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  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۲ صفحه

  هدف -۱
مکاتبات تهیه و نگارش  در رویه یکسان ایجاداستانداردسازي و هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل، 

  .باشد می در سطح شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایرانکارکنان  اداري
 
  کاربرددامنه  -2

  تابعه  هاي فرعی شرکت و هاي نفتی ایران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
 
  ها  مسئولیت -۳
بـر  هاي نفتی ایران مسئولیت نظارت پخش فرآوردهوت ملی پاالیششرک مدیرعامل دفتر رئیس - ۱- ۳

 .این دستورالعمل را برعهده داردکامل اجراي 

واحـدهاي   رؤسـاي  و مـدیران  عامـل،  مـدیران  و شـرکت  سـتادي  واحدهاي رؤساي و مدیران - ۲- ۳
ها و واحـدهاي  اجراي این دستورالعمل در شرکت حسن هاي فرعی تابعه برشرکتمختلف در 

 .دارند نظارتتحت سرپرستی خود 

  تعاریف -4
  نامه اداري -1- 4

که داراي ارکان نامه اداري وحاوي موضوعات اداري باشد و به ) نویس یا تایپ شدهدست( شامل هر نوشته
   .عنوان وسیله ارتباطی در داخل و خارج از سازمان مورد استفاده قرار گیرد

  
 و همچنین احکام شرکت رخانهدر دبیپس از انجام مراحل ثبت ها  اشخاص به سازمان هاي نامه: 1تبصره 

تلقی  "اداري"انشایی یا فرم صورت به... ) و  مرخصی مأموریت، ، انتصاب حکم نظیر(ها  ابالغ و کارگزینی
  .گردد می
  
  نامه اداريارسال  -2- 4

 :گردند تهیه و ارسال می بر اساس دو نوع الگوهاي اداري نامه
 نویس سیستمیپیش(الکترونیکی  الگوهاي( 

  .باشند میدر پوشه عمومی سیستم اتوماسیون برید  قابل استفاده استانداردنویس نامه پیشالگوهاي        

 پرینت کاغذي(غیر الکترونیکی  الگوهاي( 
با استفاده از الگوهاي تهیه سري، که  هاي محرمانه، خیلی محرمانه ونامه: هاي تهیه شده شامل نامه      

  .گردد به خارج از شرکت ارسال میبه صورت پستی و نامه، پرینت گرفته شده 

 



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۳ صفحه

  اداري هاي فوریت نامه  - 3- 4
 :باشد میذیل  به آن به شرح پاسخ و تهیه رسیدگیو  هاي اداري نامه ثبت جهتزمانی  محدوده و بازه

 زمان ترین کوتاه در دریافت محض به و دنباش می دارا را درجه اقدام، باالترین فوریت از نظر :آنی نامه 
 ارسال و دبیرخانه توسط آنی نامه ثبت حداکثر زمان .نمود اقدام آن به پاسخ ارائه به نسبت بایست می
 ساعت 8 ،اقدام و اعالم پاسخ زمان مدت دقیقه و حداکثر 15 ،پاسخگویی جهت مربوطه واحد به

  . باشد می اداري
  
  

 دریافت محض بوده که به کمتر آنی نامه ازپاسخگویی به این نامه  فوریت :فوري خیلی نامه 
 و دبیرخانه توسط خیلی فوري نامه ثبت حداکثر زمان. گیرند قرار اقدام اولویت در باالترین بایست می

روز  2 ،اقدام و اعالم پاسخ زمان مدت دقیقه و حداکثر 45 پاسخگویی جهت مربوطه واحد به ارسال
  .باشد می کاري

  

 حداکثر  .گردد اقدام تر سریع بایست میجاري،  و معمول حالت به نسبت که  هایی نامه :فوري نامه
 و حداکثر ساعت  2 ،پاسخگویی جهت مربوطه واحد به ارسال و دبیرخانه توسط فوري نامه ثبت زمان
 .باشد می روز کاري 3 اقدام و اعالم پاسخ زمان مدت

 عادي صورت به شرایط، به توجه با بایست می که اداري هاي نامه سایر شامل :عادي نامه  
 جهت مربوطه واحد به ارسال و یرخانهبد توسط عادي نامه ثبت حداکثر زمان. شود اقدام معمول و

