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 منشی گری مدرن

 صحت انكامر كترد: رسمد

 

، آدرس وب سایت 09121008545، به شماره تماس دكتر كامران صحتاین نوشتار توسط 

www.SehatLearning.ir  آدرس ایمیل وdr.sehat@yahoo.co.uk  .تهیه شده است

با نام دكتر كامران صحت، اقدام به بازنشر  حق نشر را رعایت كرده ومجله آنالین كسب و كار رشدآپ 

 این نوشتار می كند. 
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 ظایفو حشر

 ان،یرا سالمیا ریجمهو ییزر برنامه و مدیریت نمازسا مشاغل یابیارز و یبند طبقه حطر سساا بر

 :ستا یرز حشر به و دارد ارقر اداری ستهر در منشی و فترد رئیس فترد مسئول ظایفو و یفرتعا

 منشی: شتهر انعنو

 :تعریف

 دار هعهد قمافو ممقا رتنظا تحت نهاآ نمتصدیا كه ستا مشاغلی تطبقا هبرگیرند در شتهر ینا

 .باشند می یمنشیگر ظایفو منجاا

 :ها مسئولیت و ظایفو نمونه

 رمنظو به ها تخانهرسفا و لتیدو یها نگاار و تموسسا ،ها تخانهوزار با ستما اریبرقر -

 .ها رسمینا و ها نساكنفر ،ها تمالقا برنامه تنظیم و هماهنگی

 تمالقا تساعا تعیین و مربوطه ممقا با تمالقا جیرخا یا خلیدا نمتقاضیا لیست تنظیم -

 .نهاآ ایبر

 .طمربو ممقا به یهارا جهت نهروزا مهم قایعو و مطالب نمواپیر زمال تشاارگز تنظیم و تهیه -

 خط حسب بر تابعه یها حدوا و یربطذ تموسسا و صشخاا به مربوطه ممقا راتستود غبالا -

 .نهاآ یپیگیر و هشد تعیین مشی

 .مربوطه ممقا ایبر هشد تهیه تشاارگز تلخیص -

 عطالا ایبر هارسمینا و تجلسا ،ها نكمیسیو به طمربو یها هندوپر و بقاسو دننمو دهماآ -

 .مربوطه ممقا

 .طمربو ممقا تلفنی طتباار اریبرقر مینهز در زمال تمااقدا منجاا -

 و ها هندوپر دنكر بایگانی و ارینگهد و یعزتو و ثبت ،یافتدر مینهز در زمال تمااقدا منجاا -

 .طمربو حدوا اركمد و دسناا سایر
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 .همخابر جهت ها امتلگر متن و ها نامه از برخی تهیه -

 .زنیا ردمو یها مفر و اولجد ت،شاارگز ،ها نامه دنكر ماشین ومللزاعند -

 .طمربو رموا سایر منجاا -

 

 :تجربه و تتحصیال نظر از ازحرا یطاشر

 :یرز یطاشر از یكی دجوو

 ،مدیریت و اداری رموا: وهگر یها شتهر از یكی در اكترد یا لیسانس قفو یا لیسانس نشنامهدا -

 .ازحرا یطاشر ولجد طبق طمربو ربتجا لحصو و نشناسیروا ،جتماعیا معلو

 

 ها ینمنداتو و ها یژگیو ت،صفا

 

 پوشش و یظاهر ضعو

 

 یمبناها مهمترین از یكی و ستا رداربرخو ای هیژو همیتا از نمازسا در ادفرا یظاهر ضعیتو

 از...  و ریكا یها محیط مناسب پوشش ،نظافت ،ستگیآرا حفظ. دشو می بمحسو سایرین وتقضا

 رفتار از انیگرد ادراك بر تنها نه ادفرا ظاهر. دشو می بمحسو یظاهر ضعیتو مهم یها یژگیو

 چنین كلی رطو به. ستا موثر نیز نیشاا به نسبت انیگرد كنشوا بر بلكه اردگذ می تاثیر نیشاا

 نیز نیشاا با ردبرخو عنو ینابنابر ستا نمازسا در ای حرفه یمندركا ،مرتب دفر كه دشو می طستنباا

 یها یژگیو از اد،فرا با ردبرخو لیناو یا اول هنگا در صخصو به یظاهر ضعیتو. دبو هداخو وتمتفا

 بر ما اره،همو ه،مرروز تتباطاار تمامی در لمثا ایبر. دشو می بمحسو موثر تتباطاار در مهم ربسیا

 هیماخو تیومتفا یهاردبرخو نهاآ با( شپو هندژ یا شپو شیك) سایرین نپوشید سلبا عنو سساا

 ضعیتو. شویم ظاهر ستهآرا و مناسب ضعیتیو با مانیزسا یها محیط در بایست می پس. شتدا
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 از حتی...  و یند ،یینآ ،فرهنگ به مختلف یهاركشو در ادفرا پوشش ردمو در صخصو به یظاهر

 .دارد بستگی نیز ركا عنو به حتی و وتمتفا یگرد نمازسا به مانیزسا

 

 كه باشد می وی یظاهر پوشش عنو منشی هر یهارفاكتو مهمترین از یكی نیز پوشش نگما بی

 سساا بر و مانیزسا فرهنگ سساا بر مختلف یها نمازسا در پوشش. ستا نیز او شخصیت فمعر

 از ستا شایسته نمازسا هر در رحضو از پیش. باشد وتمتفا نداتو می ركشو ،شهر ،بخش هر فرهنگ

 .یمدنگر مشكل رچاد تا دشو السو نمازسا سمیر پوشش عنو صخصو در سابقه با ادفرا

 

 نفس به دعتماا

 

 بدیهی. دشو می بمحسو دیمیال مسو ارههز در موفقیت كسب اربزا مهمترین از یكی نفس به دعتماا

 جمالتی گفتن از. ستا رداربرخو ای هیژو همیتا از نفس به دعتماا حفظ ،نهروزا رموا كلیه در ستا

