ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ “ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اداری” -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ روزی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ
وام از ﺑﺎﻧﮏ و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﮐﺎری .اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ

ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ،ادﺑﯿﺎت ﻣﺤﺎوره
ای و روزﻣﺮه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﯿﺮ .ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری و رﺳﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻦ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و
اداری« ﺷﯿﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﯿﺶ از  350ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و اداری ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در »ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اداری« ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮع راﯾﺠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؛ از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎده ای ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ دﻓﺎﻋﯿﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻘﻠﺐ در اﻣﺘﺤﺎن.

ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای آزاد ﺷﺪن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ 1000

ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎی اپ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ارزﺷﺶ را
دارد .ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﺎی
آن را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رزوﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺮدم آزارﺗﺎن ﻗﺼﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﯾﮏ
اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ دارﯾﺪ ،اپ »ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اداری« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﮐﺎرﺑﺮدی و راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
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