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در برخورد مناسب با مشتری باید چهار اصل را مورد توجه قرار داد )نمودار 21-2(:

7ـ  21ـ  نحوۀ برخورد با مشتریان   

تعامـاِت فـردی، بـرای مشـتریان بسـیار اهمیـت دارد. یـک مکالمـۀ کوتـاه می توانـد ارتباط شـما را با مشـتری 
شـکل دهـد یـا آن را از بیـن ببـرد. مشـتری وقتی ببینـد شـخصی کاری را به طور صحیـح، به موقـع و با قیمت 
مناسـب برایـش انجـام می دهـد، احسـاس فـوق العـاده ای پیـدا می کنـد و وقتـی آن کار را فراتـر از انتظاراتـش 
می بینـد خوشـحال می شـود. اگـر در اقدامـات خـود بـرای مشـتریان، بـه آن هـا نشـان دهیـد کـه برایتـان مهم 

هسـتند و می خواهیـد بـه آن هـا کمـک کنیـد، در حـال ایجـاد یک ارتبـاط مؤثر با مشـتری هسـتید.
ارتبـاط مؤثّـر یک عامل کلیدی اسـت. مشـتریان دوسـت دارنـد آن ها را درک نماییـد و صرفاً ماننـد یک خریدار 
بـا آن هـا رفتـار نکنیـد. وقتـی با همدلـی به آن ها پاسـخ می دهیـد، گام هـای بزرگی به سـوی حل مشکاتشـان 
برداشـته اید. نشـان دادن همدلـی و رعایـت انصـاف با مشـتری، هم سـبب رضایت مشـتری می شـود و هم باعث 

می شـود، ا رتبـاط هـای خدماتی شـما سـالم تر و مؤثرتر انجـام گیرد.

8ـ  21ـ   برقراری ارتباط مؤّثر با مشتری   

1. شناخت مشتری: یعنی شناخت نیاز، خواسته و سبک ارتباط با او. باید ببینیم چه چیزی را به چه کسی و با چه 
روشی عرضه می کنیم.

2. خدمت مناسب: فروشندۀ خوب کسی است که محصول یا خدمت مناسب را برای برطرف نمودن خواسته یا نیاز 
مشتری به او پیشنهاد دهد.

3. رفتار مناسب: هر شغلی رفتار مهارتی مناسب با خودش را می طلبد. برای برخورداری از رفتار حرفه ای، الزم 
است دانش و مهارت های الزم آن را کسب کنید.

4. شخصیت مناسب: فروشنده در برابر مشتری باید شخصیتی برون گرا و دارای قدرت بیان، قدرت نفوذ و قدرت 
تأثیرگذاری باشد.

نمودار 2-21: نحوه برخورد با مشتری
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مشتریان در حوزۀ حمل و نقل، شامل موارد زیر می شوند:
 1( مسافران؛  

 2( صاحبان کاال )بار یا محمولۀ در حال جابه جایي(؛

9ـ  21ـ   ارتباط با مشتری در حوزۀ حمل و نقل   

نمودار 3-21: مراحل برقراری ارتباط با مشتری

برقراري ارتباط 
مؤثر با مشتري

1.تعیین هدف از برقراري 
ارتباط مؤثر با مشتري

5. منعكس کردن انتظارات
 مشتري

3. داشتن درک متقابل از 
مشتري

2. توجه کردن به صدا 
و نحوۀ صحبت کردن 

خودتان
4.گوش دادن مؤثّر

مراحل برقراری ارتباط با مشتری 
مرحلـۀ 1. در ایـن مرحلـه بایـد بدانیـد بـه دنبال چه چیزي هسـتید؟ چه اطاعاتـي مي خواهید و چـه اطاعاتي 

بایـد به مشـتري بدهید؟
مرحلـۀ 2.  بـه نحـوۀ صحبـت کردن خودتـان توجه کنید. صحبت کردن درسـت باعث مي شـود عاقـه و اعتماد 