 .باشد می روز کاري 5 اقدام و اعالم پاسخ،  زمان مدت و حداکثر ساعت 4 ،پاسخگویی

  
 

   مکاتبات و اسناد يبندطبقه  -4- 4
 سـطح  پـنج  به انواع مکاتبات و اسناد سطوح امنیتی تیاهم حسب، اطالعات از انتیص و حفظ منظور هب 

  :شود یم میتقس ذیل
  

  يعاد -1- 4-4
 ...هاي سازمان  و هاي کارکنان و یا در جهت انجام فعالیت و درخواست اطالع جهت که و یا مکاتباتی اسناد

 .آورد نمیاختالل در عملکرد سازمان بوجود  ها افشاي آن بوده که

  محرمانه -2- 4-4
 مصـالح  بـا  یـا  شـده و  شرکت داخلی امور در اختالل موجب ها آن غیرمجاز افشاي که و یا مکاتباتی اسناد

  .گردد میتلقی  محرمانه باشد اداري مغایر

 



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۴ صفحه

  محرمانه یلیخ -3- 4-4
 وظـایف اساسـی   اجراي و نموده مختل را  شرکت امور نظام ها آن غیرمجاز افشاي که و یا مکاتباتی اسناد

 .گردد می تلقی محرمانه خیلینماید، اسناد یا مکاتبات  ناممکن را آن

  يسر -4- 4-4
 سـري ، کنـد  مخـاطره  دچار را ملی امنیت و عمومی منافع ها آن غیرمجاز افشاي که و یا مکاتباتی اسناد
 .گردد می تلقی

 يسر یکل به -5- 4-4
 يریناپذ جبران ضرر کشور یمل منافع ای و حکومت اساس به ها آن رمجازیغ يافشا که و یا مکاتباتی اسناد

 .گردند تلقی می يسر یکل به، برساند

 چرخه در گردش نوع و دسترسی حیث از اسناد بندي طبقه تعیین هاي مشخص شده در سمت :2 تبصره
 یا وزیر معاونین اسناد سري، ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت سري، کلی به اسناد در به ترتیباداري 

 و جهتها  بالفصل مدیران عامل شرکت مسئولین محرمانه، خیلی اسناد براي ،ها مدیران عامل شرکت
  .باشند می ها در شرکت ادارات مسئولین و مدیر محرمانه، معاونین اسناد

شود،    صادر می ها دستگاه سایر براي یا و واصل شرکت به که شده بندي طبقه اسناد کلیه سوابق :3 تبصره
از  نامه، گیرنده تحویل شود لذا ضروري است شخص نگهداري و ثبت محرمانه دبیرخانه در بایست می

 .نماید حاصل اطمینان آن مهر و الك و بودن دربسته و نامه سالمت

محرمانه  دبیرخانه در بایست می باالتر و محرمانه بنديطبقه داراي مکاتبات بایگانی و ثبت: 4 تبصره
 .باشد نمی مجاز عادي دبیرخانه در آن ثبت و پذیرد صورت

 شود، مفتوح شخصاً مستقیم، :مانند کلماتی هاآن روي  نمودن پاکاتی را که باز دبیرخانه مجوز :5 تبصره 
 دفتر در پاکت روي مندرج شماره بایست و می نداشته را باشد شده فرمایید، درج مالحظه شخصاً

  .گردد ارجاع ،شده رایانه ثبت یا و 

  
  
  
  
  
 



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۵ صفحه

  هاو ویژگی اجزاتشریح  -5

  اداري  هاينامه ارکان -5-1
  :می باشد ذیلن صفحه به شرح از باال به پائیاداري  هاي هاي نامه ب متداول بخشیترت
 

