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ایرانمهندسیتوسعهوملییتوسعه

 

 فرایند در الفعّ ركتامش نآرما دو به توجه با دانشگاه تهران التحصيل دانشكده فني كانون مهندسين فارغ

 اعضای بين پيوند و ارتباط ی توسعه ماموریت كنار در ایران در مهندسي امر دشبريپ و ملي ی توسعه

عنوان یك نهاد  بر این باور است كه به است، آمده آن ی اساسنامه در كه فني التحصيالن فارغ بزرگ ی خانواده

پژوهي، مشاوره،  های سياست ی ملي در حوزه تواند در جهت توسعه ی مهندسي مي مدني و یك اندیشكده

 نماید.ی مهندسي اقدام  ی توسعه ویژه در حوزه آموزش و ترویج به

صورت روشمند  كنندگان به های مشترك اعضا و مشاركت آن دیدگاهطریق محملي سازماني است كه ازكانون 

 نظرهای نقطه و مشاركت ملي گذاری سياست فرایند درد تا آور شود و این فرصت را فراهم مي ابراز و تبيين مي

بندی  كانون صورت و رویكرد راستا سياستد. در این گذار مورد توجه و بررسي قرار گير توسط سياست نآ

ویژه در سطح كنشگران  ویژه توسعه مهندسي است. این امر به ی ایران به های واقعي توسعه درست مسأله

 شود. اقتصادی، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تبيين و بررسي مي

  چنين تعریف شده:كانون  ماموریت ،در این رابطه

های  ها و تشكل منزلت حرفه مهندسي و تالش در راستای توسعه نظامكوشش در جهت اعتالی شان و »

 .مهندسي كشور

سازی و  كوشش در جهت رشد و شكوفایي و اعتالی صنعت و اقتصاد كشور و مشاركت در فرآیند تصميم

های ضروری و زیربنایي بر پایه نيازهای  ای و پيشنهاد طرح های توسعه ایفای نقش نقادانه نسبت به برنامه

 « ایران ملي جامعه و همكاری همه جانبه در جهت توسعه پایدارِ

صورت زیر به  را بهها و فرآیندهای محوری  كنش بایدكانون به منظور تحقق بخشيدن به این ماموریت, 

 مرحله انجام برساند:

منظور شناخت مسایل راهبردی كشور و توليد اندیشه و ایده در زمينه  اندیشي و پژوهش به هم -

 ی توسعه و رشد و كنوني تاریخي شرایط و ایران تمدني رویكرد به توجه با آنی  توسعه و آینده

 معاصر جهانِ در فناوری

 مهندسي كشور های سياستی  در حوزهسازی  ، نقد راهبردی و اثرگذاری و تصميمپژوهيسياست -

 توسعه مهندسيدر زمينه رویج، انتقال پيام، جلب مشاركت ت -



ای مرتبط با های آموزشي و ترویجي در زمينه مسایل مهندسي و حرفهگسترش و ارتقای فعاليت -

 كشور پایدارتوسعه 

 و تحكيم پيوند با نهادهای مرتبط محلي و ملي حوسطای در سازی اجتماعي و حرفهشبكه -

 

منظورشناختمسایلراهبردیکشوروتولیداندیشهوایدهاندیشیوپژوهشبههم

 آنیوآیندهدرزمینهتوسعه

راهبردی های  مسألهشناخت ی  های مختلف درباره ها و اندیشه كانون بر آن است كه فضایي برای طرح ایده

های فكری  زمينه ،ورزان اندیشي نخبگان و اندیشه تا با گفتگو و هم ؛مهندسي كشور ایجاد كنداقتصادی و 

 و به تبع آن دستور كار مشترك در امور مربوط به ترسيم رویای توسعه .شكل گيردها  ی آن مشترك درباره

 جهانِ در فناوری ی توسعه و رشد و كنوني تاریخي شرایط و ایران تمدني رویكرد به توجه باكشور  پایدار

كانون باید بتواند چارچوب نظری و علمي گفتگو را فراهم  ،برای ایجاد چنين فضایيفراهم شود.  معاصر

در  به اجماع پایداردستيابي باشد.  نگر سو همههای نظری  ی نقدها و بحث و ميانجي و گرداننده ؛نموده

ی كشور  های راهبردی تنها با ایجاد توافق در مباني نظری كالني است كه تصویری روشن از آینده مسأله

 كند.  ترسيم مي

 

تصمیمپژوهیسیاست و اثرگذاری و راهبردی نقد ، حوزهسازی سیاستدر هایی

مهندسیکشور
های  رویكردی علمي و بدون پافشاری بر نتيجه و چارچوب ،كانون در پرداختن به امر مشاوره راهبردی