طرف مقابل جذب شـود.
مرحلـۀ 3. بـه زبـان سـاده بـا او سـخن بگوییـد. یعني دنیـا را از دید مشـتري ببینیـد و نقاط اشـتراک بین خود 

و مشـتري را پیـدا کنیـد و بر اسـاس آنها پیـش بروید.
مرحلـۀ 4. بـا ذهـن بـاز و دوسـتانه بـه صحبت هـاي مشـتري گـوش دهیـد،  بـدون اینکـه صحبت هـاي او را بـا 

توجیهـات خـود، تغییـر دهید.
مرحلـۀ 5. شـما بایـد آنچـه را از نیازهـا و احساسـات مشـتري دریافـت کرده ایـد )بـا توجـه بـه مرحلـۀ چهـار( 

کنید. منعکـس 



156

فعالیت
در یکی از سـفرها، مردی خوش لباس، وارد اتوبوس مي شـود و زمانی که مهماندار او را به سـمت صندلی اش کالسی9

راهنمایـی می کنـد، متوجـه می شـود که در کنار او مردی با پوششـی سـاده و فرسـوده نشسـته اسـت. او با 
عصبانیت و اعتراض از مهماندار می خواهد که جای او را عوض کند تا کنار آن مرد ننشیند. مهماندار فرصتی 
می خواهـد تـا بـا راننده صحبت کنـد. بعد از دقایقی مهمانـدار باز مي گـردد و می گوید آقای راننده به شـدت 
عذرخواهـی کـرد از ایـن که که یک انسـان فهمیـده و ارزشـمندي را در کنار فـردی که با او سـنخیت ندارد 
نشانده اسـت. مرد سـاده پوش در حالی که اشـک در چشمانش حلقه زده است، با ناراحتی به سخنان مهماندار 
گـوش می کنـد و مرد خوش  لباس با شـنیدن سـخنان مهماندار، خوشـحال مي شـود. در پایان، مهمانـدار از 
مـرد سـاده پـوش، بـا احترام می خواهد تا وسـایل خـود را بردارد و بـا او برای رفتن به صندلـي جلوي اتوبوس 
همـراه شـود. این بـار مرد سـاده پوش اشـک شـوق می ریـزد و کلیۀ مسـافران از ایـن اقدام راننده خوشـحال 
مي شـوند. ایـن ماجـرا و نحـوۀ برخورد راننـده را چگونه تحلیل می کنید؟ اگر شـما به جای آن راننـده بودید، 

چگونه برخـورد می کردید؟

فعالیت
آقای کاشـفی، حسـابدار شـرکت است. یکی از مؤسسـاتی که با این شـرکت دارای روابط خرید و فروش کالسی10

اسـت، بـه او مراجعـه مي کنـد و بـا عصبانیت از اینکـه برای چندمین بـار برای نقد کردن چک شـرکت 
بـه بانـک مراجعـه کـرده و با حسـاب خالی از پول روبه رو شـده اسـت، هشـدار مي دهـد و حتی تهدید 

می کنـد کـه امروز چک شـرکت را برگشـت خواهد زد.
 اگر شـما به جای آقای کاشـفی بودید، چگونه برخورد می کردید؟  چگونه مشـتری را راضی مي کردید 

تا مانع از برگشـت خوردن چک شـرکت شوید؟

فعالیت
در یک باشـگاه بدن سـازی، ورزشـکاران بعد از یک هفته، نزد مدیر وصاحب باشـگاه مي روند و نارضایتی کالسی11

خـود را از وضعیـت و امکانـات باشـگاه اعـام مي کنند و می گویند مطابـق با هزینه هایی که به باشـگاه 
پرداخـت نموده انـد، خدمـات دریافـت نکرده اند و از امکانات باشـگاه نیز راضی نیسـتند. تعـدادی از آنها 

مشتریان در حوزۀ حسابداری ، شامل موارد زیر می شوند:
 1( بدهکاران؛  

 2( طلبکاران.

