارد اجازه ندهد جمعيت چين از 
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  از نظر نگارش اولويت هميشه با جمله هاي مثبت است و معلوم است.

  ترتيب استفاده از جمله در نوشتار:

  منفي و مجهول -4  مثبت و مجهول -3  منفي و معلوم -2  و معلوممثبت  -1

  ميليارد تجاوز نكند. 2مثال: دولت چين قصد دارد جمعيت اين كشور از 

  ميليارد نگه دارد. 2دولت چين قصد دارد جمعيت اين كشور را زير  ←

  جمله آخر اولويت دارد زيرا هر دو جمله مثبت مي باشد.

  جمله:توجه نكردن به نهاد  -12

اسميه كه از مسنداليه و مسند و فعل ربطي (است، شد، گشت، گرديد، بود) تشكيل شده است مثال هوا  -1جمله: 

  سرد است. (مسنداليه+ مسند+ فعل ربط)

  فعليه: از فاعل+ مفعول+ فعل غير ربطي تشكيل شده است.  -2

  و بقيه را گزاره مي گويند.به فاعل و مسنداليه كه هميشه اول جمله مي آيند نهاد گفته مي شود 

  غلط است ←الزم به يادآوري است 

  يادآوري الزم است. ←صحيح 

  است و مي باشد نبايد به جاي هم استفاده شود. -13

  است: فعل مضارع هم اخباري است و فقط در جمله هاي خبري بايد استفاده شود. هوا سرد است.

  شرط و اجبار را مي رساند.مي باشد: فعل مضارع التزامي است و شك و ترديد، 

  و فقط در جمله هاي التزامي استفاده مي شود: مثال: اگر هوا سرد باشد ... 

  به خود اختصاص دادن مخصوص جمالت گفتاري مي باشد و در نوشتار نبايد استفاده شود. -14

  غلط →     به خود اختصاص دادند. مثال: قهرمانان ما جوايزي را 

  بدست آوردند.        

  كرار دو كلمه چه از نظر لفظ و چه از نظر معنات -15

  غلط →دارد   در طول تاريخ   تاريخچه اي دراز مثال: مسئله همسرآزاري 

  تكّلف سازي (خود و ديگران را به زحمت انداختن): -16

  غلط →  مثال: روند فزاينده و پرشتاب تورم اقتصادي  
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  صحيح →    تورم روزافزون اقتصادي

  ور نيز در خدمت همين فرايند رشدي ناهمگون و يك وجهي را در شبكه حمل و نقل كش

  غلط →پهنه كشور داشته است 

  صحيح →شبكه حمل و نقل كشور متناسب با همين جريان رشد نكرده است  

  جمله بندي از نظر صرفي: موارد صرفي

  صحيح →كن آنچه گفتم عمل   غلط  →آوردن را بعد آنچه غلط است مثال: آنچه را گفتم عمل كن  -1

  به كار بردن لغت اقبال به جاي شانس غلط است و به معناي رو آوردن است. -2

  غلط →مثال: اگر اقبال نمايش مجدد را پيدا كند 

  صحيح →اگر براي نمايش مجدد فرصتي پيدا كند       

  د.لغت  قشر عربي است و به معني پوست و ظاهر و مفرد اقشار نمي باشد و معني مفرد نمي ده -3

  اقشار= گروه و دسته همانند ملت و گله و ...   اسم جمع هستند و مفرد ندارند.

  به كار بردن اگرچه با لغت ولي و اما همزمان در يك جمله غلط است. -4

  غلط →مثال: اگرچه ثروتمند است ولي خوشبخت نيست 

  ثروتمند است ولي خوشبخت نيست. ←صحيح  →اگرچه ثروتمند است، خوشبخت نيست 

  لغت اقل و اكثر عربي است و نبايد تنوين بگيرند. -5

  تنوين مي گيرد ←اسم در عربي: منصرف 

  تنوين نمي گيرد مثل اقل و اكثر و هر كلمه اي كه ريشه افعل داشته باشد.  ←غير منصرف   

  مي چسبانند و هيچ وقت اول جمله نمي آيند.   حروف ربط كلماتي هستند كه مابعد را به ماقبل -6

  ا، پس، پس، و، كه)  (ام

  صحيح →مثال: همه آمدند اما علي نيامد 

  غلط →دود اتومبيلها و اتوبوسها اما هواي بهاي؟؟ را آلوده مي كند 

  استفاده از لغت انجام بي معنا و زايد است. -7

  غلط →از انجام هزينه هاي بي مورد جلوگيري شود 

  صحيح →از هزينه هاي بي مورد جلوگيري شود 
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  غلط →خلع سالح هسته اي اكراين است.  انجاميل به مسكو ما

  كلمات در فارسي يا اسم يا فعل، حرف، قيد يا صفت است. -8

خاص مي باشد. اگر نشاندهنده عملي به تنهايي باشد مصدر است. اگر نشاندهنده  عملي در زماني فعل نشاندهنده 

  زمان به تنهايي باشد قيد است.

  مصدر بر دو نوع است:

  است    جنگيدن» دن«و » تن«ي     نشانه آن اصل -1

  است   انسانيت» يت«و » يدن«نشانه آن      جعلي -2

  عالمت مصدر جعلي ساز زبان عربي است و به كار بردن آن در پايان لغت فارسي اشتباه است.» ديت«پس 

  مثال: ايمنييت اين دستگاه قابل توجه است.

  غلط →اين جانبه     رد. در زبان فارسي مذكر و مونث وجود ندا -9

  فعل آن هميشه سوم شخص مفرد مي آيد. ←اين جانب 

  اين جانب تقاضاي انتقال به شهر ديگر را دارد.

  اگر دو كلمه (اسم) با هم اسم جديدي بسازند اگر سر هم نوشته شوند اشكال ندارد و درست است. 

  گلخانه←گل+ خانه 

  ون،        ين،    جمع مكسر       عاليم جمع در زبان عربي:  ان،      ات، -10

  مسلمان، مسلمات، مسلمون، مسلمين،   رجال                   

براي مثني به كار مي رود و بقيه براي جمع ولي در زبان فارسي همه به عنوان جمع استفاده مي شود. ولي در » ان«

  صحيح →سبزيها  لط غ →فارسي به جاي آنها مي شود از (ها) استفاده كرد: مثال  سبزيجات 

  اشتباه →قوانين را پياده كنيم   تركيب پياده كردن   مثال -11

  و فقط در مورد انسان به كار مي رود و براي بيجان و غير انسان نبايد به كار برده شود. 

  غلط →دنبال كردن: اين كارشناسان روش جرم شناسي را دنبال كردند.   مثال 

  صحيح →شناسي را پيگيري كردند.  اين كارشناسان روش جرم           

  اتوبوس گرفتن: -12

  اتوبوس گرفتم و به فرودگاه رفتم.  اگر به معني گرفتن دربست باشد درست است.
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  غلط است.  تركيب حرف اول را زدن  -13

  غلط →ايران در كشتي جهان حرف اول را مي زد 

  صحيح →ايران در كشتي جهان مقام اول را دارد 

  ي سمت و سو مي باشد و نبايد به معناي براي به كار برود.جهت به معنا -14

  غلط →ارائه پيشنهاد جهت پيشگيري از تكرار خطا است. 

  صحيح →ارائه پيشنهاد براي پيشگيري از تكرار خطا است. 

  در زبان فارسي براي منفي كردن بايد فعل منفي شود. -15

  و به كار بردن لغاتي همچون عدم، فقدان   غلط است.