 كه نمایید تقویت دخو در را حس ینا ارههمو و بپرهیزیم "نیستم ركا ینا منجاا به درقا من" نهمچو

 .نماتو می هم من یقین رطو به پس هدد منجاا را ركا ینا نستهاتو دیفر گرا

 دخو هیژو یها ناییاتو به. دكر تكاا دخو متمایز یها یژگیو به بایست می نفس به دعتماا كسب ایبر

 تقویت را دخو نفس به دعتماا. یدا داده منجاا نتاكنو كه یمیزآ موفقیت یهاركا به و بیاندیشید

 انمید وزپیر نیانگر و ابضطرا گونه هر وزبر ونبد مختلف یها موقعیت و یطاشر در نیدابتو تا دهنمو

 .باشید

 

 جتماعیا رفتار 

 

 تنكا مانیزسا هر در ستا بدیهی. باشد شتهدا معقولی جتماعیا رفتار بایست می نمازسا در منشی

 رفتار ههندد ننشا ،ها یژگیو ینا با جههامو در ادفرا ردبرخو عنو. دارد دجوو دییاز منفی و مثبت
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 كلیه بایست می و دارد فیاهدا شما نمازسا باشید شتهدا خاطر به ارههمو. ستا نیشاا جتماعیا

 جتماعیا رفتار موقعیتی چنین در. باشد مانیزسا افهدا با مطابق نمازسا درون شما یها فعالیت

 ،نیست مانیزسا افهدا جهت در كه نمازسا در فعالیتی هر منجاا. ستا مانیزسا افهدا جهت در شما

 : از تندرعبا رموا ینا از برخی. نماید می دیجاا خلل نمازسا ركا در

 

 حد از بیش شخصی تمكالما -

 نمازسا در فقار و نستادو با حد از بیش ارقر -

 جعینامر و رانهمكا به میاحترا بی -

- ..... 

 

 هنذ رحضو و حافظه

 

 دشو می باعث یژگیو ینا. زمال قعامو در آن دآورییا و گذشته قایعو ارینگهد از ستا رتعبا حافظه

. هدد منجاا مانیزسا افهدا جهت در را زمال یها یپیگیر و شتهدا گاهیآ رموا لویتاو از منشی تا

 لنتقاا جهت آن موقع به یهارا و تطالعاا یافتدر نماز در هنذ تمركز به زنیا حافظه دبهبو جهت

 آن به هرگز ب،خو ربسیا ای حافظه دجوو رتصو در كه باشید شتهدا خاطر به. باشد می تطالعاا

 .نمایید شتددایا جایی در را نمازسا ریجا رموا ارههمو و نباشید متكی

 

 داری راز

 

 می منشی. باشد می محرمانه یمعنا به Secret كلمه از گرفته بر Secretary واژه دلمعا منشی

. رود السو یرز نباید خصیصه ینا یطیاشر هیچ تحت و دهبو دخو مدیر و نمازسا ارسرا ممحر بایست
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 از...  و اجخرا ام،ستخدا ری،كا داتپیشنها ه،متخذ تتصمیما ق،حقو قبیل از مانیزسا رموا از ریبسیا

 چه. هدد می ننشا را منشی دنبو دار راز همیتا دخو ینا و ددگر می یهارا مدیر به منشی طریق

 در ندا دهكر دییاز یها دهستفاا سو مدیر یا نمازسا از یافتیدر ارسرا به توجه با كه ادیفرا ربسیا

 و ها نماز و ها نمكا همه در كه ستا ای خصیصه داری راز. یددگر هداخو پشیمانی موجب نهایت

 .نماید هجلو بایست می ادفرا همه دنز

 

 یگیر تصمیم قابلیت

 

 ،نظر ردمو نماز در مختلف یها حل راه بین از ممكن حل راه بهترین بنتخاا ممفهو به یگیر تصمیم

 هبهر نمازسا تمقتضیا و یطاشر در یژگیو ینا از دخو ریكا محیط در ندابتو باید منشی ستا بدیهی

 در. ندا دهكر شناسایی ،مرحله شش بر را یگیر تصمیم ییندهاآفر نشناساركا كلی رطو به. دگیر

 دیجاا دیفر یا مانیزسا افهدا به نسیدر راه در كه ای مساله یا مشكل تعیین و تشخیص ابتدا

. ستا نظر ردمو مساله یا مشكل فعر ایبر ممكن یها حل راه یافتن دوم مرحله در ،ستا هیددگر

 رمچها مرحله. ستا ممكن یها حل راه یابیارز و سنجش ایبر ریمعیا بنتخاا شامل مسو مرحله

 از ها حل راه یابیارز ،پنجم مرحله در و. ستا ممكن یها حل راه از یك هر از حاصل نتایج تعیین

 و مختلف یها راه نمیا از راه یك بنتخاا مرحله خرینآ در و نهاستآ از حاصل نتایج سیربر طریق

 .ستا نهایی تصمیم یهارا

 

 آورینو و خالقیت

 

. ستا فكر و ندیشها آن ساختن عملی آورینو و ستا نو فكر و ندیشها یك تولید ممفهو به خالقیت

 به نیل جهت در را نمازسا ،یژگیو دو ینا از دهستفاا با ركا محیط در ندابتو بایست می منشی یك

 در منشی یها سیستم دنكر همكانیز به انتو می راتبتكاا ینا جمله از نماید رییا و كمك افهدا

 .دبر منا نمازسا
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 گفتن سخن هنحو

 

 نمكا و ها نماز در ستا بدیهی كه باشد می دفر هر شخصیت از دینما گفتن سخن هنحو و هشیو

 مدیر و ساله 5كیدكو با گفتن سخن هشیو مثلن ،باشد وتمتفا باید مختلف ادفرا دنز مختلف یها

