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مقدمه 
شهروند الکترونیك کیست؟ شاید برای این عنوان نتوان تعریف جامعی ارایه نمود که در بر گیرنده همۀ ابعاد آن باشد. براساس استاندارد 

شهروند الکترونیکی جهانی یا همان Citizenـ E، شهروند الکترونیك کسی است که از حداقل دانش الزم درباره مفاهیم پایه فناوری 

اطالعات و ارتباطات برخوردار است، توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیام های الکترونیکی از طریق پست الکترونیك 

)Email(  را دارد و همچنین اطالعات، خدمات، کاالها و نرم افزارهای مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جست  و   جو می کند. ضمن اینکه 

چنین فردی باید نسبت به تأمین امنیت شخصی و خانواده در برابر آسیب های اینترنتی آگاهی داشته باشد و بتواند امور مختلف زندگی 

خود را تا حد امکان از طریق شبکه های اینترنتی انجام دهد. به بیانی واضح   تر شهروند الکترونیك کسی است که از توانایی الزم برای کار 

با رایانه برخوردار باشد و بتواند از اینترنت برای انجام سریع تر و مؤثرتر امور روزمره زندگی از قبیل برقراری ارتباط با دیگران، خرید و 

فروش، تعامالت بانکی، استخدام، مسافرت، تفریح، سرگرمی، درمان و... استفاده کند. به طور خالصه می توان گفت که شهروند الکترونیك 

به شهروندی گفته می شود که توانایی استفاده از خدمات برخطی که دولت هر کشور ارائه می کند را در حد مطلوب داشته باشد، در واقع 

شهروندان الکترونیك همان کاربران جوامع اطالعاتی هستند. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اغلب شهروندان ویژگی های 

یك شهروند الکترونیك را دارند و لزوم چنین تحولی در کشور ما نیز احساس می شود. پیام پنهان در استاندارد شهروند الکترونیکی 

این  است: »به زودی اگر یك شهروند الکترونیك نباشید، اساساً شهروند به حساب نمی آیید.« بنابراین تمام کسانی که می خواهند در عصر 

حکمرانی اطالعات، زندگی موفقی داشته باشند، نیازمند فراگیری مهارت های الزم در فناوری اطالعات هستند. 

شهروند الکترونیك در مقایسه با شهروند سنتی زندگی مدرن تری را تجربه می کند، برای زندگی در عصر ارتباطات و اطالعات اعتماد 

به نفس بیشتری دارد و با توانایی بیشتری از حقوق شهروندی خود دفاع می کند. صرفه جویی در وقت و هزینه ها با توجه به انجام 

بسیاری از کارها بدون نیاز به خروج از منزل یا محل کار و همچنین کاهش هزینه های تردد شهری و بین شهری، از دیگر مزایای شهروند 

الکترونیك است. فراگیری مهارت های شهروند الکترونیکی، توانایی استفاده از فناوری های ارتباطی نوین را در شهروندان افزایش می دهد 

و به این  ترتیب آنها را برای استفاده از تسهیالت و خدمات دولت الکترونیك آماده می سازد. کاهش خطرات ناشی از ترددهای زاید درون 

شهری و برون شهری از قبیل تصادفات رانندگی، سرقت و...، توانایی کنترل منطقی دسترسی فرزندان به اینترنت، کاهش ترافیك و به تبع 

آن آلودگی هوا و توانایی انجام خریدهای راحت تر و بهتر از دیگر تسهیالتی است که با تحقق دولت الکترونیك و شهروند الکترونیك 

می  توان به  آن دست یافت.



این کتاب بر اساس استاندارد شهروند الکترونیکي سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعي در ده فصل تألیف شده است. 

بسیاري از مطالب اولیه کتاب را هنرجویان در استاندارد کاربر رایانه و کاربر نرم افزار اداري فرا گرفته اند و در اینجا از جهت یادآوري ارائه 

شده است. هنرآموزان محترم مي توانند از این بخش ها با سرعت بیشتري در تدریس عبور نمایند. هر بخش از فصل هاي کتاب با یك پرسش 

کلیدي آغاز مي شود که مطالب آن بخش در پي ارائه پاسخ براي آن پرسش خواهد بود. این پرسش ها به نوعي اهداف رفتاري هر فصل را هم 

توجیه خواهند نمود.

اینجانب امیدوارم که تا حد قابل قبولي از عهده ارائه یك کتاب مناسب برآمده باشم. این در حالي است که اعتقاد به کامل و بي نقص بودن 

این اثر نداشته و امیدوارم که هنرآموزان و هنر جویان عزیز با ارسال پیشنهادات، نظرات اصالحي و مشکالتي که در این کتاب با آن مواجه 

مي شوند، به بنده و انتشارات کوثر در بهبود و اصالح آن کمك کرده تا ما نیز بتوانیم در چاپ هاي آتي کتابي پربارتر در اختیار  هنرجویان عزیز 

قرار دهیم. در پایان از همه همکاران و کارشناسان دفتر تألیف کتاب  های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش که در تألیف این اثر با اینجانب 

همکاری داشتند، تشکر و قدردانی می نمایم.

                                                                                                                مؤلف