  به كار بردن لغت مورد صحيح نيست و به معني محل ورود است و مخصوص گفتار است. -16

  غلط →بچه ها مورد تشويق قرار گرفتند. 

  صحيح →بچه ها تشويق شدند. 

  به كار بردن يك و يكي   غلط است. -17

  به كار بردن من    غلط است. و فعل معموالً كار من را انجام مي دهد و مي رساند. -18

  بعضي از لغات مثل اخذ و ... براي شروع است كه به اشتباه وارد زبان فارسي شده  -19

  غلط →براي شروع مي رويم داشته باشيم   مثال

  نداريم. فعل شروعدر زبان فارسي 

  غلط →براي شروع به گزارش كه خبرنگار ما فرستاده نگاه مي كنيم 

  صحيح →مي كنيم  در ابتدا به گزارشي كه خبرنگار ما فرستاده نگاه

  فعل داشتن در زبان فارسي به تقليد از زبان انگليسي در خيلي جاها به كار مي رود كه اشتباه است. -20

  صحيح →تصوير را نگاه كنيم     غلط →مثال    تصوير را داشته باشيم 

  رفتن: به كار بردن آن به معناي به زودي  غلط است. -21

  صحيح →ايران به زودي پيروز مي شود.   ط غل →ايران مي رود تا پيروز شود. 

  بعضي از كلمات خود جمع هستند و نبايد جمع بسته شوند مثل نظر -22

  غلط →سعي مي كنند كه در بيشتر موارد مخالفت كرده و نظراتشان در مقابل نظرات بزرگتر باشد. 



… آيين نگارش مكاتبات اداري   

  

 

14 

  تشكيل دادن ←

  غلط →نيروي انتظامي پايه قدرت دولت مركزي را تشكيل مي دهد 

  صحيح →نيروي انتظامي پايه قدرت دولت مركزي است. 

  تعقيب نمودن: فقط براي انسان به كار برده مي شود. -23

  غلط →سازماندهي جديد دو هدف عمده را تعقيب مي كند. 

  صحيح →سازماندهي جديد براي رسيدن به هدف عمده است. 

  دكتري و دكترا -24

  به درجه اجتهاد رسيده است. دكترا: لغتي فرانسوي بوده و فردي است كه

دكتري: واژه مركب است كه واژه (دكتر) فرانسوي به معناي مجتهد و پزشك است و (ي) آن ياي فارسي سازي 

  است.

  موصوف + صفت  به كار بردن قيد يا صفت در سر جاي خود  -25

  بعد از موصوف يا مقيد

  غلط →احداث جاده هاي سريع امري طبيعي است  

  صحيح →ي پركشش، جذاب امري طبيعي است احداث جاده ها

  به كار بردن لغت نرخ به معني بهاي كاال، ميزان و درصد   غلط است. -26

  صحيح →درصد يا قيمت بيكاري   غلط →نرخ بيكاري

  آتش گشودن به غلط وارد زبان فارسي شده و بايد شليك كردن را استفاده كرد. به گلوله بستن -27

  و است كه     غلط است.تركيب و آوردن اين  -28

  اين ............است كه.............  

  غلط →اين ذهن ماست كه همه چيز را مي سازد 

  صحيح →ذهن ماست كه همه چيز را مي سازد 

  جرأت ريسك كردن      نبايد استفاده كرد. -29

  بايد خطر پذيرفتن، دل به دريا زدن  استفاده شود.

  به كار برده شود و به جاي آن حتمي، قطعي بايد استفاده شود.غير قابل احتراز   نبايد  -30
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  به كار بردن دو حرف ربط پشت سر هم   غلط است. -31

  و اما، و سپس، و پس 

  در رابطه با   نبايد به كار برده شود به جاي آن  درباره  به كار بده شود. -32

  آوردن توسط با فعل مجهول   غلط است. -33

  غلط →ن خورده شد. مثال: سيب توسط حس

  غلط → شهادت رسيدند. به   توسط نظاميان هند چهار مسلمان كشميري 

  مجهول    فاعل           

  صحيح →مسلمان كشميري را به شهادت رساندند.  14نظاميان هند 

  غلط است.»  است«به جاي » وجود دارد«به كار بردن كلمه  -34

  غلط →كه در دنيا وجود دارد. رودخانه زاينده رود از بزرگترين رودخانه هاست 

  صحيح →رودخانه زاينده رود از بزرگترين رودخانه هاي جهان است. 

  غلط →نكته هاي مهمي در اين زمينه وجود دارد. 

  صحيح →نكته هاي مهمي در اين زمينه است. 

  

  استفاده از لغات فرنگي و خارجي درست نيست. -35

  صحيح →مسير     غلط  →مثل الين 

  استعمال كردن  ←مال قرار دادند مورد استع

   ←مورد استفاده قرار دادن 

  ←مورد تصويب قرار دادن 

  ←مورد تعقيب قرار دادن 

  ←مورد ستايش قرار دادن 

  ←به مورد اجرا گذاشتن 

  خواندن ←مورد مطالعه قرار دادن 

  قابل توجه يا توجه كردن ←مورد توجه  
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  ←يك پديده ناگهاني 

  سپرده ←وجه الضمان 

  تازه وارد ←د الورود جدي
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  جمله:

  دسته اي از كلماتكه معني خاصي را به خواننده منتقل مي كند.

  اركان جمله:

  : مسنداليه + مسند + فعل ربطي (فعلهاي است (هست) بود، شد، گشت، گرديد)جمله اسميهبسته به نوع جمله: 

  : فاعل + مفعول + عل غير ربطي             

  جمله نيستند. قيد و صفت جزو اركان اصلي

  قيد زمان و مكان بهتر است ابتداي جمله قرار گيرد.

  صفت بايد بعد از كلمه اي بيايد كه مي خواهيم آنرا توصيف كنيم.

  حروف اضافه (از، در، به، با، براي): بعد از انها حتماً اسم مي آيد كه به اين اسم متمم مي گويند.

  

  رعايت قواعد دستوري

  درست نويسي اركان اصلي جمله: چند قاعده دستوري براي

    مطابقت زمان افعال     -1

  مطابقت فعل و فاعل -2

قانون: اگر در مورد انسان (فاعل انسان باشد) مكاتبه شود بايد فاعل و فعل مطابقت داشته باشند. ولي اگر فاعل 

  آورد و هم مفرد ولي پسنديده تر غير جاندار باشد و جمع نيز باشد مي توان فعل را هم جمع 

  ستاره مي درخشد

  از نظر آيين نگارش پسنديده تر است. →ستارگان مي درخشد 

  مي درخشند  

  در صورتي كه منظور مردم قبيله باشد بهتر است. →قبيله آمدند 

    آمد       

  مطابقت كردن صفت و موصوف: -3

  يا مفرد. ولي در زبان عربي اين طور نيست. در فارسي صفت هميشه مفرد است چه موصوف آن جمع باشد

  يعني اگر موصوف جمع بود صفت نيز جمع و اگر موصوف جمع بود صفت نيز جمع آورده مي شود.
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و يك استثنا نيز وجود دارد كه بشدت در فارسي رايج شده است يغني موصوف جمع است و صفت مفرد مونث 

  سناد مربوطصحيح   ا ←آورده مي شود. مثال: اسناد مربوطه 

  حذف فعل: حذف فعل قرينه مي خواهد و در فارسي بدون دليل نبايد حذف شود. -4

  جمعها بايد فارسي باشد. -5

  (سند است)نامه: 

  نوشته اي است كه منظور و هدفي را در آن به پيغام گيرنده منتقل مي كنيم. 