. باشد ارگذ تاثیر مخاطب در بایست می گفتن سخن هنحو جمله یك در و دبو هداخو وتمتفا قطعن

 .ستا شما فحر از مخاطب شتدابر مهم گویید می یچیز چه شما نیست مهم كه مشو می متذكر

 

 صبر ،حوصله دی،خونسر

 

 دیجاا ممفهو به نمازسا در سختی شتدا هداخو دجوو سخت یهاروز مانیزسا هر در ستا بدیهی

 همرروز یها فعالیت به دیخونسر و حوصله با نیمابتو نمازسا در دشو می باعث كه ستا یطیاشر

 یطاشر در ادفرا و ستا بین ذره یرز نمازسا در ما لعماا كلیه باشیم شتهدا دیا به ارههمو. برسیم دخو

 ،عصبانی مدیر ،عصبانی هكنند جعهامر یك. هندد می وزبر دخو از تیومتفا یها شخصیت سخت

 با ردبرخو عنو صخصو در تعمق. نماید رجخا ریفتار دیعا حالت از را ما ستا ممكن اننگر رهمكا

 .ددگر می دیخونسر حفظ به كمك موجب ص،شخاا ینا

 

 شناسی قتو

 

 ترتیب. هستیم دخو قتو تنظیم مندزنیا ها نمكا سایر و لمنز در چه و ركا محیط در چه ما همه

 .شتاگذ هداخو تاثیر نهاآ كیفیت و كمیت روی نهروزا رموا منجاا

 ورود از پیش رحضو. ستا منشی هر یها یژگیو از سسترد در نماز از بهینه دهستفاا و شناسی قتو

 رزبا تخصوصیا از مشخص نماز در هاركا موقع به منجاا وی، وجخر از پس ركا محل كتر و مدیر
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 راه شناسایی و ندگیز و ركا در اریگذ فهد ریكا یها لویتاو شناسایی. ستا سشنا قتو منشی

 .نمایم ییزر برنامه نماز سساا بر را دخو نیمابتو تا كند می كمك مانیزسا افهدا به نسیدر یها

 

 طنضباا

 

 یچیز قلاحد و ندگیز رموا تر سریع و بهتر نجریا ایبر عاملی ی،بشر نتمد سساا و پایه ط،نضباا

 بمحسو 5S لصوا از ،مدیریتی رموا در. شتدا توجه آن به ری،جا رموا كلیه در بایست می كه ستا

 در. هندد منجاا ستدر را نشاركا طبیعی رطو به ادفرا كه نجاآ تا تمرین ممفهو به طنضباا. دشو می

 ،منظم نمازسا یك. ستا بمطلو داتعا دیجاا و ناشایست داتعا تغییر با ویمسا طنضباا ممفهو ینا

 هر آن در كه باشد منظم نچنا باید منشی ركا محل. دارد منظم نكناركا و منظم ییزر برنامه به زنیا

 در كه باشیم شتهدا خاطر به. نماید درتمبا آن صحیح منجاا به و رود می رینتظاا چه او از ندابد كس

 می رتصو یبعد مرحله در ركا منجاا سپس و دارد همیتا ترتیب و نظم ابتدا مانیزسا ییندهاآفر

 توجه با هیدد زهجاا ،"ستا دوم خانه ر،كا محیط": گویند می. كن ركا بعد ،كن تمیز اول پس دپذیر

 نهمچو را ركا محل ،كنیم می یسپر ریكا یها محیط در رانهمكا با را روز تساعا بهترین ینكها به

 یتر بمطلو نتایج تا هیمد ارقر نمازسا در رموا سرلوحه را طنضباا و نظم. باشد اول محیط د،خو خانه

 .یمآور بدست

 

 زشموآ

 

 فصر را آن ساعت 4 ،باشم شتهدا قتو ساعت 6 ختیدر نبرید ایبر گرا": گوید می لینكلن مهاابرآ

 منشی. ستا زنیا ردمو یها رتمها نیدد زشموآ مثابه به تبر دنكر تیز ".كنم می متبر دنكر تیز

 مرتبط یگیرافر یها فرصت كلیه از باید. ستا هید زشموآ و یگیر زشموآ دهماآ ارههمو ای حرفه

 در سایرین به را محوله رموا كلیه معلم یك انعنو به نیمابتو و بجوییم هبهر دیفر و مانیزسا افهدا با

 رچاد مانیزسا رموا...( و ریبیما ،یترمامو ،مرخصی) علتی هر به ما بغیا در تا هیمد زشموآ نمازسا
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 رخو زبا یافتدر و مطالب لنتقاا قابلیت دی،خونسر ،صبر ،حوصله ممستلز نیز آن كه ددنگر مشكل

 .میباشد مناسب

 

 جهرخا نباز

 

 در ستا دفر هر رزبا یها یژگیو مهمترین از یكی دیمیال مسو ارههز در جهرخا نباز شتندا شك بی

 روز پیشرفت در را ما نداتو می نمازسا یهازنیا متناسب جیرخا نباز یك نستندا صبخصو ستارا ینا

 .نماید رییا ریكا یها فعالیت در ونفزا

 

 كامپیوتر

 

 اربزا از یكی زنیا ردمو یهاارفزا منر و كامپیوتر با شناییآ ،كامپیوتر شدر به رو ندرو به توجه با وزهمرا

 در پیشرفت معد موجب كامپیوتر علم از گاهیآ و عطالا معد كه ریطو به دشو می بمحسو مهم

 ,Word, Excel: .از ندا رتعبا منشی هر زنیا ردمو ارفزا منر هعمد. ددگر می ریكا یها فعالیت

Power Point, Access,Outlook 

 

 نگلیسیا و سیرفا اداری تمكاتبا رشنگا یینآ

 

 نویسی ارشگز لصوا و اداری تمكاتبا با مرتبط یها تخصص كلیه با بایست می ای حرفه منشی یك