  محل  اجزاء  ارکان

  سرلوحه

  راست -باال   "به نام خدا"عبارت 

  وسط -باال   آرم و نشان شرکت

  شماره نامه

  تاریخ نامه  چپ - باال

  پیوست

  )نام مخاطب(سرکار خانم / جناب آقاي  مخاطب
  راست چین  سمت مخاطب

  وسط چین  موضوع نامه  عنوان

  متن نامه

  راست چین  سالم و احترام

  پاراگراف اول  )سوابق قبلی( مقدمه

  بخش هاي میانی  )شرح موضوع(پیکره اصلی 

  پاراگراف آخر  )نتیجه و هدف(بخش پایانی 

  امضاي نامه

  )حقیقی(نام و نام خانوادگی 

  )حقوقی(سمت سازمانی   وسط چین مایل به چپ

  تصویر امضاء

  راست چین  اسامی و سمت گیرندگان رونوشت  رونوشت

  وسط چین  عدد صفحه  صفحهشماره 

  آخرین خط صفحه  نشانی و کدپستی، شماره تماس، پست الکترونیک، تارنما و شناسه ملی  نشانی شرکت



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۶ صفحه

  
 سرلوحه  -5-1-1
 ردیگ قرار  نامه راست سمتنقطه  نیدر باالتر »به نام خدا«  عبارت. 

 است شرکتمنظور آرم : آرم.  
 د به آن اشاره شودیی بایفرستنده است که در صورت پاسخگوکاتور سازمان یف دفتر اندیرد: شماره. 

 شود یم سمت چپ نامه به صورت مرسوم با عدد نوشته درباشد که  یصدور نامه م خیتار: خیتار . 
 ر مدارکی که ممکن است همراه نامه ارسال یهاي اسناد و اوراق و سا در مقابل آن تعداد برگ: وستیپ

و بهتر  بودهمرسوم وست یدر مقابل پ »دارد«نوشتن هاي غیرالکترونیکی  در نامه. شود شود، نوشته می
هاي الکترونیکی در نامه .مشخص گردد یروشن به قسمت نیاست تعداد و نوع مدارك همراه در ا

 .مه گرددضمی PDFست در قالب فایل بای ي متنی میها پیوستتمامی 
 وست هایست پیمه مورد نظر، می بایافتن ضمیع در تسریوست ها، به منظور در صورت تعدد پی، 

ش فرض یل ها با عبارات پیاز قرار دادن نام فا( .، نام گذاري گردندمهیل هاي ضمیگذاري و فا شماره
  . )خودداري گردد... و  Scan1ر ینظ

  

 عنوان  -5-1-2
 امـور  متـولی  هـا  سـازمان  نماینـدگی  بـه  کـه هستند  حقیقی یا حقوقی اشخاص یا اداري هاي نامه مخاطب
به  .)شود می نوشته نظر مورد سازمان رسمی و شده ثبت عنوان: حقوقی اشخاص عنوان( .باشندمی مربوطه
  .مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی :مثالعنوان 

 هاي در سازمان حکم/قانون موجب به که است افرادي از دسته آن منظور: اشخاص حقیقی عنوان 
  .باشند می وظایفی انجام دار عهده ها شرکت و موسسات دولتی،

  

  هاي ادارينگارش نام و عنوان اشخاص در نامهاصول نکاتی در خصوص   -5-1-2-1
  دکتر(نظیر  تحصیلی نوشته شود و از به کار بردن القاب و عناوین اضافی محترمانهاسامی ساده و/ 

ریاست محترم  وزیر و عاونینم، عالی وزارتجز مقام ( .خودداري گردددر نامه اداري  )مهندس
 )جمهوري

 سمت بعد سطر در و "سرکار خانم"یا  "جناب آقاي"خانوادگی شخص همراه با عبارت  نام ابتدا 
 .شود نوشته "محترم" واژه با همراه اداري

 باشد نمی مجاز ها شرکتپیش از عنوان  "محترم" واژه نوشتن.  
  در به طور غیر رسمی شرکت که عالوه بر سمت سازمانی  کارکناندر نامه هاي ارسالی خطاب به

 .اشاره گردد کاري موضوع بامرتبط  سمت عنوان کارگروهها و یا کمیته هایی عضویت دارند صرفا به
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  ۱۴ از ۷ صفحه

 معاونت" و "رئیس"به جاي "ریاست"،  "مدیر"به جاي  "مدیریت" مانند هایی واژه بردن کار به"   
  .باشد نمی مجاز اشخاص نام از پس "معاون"به جاي 