  نوع نامه معروف است:  2در ميان انواع نامه ها امروزه 

  وصي معموالً براي درد دل و شكايت و اسرار و راز و بين دوستان مي باشد و ترتيب خاصي ندارد.نامه خص -1

  نامه اداري -2

  ويژگيهاي نامه خصوصي:

  انتخاب كاغذ (سفيد) و اندازه كاغذ كه بستگي به حجم نوشته دارد و بايد متناسب باشد. -1

  س و عواطف او نوشته شود.نامه با توجه به سطح سواد و معلومات گيرنده و احسا -2

  اصول رعايت عالئم نگارشي، عاليم سجاوندي و نكات اماليي و دستوري. -3

  نامه نبايد خط خوردگي داشته باشد. -4

  تا حد معقول تعارف و القاب معروف را داريم. -5

  از لغات فارسي خوش آهنگ، مناسب و مصطلح بر لغات غير فارسي ترجيح دارد. -6

  كلف (به دور از هر گونه پيرايه، مبالغه) باشد.ساده و بي ت -7

  حتماً امضاء و تاريخ داشته باشد. -8

  تا جايي كه امكان دارد بايد سرشار از لطف و شادي و سخنان دلنشين باشد. -9
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  هر نامه داراي پنج قسمت مي باشد.اجزاء نامه: 

  سرلوحه
→  

  

  آرم

  شماره:  بنام خدا

  تاريخ:

  پيوست:

  ندهعناوين گير
→  

  جناب آقاي .....

  رئيس محترم.....

  متن نامه
→  

  با سالم و احترام

  

  

  

  

    

  فرستنده
→  

  عنوان    

  با احترام مجدد

  نام و نام خانوادگي و امضاء

      

  رونوشت
→        
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  سرلوحه: شامل: نام خدا، آرم موسسه، شماره، تاريخ، پيوست -1

  مي شامل  از:      عناوين گيرنده: در ارگانهاي نظا -2

  به:                   

  موضوع:          

نام فرد گيرنده و پست او بايد حتماً در دو سطر نوشته شود و اينكه ابتدا كدام يك آورده شود فقط از نظر 

  روحي رواني مهم است و فقط مهم بودن شخص يا پست او را از نظر نويسنده مي رساند.

  كلمه رئيس استفاده كنيم و بايد از كلمه رياست استفاده كرد. اگر اسم فرد را نمي دانيم نبايد از

  متن نامه: -3

  نتيجه گيري -3متن  -2مقدمه  -1بهترين متن از سه قسمت تشكيل مي شود: 

در مقدمه بهترين حالت اين است كه نويسنده خود را معرفي نمايد. در متن مستندات آورده مي شود. در نتيجه 

  شود. گيري بايد نتيجه آورده

  فرستنده: شامل عنوان و نام و نام خانوادگي مي باشد. -4

  رونوشت: كه معموالً در نسخه اصلي (اول) نمي آيد. -5

  تقسيم بندي نامه ها:
  

  از نظر محتوا -1

  الف) نامه هاي خبري

  ست).ب) نامه هاي بازدارنده: براي جلوگيري از انجام كاري نوشته مي شود (بار لغات بازدارنده و منفي ا

  ج) نامه هاي دستوري و درخواستي (نامه دستوري از باال به پايين و نامه هاي درخواستي از پايين به باال).

  د) نامه هاي هماهنگي بين دو هم سطح رد و بدل مي شود و براي هماهنگي از آن استفاده مي شود.

  

  به دو دسته تقسيم مي شود: از ديدگاه سطح سازماني  -2

  اخلي: در داخل خود سازمان و بين واحدها و چهار حالت دارد. نامه هاي د -1

  از يك كارمند به واحد) -واحد پاين به باال -واحد باال به پايين -حالت: (دو واحد همسطح 4
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  نامه هاي خارجي:  -2

  نامه اي كه از داخل سازمان به بيرون يا از بيرون به داخل نوشته شود. 

  يك واحد سازمان نوشته شود. نامه اي كه از يك بيرون به 

  نامه از بيرون به كل وزارتخانه يا سازمان نوشته شود. 

  نامه اي كه از بيرون به يك شخص حقيقي نوشته مي شود.

  

  تقسيم بندي نامه از نظر امنيتي: -3

  دولت ←وزارت ←سازمان  ←اداره  ←درجه بندي واحد 

  نامه عادي

  كه يكي از اسرار يك واحد را در برداشته باشد. نامه محرمانه: به نامه اي گفته مي شود

  فوق محرمانه: نامه اي كه يكي از اسرار يك اداره را در بر دارد.

  سري: نامه اي كه يكي از اسرار يك سازمان را در بردارد.

  فوق سري: نامه اي كه يكي از اسرار يك وزارتخانه را در بر دارد.

  را در بر دارد. امنيتي: نامه اي كه يكي از اسرار دولت

  فوق امنيتي: نامه اي كه يكي از اسرار نظام را در بر دارد.

  مراحل تهيه يك نامه اداري:

  

  بررسي قبل از نگارش -1

  نگارش مقدماتي (پيش نويس) -2

  الف) آماده كردن مقدمات  

  ب) تعيين منابع (قوانين و مقررات)  

  بج) تعيين چهارچوب كار يا تنظيم فهرست مطالب و قال   

  د) تدوين نامه  
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  بررسي پيش نويس -3

  چند توصيه:

  خوانا بودن خط -1

  مناسب بودن كاغذ -2

  خط خوردگي نداشته باشد. -3

  فاصله سطرها حداقل يك سانتيمتر باشد. -4

  سانتيمتر از طرفين) 5/2حاشيه به اندازه كافي گذاشته شود (استاندارد  -5

  رعايت دستور زبان و عاليم سجاوندي -6

  استفاده از لغات خوش آهنگ و ... . -7

  براي وزارتخانه اگر اسم وزير را نمي دانيم  مقام عالي وزارت كشور مي آورند.

  نام وزير را ندانيم    نام وزير را بدانيم

  مقام عالي وزارت كشور    جناب آقاي ..........

  وزر محترم وزارت كشور ←عنوان 

  ويژگيهاي يك نامه اداري خوب:
  

  ايد حقايق را منعكس نمايد و منطبق با سوابق و مدارك باشد.نامه ب -1

  نامه اداري بايد جدي و رسمي باشد و از هزل و شوخي و طنز در آن خودداري شود. -2

  نامه اداري بايد ساده و روان باشد و خواننده به راحتي مطالب آن را دريابد. -3

  شد و از پرداختن به اطالعات غير الزم خودداري شود.نامه اداري بايد اطالعات الزم را در بر داشته با -4

  نامه اداري خوب نبايد زياد مفصل باشد و يا زياد مختصر بلكه فقط نكات الزم در كمترين عبارت بيان شود. -5

  نامه اداري بايد پايه و اساس صحيح و منطقي در ارائه مطالب داشته باشد. -6

ا و لغات در جاي مناسب استفاده شود، قواعد نگارش و درست نويسي براي رسيدن به اين منظور از واژه ه -7

  در آن رعايت شود و از كلمات تكراري خودداري گردد.

  در زمان نگارش نامه به زمينه هاي فكري مخاطب توجه و دقت شود. -8

  وحدت كلي موضوع از ابتدا تا انتهاي نامه حفظ شود. -9
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  تنظيم شود.مطالب نامه بر اساس اهميت موضوع  -10

  از قواعد نشانه گذاري، عاليم سجاوندي براي درست خواني نامه نهايت استفاده شود. -11

  انواع نوشته ها در ادارات:

  حكم:  -1

در لغت به معناي امر و فرمان ولي در مكاتبات اداري حكم به نامه اي گفته مي شود كه از طرف مقامات 

نوشته مي شود و در آن وضع اشتغال و نحوه به كارگيري امتيازات و  صالحيت دار (مديران) به كاركنان سازمان

  كيفيت كار گيرنده نامه مشخص و معين مي شود.