10ـ  21ـ  ارتباط با مشتری در حوزۀ حسابداری   

مشتریان در حوزۀ تربیت بدنی، ورزشکاران اند، که باید رضایت خاطرشان را تأمین نمود.

11ـ  21ـ  ارتباط با مشتری در حوزۀ تربیت بدنی   
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فعالیت
خانـم مـددی مدیـر مهـد کودک اسـت. امـروز صبح یکـی از والدین بـا او تمـاس مي گیـرد و از یکی از کالسی 12

مربیـان شـکایت می کنـد، کـه توجهی بـه کودک او نـدارد و کـودک او هـر روز تغذیۀ خـود را به منزل 
بـاز مي گردانـد. مـادر کـودک بـه شـدت عصبانـی اسـت و مي خواهد بـا مربی فرزنـدش برخورد شـود. 
خانـم مـددی، آن مربـی را جهت بررسـي موضـوع به دفتر خود دعـوت مي کند. اما بعد از طرح مسـئله 
متوجـه می شـود کـه کـودک مزبـور هـر روز، بـا وجود دقـت مربی، بـا زرنگی و بـه دور از چشـم مربی، 
تغذیـۀ خـود را داخـل کیـف خود مي گـذارد و به منـزل بـاز می گرداند. فردا قرار اسـت مـادر کودک به 

مهـد کـودک بیاید و حضوراً شـاهد توبیخ مربی باشـد. 
اگـر شـما بـه جای خانـم مددی و مربـی بودید با مـادر کـودک چگونه برخـورد می کردید؟ ایـن ماجرا 

را تحلیـل و آنهـا را برای داشـتن بهترین برخـورد راهنمایی کنید. 

نیـز بـا عصبانیت، خواهان باز پس گرفتن شـهریۀ پرداختی خود از باشـگاه مي شـوند.
 ایـن ماجـرا را چگونـه تحلیـل می کنیـد؟ اگـر شـما بـه جـای مدیر و صاحـب باشـگاه بودیـد، چگونه 

برخـورد می کردیـد؟ آیـا بـا همـۀ تـوان، مشـتریان خـود را راضـی نگه مي داشـتید؟

مشتریان در حوزۀ مهد کودک، شامل موارد زیر می شوند:
1. کودکان؛
2. والدین.

12ـ  21ـ   ارتباط با مشتری در حوزۀ تربیت کودک و مهد کودک   
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بـه هـر گونه ارتبـاط کتبی یـا نمایش اطاعـات عددي 
و رقمـي )دیجیتـال( کـه بیـن  دو یـا چند طـرف رد و 
بـدل شـود »مکاتبـه« می گوینـد. مکاتبه ممکن اسـت 
متنـی،  پیام هـای  )ایمیـل(،  رایانامـه  نامـه،  قالـب  در 
صوتی، یادداشـت ها، و غیر آنها باشـد. مکاتبه بیشـترین 
اهمیـت خود را در کسـب وکار دارد، زیرا از آن  به عنوان 
یـک نقطـۀ مرجـع بـرای بازیابـی پرونده هـای معلق یا 

مجهول اسـتفاده می شـود. 

1. نامله: نوشـته اي اسـت حـاوي مطالـب اداري )یـک یـا چنـد موضـوع( کـه بـراي تبـادل اطاعـات و نظرات،  
اعـام خواسـته ها یـا پیگیـري و اطـاع از اقدامـات انجام شـده بین دو یـا چند مرجـع دورن یا بـرون اداره مورد 

اسـتفاده قـرار مي گیرد.
2. بخشلنامه: مطلبـي اسـت مکتـوب کـه جنبـۀ عمومـي دارد و از طـرف مقام مسـئول و ذي صاح بـه منظور 

آگاهـي یـا اجـرا بـراي واحدهـا و کارکنـان ذي نفـع یا ذي ربـط ارسـال مي گردد.
3. دسلتورالعمل:  مکاتبـه اي اسـت کـه طـي آن، مراحـل اجـراي کار و مسـئولیت واحدهایـي از اداره کـه 
هماهنگـي آنهـا بـه منظـور دسـتیابي بـه اهداف خـاص ضروري اسـت، تعیین و از سـوي مقـام باالتر بـراي اجرا 

ابـاغ مي گـردد.
4. آئین نامه: نوشته اي است که راه و روش و چگونگي اجراي یک مصوبه یا یک تصمیم را بیان مي نماید.