 ونبر و درون تتباطاار از ریبسیا كهاچر. باشد شتهدا تسلط نگلیسیا و سیرفا نباز به نمازسا در

 مثبت یتصویر دیجاا در موثر ای مكاتبه از دهستفاا وملز و ددگر می دیجاا تمكاتبا سیلهو به مانیزسا

 .دبو هداخو ارتاثیرگذ ربسیا شما نمازسا و شما از
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 بایگانی یها روش و لصوا

 

 سیستم شناخت. باشد شتهدا شناییآ نمازسا در بایگانی لصوا با بایست می ای حرفه منشی یك

 كاغذ ونبد مانیزسا دیجاا نهایت در و اردستاندا سیستمی دیجاا وملز و نمازسا هر بایگانی

(Paperless )منشی زنیا ردمو اداری یها تخصص یگرد از ،گنجد می اداری نتوماسیوا مقوله در كه 

 .ستا

 

 موثر تتباطاار

 

 ینا بیانگر كه دكر كشف ریحضو موثر تتباطاار جهت را یرز بطهرا نبیاامهر تلبرآ منا به نشناسیروا

 به 7% فقط و رگفتا عنو به 38% اد،فرا رفتار و یظاهر شكل به موثر تتباطاار 55% كه ستا عموضو

 :تیرعبا به. دارد بستگی مكال ایمحتو

 تاثیر صددر  عامل

 

 55%  یظاهر شكل

 38%  رگفتا عنو

 7%  مكال ایمحتو

    

 مپیا صلیا ایمحتو به مخاطب بر اریگذ تاثیر انمیز كمترین فرمایید می مالحظه كه همانگونه

 .دنمو هیماخو سیربر را نهاآ و یمدازپر می رمذكو اردمو توضیح به لحا. دارد بستگی
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 موثر دشنو

 كه یما موختهآ ما. ستا ارشود ربسیا علمی نشنید ارههمو كه اچر ندارند اشنو شگو دممر بیشتر

 .هشنوند تا باشیم هگویند بیشتر

 

 موثر دشنو دادن ننشا جهت نكته چند

 

 فحر تایید نشانه به سر دادن نتكا و چشمی ستما حفظ با ریحضو یا رو در رو تتباطاار در •

 .شنوید می را او یها فحر كه هیدد ننشا مخاطب به مخاطب یها

 ،"حتمن" ،"فرمایید می صحیح" ،"بله" ن،همچو كلماتی گفتن با تلفنی تتباطاار در •

 .شنوید می را او یها فحر كه كنید لقاا مخاطب به... و ،"چشم"

 .نمایید دداریخو نوشتن و زدن ورق ،ساعت اف،طرا به دنكر هنگا مانند ضافیا تحركا از •

 دخو مطالب سپس ،كند گوزبا را دخو مطالب متما هیدد زهجاا ،نكنید قطع را مخاطب فحر •

 .نمایید یهارا را

 .یدا داده شگو او مطالب به كند سحساا مخاطب كه كنید حمطر هایی پرسش •

 

 موثر دشنو معد الیلد

 

 

 توجه ما یها فحر به او ،كنید می صحبت دیفر با قتیو اچر كه دارد دجوو دییاز الیلد همچنین

 :از تندرعبا لیلد ینا. كند نمی
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 .یدآ نمی خوشش ما از مخاطب •

 .یدآ می خوشش ما مطالب از مخاطب •

 .اردند را ما مطالب نشنید ایبر كافی نماز •

 .نیروا و حیرو ریبیما •

 .اردند مخاطب به بطیر هشد یهارا مطلب •

 .هشنوند تا باشد هگویند دارد عالقه بیشتر مخاطب •

 .ستا حد از بیش محیط ایصد و سر •

 

 رو در رو طتباار

 نیماتو می آن عایتر و نهاآ به توجه با كه دارد دجوو مهمی ربسیا یهارفاكتو نیز رو در رو طتباار در

 ستا دادن ستد عنو رو در رو تتباطاار در مگا لیناو. هیمد یشافزا را مخاطب بر اریگذ تاثیر صددر

 یشافزا را ما تتباطاار تاثیر نداتو می دادن ستد بخو نكنیم شموافر هیمد ارقر توجه ردمو باید كه

 .هدد

 

 رو در رو تتباطاار صخصو در چند نكاتی

 

 یمتردو تا نیم حریم فاصله ینا. بگیرید نظر در رو در رو تتباطاار در را جانبی فاصله حفظ •

 .هدد می ستد وی به یبد حس نچو نشوید یكدنز مخاطب به حد از بیش كنید سعی. ستا

 (چشمی ستما حفظ. )كنید هنگا مخاطب نچشما به دنكر صحبت مهنگا در •

 خوبی هشنوند كه كنید لقاا مخاطب به ،تایید نشانه به سر دادن نتكا با ثانیه چند هر ازای به •

 (.موثر دشنو) هستید
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 .كنید دهستفاا تتباطاار در نبد نباز از •

 .باشد مخاطب با متناسب شما یظاهر پوشش عنو •

 .كنید دهستفاا دنكر صحبت مهنگا در مخاطب عالقه ردمو یها واژه از •

 .كنید عمل ضحوا و فشفا ،مخاطب به مپیا لنتقاا در •

 .ستا دهكر یافت در را شما صلیا رمنظو مخاطب كه كنید حاصل نطمیناا •

 .شماست یها فحر از مخاطب شتدابر مهم ،گوییم می چه تتباطاار در كه نیست مهم •

 

 انمدیر با طتباار

 

. ندرداربرخو ای هیژو همیتا از ن،مازسا عالی حسطو در چه و میانی حسطو در چه نمازسا در انمدیر

 و اتتفكر با ن،مازسا در نسانیا منابع از وهگر ینا ینكها به توجه با ان،مدیر با رو در رو طتباار در

