
 تاریخچه بسیج مهندسین 

 

بر ضرورت توجه بیش از پیش به موضوع حضور  به دنبال فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای مبنی

از سال  مهندسین به عنوان متولی تحقق امر بسیج در جامعه بزرگ و کارآمد مهندسین کشور متخصصین در بسیج ، سازمان بسیج

نموده است. پیش از این خالء ناشی از عدم انسجام نیروهای  مان بسیج مستضعفین آغاز به کاربه صورت مستقل در مجموعه ساز 79

خارق العاده بودند به خوبی  و چشمگیر فعالیت و خدمات منشاء مقدس دفاع ایام خصوصا و  دهه اول انقالب متخصصی که در طول

 وه بر این پیشرفت روز افزون دنیا در شئون مختلف علم وقابل رویت بود. عال در صحنه های اجتماعی و مدیریتی کشور محسوس و

صنعت هوافضا، فناوری هسته ای و لزوم حضور  فناوری بویژه شاخه های جدید آن از جمله فضای مجازی و سایبری، فناوری نانو،

دهها میلیونی  یبه بسیجعرصه ها، اهمیت وجود این تشکل کارآمد بعنوان بخشی از بدنه شجره ط نیروهای متعهد و متخصص در این

گروههای تخصصی عمـران، صنعـت ومعدن، انرژی، کشاورزی و منابع  را بیش از پیش نمایان ساخته بود. این سازمـان با ایجاد

در گروههای فنی،تخصصی ایجاد  علمی بــهاهداف را بسیجی مهندسیـن قشر دستیابی زمینه ارتباطات و  اطالعـات طبیعی، فنـاوری

سـال  8رشته هـای مختلـفمهندسی به ویژه آنها که اندوخته گرانبهای  ت. شایسته است که همه عناصر متعهد درنموده اسـ

تخصصــی، تجربی و ... در سازمــان  مقدس را دارند گردهم آیند و با هم افزایی سـرمــایه هـای علمی، فکری،  دفـاع

سازند.  کارآیی بیشتر این ذخیره های گران سنگ را در مسیر رشد انقالب اسالمی ممکن و یافته منسجم حضور مهندسین  بسـیج

مفید و مقتدرانه در صحنه های سازندگی و فعالیتهای  بدیهی است همراهی و همفکری مهندسین متعهد در این سازمان، حضور موثر و

 .ودگام بزرگی در سازندگی و اداره کشور خواهد ب صنفی را موجب شده و خود

 

 رسالت بسیج مهندسین

 

بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران،کانون جوشان ومناسب  سازمان بسیج مهندسین،بخشی ازبسیج ،این نعمت عظیم خداوند ویادگار بی بدیل

در راستای تحقق ارمانهای حضرت  مهندسین کشور در دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن است و ترین بستر حضور ومشارکت

 :وتحقق بخشی از بسیج دهها میلیونی رسالت زیر را بر خود فرض میداند ی )ره(رهنمودهای مقام معظم رهبریامام خمین

،اقتصادی،علمی،فناوری ومدیریتی با تربیت مهندسین طراز انقالب اسالمی  کمک به ارتقاء کارآمدی نظام اسالمی در عرصه های سازندگی»

 « هت تحقق جامعه پیشرفته اسالمیوکسترش فضای ارزشی درجامعه مهندسی ج وحفظ