5. تقاضانامه: نوشته اي است که در آن تقاضا یا خواسته اي از شخص حقیقي یا حقوقي بیان شده باشد.
6. پیش نویلس: نوشـته اي بـه شـکل مکاتبـۀ نهایـي کـه به منظـور تائیـد یا اظهـار نظـر و اصاحـات احتمالي 

بـه مقـام باالتـر ارائه مي شـود.
7. نسلخۀ بایگاني)مینوت(: نسـخه اي از نوشـتۀ اصلي اسـت که توسـط اقـدام کننده و ردۀ باالتـر پیش امضا 

)پـاراف( مي شـود و در پرونده بایگانـي مي گردد.
8. حكلم: مطلبـي اسـت کـه از سـوي مقـام باالتـر، بـه منظـور اجـرا بـه افـراد یـا واحدهـاي زیردسـت ابـاغ 

مي گـردد و ممکـن اسـت شـفاهي یـا کتبـي باشـد.
9. پیوسلت: مدرکـي اسـت کـه امـکان وارد کـردن آن در متن نامه نیسـت و بر اسـاس ضرورت، همراه نوشـتۀ 

اصلـي ارسـال مي گردد.
10. ضمیمه: اگر پیوست نوشته نیز داراي پیوست باشد به آن ضمیمه گویند.

1ـ  22ـ  انواع مکاتبات اداری   

 اداری
مکاتبات
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نامـه در اصطـاح، عبـارت اسـت از مکاتبـه اي کـه بـا هدفـی معین و مشـخص بین اشـخاص حقیقی یـا حقوقی 
بـه منظـور برقـراری ارتبـاط مبادلـه می گـردد.  واژگان دیگـری نیـز در نوشـتار اداری مطـرح می شـود کـه 

از: عبارت انـد 
1. دسلتخط: دسـتخط یـا دست نوشـته عبـارت  اسـت از نوشـته ای کـه توسـط شـخص نوشـته مي شـود و در 
ادارات، هماننـد یادداشـت، بـرای تسـریع در کارهـا مـورد اسـتفاده قـرار مي گیـرد. در ادارات قدیـم بـه علـت 
نبـودن ماشـین های تایـپ، نامه هـا توسـط مسـتوفیان و دبیران نوشـته مي شـد و صاحـب منصبان آنهـا را  امضا 
می کردنـد. در برخـی مـوارد نیـز بـرای بیـان اهمیت و اعتبـار، صاحب منصبـان خودشـان نامه را تحریـر و امضا 

می کردنـد.
2. مكتلوب: بـه طـور کلّي به هـر نوشـته ای»مکتوب« می گوینـد. از جمله به تمامـی نوشـتارهاي اداری )مانند 
صـورت جلسـات، صـورت حسـاب ها، گزارش هـا، نامه هـا، یادداشـت ها، احـکام، دسـتورالعمل ها، اسـاس نامه ها، 

آیین نامه هـا، دفاتـر اداری و سـایر نوشـتار های مرسـوم در ادارات(.