 ای گونه به بایست می تتباطاار عنو ،هستند مانیزسا افهدا خدمت در دخو صخا یها یژگیو

 تا كنید شتال د،پیشنها یك انعنو به. نماید دیجاا نیشاا در را بمطلو تاثیر تا باشد سحسا و ظریف

 شناخت ینا. یدزسا اربرقر وی با یبهتر طتباار نیدابتو تا كنید شناسایی بیشتر چه هر را دخو مدیر

 انعنو به تا نمایید شتال. باشد وی شخصی ندگیز رده در هم و ریكا ندگیز رده در هم نداتو می

 شما به همه ینهاا. كنید اپید گاهیآ او راتنتظاا سطح و ریكا یها لویتاو ،ندگیز سبك از ،صلا یك

 تباطیار ظلحا از كه ییگرد هشیو. كنید عمل موفق ن،یشاا با موثر طتباار دیجاا در تا كند می كمك

 ستا بدیهی. شماست نپوشید سلبا عنو ،باشد ارگذ تاثیر انمدیر با موثر تتباطاار در نداتو می

 تلذ سمیر پوشش با ادیفرا از د،شو می ظاهر سمیر سلبا با ریكا یها سیستم در كه یمدیر

 از ،سایرین با تتباطاار در كه ستا بمطلو حد آن تا مدیر با یكیدنز و بتاقر حتی. دبر می یبیشتر

 ها مینهز همه در ستا ممكن تا و باشد او نهمچو شما رفتار عنو ،كنید دهستفاا دخو مدیر یها واژه

 :كنید توجه یرز تنكا به. نمایید عمل تر موثر ت،تباطاار دیجاا در تا نمایید دیجاا شباهت
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 .برخیزید امحترا نشانه به دخو یجا از انمدیر شد و مددرآ ارههمو •

 .یدوبر وی دنز امحترا نهایت با نداخو افر را شما مدیر كه هنگامی •

 .برخیزید دخو یجا از ،كنند می صحبت شما با و یدا نشسته نمیزتا پشت قتیو •

 .ننشینید ،ندا ادهند زهجاا تا •

 .بایستید حركتی هیچ ونبد و دارخبر دن،یستاا رتصو در •

 .نكنید قطع را وی فحر یا و ندهید پاسخ ،ندا هنپرسید لیاسو شما از تا •

 حاضر ركادخو و شتددایا فترد با ارههمو انمدیر دنز ینابنابر ،نكنید تكاا دخو حافظه به هرگز •

 .نشوید

 را آن یها واژه كلید فقط ،شوند می متذكر شما به.... و دآورییا ی،پیگیر جهت را نكاتی گرا •

 .كنید شتددایا

 .نشوید رجخا قتاا از ندا ادهند زهجاا تا •

 .كنید هنگا وی به فقط دنكر صحبت مهنگا •

 .شنوید می كامل رطو به را او یها فحر كه كنید دنمووا نچنا •

 را قتاا كند می صحبت خصوصی رتصو به دیفر با شما مدیر یددكر حس كه تیرصو در •

 .نمایید كتر

 

 عجور بباار با طتباار

 ای حرفه یها نمازسا در. ستا رداربرخو ای هیژو همیتا از عجور بباار با موثر طتباار دیجاا وزهمرا

. دارد بستگی ها آن به مانیزسا هر یبقا و دوام كه كنند می هنگا مشتریانی چشم به عجور بباار به

. دفتاا هداخو خطر به نمازسا موقعیت اد،فرا ینا با ناموثر تتباطاار دیجاا رتصو در ستا بدیهی

: ستا معتقد كیفیت رپد مینگد ادوارد. ندا شتهدا تاكید اریمد یمشتر وملز بر ارههمو نجها مشاهیر
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 یمشتر منا به شخصی گرا. ستا خدماتی و یتولید یها فعالیت هنجیرز در عنصر مهمترین ی،مشتر"

 ".شد هیماخو دخو ركا و كسب تعطیلی به رمجبو دیاز ربسیا لحتماا به ،نكند اریخرید را ما لمحصو

 بستهوا ما به او. ماست ودهمحد در هكنند یدزدبا مهمترین یمشتر": ستا معتقد یگاند مهماتمیر

 او. نیست ما ركا در بیگانه یك او. ماست فهد او. نیست ما ركا حمامز او. یما بستهوا او به ما. نیست

 فرصت ینا دنكر همافر با كه ستاو. كنیم نمی او حق در لطفی او ركا منجاا با ما. ستا آن از بخشی

 دجوو CRM انعنو تحت حدهاییوا رنمد یها نمازسا در وزهمرا هیدگاد ینا با ".كند می لطف ما به

 سیستم دیجاا همانا آن سالتر و ستا هشد شناخته "نمشتریا با طتباار مدیریت" انعنو با كه دارد

 قالب در عجور بباار به توجه وملز نیز ركشو خلدا لتیدو یها نمازسا در. ستا ارمد یمشتر یها

 ستا هیددگر دیجاا ع،جور بباار با ردبرخو همیتا یلقاا ایبر یربطذ یها نمازسا فطر از مصوباتی

 ییزر برنامه و مدیریت نمازسا بمصو ،"عجور بباار تكریم حطر" به انتو می آن مهمترین از كه

 .دكر رهشاا

 

 .بزنیم سحد یما گفته نتاكنو كه هاییرفاكتو از را وی شخصیت ع،جور بباار ورود مهنگا •

 .كنید ردبرخو او با ییوخوشر با •

 .بنشیند تا كنید تعود او از •

 .بپرسید را وی جعهامر علت •

 .كنید هنگا وی نچشما به او، دنكر صحبت مهنگا •

 .كنید لقاا كالمی غیر تتباطاار یهارفاكتو با را موثر دشنو •

 .هیدد ارقر او هجایگا در را دخو و شوید لهمد وی با •

 .هیدد منجاا از را دخو شتال نهایت وی مشكل حل جهت و كنید درك را او مشكل •

 .بدهید قیقد ساعت و جعهامر نماز او به دمجد جعهامر به زنیا رتصو در •

 .دشو حاضر كامل اركمد با كه هیدابخو او از •
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 .نمایید دهستفاا وی هنماییرا جهت اداری یها مفر از •

