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و كارشناسان محترم شاغل در معاونت  به مديران

و احترام :با سالم
به ويرايش مجدد به حوزه مديريت ارجاع مي گردد نياز با توجه به اينكه مشاهده مي گردد اكثر پيش نويس مكاتباتي كه

و در چهارچوب اصول نامه نگاري نمي باشد، الزم است جهت جلوگيري از دوباره كاري، اتالف  و اجراي بهتر داشته وقت
به آن اشاره گرديده را مورد توجه قرار دهند كه در ذيل و اداري، همكاران نكاتي بديهي است رعايت نكات. امور اجرايي

شد)قسمت فن آوري اطالعات( ذكر شده در فرم ارزشيابي ساالنه .منظور خواهد

يا bold(12mitra(محتواي نامه جهت ارسال با فونت-1 باbold(14itramبدون(و . تايپ گردند 12titrوعنوان نامه
به عنوان مثال بهداشت محيط كه نكات(بجز در موارد استثناء.و از فونت هاي متعدد جهت تايپ يك نامه خودداري گردد

و هشداردهنده را  .)مي نمايندboldمهم
به كاربردن كلمات-2  احترامأ، جدأ، عجالتأ ،خواهشأ: عنوان مثالبه(.تنوين دار جلوگيري گرددفارسي حتي المقدور از
به صرفه جويي در مصرف كاغذ، نامه هايي كه حجم پايين دارند در سربرگ-3 .تايپ گردندA5 با توجه
و متناسب با حجم، متن نامه با جاسازي مناسب تنظيم-4 محل امضاء مي بايست توسط كارشناس مربوطه تعريف شود

و در سايز استاندارد، .در قسمت پايين سمت چپ نامه قرار گيرد گردد
و-5 و مبين محتواي نامه باشد،رسا،موضوع نامه، جمله اي كوتاه عنوان .گويا
،و(از نشانه هاي قراردادي-6 و بجا استفاده شودو اين گونه موارد بدون فاصله از كلمه ....)ويرگول، نقطه ،پرانتر درست

و با كلمه بعدي يك كاركتر فا .صله داشته باشدقبلي خود
و تكراري استفاده نشود-7 و عبارات نارسا و ابتدايي به جاي همسر:به طور مثال(.از كلمات عاميانه، سطحي -كلمه شوهر

و جور )گپ زدن-كارو بار-جفت
و مقررات اداري رعايت گردد-8 و صحت مطالب نوشته شود، ضوابط و در نهايت دقت .متن نامه مبهم نباشد
اس-9 و-ب-و يا الف3-2-1:مثل(شود عنوانت رديف هايي در پايين نامه اگر الزم با...)ج يك همراستا و در متن نامه

.موازات تايپ گردند
و متن اصلي زياد نباشد- 10 .فاصله آرم نامه
به: رعايت گردد رعايت شأن سلسله مراتب مقامات اداري- 11 و دريافت كننده نامه نسبت در مكاتبات معموال مخاطب

و فرستنده با توجه به سلسله مراتب اداري يكي از حاالت زير را دارد :نويسنده
و ارشد)الف و موارد مشابه/است خواهشمندمقام مافوق  دستور فرماييد
و موارد مشاب/همرديف خواهشمند است دستور فرماييد)ب ه تقاضا دارد كه دستور فرماييد
و/الزم است دستور دهيد مجموعهزير)ج  موارد مشابه ضروري است دستور دهيد

و ادب اداري متناسب با مقام گيرنده نامه بايد در نظر گرفته شود .در هر يك از حاالت فوق نزاكت
و- 12 .فاده شوداست justify از گزينه جهت مرتب كردن نامه بعد از تايپ نامه، كل متن انتخاب
كه در متنياهنامه- 13 .به آن اشاره شده است، پيوست گردد،ي
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هاجايگاه اداريهردر- 14 و موضوعي با هر عنوان) بجز نامه هاي تكراري(ي داراي شماره وتاريخاز حذف نمودن نامه
.خودداري گردد
وي: توضيح اين كه در آن جايگاه اداري به نامه مورد نظر حذف نامه توسط كارشناس سبب عدم دسترسي فرد جايگزين

و لذا حذف نمودن نامه توسط مدير گروه تبعات بيشتري را بدليل عدم) اتوماسيون اداري(و پنجره مجازي اداري مي گردد
و حذف به كارشناسان زير مجموعه به دنبال خواهد داشت ارجاع .و وجاهت قانوني نداردسابقه نامه

به،با توجه به استقرار دولت الكترونيك ،و استفاده موثر از فضاي مجازي- 15 نامه ها فقط در قالب اتوماسيون اداري
.ادارات مربوطه ارجاع گردد

.خودداري گرددنامه ها از پرينت گرفتن غيرضروري كاغذ،جهت صرفه جويي در مصرف- 16
و دستوراتي كه در جدول مربوط به كليه كارشناسان ملزم به رويت درخت پيگيري نام- 17 و دريافتي بوده ه هاي ارسالي

و پيگيري نمايند . درخت پيگيري ثبت مي گردد را مالحظه
به پيگيري- 18 و رويت يك رونوشت از آن در كارتابل خود ملزم و كارشناس مربوطه تا زمان ارسال قطعي نامه مدير گروه

ن و ارسال و مسئوليت عدم ارسال نامه از طريق دبيرخانه بوده به حوزه مديريت كافي نبوده امه به صورت پيش نويس
.نهايي به عهده خود شخص مي باشد

و- 19 به واحدهاي مختلف دانشگاه از طريق پيام و مسئوليت عواقب .....ارسال نامه بدون هماهنگي با مديريت ممنوع بوده
به عهده شخص مي باشد .احتمالي

و دومي"جهت اطالع"و"جهت استحضار"تفاوت- 20 به مقام مافوق است كه خطاب به كار مي رود اولي در نامه هايي
.نامه هايي كه خطاب به زيردست است

به جاي همزه- 21  به جاي ارتقاء سالمت) ارتقاي سالمت.(استفاده شود)ي(از)ء(در جايي كه مي توانيم
) به جاي دندان پزشك پزشكدندان.(حتي المقدور از كلمات مركب استفاده نشود- 22
.گيرندگان بعد از تايپ نامه مشخص گردند- 23
و فارسي نباشد- 24 .پيوست نامه التين باشد
.انتخاب گردد92هقبل از نوشتن موضوع نامه، پيش نويس صادر- 25


