
 بسیج مهندسین در یک نگاه 
 

ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای جذب، آموزش، سازماندهـی، حفظ و  ماموریتهای سازمان بسیج مهندسین : سیاستگذاری، طرح

عرصه های سازندگی، اقتصادی، علمی،  اسالمـیدر نظام کارآمدی ارتقاء به کمک بمنظور کشور مهندسین  بکارگیـری انسجـام و

تحقق  طراز اول انقالب اسالمی و حفظ و گسترش فضای ارزشی در جامعه مهندسی برای هندسینم تربیت  فناوری و مدیریتی بـا

اتکال قدرت الیزال الهی وتوجهات ووالیت حضرت ولی  جامعه پیشرفته اسالمی. بسیج مهندسین در سند چشم انداز بیست ساله: با

امام)ره( وتدابیر مقام  الم ، آرمان ها واندیشه های حضرتعالیه قرآن کریم مکتب اهل بیت علیهم الس عصر)عج( وبر اساس تعالیم

سازمان بسیج مهندسین سازمانی است ارزشی،علمی وتخصصی ،اثر  معظم رهبری ودر راستای اهداف سازمان بسیج مستضعفین ،

ت پژوهشی،دستگاهای اجرایی علمی وموسسا ویادگیرنده ، بالنده ، منسجم ومردمی ، الگوساز،دارای تعامل سازنده با مراکز گذار،فراگیر

،قادر  داوطلب مردمی ،متخصص،متعهد و والیت مدار وسازمان یافته در گروههای تخصصی و مجامع مهندسی،برخوردار از نیروهای

یت مشارکت همه جانبه در کمک به ارتقاء کارآمدی نظام وبا ترب به دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و مقابله با تهدید نرم دشمن با

سازندگی ، اجتماعی، سیاسی  انقالب اسالمی وهدایت قابلیت های آنان درعرصه های علمی، فن آوری، اقتصادی ، مهندسین طراز

جامعه مهندسی کشور. بسیج مهندسین در افق این چشم انداز چنین ویژگی  وفرهنگی ومروج ارزشها وفرهنگ وتفکر بسیجی در

تعامل بخش با دستگاههای دولتی وخصوصی  مانی ارزشی، علمی، تخصصی، منسجم ومردمی،( برخوردار از ساز1خواهد داشت:  هایی

داوطلب باانگیزه  ( برخوردار از نیروههای مردمی متخصص ومتعهد2ودارای قدرت فنی وتخصصی  ، فراگیر ویادگیرنده ، مقتدر وتوانمند

 اسالمی حرفه ای ، والیت مدار، تکلیف گرا، ایثارگر وفداکار، بانشاطاخالقی و ، مومن وانقالبی، بصیر وهوشیار، پایبند به ارزشهاوفضایل

وبهره مند از متخصصین ، نخبگان وفرهیختگان وتحول  وکاآفرین ، سازمان یافته وآموزش دیده، هدایت گر والگو برای آحاد مهندسین

برخوردار از ظرفیت های  (4وری ودانش روز. ( برخوردار از فنا3کارآفرینی وتوسعه وسازندگی گشور .  آفرینی در نظام مدیریتی،

کشور در عرصه های اقتصادی ، علمی ، سازندگی ، امدادی، سیاسی ،  مناسب برای حضور فعال واثر بخش متخصصین ومهندسین

کم بر دولتی وتشکلهای مردمی. اصول حا ( دارای تعامل پویا ومنسجم با ارکان نظام ، سازمان های5اجتماعی وفن آوری.  فرهنگی،

 (4( اصل تناسب با جامعه مهندسین 3اصل گستردگی وفراگیری در جامعه مهندسی  (2 ( اصل داوطلبانه بودن1بسیج مهندسین: 

( کادر سازی وکادر 8اداره بسیج مهندسین  ( مشارکت مهندسین بسیجی در7( سهولت وسادگی 6( خدمات رسانی 5جوان گرایی 

یافتگی  ( سازمان12( تخصص وکارآمدی 11استقالل نسبی مراکز ،کانون ها وانجمن ها  (10 ( انجمن محوری9یابی برای انقالب 

انسجام ویکپارچگی اهداف کالن سازمان  (15 ( تقدم کیفیت بر کمیت14( بسیجی محوری 13وسازمان دهی مهندسین بسیجی 

مهندسین کشور.  روحیه جهادی در جامعهفرهنگ و ارزشهای انقالب اسالمی و تفکر بسیجی و  .توسعه وتعمیق1بسیج مهندسین : 

.حضور موثر و 3اقتصادی، علمی پژوهشی و فناوری و مدیریتی.  .کمک به ارتقاء کارآمدی نظام اسالمی در عرصه های سازندگی،2

ده مهندسین در تحقق بسیج  های فنی و مهندسی برای پیشگیری و مقابله با تهدید نرم دشمن. راهبردهای بسیج کارآمد در عرصه

بسیجی در تحقق بسیج ده ها میلیونی با تاکید بر عضو یابی وجذب عناصر  (توسعه جذب وافزایش سهم مهندسین1ها میلیونی: 