2ـ  22ـ  نامه های اداری   

فعالیت
مشخص کنید هر کدام از موارد زیر، جزء کدام دسته از مکاتبات اداری است؟کالسی1

نوعمثال

1.درخواست مساعدۀ مالی برای کارمنداِن با سابقۀ باالی 
ده سال در شرکت حمل ونقل؛

2.دستور تعدیل نیرو در سازمان تاکسیرانی؛

3.ثبت اثر انگشت کارکنان در هنگام ورود به شرکت 
حسابداري به صورت الكترونیكي از تاریخ 95/2/25؛

4.صدور دستور العمل هایی مبنی بر استخدام مدیران و 
مربیان مهدکودک؛

5.صدور بخشنامه های مربوط به شرکت های حسابداری 
شرکت؛

6.پیگیری آخرین عملكرد مربی مهدکودک؛

7.درخواست مرخصی اضطراری هنرآموز هنرستان؛

8.صدور آئین نامه های انضباطی در باشگاه های ورزشی.
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بـه شـرکت ها یـا واحدهـای مرتبط با رشـته های خود مراجعـه کنید و از هـر کدام از انـواع مکاتبات 
در ایـن جـدول، یـک نمونـه دریافـت کنیـد و بـه کاس بیاورید و سـپس در مـورد تفـاوت و کاربرد 

آنهـا بحـث و گفت وگـو کنید.

فعالیت
غیرکالسی
1 

  اساس نامه  آیین نامهنامۀ اداریصورت حسابگزارشصورت جلسه

بـرای نامه هـای اداری، ویژگی هایـي تعریـف شـده اسـت کـه براسـاس آن می تـوان بـه یـک نامـه، عنـوان »نامۀ 
اداری« اطـاق کـرد. ویژگی هایـی کـه باعـث شـناخته شـدن نامه هـای اداری از سـایر انـواع نامه هـا می گردنـد 
عبارت انـد از : داشـتن شـماره، تاریـخ، عنـوان واحدهـای گیرنده و فرسـتنده، موضوع، نـام و عنـوان امضاکنند و 

در نهایـت امضـای نامه توسـط شـخص بـا صاحیت.

فعالیت
1. یـک نامـۀ عـادی بنویسـید. سـپس بـا راهنمایی هنرآمـوز خود یـک نامـۀ اداری نیز طراحـی کنید. کالسی2

تفـاوت این دو سـبک نامه در چیسـت؟ 
2. یک نامه به مدیر هنرستان خود بنویسید و درخواستی را مطرح کنید.

نامه هـای اداری بـه شـکل های مختلـف و بـا کاربردهـای متفاوتـی در نظـام اداری جریـان دارد. از ایـن رو بـرای 
بررسـِی بهتـر ایـن نامه هـا می  تـوان آنهـا را از دو دیدگاه »ماهیـت کار« و»سـطوح ارتباطي« تقسـیم بندی نمود 

و سـپس در تنظیـم عنوان هـای آنهـا بـه ضوابط یادشـده پرداخت.

3ـ  22ـ  انواع نامه های  اداری   

نمودار 1-22 : انواع نامه های اداری

انواع نامه های 
اداری

ماهیت کارسطوح ارتباطی
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نمودار 2-22: انواع نامه های اداری از نظر ماهیت کار

نمودار 3-22: انواع نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی

نامه هاي بازداردنده:
حادثه اي  بروز  یا  کاري  انجام  از  که  نامه هایي   
مانند  مي کنند،  جلوگیري  دائم  یا  موقت  به طور 

هشدار نشتي گازها در یكي از واحدها.

نامه هاي هماهنگي:
منظور  به  که  بخشنامه ها  همانند  نامه هایي 
تهیه  سازمان  و  واحد  چند  یا  دو  بین  هماهنگي 
براي  یكسان  قوانین  اجراي  ماننِد  مي شوند، 

هماهنگی دو واحد.

نامه هاي خبري:
 نامه هایي که به واسطۀ آنها نتیجۀ کاري یا آغاز 
اطالع  مانند  مي شود،   داده  اطالع  کاري  پایان  و 

رساني افتتاح یک واحد جدید.

