
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با واژه ها واصطالحات اداری

معينی دارا باشد، تشـكيالت   ای هماهنگ و موزون كه سلسله مراتب، هدف و وظایف و ارتباطات به مجموعه تشـكيـالت :
 .شود گفته می

خاص اداری یا تصميم گيری  نشست های مسئوالن اداره یا صاحب نظران در زمان و مكان معين برای حل موضوع جلسه :
 های مقتضی

 .دهد را انجام می رود كه زیرنظر مستقيم مسؤول بخش، وظایف تعيين شده جزیی از بخش به شمار می دایـره :



اقدام ، انجام ، منع و ... كـاری را مـی    جمله كوتاهی كه معموالً مدیران در پای نامه ها یا هامش نامه ها و دستور دستور :
 .دهند

 .می شود درجلسه برروی آنها بحث و بررسی و مذاكره و تصميم گيریتصميماتی است كه  دستور جلسه :

  . راهكـار ناميـده مـی شـود     برنامه و ارائه طریقی را كـه بـه منظـور حـل و کصـل كـاری پيشـنهاد مـی شـود ،          راهكار :

ی اداری به سطحی از سطوح تشـكيالتی یـم مجموعـه مـ     واژه کارسی و به معنی دسته و طبقه است و دراصطالح رده :
 .كلی را تا حد تعيين شده به عهده دارد گویند كه انجام وظایف و ماموریت های

مؤسسـه را بـا حكـم مقـام      کردی را كه مسؤوليت مستقيم هماهنگ سازی مسؤوالن و سياست هـای هـر سـازمان و    رئيس :
 .گویند برتر بر عهده دارد، رئيس اداره یا سازمان می

 .گویند سرپرست می در زمانی كه رئيس آن مؤسسه انتخاب نشده است، مسؤول موقت هر سازمان را سرپـرسـت :

 .همچنين به مسؤولی كه شرایط احراز پستی نداشته باشد نيز سرپرست گفته می شود

باشد . سنـد هـر مطلـب و نوشـته و     قانون مدنی هر نوشته ای كه در مقام دعوی یا دکاع قابل استناد 4831طبق ماده  سند :
ای كه از پشتوانة قـانونی و اجرایـی برخـوردار اسـت، سـند       نوشته ویژه بتوان به آن اعتماد و استناد كرد، بهمدركی كه 

سـند  ” ای كه در مرجعی ذی صالح تنظيم نشده باشد، توان تقسيم كرد. نوشته می عادی و رسمی گویند. سند را به سند می
 .گویند می ”سند رسمی”ه باشد، ای را كه در مرجعی صالحيت دار تنظيم شد و نوشته” عادی

توجه به اهداف هر مجموعه  تعيين و تبيين حدو وظایف، اختيارات و مسؤوليتهای هر جزو اداری را با شـرح وظـایـف :
 .نامند می كه در قالب ضوابط و مقررات و قوانين مربوط باشد، شرح وظایف

 وبایگانی و نگاهداری آنها در برگه های مخصوصثبت تمامی محتوای جلسات مدیران ، صاحب نظران  صورت جلسه :



مراجع ذی صالح در نظر  چهارچوب و مقررات و حدود تعيين شده برای امور مختلف یم سازمان را كه توسط ضابطه :
 .گرکته شده است ضابطه یا ضوابط اداری می نامند

برگشتگی و بازگشت است. معـادل   ای عربی و مصدر الزم به معنای مایل شدن به چيزی و عطف، واژه عطـف )بازگشت( :
ای رسـيده باشـد و مـا     ای از طـرف اداره  اداری، هرگـاه نامـه   اسـت. در اصـطالح  ” در بازگشت”یا ” بازگشت”کارسی آن 

 …… عطف به نامة شمارة”نویسيم :  يم، میاستناد كنيم یا توجه مخاطب را به آن جلب كن بخواهيم به آن پاسخ دهيم یا

 )کارسی( نگاشت،” بازگشت”)عربی( ” عطف”توان به جای كلمة  كه می ……تاریخ 

بررسی و انجام كاری به کرد  تكليفی را كه از طرف مراجع ذی صالح به صورت شفاهی یا كتبی و به منظور ماموریت :
 .یا تشكيالتی معين داده می شود ماموریت می گویند

است كه ” تابع” در برابر” شده تبعيت شده و اطاعت”یا ” پيروی شده”ای عربی و اسم مفعول و به معنای  واژه مـتـبـوع :
رود، نظيـر : ادارة متبـوع، وزارت متبـوع،     ریاست بـه كـار مـی    همراه كلمه هایی چون : اداره، وزارت، دولت، كشور و

 .)دلپسند( اشتباه شود” مطبوع”امالی این كلمه نباید با واژة غيره . بدیهی است  كشور متبوع، ریاست متبوع و

زمينـه کعاليـت هـای مطالعـاتی ،      سومين سطح سازمانی است كه انجام بخشی از وظایف معاونـت یـا دسـتگاه را در    مدیریت :
در حد نازلتری است . اداره كل از نظر اندازه و حدود کعاليت ها  تحقيقاتی و اجرایی بر عهده دارد و در مقایسه با دکتر و

 ای مشخص را بـا شـماری كارمنـد و زیـر     مؤسسات، واحدهای اداری گوناگونی. مسؤوليت حوزه ها و در برخی سازمان

نباید کراموش  نامند. مدیر می این واحدها را مدیریت و مسؤول آنها را نظر رئيس یا مسؤول آن مؤسسه بر عهده دارند كه
و نظایر آن مصدر است و نباید آنها را برای اسم ذات ” کرماندهی” ، ”ریاست”، ” اونتمع”، ” مدیریت”كرد كه كلمات : 

 )مثل مدیر ()شخص( به كار برد



گویند . هر نوشته ای كه حاوی یم  به مجموعه مبادالت اداری در شكل های مختلف ، مكاتبات اداری می مكاتبات اداری :
در داخل و خارج وزارت خانه ، سـازمان یـا موسسـه مـورد اسـتفاده       ارتباطیا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسيله 

 .قرار می گيرد

ــده مــــی شــــود         نامــــه ادار ی : ــم اداره وارد و ثبــــت شــــوند اداری ناميــ ــای رســــمی وقتــــی در یــ  . نامــــه هــ

ا اداره نوشـته  خارج از آن سازمان یـ  : نامه هایی كه از یم سازمان یا موسسه یا وزارت خانه به نامه های برون سازمانی
 .می شود

 نامه هایی كه درون همان سازمان یا موسسه یا اداره نوشته می شود. نامه های درون سازمانی :

نامه و كتـاب و در اصـطالح اداری    ای است عربی و در لغت به معنای حاشيه و مرز، در برابر انضباط متن واژه هـامـش :
 .است” حاشيه”و ” پی نوشت” مترادف با

سـازمان و مؤسسـه را كـه     چارچوب و مقررات و حدود تعيين شده برای امور گوناگون هـر  یا ضوابـط اداری : ضـابطه
 نامند اداری می مراجع یا مقامات ذی صالحی در نظر گرکته اند، ضابطه یا ضوابط

 تدوین : اجالل                              