وتقویت کانون ها ، گروه هایتخصصی و  (توسعه2/1گسترش روند عضو یابی وجذب عناصر موثر به بسیج مهندسین  (1/1 :موثر

بسیجی  ور های انقالب اسالمی و ارزش های دینی در اعتقادات و باور های مهندسینبا ( تعمیق2سازماندهی انجمن های تخصصی 

(بهره گیری از نخبگان حوزه و دانشگاه 2/2روحیه جهادی  ( تقویت و توسعه برنامه های معرفتی و بصیرتی ،اخالق حرفه ای و1/2: 

ارتقاء دانش ومهارتهای  (1/3( افزایش توانمندی های فنی وحرفه ای اعضای بسیج مهندسین: 3برنامه ها.  (افزایش اثر بخشی2/3

( بهره گیری از فن آوری نوین ودانش روز در آموزش ها و 3/3دولتی  ( استفاده از ظرفیت دستگلههای2/3فنی و تخصصی اعضاء 

نقش افرینی مهندسین بسیجی در (5/3 ه پرداز ،نخبه ،مخترع و مبتکرنظری  شناسایی و حمایت از مهندسین بسیجی (4/3 دوره ها

راهبردهای  تعامل و همکاری با مراکز تحقیقاتی، پژوهشی،علمی و پارک های فن آوری (6/3 نهضت نرم افزاری، تولید علم و فن آوری



ب حضرت امام خمینی )ره( وتدابیر رهبر کبیر انقال ( تالش مستمر در جهت تحقق فرامین1بسیج مهندسین درعمق بخشی داخلی 

وتعامل موثر وگسترده  العالی( در محیط مهندسی کشوربا تاکید بر کمک به ارتقاء کارآمدی نظام اسالمی مقام معظم رهبری )مدظله

فرصت های موجود درعرصه های اقتصادی وسازندگی برای حضور موثر  ( فراهم ساز وبهره برداری از1/1با دستگاههای ذیربط: 

کارگیری در سطوح مختلف نظام  تعامل با دستگاههای دولتیبه منظور معرفی مهندسین کارآمد برای به (2/1 مهندسان بسیجی

 واتحادیه های صنفی مهندسی همسوبه منظور بستر سازی برای حضور موثر مهندسین (شناسای وتعامل با تشکلها3/1مدیریتی کشور 

( 5/1درنظامات وتشکلهای صنفی مهندسی  وترغیب مهندسین بسیجیبرای حضور موثر ( تشویق4/1بسیجی در نظام فنی واجرایی 

فرهنگ  (ترویج و تعمیق2با تاکید بر افزایش بهره وری وآموزش مدیریت وکنترل پروژه  کمک به کارآمدی نظام فنی ومهندسی کشور

 تفکر و فرهنگ نشر و گسترش( 1/2  و کنترل پروژه:مدیریت  و روحیه جهاد ، ایثار و معرفی الگو های برتر با بهره گیری و آموزش

 مهندسی  گیری از تجارب فنی بهره( 2/2  مهندسی از طریق توسعه فعالیت های علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی جامعه در بسیجی

 یجی جامعه مهندسینانتخاب و معرفی الگوهای برتر و موفق و نمونه مهندسین بس شناسای،(3/2...  و سازندگی و مقدس دفاع دوران

(شناسایی قابلیتها و تربیت مهندسین 3مهندسین  تبیین و ترویج )گسترش(اخالقحرفه ای مبتنی بر آموزه های اسالمی در جامعه(4/2

مشارکت فنی در (1/3 :سازی برای حضور فعال و موثر آنان ودر عرصه های سازندگی و اقتصادی کشور طراز انقالب اسالمی وزمینه

( نقد وبررسی 2/3زدایی ، مردم یاری، توسعه وسازندگی مناطق محروم  ها وپروژه های بسیج سازندگی اعم از محرومیت اجرای طرح

بهره گیری از توانمندی های مهندسین  وعالمانه نظام فنی ومهندسی کشور وکمک در جهت رفع معضالت آن با تاکید بر تخصصی

 لویت های مهندسی در توسعه و عمران کشور با بهره گیری از توانمندی هایها، او ( شناسایی فرصت3/3بسیجی صاحب صالحیت 

های پدافند غیر عامل بااستفاده از توانمندی  (حضور فعال و موثر سازمانی در ستاد مدیریت بحران و کمیته4/3مهندسین بسیجی 

الزم جهت حضور  (ایجاد بستر های5/3وادث. آمادگی و توانمند سازی نظام مدیریتی قبل از وقوع ح های مهندسین بسیجی در ایجاد

هدفمند با دستگاه های دولتی و کمک به مجموعه های مهندسین  (تعامل موثر و6/3. 44موثر مهندسین بسیجی در اجرای اصل 

   .خدمات مهندسی به بسیجیان (ارائه مشاوره و7/3در صدور خدمات مهندسی به کشور های اسالمی و دوست.  بسیجی برای مشارکت

 