   موضوع  -5-1-2-2
 حقیقت در و نماید می مشخص را و مقصود اصلی نویسنده نامه کلی محتواي که است کوتاهی عبارت
 . است نامه درون اطالعات کلید

 

 نادرست درست
 کتاب: موضوع ...کتاب  ارسال: موضوع

 شیهما: موضوع .... شیشرکت در هما: ضوع مو
 یرفع مشکالت مال يبرامیلیونی ... وام  يتقاضا: موضوع  درخواست وام: موضوع

  ... واقع یدر منزل مسکونکیلویی ... انفجار کپسول گاز : موضوع گاز کپسول انفجار حادثه: موضوع
  

 متن  -5-1-3
 گرو در پاسخ دریافت و ها سازمان موفقیت ي است به طوري کهادار يهانامه بخش نیتر مهم و نیتریاصل

 و انرژي و وقت اتالف باعث پیام نرساندن عبارتی به و بودن مبهم، نارسایی .باشد آن می درست تنظیم
  : شود می تشکیل زیر هاي قسمت از نامه هر متن . گردد می نگاري نامه تعدد و کاري دوباره
 عباراتی به نشانه ادب و احترام 
 مقدمه 
 اصلی پیام پیکره 
 بخش پایانی  

  اداري مکاتبات در سالم -5-1-3-1
سالم " بکاربردن سایر عبارات نظیراز  استفاده گردد و "با سالم و احترام" عبارتاز ابتداي متن نامه  در
 .خودداري گردددر مکاتبات اداري شرکت  امثالهم و "باسالم و درود "، "کمعلی

  همقدمه نام  -5-1-3-2
 به منظور آماده سازي و جهت دهی به ذهن نگارش آن  انگیزه و نامه هدف در ابتداي متن نامه از

 استفاده اداري نامه در .گردد آنها آغاز ذکر و در صورت وجود سوابق حتما با شدهاستفاده  مخاطب
  .باشد نمیمناسب و امثالهم  مثل ،شعر از

 هاي از واژه گردد می ارسال و تهیه رسیده دستور یا نامه به پاسخ در که هایی نامه مورد در
توان نامه را  میسایر موارد  در و استفاده گردد عطف" واژه جاي به "در پاسخ" و "بازگشت"

 :نمود آغازبصورت ذیل 
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  ۱۴ از ۸ صفحه

 ...شماره  نامه بخش به توجه با 
 ...مورخ  تلفنی دستور اجراي در
  ...مقام  آن شفاهی دستور اجراي در

جهت   ،گردد می ارسال و هیته آنهابعد از وصول  با فاصله زمانیها نامه   پاسخ با توجه به اینکه : 6 تبصره
بازگشت به نامه : مثالبه عنوان  .گردد ذکر زین نامه موضوع سابقه،ذکر از بعد ،پاسخگویی درتسریع 
   :رساند یم یآگاه به کارکنان سال انیپرداخت پاداش پا یچگونگ خصوصدر ......شماره

 باشد می صورت دینب سابقه ذکر ،ارسال گردد یقبل نامه اصالح یا يریگیبه منظور پ يا چنانچه نامه: 
  ...مورخ ...  شماره نامه رویپ

 انیب یروشن به نامه نگارشدالیل  بایست می ،گردد تهیه می یبدون سابقه قبلیی که ها نامه مقدمه در 
 اهداف از یکی همواره کارکنان، یشغل يها مهارت سطح شیجا که افزا از آن: به عنوان مثال. شود
 ژهیو خدمت ضمن آموزش دوره نیاول ،یسازمان ازین به توجه با است؛ بوده دفتر نیا نظر مورد

  .گردد برگزار می ....کارکنان
  تبصره و ماده ن،قانو ای اصل به اشاره باشد، یقانون فیلاتک ينوشتن نامه اجرا دلیلچنانچه   

شده و  يبند طبقه ينامه ها يافشا ،قانون مجازات 8ماده  يدر اجرا: مثالبه عنوان  .است يضرورآن 
  ... ی دولت محرمانه اسناد ينگهدار طرز نامه نییآ سینو شیپ میو تنظ یبه منظور بررس