 .شوید قایل امحترا دممر قتو ایبر ،ستا شمندارز نشادخو ایبر همه قتو •

 .كنید حمایت را دخو رانهمكا •

 .هستید وی فكر به شما كه ستا یافتهدر وی كه كنید حاصل نطمیناا •

 

 رانهمكا با طتباار

 طتباار در ریكا ییندهاآفر از ریبسیا كهاچر. ستا رداربرخو ای هیژو همیتا از رانهمكا با تتباطاار

 ریكا یها سیستم در تا دشو می باعث موثر تباطیار دیجاا وملز. ستا نمازسا در رانهمكا سایر با

 .نمایید عمل تر موفق

 

 .كنید اربرقر موثر تتباطاار و كنید ردبرخو نناآ با ییوخوشر با •

 .نكنید شموافر را چشمی ستما حفظ •

 .باشید شتهدا موثر دشنو •

 .بپرهیزید وریغیرضر و شخصی یها صحبت از •

 .بگیرند قتو باید شما دنز جعهامر ایبر كه كنید لقاا دخو رانهمكا به •

 .باشید لهمد نناآ با •
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 تلفنی تتباطاار

 

 همیتا از مختلفی ینظرها نقطه از كه ستا ریحضو غیر تتباطاار ییندهاآفر یكی تلفنی تتباطاار

 مضر هم و مفید شما ایبر هم نداتو می تلفن ،لبه دو یشمشیر نهمچو. ستا رداربرخو ای هیژو

 رو در رو طتباار موثر یهارفاكتو ،مخاطب یترو نمكاا معد به توجه با تلفنی تتباطاار در. باشد

 در. دبر ركا به را خاصی یها تكنیك انتو می موثر طتباار دیجاا ایبر نكماكا لیو یابد می كاهش

 با نچنا بایست می د،شو می لبد و رد مخاطبین ایصد فقط ینكها به توجه با تمكالما عنو ینا

 هم را اردیمو تلفن از دهستفاا در. یابیم ستد ستما از ناشی افهدا به تا دنمو طتباار دیجاا مخاطب

 ای هیژو همیتا از كه كنیم می حمطر را نكاتی ه،هندد پاسخ انعنو به هم و هگیرند ستما انعنو به

 .ستا رداربرخو

 شما تلفنی تتباطاار جهت نكته چند

 

 .بپرهیزید شخصی تمكالما از •

 .ننمایید معطل را مخاطب ،نگز سه از بیشتر •

 منا را دخو نمازسا گوشی شتدابر مهنگا ،ندز می نگز شما نمازسا به دیفر كه ههرگا •

 .ببرید

 صحبت مطمئن ،"كنم می فكر" ،"حتماالًا" ،"نمز می سحد":  نگویید مخاطب به هرگز •

 .كنید

 .كنید دهماآ را صحبت عموضو زنیا ردمو تطالعاا ن،مازسا با ستما از قبل •

 كرذ تلفنی مكالمه ایبتدا در را دخو منا و حدوا ن،مازسا ،گرفتید ستما مانیزسا با ههرگا •

 .كنید

 .نمایید دهستفاا نهاآ از ربا چند یا كنید تاكید یكلید تكلما روی تلفنی مكالمه مهنگا در •
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 .كنید نبیا را گرفتن ستما از فهد •

 .بپرهیزید شناآ و سشنا نا ادفرا به وریضر غیر تطالعاا دادن از •

 .باشید شتهدا موثر دشنو •

 .ننمایید HOLD را او حد از بیش •

 .هیدد خاتمه كامل یگیر نتیجه با را تمكالما •

 .كنید تفویض انیگرد به را دخو حدوا با مرتبط غیر یها تلفن •

 .ندهید هعدو مخاطب به د،خو مدیر با هماهنگی ونبد هرگز •

 تغییر اداریعز و عید ،تسلیت ،تبریك یها مناسبت به را دخو تلفنی منشی هستگاد مپیا •

 .هیدد

 .یدا دهنمو یافتدر را تطالعاا كلیه كه كنید حاصل نطمیناا د،خو مدیر به طتباار از قبل •

 .كند صحبت نیشاا با نداتو می شما مدیر كه نگویید نگیرندگا ستما به نطمیناا با هرگز •

 .دشو شموافر تا كنید شتددایا را ها واژه كلید ،تلفنی تطالعاا یافتدر مهنگا •

 دیفر از ن،مازسا در وی رحضو معد رتصو در ،كنید منتقل دیفر به را پیامی ستا ارقر گرا •

 حالت ینا در. هدد لنتقاا نظر ردمو دفر به و بگیرید را شما مپیغا هیدابخو شتهدابر را گوشی كه

 مدیر به را تبامر و كنید شتددایا كامل رطو به شتهدابر را تلفنی گوشی كه دیفر كامل تطالعاا

 .هیدد عطالا دخو

 بفرمایید زهجاا": بگویید ستا بهتر یدارند عطالا كه موضوعی به جعرا پرسش رتصو در •

 عطالا" یا "نیستم نجریا در من" نهمچو تیراعبا دنبر ركا به از ،"همد عطالا شما به و كنم سیربر

 .كنید دداریخو "ام هنشنید را مطلبی چنین ابدا" یا و "ارمند

 با یا و نمایید ثبت ،یدا دهكر تهیه پیش از كه لیاوجد در را هگیرند ستما دیفر تمشخصا •

 .نمایید یكامپیوتر ثبت ،Outlook نهمچو یجرا یهاارفزا منر از دهستفاا
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 تلفنی تمكالما ثبت برگه

 

 :ستما یخرتا

 :ستما ساعت

 :گیادخانو منا و منا

 :سمت

 :نمازسا

 :تلفن رهشما

 :فكس

 :عموضو

 :نتیجه

 