نامه هاي دستوري-درخواستي:
ارتباط عمودي حاکم است.  نامه هایي که در آنها 
مانند درخواست از مقام باال و یا دستور مافوق به 

کارمند زیردست.

نامه هاي اداري 
از دیدگاه 
ماهیت کار

نامه هاي داخلي مانند : 
- نامه بین دو واحد هم سطح؛

- نامۀ واحد باالتر به واحد پایین تر؛
- نامه از واحد پایین تر به واحد باالتر؛

- نامۀ یک کارمند به واحد اداري؛
- نامۀ واحد اداري به کارمند.

نامه هاي اداري 
از دیدگاه 

سطوح ارتباطي

نامه هاي خارجي مانند: 
- نامه به یک ادارۀ دیگر؛

- نامه به یک شخص حقیقي؛
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1. بررسـی کنیـد هرکـدام از نامه هـای داخلـی و خارجـی چـه ویژگی هـا و قواعـدی دارنـد؟ کاربـرد 
هـر کـدام از آن ها چیسـت؟

2. بـرای گـروه خـود، بخشـنامه، دسـتور العمل، آیین نامـه و گـزارش تهیـه کنیـد و پـس از بررسـی 
بخش هـای مختلـف آن هـا، در مـورد تفاوت هایشـان بـه تبـادل نظـر پردازیـد.

فعالیت
غیرکالسی
2 

فعالیت
هرکـدام از نامه هـای زیـر در کدام دسـته از بخـش بندی های »ماهیـت کار« و »سـطوح ارتباطی« قرار کالسی3

می گیرند؟

سطوح ارتباطیماهیت کار مثال

نامۀ تقاضای استعفاي حسابدار از 
شغل خود؛

نامه از واحد پایین تر به واحد باالترنامۀ درخواستی

نامه از ادارۀ بازرسی فدراسیون 
بوکس برای بررسی امكانات  و 

شرایط ورزشكاران؛

نامه ای از روابط عمومی آموزش و 
پرورش به مدیران مهدکودک ها 

برای جشن های دهۀ فجر؛

نامه ای از شرکت حمل ونقل به 
آژانس  های هواپیمایی برای افزایش 

ارائۀ خدمات به مسافران؛

نقـش نامـه هـای اداری در سرنوشـت سـازمان از نظـر موفقیت یا شکسـت آن بسـیار موثر اسـت. بدیـن معنا که 
بـا کوچک تریـن اشـتباهی در نـگارِش یـک نامـه ممکن اسـت فرصـت و منافع سـازمان از بیـن برود. بـه عبارت 
دیگـر، رسـا بـودن مطلـب، زیبایـی نوشـتار و رعایـت نـکات نگارشـي، ارتقـای مالـی، اداری و معنوی سـازمان و 
کارمنـدان را در پـي دارد. بـه هـر حـال، کیفیت نامه هـای اداري و رعایت نـکات فوق در آنها، در پیشـبرد اهداف 

سـازمان یـا اداره، داراي اثرات زیر اسـت:
1. اثـرات مالـی، 2. اثـرات حقوقـی، 3. راهنمایـی آیندگان برای ادارۀ امـور، 4. تاریخ ها و قضاوت ها،

 5. مستند سـازی

4 ـ  22ـ  نقش و آثار ارتباط در امور اداری    
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فعالیت
در نامۀ زیر اجزای مشخص شده را نام گذاری کنید.کالسی4

نامـۀ اداری از پنـج بخش زیر تشـکیل می شـود: سـرلوحه، عناوین نامـه، ) گیرنده، فرسـتنده و موضوع(متن نامه، 
امضـای نامـه و گیرنـدگان رونوشـت که بدون هریـک از این بخش هـا، نامۀ اداری ناقـص خواهد بود.

سلرلوحۀ نامله: بخـش باالیي نامۀ اداري اسـت کـه در آن آرم اهلل، عبارت جمهوري اسـامي ایـران، نام وزارت 
خانه و مؤسسـه یا سـازمان، بسـمه تعالي، شـماره، تاریخ و پیوسـت آمده اسـت.