 باالتر مقامات براي "رساند می استحضار به "مخاطب با سابقه موضوع از عبارت  نمودنآشنا  براي ،  
استفاده  دست زیر مقامات براي "رساند می اطالع بهو  " سطحهم مقامات براي "رساند می آگاهی به"

  .گردد میشفافیت و ساده نویسی بیان   در ادامه نیز موضوع نامه با استفاده از اختصار،. شود می

  
  پیام یا پیکره اصلی نامه   - 5-1-3-3

 :گردد میتوصیه لذا .  مبهم بودن و نارسایی متن اصلی نامه است ،هاي ادارينامه اصلی اتایرادیکی از 
  قرار دهیدمخاطب  مقامدر موقع نوشتن هر نامه همواره خود را در. 
 سلسله مراتب اداري در نگارش نامه ها رعایت گردد. 
 دیخواه یم چه آن .دیبه مخاطب برسان یو شفاه يرا حضور امیپ فرض کنید که می خواهید 

 وبیر نوشته عد يدستکار یکم با گردد سپس آماده نامه یاصل ساختار تا دیاوریب کاغذ يرو دییبگو
 .نمائید رفع را آن کالمی

 يخودداراحساسی  و جمالت هم معنا و مترادف يها از به کار بردن واژه( مختصر بنویسید 
 ).نمایید

 ها مشکل نداشته باشد از کلماتی استفاده کنید که مخاطب در فهم آن. 
  اداري  نامهموضوع در یک  ینچنانچه ناگزیر به نوشتن چندترجیحا یک موضوع را مطرح کنید؛ و

 .بیان نماییدفرعی را  موضوعاتابتدا موضوع اصلی و سپس  ،هستید



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۹ صفحه

  نگارش و امالي متن، از نظر اثرات حقوقی و بار مالی آن  و بررسی مجدد یبازخوانپس از را نامه
 .نمایید یابیارز

  ) نتیجه( بخش پایانی  -5-1-3-4
 آن به بخشیدن سرعت یا و درخواست انجام مخاطب به ترغیب و تشویق تأکید، اغلب ها نامه پایانی مطالب

  .کند می هدایت صحیح گیريتصمیم به را مخاطب بخش، این در موضوع درخواست اعالم در صراحت. است
 

 از مقام باالدست،براي تقاضا  " است خواهشمند " این قسمت براي بیان درخواست خود از عبارات در  
انتها تر و در  هاي پایین قامبراي م " است شایسته " و ارز هم هاي مقام ازبراي تقاضا  "است  مقتضی "

 .تشکر از مخاطب نامه را به پایان برد توان با می
 

 : مثالبه عنوان 
 .یدیفرمادستور اقدام صادر موافقت و .... به ..... با انتقال اینجانب از خواهشمند است  – 
مفاد بخشنامه مذکور دقت الزم  يهمکاران محترم در اجراشایسته است با توجه به مطالب فوق،  – 

 .بعمل آید
 

  نامه امضاي  - 5-1-4
 گذاشته و سند نوشته ویا ،نامههر  ذیل کهگردد  اطالق می عالمتی به امضاء ،بانکی و اداري اصطالح در

   .باشد آن می کننده امضاء نهایی با مسئولیت لذا گردد آن می موجب اعتبار

  مهنا امضاي قواعد -1- 5-1-4
 :باشد ها به شرح ذیل می نکاتی در خصوص امضا در نامه

  باشد  و به فاصله سه سطر از سطر پایانیصفحه سمت چپ ل به وسط متمای در محل امضاء. 
   گردد درج  امضاء کننده سازمانی سمتو در سطر بعد سطر اول نام و نام خانوادگی. 
   پوشاندنروي نام و سمت امضاءکننده را  اي که بگونهو  شدهزیر سمت سازمانی درج امضاء. 
  تی اعم اعبار شایسته است نشده ودر محل امضاء درج  ...)مهندس و ،همانند دکتر ( عناوین و القاب

 .نگردداز تشکر و آرزوي سالمتی در محل امضاء درج 
  طرف از امضاء مجوز داشتن صورت در(دار تیصالح شخص امضاء ،یاصل امضاءکننده نبود صورت در 