  نكات مهم در تهيه حكم:

 گيرندگان و مخاطبان احكام بايد كساني باشند كه در سازمان مشغول به كار هستند. −

شستگي است در بيشتر مواقع به چون بيشتر احكام مخصوص استخدام، ترفيع، اضافه حقوق و بازن −

 صورت فرم از پيش تعيين شده طراحي مي شود.

 

  فرمان: -2

در لغت به حكمي گفته مي شود كه از طرف شخص بزرگي صادر شود ولي در اصطالح اداري به نامه هايي 

رمانها اجراي گفته مي شود كه از مقامات بسيار باال صادر مي شود و به امضاء او رسيده باشد و موضوع بيشتر ف

  قوانين، انتصاب مقامات و اعطاي نشان كشوري و لشگري است.

  دستور: -3

به معني حكم و امر و فرمان (در لغت) مي باشد و تلفظ ديگري از حكم و فرمان است. به نوشته اي اطالق 

مي شود. دستور  ميشود كه نه كندي فرمان را دارد و نه رأفت حكم را و همانند فرمان از باال به پايين نوشته

  معموالً داراي متن كوتاه مي باشد.

  دستورالعمل: -4

براي اعمال قانون و يا اجراي مقررات، آئين نامه ها و همچنين به كار بستن دستورهاي مديران معموالً صادر 

ها ميشود كه دستورالعمل برخالف دستور كوتاه نيست بلكه توضيح و تفسير دستور مي باشد. بيشتر دستورالعمل

  به روشن كردن نكات مبهم مقررات و آيين نامه ها مي پردازد.
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  ابالغ: -5

در نامه هاي اداري رسمي چيزي به نام ابالغ وجود ندارد و بيشتر معنا و مفهوم مي باشد و بيشتر در دادگستري 

  مي شود. مورد استفاده مي شود و به برگه هايي اطالق مي شود كه يك سري امور حقوقي را به فردي متذكر

  فرق ابالغ با ابالغيه:

  ابالغيه را هر مقام ذيصالح اداري مي تواند صادر كند ولي ابالغ منحصراً در صالحيت مقامات قضايي است.

  بخشنامه: -6

در لغت به نامه اي گفته مي شود كه چيزي را به كسي واگذار (بخشيده شود) ولي در اصطالح اداري به حكم يا 

كه از طرف وزارت خانه يا موسسه اي در نسخه هاي متعدد نوشته شده باشد و به شعب دستوري گفته مي شود 

  و كارمندان ابالغ شده باشد.

  نكات مهم در نوشتن بخشنامه:

  بخشنامه ممكن است فقط جهت اطلع رساني باشد كه اين نوع بخشنامه ها قدرت اجرايي ندارد. -

  ه اطالع مي رساند. (بخشنامه ساعات كاري)بخشنامه هايي كه تغييرات در وضع اداري را ب -

وقتي كه مديران در گردش كار كندي و تعلل مشاهده مي كنند كه براي رفع آن بخشنامه صادر مي كنند و  -

  اين بخشنامه قدرت اجرايي زيادي دارد.

اجرايي مي  بخشنامه اي كه به منظور گرفتن گزارش يا تكميل پرونده هاي و ... صادر مي شود و داراي قدرت -

  باشد.

  انواع بخشنامه:

  بخشنامه از ديدگاه ماهيت كار يا محتوي مطلب به چند نوع تقسيم مي شود مثل نامه

  بخشنامه هاي درخواستي -

  بخشنامه هاي دستوري مثل ساعت كار و ... -

  بخشنامه هاي هماهنگي (براي هماهنگ شدن دو واحد از يك سازمان) -

  نبخشنامه هاي ابالغ قواني -

  بخشناه براي ابالغ مصوبات داخلي سازمان -

  بخشنامه از نظر سطوح سازماني همانند نامه در سطوح سازماني مي باشد.
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  صورتجلسه: -7

در لغت به معني نشستن و گفتگو كردن پيرامون مسئله است ولي در اصطالح به گردهمايي صاحبنظران و 

فته مي شود و متن تهيه شده از اين گردهمايي را مسئوالن بر اساس وظايفي كه به آنان محول شده گ

  صورتجلسه مي گويند. هر جلسه اي داراي اركان و پايه هايي مي باشد.

  

  چهار ركن اصلي جلسه:

  مكان جلسه -4    زمان جلسه -3    دستور جلسه -2  اعضاي جلسه -1

  ات جلسه است).به كسي كه صورتجلسه را مي نويسد دبير جلسه گويند (كسي كه مامور نوشتن مصوب

  وظايف دبير جلسه:

  تهيه دعوت نامه براي هر يك از اعضاء و ارسال براي آنها و اطمينان از رسيدن آن به فرد -1

  نظارت بر آماده شدن محل جلسه و حصول اطمينان از لوازم و وسايل كار -2

  تنظيم صورتجلسه و امضاء گرفتن از اعضا و تاييد صورتجلسه -3

  براي اعضا جهت آگاهي اعضا ارسال نسخه اي -4

  بايگاني صورتجلسات و سوابق. -5

صورتجلسه: در لغت به نوشته اي اطالق مي گردد كه در ان خالصه اي از گفتگوهاي اعضاي يك جلسه ذكر 

  شده باشد. هر صورتجلسه داراي چهارچوب و يا طرح و قالب مي باشد كه اركان اصلي ان عبارتند از:

  كننده در جلسه مشخصات اعضاي شركت -1

  امضاء شركت كنندگان در جلسه -2

  دستور جلسه -3

  مطالب مطرح شده -4

  تصميمات اتخاذ شده يا مصوبات جلسه -5

  زمان جلسه -6

  مكان جلسه -7

  تكليف (يا موضوع) جلسه بعدي. -8

  انواع صورتجلسه:

  شود). صورتجلسه مشروح: كه در اين صورتجلسه تمام جزئيات نوشته مي شود (ضبط مي -1
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  (مذاكرات مجلس و مذاكرات دادگاهها با جزئيات ثبت و ضبط مي شود).

  صورتجلسه نيمه مشروح كه خالصه يا رئوس مطالب در آن نوشته مي شود. -2

  صورتجلسه خالصه: كه فقط مصوبات در آن ذكر مي شود. -3

  مي كنند.صورتجلسه به شكل فرم: كه از پيش تعيين شده و فقط جاهاي خالي آن را پر  -4

  تنظيم صورتجلسه:

  براي تنظيم صورتجلسه معموالً از دو روش استفاده مي شود:

در روش اول بعد از پايان جلسه بر اساس مطالب مطرح شده يك متني آماده مي شود و از افراد امضاء گرفته 

  مي شود و اجرا مي شود. براي صورتجلسه رسمي به ترتيب ذيل عمل مي شود.