 اداری تمكاتبا رشنگا یینآ

 

 ردمو بمكتو رتصو به تطالعاا لنتقاا و نقل جهت تباطیار یهااربزا از یكی انعنو به تمكاتبا

 به هیندآ در كه د،نمو یبند تقسیم مختلف یها جنبه از انتو می را تمكاتبا. دگیر می ارقر دهستفاا

 به را آن انتو می كه ستا یبند تقسیم قابل نیز تمكاتبا در تتباطاار لیو ختداپر هیماخو آن

 مانیزسا رتچا گرفتن نظر در با تنها یبند تقسیم ینا. دنمو یبند تقسیم فقیا و دیعمو تتباطاار

 .دبو هداخو سیربر قابل
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 اداری یها نامه د،بعاا

 

 :ستا هیددگر تشكیل یرز قسمت پنج از اداری نامه هر

 لوحه سر •

 ینوعنا •

 متن •

 مضاا •

 نوشترو •

  

 سرلوحه

 ره،شما ن،مازسا منا ،(لوگو) آرم شامل لمعمو رطو به كه دارد ارقر اداری یكاغذها یباال در سرلوحه

 كد ،پستی وقصند ،فكس ،تلفن ،نشانی: جمله از نمازسا تطالعاا اردمو برخی در و پیوست ،یخرتا

 .باشد می ینترنتیا سایت وب و نیكیولكترا پست ،پستی

 

 ،كلی رطو به و اردند دجوو خاصی اردستاندا گونه هیچ ،سرلوحه در نمازسا آرم و منا یگیرارقر ایبر

 ایبر كه باشید شتهدا خاطر به ،پیوست و یخرتا ره،شما بخش در. ستا ریختیاا آن، یگیرارقر هجایگا

 و اریگذ رهشما یها روش یبعد بخش در كه نماییم می دهستفاا رندیكاتوا فترد از ،نامه رهشما درج

 میالزا نامه ورصد روز یخرتا كرذ ،یخرتا محل در. شد هداخو یهارا تفصیل به را نامه دنكر رهشما

 دداریخو قمیر دو رتصو به لسا كرذ از و ددگر كرذ كامل رتصو به یخرتا كه نكنید شموافر. ستا

 ادتعد بخش ینا در. كنید دداریخو "دارد" نهمچو كلماتی نوشتن از پیوست محل در. نمایید

 متن در پیوست تجزییا كرذ رت،صو ینا در كه ستا توضیح به زمال. ددگر كرذ ،پیوست تصفحا

 میبایست نیز باشد برگه از غیر اردیمو ،نامه پیوست كه تیرصو در. ستا میالزا نتزاپر خلدا در نامه
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 ستد رتصو به پیوست و یخرتا ره،شما ارههمو ،ها نمازسا از ریبسیا در ستا كرذ به زمال. ددگر كرذ

 ،نباشد تشخیص قابل سانیآ به تطالعاا ینا ستا ممكن حالت ینا در كه دشو می نوشته نویس

 .دشو پچا نامه متن با اههمر یكامپیوتر رتصو به رمذكو تطالعاا ددگر می دپیشنها ینابنابر

 كیفیت با نگیر یها گسربر پچا و حیاطر فصر را فیاگز یها هزینه ،ساالنه ها نمازسا از ریبسیا

 نامه ستا ارقر كه هنگامی ،ها نمازسا در ،هزینه كاهش همیتا به توجه با. نمایند می بخو ورق

 در. ددنگر پچا شما مانیزسا صلیا گسربر روی نامه ستا بهتر د،شو فكس مخاطب ایبر فقط شما

 كیفیت با ورق روی و نگر تك رتصو به فكس لساار ایبر فقط كه گسربر جدید عنو از حالت ینا

 به را گسربر عنو ینا ،جهو هیچ به باشید شتهدا خاطر به. دشو دهستفاا ،ستا هیددگر حیاطر ،پایین

 هیژو فقط كه هشد حیاطر گسربر از ای نمونه یرز در. ننمایید لساار مخاطب ایبر نامه صلا انعنو

 نمونه. اردند میولز نشانی و مانیزسا یلوگو یا آرم، درج ق،فو گسربر عنو در. باشد می ،فكس لساار

 می كه باشد می دموجو ،Office مجموعه از Word ارفزا منر Template گزینه روی قفو گسربر

 .نمایید دهستفاا آن از ،مربوطه بخش در مانیزسا تطالعاا دیجاا و آن بنتخاا با نیداتو

 

 ینوعنا

 

 :باشد می بخش سه شامل ،نامه ینوعنا

 هگیرند انعنو •

 رطو به و دشو می نوشته آن به بخطا نامه كه ستا مخاطب مانیزسا حدوا یا نمازسا سمت و منا

 .دشو می مشخص "به" كلمه با لمعمو

 هفرستند انعنو •

 به و دشو می نوشته نمازسا آن فطر از نامه كه ستا هفرستند مانیزسا حدوا یا نمازسا سمت و منا

 .دشو می مشخص "از" كلمه با لمعمو رطو

 نامه عموضو •
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 و ستا رشنگا از صلیا فهد و عموضو هكنند نبیا كه مانع و جامع ه،كوتا ستا تیرعبا نامه عموضو

 .دشو می مشخص "عموضو" كلمه با لمعمو رطو به

 

 نامه متن

 نامه متن. دشو می نوشته نامه رشنگا از صلیا فهد یا عموضو صخصو در كه ستا شرحی نامه متن

 از ستا ممكن ،شما نامه طخطو لیناو ننداخو با مخاطب كه اچر ستا رداربرخو ای هیژو همیتا از

 باعث ،بخش ینا در موثر تجمال رشنگا به نسبت صخا توجه وملز. ندز زسربا نامه مهادا ننداخو

 در كه باشید شتهدا توجه ها افگرراپا رشنگا در. ددگر می مخاطب توسط نامه ننداخو تضمین دجایا

 تهدید ،عربی نگاواژ از دهستفاا معد. نمایید نامه ایمحتو و دخو بجذ را مخاطب ،نامه طخطو لیناو

 ای حرفه نمتو یها یژگیو روان، و دهسا ا،شیو تكلما از دهستفاا ز،سا سردرد و میزآ توهین ،میزآ

 .دشو می بمحسو

 دو به ها افگرراپا رشنگا هنحو. دشو نبیا افگررپا سه در بایست می سمیر رتصو به نامه متن

 :ستا میسر رتصو

 

 .دشو می وعشر ،سطر ایبتدا از فاصله ندكیا با افگرراپا هر ییابتدا جمله اول، روش در -

 

--------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 

------------------------------------------. 