های  نهای تقابلي بر آن است كه با ارگا موقعيّتلذا كانون بدون ورود به  شده خواهد داشت.تعيينازپيش

در این امر همكاری نزدیك نموده و با ایجاد فضای گفتگو امكان طرح  گير و نهادهای مربوط تصميم

 و تنفيذ آن را فراهم نماید.های جدید  گزینه

، اجرایي، های گوناگون صنعتي حرفهد بود كه در آن خواهی اعضای  انباشت تجربهدر این راستا مزیت كانون 

های مولدی است كه  ی روابط و همكاری دهنده اند. حضور و حمایت آنان شكل علمي و فرهنگي حضور داشته

گيری  و بينشي كه اعضا در فضای واقعي تصميم بروابط، تجار سازد. كانون با تكيه بر كانون را متمایز مي

كاری گير كالن كشور هم های تصميم اند، در صدد است تا با حلقه دست آورده اقتصادی و مهندسي كشور به

 درگير شود. های واقعي مربوط كرده و در پروژه

 

 



 ترویج،انتقالپیام،جلبمشارکتدرزمینهتوسعهمهندسی

در جامعه از جمله مرتبط با موضوع  ی واسطي ميان نهادهای مختلف ی حلقه خود را به مثابهكانون نقش 

ی مهندسي  های توسعه بندی و طرح درست مسأله صورت اش ترین وظيفه داند كه مهم نهادهای مهندسي مي

نون ی بعدی كا گری درست و ایجاد حساسيت در جامعه، وظيفه باشد. براساس پرسش و فناوری كشور مي

رسان راهبردی تلقي كرد كه اقدام به تالش برای یافتن پاسخ است. از این نظر شاید بتوان كانون را یك پيام

 انگيزد. ها برميی آن های واقعي و قابل فهم در جامعه نموده و همگان را به تفكر درباره موقع پيام نشر به

 

فعالیت ارتقای و وگسترش مهندسی مسایل زمینه در ترویجی و آموزشی های

 ایمرتبطباتوسعهپایدارحرفه

های  طلبد و پرداختن به مسأله عملي وسيعي مي -ی علمي حوزه ،های كالن كشور مشيتدوین خط

وسيعي از مطالعات و اشتغاالت ذهني را چندوجهي و پيچيده راهبردی نيز نياز به افرادی دارد كه سطح 

فرد باشد  های جغرافيایي، فرهنگي، سياسي آن منحصر به تواند با توجه به ویژگي باشند. هر مسأله مي داشته

ای در آن دارد. افزون  مندی صرف از پایه دانشي كافي نبوده و تجربه عملي نيز اهميت ویژه و در نتيجه بهره

های الزم برای مذاكره و همسوكردن  ها و بينش گذار باید واجد مهارت بر پایه علمي، نيروی انساني سياست

ها و  گيری و اتصال به شبكهها و نيز ارتباط سياسي و مباني حقوقي مسأله –های اجتماعي  درك زمينه ˓منافع

ی علمي نقش  گذار كارآفرین باید بتواند در زمينه افراد اثرگذار در امور راهبردی باشد. نيروی سياست

ساز، در زمينه پيشبرد و تنفيذ  نقش شبكههای سياستي  ی طرح و تصویب گزینه گر، در زمينه پژوهش

گر و در اجرای  نه ترفيع و ترویج سياست، نقش روایتگر(، در زمي ساز )البي گر و حامي سياست، نقش توجيه

 سياست نيز نقش مهندس را ایفا كند.

ی آموزش  با برنامه ستبرآنگذاری در ایران، كانون  ای سياست گيری جامعه حرفه شكل ضعفبا توجه به 

علوم انساني و های موجود نيروی انساني كشور در حوزه  های جهاني، توانمندی كاربردی و استفاده از تجربه

 ور نماید. فعال و بهره ،گذار ای سياست اجتماعي را در راستای ایجاد نيروی حرفه

 

نهادهایمحلیوملیحوایدرسطسازیاجتماعیوحرفهشبکه وتحکیمپیوندبا

 مرتبط

امكان گردش این  ,ذیربط های سازنده با نهادهای عمومي و خصوصي  با تكيه بر همكاریست كه كانون بر آن

ها و با سایر كانون»ست كه چنين كانون بر آنهم گذاری كشور را فراهم نماید. های سياست نيروها در عرصه



همكاری نموده و  «ایهای مهندسي, صنفي و حرفهالتحصيلي داخلي و خارجي و تشكلهای فارغانجمن

 پيوندهای خود را گسترش داده و تحكيم بخشد.

 