  

1  

      

  مكان  زمان  هشمار   ←

      دستور جلسه   ←  2

          اعضا    ←  3

          مطالب مطرح شده    ←  4

مهمترين  →        مصوبات    ←  5

  بخش

          جلسه بعدي    ←  6

          امضاء    ←  7

  

  شماره جلسه، زمان و مكان جلسه -1

  دستور جلسه -2

  با كد و شمارهاعضاء جلسه كه شامل نام و نام خانوادگي، سمت و هنوان آنها در جلسه  -3

  مطالب مطرح شده  -4

  مصوبات -5

  جلسه بعدي كه شامل زمان و مكان و دستور جلسه بعدي مي باشد. -6

  امضاء -7
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  انواع تجمع ها (گردهمايي ها):

  كنفرانس: -1

در اصل لغت به معني مقايسه مي باشد ولي در اصطالح به مجلسي گفته مي شود كه در آن عده اي دور هم 

راي حل مسئله اي يا مشكلي گفتگو مي كنند. امروزه بيشتر به مجلسي گفته مي شود كه بزرگان و جمع شده و ب

سياستمداران دور هم جمع شده و راجع به مسائل مهم ملي و بين المللي گفتگو مي كنند يعني امروزه كنفرانس 

فته مي شود كه شخصي به معني كنگره را مي دهد. البته امروزه معني ديگري نيز پيدا كرده و به مجلسي گ

  سواالت افراد پاسخ مي دهد.

  كنگره: -2

لغتي التين است و بيشتر در زبان فرانسه مورد استفاده قرار مي گيرد و در لغت به معني مجلس و مجمع ميباشد. 

  ولي در اصطالح به مجلسي گفته مي شود كه فقط براي مشورت تشكيل گردد.

  

  

  سمپوزيوم: -3

اصل معني لغوي آن مهماني مي باشد. امروزه در ايران به تجمعي گفته مي شود كه عده اي لغت يوناني است و 

  متخصص اهل فن و دانشمند در رابطه با موضوعي بحث مي كنند (بيشتر در پزشكي).

  سمينار -4

ني لغت فرانسوي به معناي افشاندن بذر ولي اصطالح به مدرسه يا موسسه اي گفته شده كه در آن عده اي روحا

  جوان براي ياد گرفتن قوانين مذهب دور هم جمع مي شوند (در نهايت به كشيش تبديل مي شوند).

  كميسيون -5

  لغت التين و به معناي ماموريت و امروزه به معناي پولي است كه به فردي براي انجام كاري  داده مي شود.
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يق و مطالعه روي موضوعي اختصاص داشته معني ديگر آن در ايران به جلسه اي گفته مي شود كه به عنوان تحق

  باشد.

  كميته: -6

واژه انگليسي به معني سپردن مي باشد و در اصطالح به تجمعي گفته مي شود كه از طرف مقامات مافوق براي 

  بررسي امري (موضوعي) تشكيل مي شود.

  ميز گرد: -7

ع مي شوند و درباره موضوعي به تجمعي گفته مي شود كه عده اي در يك محيط دوستانه اي دور هم جم

صحبت مي كنند. يكي از مقررات ميزگرد اين است كه هر كس فقط با اجازه رئيس جلسه مي تواند صحبت 

  كند.

  مناظره: -8

لغتي عربي به معني نزاع و جنگ و بحث مي باشد ولي در اصطالح به تجمعي گفته مي شود كه در آن طبق 

يك موضوع صحبت مي كنند و يا آن را تاييد يا رد مي كنند كه در  قوانين معين و مشخصي عده اي راجع به

  اصطالح به آن موضوع قضيه مي گويند.

  مجمع: - 9

لغتي عربي است و به معني جاي جمع شدن و محل گرد آمدن است ولي در اصطالح به تجمعي گفته مي شود 

  ه مي شود.كه از همه افراد يك جمعيت تشكيل شده باشد كه به آن مجمع عمومي گفت

  

  گزارش:

  خورد -زد -بن يا ريشه: يا بن ماضي است (فعل ماضي سوم شخص مفرد) رفت

  رو ←بن مضارع: فعل امر بدون برو 

  هر گاه به آخر بن مضارع حرف ش اضافه شود اسم مصدر ساخته مي شود. 
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جزئيات به ديگري  گزارش از نظر دستور زبان اسم مصدر است و به معني شرح و تفسير كردن، آگاه ساختن از

  خبر دادن است.

  

  گزارش:

  گزارش به نوشته اي گفته مي شود كه يك سري اطالعات و خبرها را درباره موضوعي به خواننده منتقل ميكند.

  اهميت گزارش:

  گزارش در ارگانهاي دولتي

  كمك به تصميم گيري مديران -1

  راهنماي كارهاي آينده موسسه است -2

  تحقيقاتي گره گشاي مشكالت آينده است. در ارگانهاي پژوهشي -3

  هدف از گزارش:

  حل دشواريها، توسعه كشور، انجام اقدامهاي اصالحي، همه از اهداف گزارش است.

  انواع گزارش:

  گزارش شفاهي -1

  گزارش كتبي -2

  در تهيه هر گزارشي در ابتداي امر چهار مرحله به ذهن مي رسد:

        انتخاب موضوع  -1

  العات (تحقيق)گردآوري اط -2

  قالب بندي يا طرح ريزي مطالب    -3

  پاكنويس) ←ويرايش  ←عرضه كردن اطالعات جمع آوري شده (نحوه نگارش مقاله   پيش نويس  -4

  نكات مهم در گزارش:

  يادداشت برداري از نكات مهم در گزارش مي باشد.

  انواع گزارش:

  از نظر كاربرد: به دو دسته تقسيم مي شود:

  تحصيلي و تحقيقي كه در دوران تحصيل معموالً نوشته مي شوند. گزارش -1
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گزارش اداري: كه اين نوع گزارش در سازمانها و شركتها نوشته مي شود و براي برنامه ريزي و اتخاذ  -2

  تصميمهاي اداري از آن استفاده مي شود.

  از نظر منبع و اندازه: به دو دسته تقسيم مي شود:

رشي گفته مي شود كه در آن فقط اطالعات دست اول آورده مي شود و از جزئيات گزارش ساده به گزا -1

  خودداري مي شود.

  گزارش تفصيلي عالوه بر اطالعات دست اول جزئيات نيز در آن ذكر مي شود حتي اظهار نظر نويسنده. -2

  از نظر ارزش و رسميت: به دو دسته تقسيم مي شود:

شود كه بر اساس اصول و ضوابط يك سازمان يا اداره و بر اساس  گزارش رسمي: به گزارشي گفته مي -1

  روشهاي علمي نوشته مي شود. و بسيار مورد اعتبار مي باشد.

گزارش غير رسمي: به گزارشي گفته مي شود كه براي رد و بدل كردن اطالعات فوري از آن استفاده شده  -2

  اري و گزارشهاي روزنامه ها و مجالت.و معموالً طرح و قالب خاصي ندارد مثل گزارش ساده اد

  گزارش از نظر انعكاس اطالعات: به دو دسته تقسيم مي شود:

گزارش انشايي: به گزارشي گفته مي شود كه اطالعات و مطالب در آن به صورت ساده و روان منتقل  -1

  ميشود.

ن از ارقام، فرمول، جدول، گزارش مختلط: كه داراي ارزش بيشتري است به گزارشي گفته مي شود كه در آ -2

  تصوير، منحني و امثال آن استفاده مي شود.

  

  مشخصات يك گزارش خوب:

گزارش بايد فقط منعكس كننده حقايق باشد و در هيچ موردي اطمينان بي جا و غير مستند ندهد. عقايد،  -1

  احساس و سليقه شخصي در گزارش هيچ جايگاهي ندارد.

عات الزم و كافي باشد و از هر گونه مطلب غير ضروري و غير مفيد خودداري گزارش بايد سرشار از اطال -2

  شود و به طور صحيح و منظم تقسيم بندي شود.