 

https://roshdup.com/
http://www.sehatlearning.ir/
https://kamransehat.ir/


 

https://roshdup.com/   rwww.SehatLearning.i   https://kamransehat.ir  Page 23 
 

--------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

---------. 

 .دشو می وعشر ،سطر ایبتدا نهما از افگرراپا هر ییابتدا جمله دوم، وشر در -

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

-----------------------------------------------. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

----------------. 

 نداتو می بعد به دوم مكاتبه یا باشد مخاطب نمازسا با ما مكاتبه لیناو ینكها به بسته نامه متن

 .باشد وتمتفا

 اول افگرراپا •

 تمكاتبا دآورییا یا و هنیتذ دیجاا جهت مخاطب زیسا دهماآ و چینی مقدمه جهت افگرراپا ینا

 .دشو می نوشته قبلی
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 دوم افگرراپا •

 می نوشته مخاطب به صلیا تطالعاا لنتقاا جهت رشنگا از صلیا فهد تبیین جهت افگررپا ینا

 .دشو

 مسو افگررپا •

 ینا با لمعمو رطو به نامه هنوسیند و هیددگر دیجاا یگیر نتیجه و مختتاا جهت افگررپا ینا

 .هدد می خاتمه و یبند جمع را نامه اف،گرراپا

 

 نامه یمضاا

 سندیت از نامه مضاا ونبد د،شو می بمحسو نامه سمیتر یهارفاكتو از یكی و نامه صلیا كنر

 :دارد ورتضر ددگر اجرا بایست می كه ،مضاا صخصو در نكته چند كرذ ینجاا در. نیست رداربرخو

 

 .كند می مضاا را نامه كه ستا دیفر با نامه لیتومسو •

 .ستا میالزا مضاا محل در ه،كنند مضاا دفر منا كرذ •

 می نامه ،یگرد لیلد هر یا و هیددگر قید ،مضاا محل در وی منا كه دیفر غیبت رتصو در •

 و معنی و ددگر می مضاا "فطر از" رتصو به ها نامه ینگونها كه دشو مضاا ییگرد دفر توسط بایست

 .ستا هیددگر مضاا صلیا دفر فطر از نامه كه ستا ینا آن ممفهو

. ستا وی گیادخانو منا فقط یا و گیادخانو منا و منا از تركیبی بایست می دفر هر یمضاا •

 ستد نوشتن حالت ینا در كه نمایند می دهستفاا ،مضاا انعنو به مختلفی لشكاا از ادفرا از ریبسیا

 .ستا وریضر مضاا ركنا در نیشاا دخو توسط نهاآ گیادخانو منا و منا نویس

 نویسدخو یا نویسروا با مضاا د،سناا سمیتر لصوا از یكی و سمر یك انعنو به نیاد متما در •

 .دشو می منجاا
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 صفحه در مضاا محل ارههمو و دشو نمی منتقل دوم صفحه به جهو هیچ به نامه یمضاا محل •

 انعنو به نامه در بمكتو اردمو كلیه ،ها نامه برخی متن دنبو طوالنی رتصو در. دارد ارقر اول

 .ددگر می ارقر آن روی پوششی نامه یك و پیوست

 

 نوشترو

 

 به نامه ،نامه صلیا هگیرند از غیر به بایست می كه هستند ادیفرا یا و مانیزسا یحدهاوا ،نوشترو

 .ددگر می مشخص "به نوشترو" رتعبا با لمعمو رطو به و ددگر غبالا نیز نهاآ

 :دپذیر می منجاا رتصو دو به نوشترو رشنگا

 ترتیب به دشو نوشترو نهاآ به نامه ستا ارقر كه ادیفرا یا و نمازسا حدوا منا اول، روش در •

 می یهارا نیشاا به و ددگر می تهیه كپی نامه از ها نوشترو ادتعد به و دشو می كرذ نامه نپایا در

 غبالا یگرد یها بخش امكد به نامه كه یابددر نداتو می حتیرا به مانیزسا حدوا هر در دفر هر د،شو

 .ستا هیددگر

 رطو به د،شو نوشترو نهاآ به نامه ستا ارقر كه ادیفرا یا و مانیزسا حدوا منا دوم روش در •

 نامه غبالا تشخیص به درقا مانیزسا حدوا هر در دفر هر و ددگر می كرذ ای گانهاجد تصفحا در امجز

 .باشد نمی مانیزسا یحدهاوا سایر به

 

 نگلیسیا تمكاتبا رشنگا یینآ

 تمكاتبا د،شو می بمحسو ادفرا موفقیت ملاعو از تتباطاار و تطالعاا رفاكتو دو كه وزمرا ینیاد در

 دنبو روز به وملز. دشو می گرفته ربكا تطالعاا لنتقاا جهت تباطیار یهااربزا از یكی انعنو به اداری

 دنكر مضاا هنحو ،ها نامه نمتو ی،بند انعنو ،سمیر تمكاتبا یهااردستاندا از عطالا رش،نگا هنحو

 .ستا موثر مخاطب بر اریگذ تاثیر در همه و همه
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