






پرونده های اداری یکی  ا  وایایا انالیا  
اطالعات برای اجرای وظایف در هرایا اا  
اد اات که در نهایت قسمت عمده آ  به اای 
.وادارک با ار ش اا اا  تبدیا ا  گردد 



مدیریت اسناد/1
تعریف لغوی واداری سند/2
نامه اداری/3







استفاده از روشهای متدداو  ههدت 
م ارسا  ونگهداری مکاتبدا  وتنید 

ترسی وطبقه بندی اسناد به منیور دس
سریع وآسان 



یف استفاده از فرمهای مشخص وتعر
شده ههدت هودور ری از ایدداد 

فرمهای غ ر ضروری



جمع آوری ونگهیداری اطالعیات 
درحد اطلوب وکاف 



ییه ا ظور هما  داارا  آاا  به کل
اطالعات اربوط به قوانین والیررات
ودایییاورال ما هیییا درهرایییورد 

واوضوع 



امده به نوعی همان نیار  بر ک ف دت ن
های اداری ،ایداد ضوابط ومع ارهدای 

از صح ح در مکاتبا  اداری ، اسدتفاده
روشهای نوین برای هابددایی انبدوه

.مکاتبا  متنوع است



سند درلغت به معنای آن چ زی اسدت کده
بتوان به آن استنادکرد وبده لحداا اداری

ه رونه موقع تی است، به صور  نوشته ویا ب
ا  ای دیگر با حفظ و رعایت قوان ن ومقدرر

عدی ته ه وتنی م شده ون زبرای مراهعا  ب
. قابل نگهداری باشد 



کده به آن دسته ازمکاتباتی اطالق می شود
دریک سازمان وتوسط یکدی از کارکندان
ههت سازمان یا واحددی دیگدر درفرمدی 

ه مخصوص با تشدریفاتی اداری ته ده شدد
.باشد



.روی سربرگ نوشته یاتایپ شود*
.محتوای آن با وظایف سازمان مرتبط باشد*
بت به اصو  نگارش توهه شده ومقررا  اداری ، درته ه وث*

.وصدور آن رعایت شود
ریخ یک نامه اداری آماده ثبت وصدور باید عنوان نامه ، تا*

یدا وشماره،اشاره به موضوع نامه ،متن نامه وامضای رئد  
.معاون ن را داشته باشد 



نامه های وارده*
نامه های صادره*
نامه های داخوی *
نامه های محرمانه*



آندسته از مکاتباتی است که از خارج سازمان یا واحد دریافت 
.شده است



آن دسته از مکاتباتی است که از سازمان یا واحد ته ه کننده به خارج 
.   سازمان فرستاده می شود

:انواع نامه های صادره 
عادی*
محرمانه*
خ وی محرمانه *
<<.نامه  های صادره می توانند مربوط به داخل سازمان یا واحد هم باشد>>



اصی  آ  دااه ا  اکاتبات  اات که فلط افراد خ
اه دراا اا  یا واحد ا  توان د ا  اوضوع آ  آگ

.باش د



یاداشت اداری هم نوعی نامه اداری است که بده
ا صور  پ ام ویا رزارش می باشد که فقدط امضد
  وتاریخ درآن الزامی است ورعایت سایر مقررا

ی  بصور  دست نو“ واهب نمی باشد که معموال
.است 



نامه های عطفی یا بازرشتی*
نامه های پ رو*
نامه های ابتدا به ساکن *



آندسته از نامه هایی هستندکه در پاسخ به
.نامه وارده نگارش می شوند



ه دربار“ آندسته ازنامه هایی هستند که قبال
ن ز در رابطه“ موضوعی مکاتبه شده ومدددا

.با همان موضوع مکاتبه می شوند



آندسته از نامه هایی هستند که نه در پاسخ به 
نامه وارده ته ه وصادر می شوند ونه پ رو نامه 

.مکاتبه می شوند



بر ررفته از کتاب مبانی مدیریت اسناد تال ف آقای منوچهر ام رشاهی