 .است اعتبار يدارا )یاصل امضاءکننده

  
  رونوشت -5-1-5

نسخه اول  باشد که مینسخه  سه )کاغذي پرینت(هاي غیرالکترونیک  در نامه تعداد نسخ به طور معمول
   .باشد می اقدام کننده جهت و نسخه سوم نامهتهیه کنندگان  پارافو گیرنده، نسخه دوم بایگانی 



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۱۰ صفحه

کاربر سیستم اتوماسیون به طور خودکار به عنوان  نام) پیش نویس(لکترونیکی ها به صورت اتهیه نامهدر 
هیه توان نام سایر اشخاصی که در ت در صورت لزوم میکه گردد  تهیه کننده نامه در فیلد مربوطه درج می

  1 .مذکور اضافه نموداند را به فیلد یا تأئید متن نامه نقش داشته

  .خودداري گردد يهاي غیر ضروررونوشت ارسالاز  :7 تبصره
به ترتیب . ( گردد تیرعا ستیبا می هادر نوشتن اسامی گیرندگان رونوشت مراتب سلسله: 8 تبصره

 .)درج شود ي مرتبط با موضوعمقام، سمت اداري و یا اولویت واحدها
  
 )سازمان نشانی(نشانی  -5-1-6

دورنگار،  تماس، هاي شماره پستی، کد با همراهاداري  هاي نامه بخش آخرین در فرستنده کامل نشانی
  . شود می در پائین صفحه درجاینترنتی سازمان  پایگاه یا و الکترونیکی پست شناسه ملی، نشانی

  
  ثبت موضوع نامه در سیستم اتوماسیون -5-2

توجه به اصل پیام یا درخواست  ها بابایست موضوع نامههاي صادره و وارده در سیستم میهنگام ثبت نامه
معموال اصل ( .و کلمات کلیدي موضوع به طور خالصه و با امالء صحیح در قسمت چکیده تایپ شود

  ).ي از پاراگراف آخر نامه می باشدا درخواست گزیده
  .د چکیده خودداري گردددر فیل ، ...، نامه به امضاي ... درخصوص: نظیر از بکار بردن کلمات غیر ضرور

 )جدا از هم(بایست به طور صحیح می "کورهنفت"و  "گازنفت" نظیرچنین کلمات کلیدي و پر کاربرد  هم
  .قابل دسترسی باشدبعدي به سهولت  هاي تا در جستجو شدهنوشته 

  
   هاکاغذ نامه ابعاد و اندازه -5-3

  گردند،ه مییته (A4)بزرگ و (A5)کوچک قطع دو در نامه محتواي میزان اساس بر اداري هاي نامه
 چاپ بزرگتر قطع در سطر شش از بیشتر هاي نامه و کوچک قطع در سطر شش تا ها نامه معموالً

  .گردند می
  
  نگارش نامه -1 -5-3
  دوصفحه  از طرفین بایست میسطرهاي نامه  انجام شده و آرم ریز از متریسانت دو با ها نامهتایپ 

 .فاصله داشته باشند سانتی متر

                                                        
كننـده نامـه و   شود، الزامي به درج نام تهيهکه به امضاي معاون محترم وزير و مديرعامل شركت تهيه می) پيش نويس(هاي الکترونيکی در نامه .١

  .هاي به امضاي ايشان به معاونين رونوشت داده شودكليه نامه. باشد نمي نامهمتن گيرندگان داخلي شركت به عنوان رونوشت در انتهای 



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۱۱ صفحه

 در نظـر   آن بـا  فواصللیکن امکان تغییر در شده،  استفاده براي زیبایی ظاهر نامه در اجزاء نامه فاصله
 .وجود دارددر یک صفحه متن نامه  قرار دادن گرفتن لزوم

 اسـم  تـوان از آوردن مـی  نامه، عناوین گیرندگانزیاد  تعداد صورت درنامه  صفحات تعداد کاهش براي 
 عناوین بـه  امکان استفاده ازهم چنین . گرددذکر  آنان صرفنظر نموده و عنوان سمت حقیقی اشخاص

  .وجود دارد ستونی دو صورت
 خالی باشد آن هیحاششده و  نوشته صفحه طرف کی در ستیبامی  اداري نامه. 