گزارش بايد نه بسيار طوالني و مفصل و نه بسيار كوتاه و مختصر باشد. يعني به اندازه اي باشد كه تمام  -3

ايجاد خستگي نكند بلكه ميل و رغبت خواننده را  نكات قابل ذكر را در بر گيرد و از طرفي در خواننده

  برانگيزد.
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  گزارش بايد تازه و ابتكاري باشد و به حل مشكالت و مسائل و يا ازدياد معلومات خواننده كمك كند. -4

گزارش بايد بر اساس تفكري صحيح و منطقي نوشته شود و از حدث و احتمال خودداري شود تا خواننده  -5

  كند و همچنين دوگانگي و تضاد در محتواي گزارش نباشد. به گزارش اعتماد

  گزارش بايد از اظهار نظر صريح و قطعي درباره مسائل مبهم و مشكوك خودداري كند. -6

  نقل قولها در گزارش بايد بدون تحريف و دست كاري و با دقت تمام نوشته شود. -7

  در گزارش الزامي است.رعايت قواعد اماليي و عاليم سجاوندي و نكات دستوري  -8

  نكات ضعف يك گزارش:

  ضعف انشا و جمله بندي كه باعث نارسايي مطلب مي شود. -1

  تركيب غلط از نظر بخش بندي يا فصل بندي موضوعات گزارش باعث گمراهي و گيجي خواننده مي شود. -2

  د.روش تحقيق غلط و غير اصولي در گزارش باعث نوشتن گزارش غلط يا مشكوك مي شو -3

عدم دقت در ارايه مطالب درست باعث آسيب به گزارش مي شود و چه بسا يك حقيقتي وارونه جلوه داده  -4

  شود و سرنوشت افرادي را دگرگون كند.

اظهار نظر بدون ارائه آمار و ارقام و جدول ارزش گزارش را در نظر خواننده كم مي كند. به خاطر اينكه  -5

ليد، مصرف و يا افراد در يك موسسه يا كارخانه اگر بر اساس آمار نباشد ضربه اظهار نظر قطعي از جمعيت، تو

  هاي جبران ناپذيري مي زند.

وجود تناقض در قسمتهاي مختلف يك گزارش كه موجب كاهش اعتماد در نظر خواننده مي شود و ارزش  -6

  آن را كم مي كند.

  شكل گزارش:

  لي از سه بخش متمايز تشكيل مي شود:معموالً همه گزارشها مخصوصاً گزارشهاي تفصي

  بخش مقدماتي: كه معموالً در بردارنده اين موارد است: -1

صفحه عنوان: شامل موضوع گزارش، دستور دهنده، تنظيم كننده و نويسنده گزارش و تاريخ گزارش  •

 مي باشد.

 پيش گفتار: ترسيم فضاي كلي گزارش •
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جدول و شكل داشته باشد نمونه اي از آنها الزم  فهرست مطالب و مندرجات: در صورتي كه ارقام و •

 است.

 بخش اصلي: شامل موارد ذيل است: -2

 الف) مقدمه

 ب) متن گزارش

 ج) نتيجه گيري

  بخش مراجع و منابع: شامل موارد ذيل است: -3

  الف) اگر از كتاب، مجله، قانون استفاده شود بايد حتماً آدرس آن قيد شود.

  ضمايم بايد همراه با جزئيات ذكر شود. ب) اگر گزارش پيوست دارد

  ج) اگر در گزارش لغات و اصطالحات دشوار و غير عادي است حتماً بايد شرح و تفسير شود.

  وحدت موضوع:

  در گزارش بايد يك گزارش فقط در مورد يك موضوع نوشته شود.

  

  شامل بخشهاي مختلف زير است:گزارش نويسي از ديدگاه محتوا: 

منظور از بررسي و استدالل يعني مطالعه، ارزيابي و تشخيص درستي و نادرستي  ستدالل:الف) بررسي و ا

  مطالب.

گزارشگر بايد مانند يك قاضي بي طرف و در عين حال سختگير كه تمام مطالب جمع آوري شده را به دقت 

بررسي دقيق  بررسي مي كند باشد و هرگز دچار تعصبات شخصي و احساسهاي فردي نشود به همين خاطر براي

  مطالب از روشهاي استداللهاي منطقي بايد استفاده كند.

  روشهاي استدالل منطقي:

قياس: عبارتست از استداللي كه ذهن از يك حكم كلي به حكم جزئي مي رسد و قانوني را ثبت مي كند.  -1

ل مقايسه و نتيجه يعني در روش استدالل محقق يك اصل كلي را در نظر گرفته و تمام جزئيات را با اين اص

  گيري مي كند.
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استقرا (جستجو كردن): برعكس روش قياس بوده يعني اسنكه به جاي اينكه يك قانون كلي را به اجزاء  -2

  تطبيق دهيم جزئيات را با قانون كلي مي سنجيم.

  روش تمثيل: روش استدالل از جزء به جزء رسيدن. -3

  ب) محتوي و مضمون:

بردارنده تمام جزئيات الزم باشد كه خواننده چيزي را حدس نزند متن گزارش از  منظور اينكه متن گزارش در

  نظر محتوا و مضمون بايد دربردارنده اين مطالب باشد: 

  بررسي و تحليل دقيق مسئله -1

  بيان سير تاريخي مسئله با توجه به تحقيقات پيشينيان -2

  طرح فرضيه ها و روند جريان تحقيق -3

  تيجه بخش گزارشنكات مثبت و ن -4

  آخرين اطالعات بدست آمده در گزارش -5

  بيان نكات منفي و رها شده در گزارش -6

  توصيه هاي الزم به گيرندگان گزارش و در صورت لزوم راهنمايي براي ادامه گزارش -7

  ج) عناصر گزارش:

  شخص يا اشخاصي كه در گزارش شركت دارند يا دخالت دارند. -1

  شموضوع و نوع گزار -2

  علت و انگيزه گزارش -3

  چگونگي وقوع كمي و كيفي گزارش -4

  زمان گزارش و موقعيت تاريخي (روز، زمان، ساعت) -5

  مكان گزارش -6

  د) خالصه گزارش:

  يعني ذكر نكات الزم و ضروري در خالصه گزارش

  اصول خالصه نويسي:

  براي خالصه كردن يك گزارش توجه به نكات زير ضروري است:

  له اول گزارش با دقت خوانده شود و زير مطالبي كه جزو نكات اصلي است خط كشيده شود.در مرح -1
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  ضمن مطالعه، جمالت و كلماتي را كه داراي يك معني و مفهوم هستند را حذف مي كنيم. -2

ورده اجزاء و فروع (حاشيه ها) مطلب را كه بيشتر جنبه توصيفي و يا مثالي دارند كه براي فهم بيشتر مطلب آ -3

  شده اند را حذف مي كنيم.

جمله هاي معترضه (توضيحي، تفسيري) كه نياوردن آنها به اصل مطلب ضربه اي وارد نمي كند را حذف  -4

مي كنيم. نكته بسيار با اهميت در خالصه نويسي حفظ اصالت موضوع و خودداري از تحريف مطلب يعني 

  اصل و تنه موضوع بايد به هر شكلي حفظ شود. 

  نصيحت در مورد گزارش نويسي:چند 

  در گزارش خود هدف بايد كامالً آشكار و معين باشد و دقيقاً تعريف شود. -1

  گزارش با توجه به نياز گيرنده بايد تهيه و تنظيم شود. -2

  گزارش بايد به شكلي نوشته شود كه نشان دهنده تسلط نويسنده بر كليات و جزئيات مطلب باشد. -3

  ي فقط حقيقت و واقعيت به گيرنده گزارش اطالع داده شوند.در هر مسئله ا -4

  اصل كلي: (گزارش خوب آينده تمام نماي خوبي ها و بدي ها است)

منظور را در گزارش روشن با قاطعيت و صراحت بيان كنيم تا جايي كه محلي براي تعبير و تفسيرهاي  -5

  نادرست باقي نماند.