عناوین نامه: عنوان گیرندۀ نامه، فرستندۀ نامه و موضوع نامه در این بخش قرار دارد.
متلن نامله: مهم تریـن بخـش نامـه و در واقـع، شـرح مطالبـي اسـت کـه در ارتبـاط بـا موضـوع نامـه نوشـته 

مي شـود و در حقیقـت بیانگـر "هـدف نامـه" اسـت.
امضلاي نامله: رکـن اساسـي هـر نامه امضـاي نامه اسـت، چـرا که بـدون آن، نامـه سـنّدیت ندارد. مسـئولیت 

اصلـي محتویـات نامـه بر عهـدۀ امضـا کنندۀ نامه اسـت.
گیرندگان رونوشلت: گیرندگان رونوشـت براي اطاع واحدهاي سـازماني و اشـخاصي اسـت کـه موضوع نامه 

بـه آنهـا مربوط اسـت. محـل آن پایین تر از امضاي نامه و در سـمت راسـت مي باشـد.
انلدازه و ابعلاد نامله: نامه هـاي اداري بـر اسـاس میـزان محتـواي نامـه در دو َقطـع کوچـک و بزرگ انتشـار 

)A5 و A4( مي یابـد

5ـ  22ـ  اجزای نامۀ اداری   
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فعالیت
مکاتبـات زیـر را بـا حفـظ تمـام قوانیـن نامه نـگاری اداری در کاس تمریـن کنیـد. مـوارد زیـر کالسی5

کدام یـک از چهـار عرصـۀ محـوری ارتبـاط اسـت؟
1. یادداشتی به ادارۀ بایگانی، جهت دریافت پروندۀ قرارداد با شرکت حمل ونقل »الف« بنویسید.

2. نامه ای به ادارۀ کارگزینی بنویسـید و در آن تقاضا کنید حکم اسـتخدام آزمایشـِی آقاي سـتار 
امامی کارشـناس جدیـد واحد حسـابداری را صادر کنند.

3. خانـم نازنیـن کریمیـان مربـی قایقرانـی نوجوانـان، اغلـب بـا تأخیـر بـه باشـگاه می آیـد. طـی 
نامـه ای موضـوع را بـه ایشـان اطـاع دهیـد.

4. یادداشـتی بـه عنـوان مدیـر به یکـی از مربیان مهدکودک، جهت تشـکیل کاس های آموزشـی 
و ورزشـی برای کودکان بنویسـید.

فعالیت
در گروه های کاسی:کالسی 6

دو نمونـه از انـواع مکاتبـات اداری را بـرای گـروه خـود انتخـاب کنید. سـپس فعالیت های زیـر را انجام 
دهیـد. مـوارد زیـر بـه کدام یـک از چهار عرصـۀ محوری ارتبـاط اشـاره دارد؟

1. نامه ای بنویسید و در آن، کاستی های واحد حسابداری را به مافوق خود اطاع دهید.
2. تقاضایـی طراحـی کنیـد و در آن از مافوق خود براي واحد تعمیرات شـرکت حمل ونقل، درخواسـت 

افزایـش بودجه نمایید.
3. درخواست سرویس برای ایاب و ذهاب بازیکنان تیم از رئیس باشگاه.
4. گزارش پایان ماه امور اداری به کارمند هم رتبه در شرکت حسابداری.

5. دستور شروع بازسازی بخش های قدیمی پایانۀ مسافربری.
6. نامـه ای از روابـط عمومـی ادارۀ آمـوزش و پـرورش بـه مدیـر مهدکـودک بـرای اسـتفاده از امکانـات 

. تفریحی 
7. نامه ای از یک ورزشکار به صندوق رفاه فدراسیون مبنی بر درخواست وام.

8. نامه ای به مدیر هنرستان خود بنویسید و از او تقاضا کنید کاس های تقویتی برگزار کنند.