 شود هیته ات، سوابق و مداركیمنطبق بر واقع و مطالب صحت در دقت تینها با ستیبا می نامه. 

 بکار بردن از اداري هاي نامه در نویسی ساده ی وروان و سخن یی وایش ابهام، از دوري ،موضوع فهم جهت 

  ..پرهیز گردد نامأنوس وی میقد لغات

 گردد خودداري پشت سر هم یمعن هم ییها واژه بردن کار به از. 

 شود استفاده آیین نگارشبر اساس قواعد صحیح ...) و نقطه رگول،وی( قراردادي هاي نشانه از. 

 از کلمـه بعـد   فاصـله  بـا یـک   و آورده شـده  تاعبار از پس فاصله بدون قراردادي هاي نشانه :9 تبصره 

 .شود یم استفاده

 شود نوشته فونت مناسب با و دهش پیتاها نامه. 

 ارجـاع   نیاولگردیده و  تیرعا ستیبا می هموارهسازمانی  مراتب سلسلهها به ترتیب  رعایت ارجاع نامه
 .دباشعالی سازمان مربوطه  مسئول هاي تهیه شده، نامه در

 رنـده یگ از پس از آن درخواسـت  و پذیرد صورت موضوع اهمیت به ترتیب نامه و طرح مطالب تنظیم 

  .گردد ارائه شنهادیپ ای حل راه صورت امکان ادامه در درمطرح شود و محترمانه نامه
  شود  گذاري شماره حتما بایست می ،صفحه تهیه گردیدهبیش از یک  که ییها نامهپائین صفحه. 

 پائین صفحه با فونـت ریـز کـد تایـپ خـود را       درتواند می نامه کننده پیتاهاي غیرالکترونیک  در نامه
به همراه کـد   خود یخانوادگ نام اول حرف براي دسترسی بعدي به فایل مربوطه قید نماید که معموال

 ) 2615/س  :مثال. ( باشد عددي فایل می

 گردد حاشیه نویسی مخاطب منظور براي مناسب فضاي حتی االمکان ینیچ حروف در . 

 دو شماره کوچکتر  نوشته شده التین به هایی از متن نامه کههاي فارسی، اندازه فونت قسمتدر نامه
 .باشد Times New Romanبا فونت  و از اندازه فونت حروف فارسی

 



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۱۲ صفحه

 ها درج جدول در نامه  -5-3-2   
 باشد چین وسط عرض جدول به اندازه متن نامه بوده و. 
 تر باشدمیضخ کمی ستون ردیف سر زیر و جدول دور خطوط. 
 جدول يفونت و قلم براي عناوین سرستون ها (B Zar 12 Bold)ها  براي ردیف و(B Zar 14) باشد. 
  ردیف ها باشدرنگ زمینه ردیف سر ستون یک درجه تیره تر از سایر. 
 نوشته هاي داخل جدول از نظر عمودي وسط چین و از نظر افقی نیز ترجیحاً وسط باشد. 
 ها متناسب با متن داخل آن بوده خطوط عمودي جدول به نحوي تنظیم گردد که عرض ستون  

 .و حتی االمکان نوشته هاي ردیف ها در یک خط جا شود
  :نمونه جدول داخل متن نامه 

  خدمت محل  خانوادگی نام  نام  ردیف

        
        
        

  
 
  
  تاریخ تصویب و اجرا -6

 هفتدر  مدیریت مهندسی ساختارو توسط   تهیه  واحد دفتر مدیر عامل این دستورالعمل توسط

تصویب معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی به               و در تاریخ  و تدوین گردیده بند تنظیم

  .نفتی ایران رسیدهاي  پاالیش و پخش فرآورده

  
  

  علیرضا صادق آبادي  وحید عبداله زاده  علیرضا هاشمی
  معاون وزیر و مدیرعامل   مدیر مهندسی ساختار  دفتر مدیر عاملرئیس 

         
  

   



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۱۳ صفحه

  هاپيوست -۷
A4 برگ فارسي در نامه الگوی نمونه  - ۱- ۷



  
  استاندارسازي مکاتبات اداريدستورالعمل 

  ۱۴ از ۱۴ صفحه

  A4 برگ انگليسي در نامه الگوی نمونه  - ۲- ۷

  