را بايد رعايت كرد و بايد به اين حقيقت واقف شد كه اعمال غرضهاي در گزارش نويسي كامالً بي طرفي  -6

  شخصي و نشان دادن تعصبات خشك و دخالت بي جا در گزارش نويسي هيچ جايگاهي ندارد.

  از به كار بردن كنايه و همچنين فعل مجهول در گزارش بايد خودداري شود. -7

اينكه به درستي آن مسئله صد در صد اطمينان داشته  در گزارش خود روي هييچ مسئله اي تاكيد نشود مگر -8

  باشيد.

  با شتاب و عجله و بدون فكر به سخنان ديگران اعتماد نكنيد و به راهنمايي دشمنان گوش ندهيد.  -9

  از شتاب زدگي و عجله در گزارش خودداري و در حد معقول و منطقي مطالب نوشته شود. -10

حات ناآشنا و عاليم و نشانه هاي اختصاري و مخفف تا حد امكان خودداري از به كار بردن لغات و اصطال -11

  گردد.

  در عين حقيقت گويي هرگز از عفت قلم خارج نشويم. -12

  از منفي بافي و دادن نظرات غير منطقي جداً خودداري گردد. -13
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  گزارش از نظر حجم يا طول يا شكل گزارش به چهار دسته تقسيم مي شود:

  اي رسمي بلند گزارشات حقوقي ياگزارش ه -1

صفحه يا بيشتر تشكيل شده باشد و داراي قسمتهاي مختلفي  6به گزارشهايي گفته مي شود كه حجم آن از 

  است.

  نتيجه گيري تقسيم مي شود. -3    متن  -2  مقدمه  -1عادي ترين آن به سه بخش 

  گزارش كوتاه رسمي -2

  است بايد ضوابط و قواعد رسمي بودن را داشته باشد. صفحه بوده ولي چون رسمي 6حجم آن كمتر از 

گزارش رسمي: به گزارشي گفته مي شود كه به زبان علمي يا معيار نزديك است و تعارف و صنعت ادبي در 

  آن نيست (خيلي خشك است).

  گزارش بلند غير رسمي: -3

نتيجه گيري) را ندارد و هدف از صفحه يا بيشتر تشكيل شده و طبقه بندي خاص (مقدمه و متن و  6حجم آن از 

  اين گزارش فقط اطالع رساني است.

  گزارش كوتاه غير رسمي: -4

  صفحه كمتر است و طبق ضوابط نيست و هدف فقط اطالع رساني است. 6صفحات آن از 

  گزارش خودماني: -5

ر شكلي كه باشد در آن تركيب اركان جمله (مطابقت فعل و فاعل) به هم مي خورد اما در مجموع گزارش به ه

  سه هدف عمده را دنبال مي كند. 

  باعث ازدياد اطالعات خواننده شود. -1

  در آن انتقاد سازنده به كار رفته باشد. -2

  جنبه مشورتي داشته باشد. -3

  گزارش اطالعي: 

به گزارشي گفته مي شود كه موضوع محدود و معيني را بررسي مي كند و هدف از اين گزارش انتقال 

  ات يا نتايج به خواننده و شنونده است.اطالع
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  گزارش انتقادي:

  در اين گزارش يك موضوع از نظر درستي يا نادرستي مورد سنجش قرار مي گيرد.

  گزارش مشورتي: 

هدف از آن آگاه ساختن مخاطب است با بررسي نمونه هاي مشابه مي باشد و معموالً حداقل يك پيشنهاد به 

  خواننده ارائه مي دهد.

  رش نيمه رسمي:گزا

كه بخشهايي از ويژگيهاي گزارش رسمي را دارا است در ادارات گزارشي كه بين ادارات يا واحدها رد و بدل 

  مي شود به گزارش نيمه رسمي معروف است.

  

  احكام:

دسته ديگري از نوشته هاي اداري احكام هستند كه جمع حكم و در لغت به معني امر، فرمايش و ... است اما در 

طالح به نوشته اي گفته مي شود كه از طرف مقام صالحيتدار انجام كاري يا مسئوليتي به عهده يك نفر اص

  گذاشته مي شود.

  روش تنظيم احكام:

  در احكام يك سري ركن و اساس وجود دارد كه عبارتند از:

  نام و مشخصات گيرنده يا اجرا كننده حكم -1

  موضوع حكم -2

  ر داده شدهتاريخ شروع و پايان دستو -3

  نام و مشخصات و امضا و مقام صالحيتدار يا دستور دهنده -4

  شماره و تاريخ آن اداره يا سازمان. -5
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  فرمهاي اداري:

  زير شاخه احكام است و نوع ديگري از نوشته اداري مي باشد:

صات، فرم كاغذي است داراي عنوان مخصوص كه بعضي از قسمتهاي آن براي ثبت اطالعاتي مثل نام، مشخ

تاريخ مورد استفاده قرار مي گيرد و بقيه قسمتهاي فرم توصيفي است. فرمها پديده نو و جديدي هستند كه براي 

زياد كردن تحرك، ساده كردن تعيين مسير فعاليت، ايجاد هماهنگي، جلوگيري از تشريفات زايد و صرف 

  جويي در وقت و هزينه مورد استفاده قرار مي گيرد.

  فوايد فرمها:

  كمك به مديريت و كاركنان براي اتخاذ تدابير صحيح اداري -1

  جلوگيري از سرگرداني ارباب رجوع در مراحل و تشريفات اداري  -2

  تسريع در جريان كار -3

  ايجاد هماهنگي در روشها -4

  سهولت در ضبط اطالعات -5

  صرفه جويي در هزينه ها -6

  انواع فرم: 

  فرمهاي رايج ادارات عبارتند از:

فرمهاي عمومي: اين دسته از فرمها به منظور ايجاد هماهنگي و انجام امور به طور يكسان در تمام ادارات  -1

  دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد مانند فرم استخدامي، تقاضاي مرخصي و ... .

اي براي انجام فرمهاي اختصاصي: به فرمهايي گفته مي شود كه به وسيله يك سازمان يا واحد سازماني ويژه  -2

وظايف خود تهيه كرده اند و مورد استفاده قرار مي دهند مثل فرمهاي مصاحبه كه در كارگزيني يا گزينش 

  استفاده مي شود يا فرم پيگيري نامه ها يا فرم تقاضاي وام.

ه فرمهاي عمومي و اختصاصي به دو صورت دايم و موقت مورد استفاده قرار مي گيرند فرمهاي موقت فقط بره

  اي از زمان را در بر مي گيرد.

فرم نامه: به مكاتباتي گفته مي شود كه حالت يكنواخت داشته و مقداري از متن نامه قبالً چاپ شده و آماده  -3

  است و نويسنده فقط جاهاي خالي را پر مي كند. و هم به صورت داخلي و خارجي استفاده مي شود.
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دارد به نام فرم نامه مرحله اي به اين شكل كه هر واحد اقدام كننده نوعي فرم نامه ديگر هم در ادارات وجود 

  قسمتي از فرم را كه مربوط به وظايف آن واحد است را پر مي كند.

فرمهاي ويژه: اين نوع از فرمها براي موارد خاص به وسيله يك واحد يا سازماني آماده مي شود مثل فرم  -4

  صورتجلسه يا فرم پيامهاي اداري.

  ن عدد و فرمول در متن:نوشت

اعدادي كه داخل متن نوشتاري مي آيد به همان ترتيب خط فارسي از راست به چپ نوشته مي شود (مثال:  -1

  ...) 9، 8، 4صفحه هاي 

  در متن هايي كه جنبه رياضي ندارد يا پر عدد نيستند به شيوه هاي زير عمل مي كنيم: -2

  گان ها با حرف نوشته مي شود.، دهگان ها و صد20الف) عددهاي كمتر از 

  است را به صورت عدد مي نويسند نه حرف. 999تا  20ب) به جز دهگانها و صدگانها اعدادي كه بين 

 953ميليون و  7و باالتر از آن مثل ميليون و .... با حروف و بقيه با عدد نوشته مي شود مثال    1000ج) عدد 

  200هزار و 

، جلد، تصوير، نمودار، سوره، آيه و شماره هايي كه همراه با نشانه هاي د) شماره هاي صفحه، شناسنامه

  اختصاري مي آيد همه با عدد مي آيد نه با حرف

همه جا به صورت حرفي مي آيد و باالتر از آن رقمهاي بعد از هزار با حرف  1000ح) عددهاي ترتيبي كمتر از 

  هزار و نهصد و نود و نهمين نفر 253نوشته مي شود.  

  و) اعداد كسري در جايي كه جنبه رياضي ندارد با حرف نوشته مي شود.

  ن) فرمولها در متن ها هميشه به صورت عدد رياضي نوشته مي شود.

  6:45هـ) براي ساعت به صورت عدد بين آن: نوشته مي شود  

  ويرايش:

د از نوشتن نامه مي باشد و در لغت يعني زيباسازي كه از دو شاخه آرايش و پيرايش تشكيل مي شود. مرحله بع

  به اين نكات بايد توجه شوند:

  به گزيني واژه ها -1
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در اين مرحله واژه هاي نوشته شده مورد بررسي قرار مي گيرد و براي بررسي واژه راههاي مختلفي است كه 

  بهترين و معمول ترين آن طرح سوال است:

 آيا واژه ها در جاي خود قرار گرفته اند؟ −

 ي به كار برده شده معني و مفهوم مورد نظر را مي رسانند؟آيا واژه ها −

 آيا واژه ها در خور شأن و دانش مخاطب ما هست يا نه؟ −

 آيا رعايت احترام و شأن و مقام پيام دهنده و پيام گيرنده شده يا خير؟ −

 آيا واژه ها با هم هماهنگي دارند يا خير؟ −

 آيا واژه هاي متداول و مصطلحي هستند يا خير؟ −

  رعايت قواعد امالي فارسي -2

  يعني درست نويسي واژه ها

  رعايت اصول دستور زبان فارسي -3

  با طرح سوال مي توان آن را حل كرد.

 آيا ساختمان جمله ها درست است يا خير؟ −

 آيا مطابقت فعل و فاعل رعايت شده يا نه؟ −

 آيا اصول جمله بندي رعايت شده يا نه؟ −

 قواعد جمع رعايت شده يا نه؟ −

  رعايت عاليم سجاوندي -4

  استفاده مناسب از نشانه گذاري ها با چند سوال مي توان به درستي آن پي برد. 

 آيا نشانه ها در متن درست به كار رفته است؟ −

 آيا اصول استفاده از نشانه ها رعايت شده است؟ −

 آيا رعايت تقسيم بندي منطقي مطالب شده است؟ −

 است يا نه؟آيا آغاز و پايان جمالت دقيقاً مشخص  −

  رعايت آيين جمله بندي: -5

جمله بايد در مجموع كامل، جامع و منظم و روشن باشد. جمالتي كه مكمل يكديگرند بايد در يك بند يا 

  پاراگراف مورد استفاده قرار گيرند.
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ه وجود ارتباط بين جمالت عالوه بر اينكه بر انسجام و كارايي جمله مي افزايد از گسستگي فكر خواننده ب

  شدت جلوگيري مي كند.

  برطرف نمودن كمبودهاي نوشته -6

يعني اينكه اگر نويسنده در نوشته است كاستي هايي چه ريز يا درشت دارد بايد آن را برطرف كند و از 

  جامعيت و كمال نوشته اطمينان حاصل نمايد. 

  حذف زوايد و موارد تكرار شده -7

دقت خوانده شود و هر جمله اي كه از نظر لفظي يا معنايي تكراري  براي حذف زوايد بايد يكبار ديگر نوشته به

  است يكي حذف شود.

  رفع نارسايي ها و برشهاي غير الزم -8

در نوشته پاره اي عوامل وجود پيدا مي كنند كه موجب نارسايي، ابهام و نامفهومي نوشته مي شوند كه بايد 

  برطرف شوند. به اين عوامل برش گويند.

  دو نوع غير الزم و الزم تقسيم مي شوند.برشها به 

برشهاي غير الزم: باعث كم ارزش شدن نوشته مي شوند و آن وقتي است كه نوشته اي را چند بار بايد خواند تا 

  فهميد.

برشهاي الزم: در بعضي از نوشته ها مخصوصاً در فيلم نامه ها، نمايش نامه ها، داستانهاي كوتاه و گزارش مورد 

  ار مي گيرد.استفاده قر

منظور از برش الزم يعني به كار بردن و رعايت كردن يك سري اصول به عنوان مثال استفاده از عالمت (...) 

  براي تغيير جريان و ادامه جريان.

  دقت در كفايت منطقي اجزا در نوشته -9

واننده كه مي توان آنرا ديدگاه خ -2ديدگاه نويسنده  -1اين موضوع بايد از دو ديدگاه مورد بررسي قرار گيرد: 

  با چند سوال حل كرد:

 آيا آنچه در فكر نويسنده است عيناً به كاغذ منتقل شده يا نه؟ −

 آيا حق مطلب ادا شده؟ −

 آيا پيام نويسنده روشن و واضح است يا خير؟ −

 آيا اين نوشته را يك نفر مي خواند يا بيشتر؟ −

 مقام و موقعيت و سطح دانش خواننده در چه حد است؟ −
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 ات در درجه و شأن خواننده هست يا نه؟لغ −

  بررسي نحوه استفاده از منابع و مĤخذ -10

انتخاب منابع بستگي به دانش و سليقه نويسنده دارد و در اصل از وظايف اصلي نويسنده است كه با طرح چند 

 سوال مي توان حل كرد:

 آيا نقل قولها درست انجام گرفته يا نه؟ −

 است يا نه؟آيا نشانه نقل قولها درست  −

 منابع استفاده شده آيا ارزش دارد يا نه؟ −

  رعايت امانت صورت گرفته يا نه؟

  سوال :

با در نظرگرفتن روال جلسات در واحدي كه انجام وظيفه مي تماييد،فرم صورتجلسه مناسبي تهيه وارايه -1 

  نماييد.

  تاثير شكل ظاهري نوشته را در خواننده بيان فرماييد.-2

  گذاري را توضيح دهيد.فايده نشانه -3

  انواع نامه را از نظر سطح سازماني به اختصار شرح دهيد.-4

  اجزاي نامه اداري را شرح دهيد.-5

  بخواهيد كه انجام دهد.رسمي به زيردست خود بنويسيد ومطلبي را از او -يك نامه اداري-6
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  1382ش،آيين نگارش تاليف محمدحسن ادريسي،چاپ اركان دان-1

  1390آيين نگارش مكاتبات اداري تاليف اميني، تهران،-2

  1371آيين گزارش نويسي تاليف عباس حري،چاپ تهران،-3

  1366ين نگارش تاليف احمدسميعي،تهران،آي-4

  1372درباره ويرايش تاليف نصراهللا پورجوادي،تهران،-5
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


