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 آيين اداي سوگند پس از دفاع موفق از رساله دكتري

 

  

دقيقه زمان دارند تا دستاوردهاي حاصل از پژوهش خود را در حضور  40تا  30دكتري بين مقطع به طور معمول، دانشجويان 

به سواالت مطرح شده توسط  استادان راهنما/مشاور، تيم داوران و نماينده تحصيالت تكميلي ارائه نمايند. پس از آن، دانشجو

راي كند تا بدهد. در پايان بخش پرسش و پاسخ، نماينده تحصيالت تكميلي از دانشجو و حاضران درخواست ميداوران پاسخ مي

دقيقه سالن دفاع را ترك كنند تا جمع بندي نظرات استادان و داوران در خصوص ارزيابي كيفيت ارائه دانشجو مشخص  15مدت 

كافي تشخيص دهند،  تخصصي رتي كه داوران كميت و كيفيت دستاوردهاي تحقيق را جهت اعطاي درجه دكتريشود. در صو

كند تا در سالن دفاع حضور يابند. پس از آن، نماينده تحصيالت تكميلي نماينده تحصيالت تكميلي مجددا از حاضران دعوت مي

نمايد  را قرائت ه دكتري، از دانشجو خواهد خواست تا متن سوگند نامهداوران نسبت به رسالاستادان و ارزيابي  برآيند ضمن بيان

آموختگان مقطع دكتري تخصصي دانشگاه بيرجند در ادامه و به درجه دكتري تخصصي نائل گردد. متن سوگند نامه براي دانش

  آورده شده است. 
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  دانشگاه بيرجند

  تخصصي دكتريمقطع سوگندنامه دانش آموختگان 

  

  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  »وَالَلّهُ بَِما َتْعَمُلونَ َخِبيرٌ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمُنوا ِمْنكُمْ َو الَّذِينَ أُوُتوا اْلِعْلمَ َدَرجاتٍ«

  

  به نام يگانه پروردگار مهرگستر مهربان

برافرازد و خدا به هرآنچه اند به درجاتى اند و كسانى را كه دانش يافتهخداوند، آنهايى را كه ايمان آورده
  )11انجام دهيد، آگاه است. (سوره مجادله، 

  

هاي بيشمارش را نصيبم كرد تا بتوانم به اخذ درجه دكتري خداوند را سپاسگزارم كه الطاف بيكران و نعمت
اي جديد از زندگي قرار دارم، در برابر كتاب تخصصي نائل شوم. اكنون كه در آستانه آغازي نو و مرحله

ر كنم كه در سراسآسماني خود، قرآن مجيد، به پروردگار قادر و يكتا كه بر پيدا و پنهان آگاه است سوگند ياد مي
زندگي خود به اخالق علمي و اجتماعي عميقا پايبند باشم و در راستاي كسب رضاي پروردگار، از هيچ تالشي 

لي را بر منافع فردي و گروهي مقدم بدارم. در راه اعتالي ميهنم و ملت شريف ايران دريغ نكنم و منافع م
اي و ايفاي رسالت علمي و توسعه علم سودمند براي بشريت خداوندا، من را در اداي وظايف و تعهدات حرفه

هاي واالي انساني عنايت ياري كن و به من توفيق بندگي، درستكاري، پاكدستي، حفظ صداقت و عمل به ارزش
  فرما. 

  »مَ َلنا إِالَّ ما َعلَّْمَتنا إِنَّكَ أَنْتَ اْلَعليمُ اْلحَكيمُُسبْحانَكَ ال ِعلْ «

  تو دانا و حكيمى اي. به راستي كهتو به ما آموختهجز آنچه  دانشي نداريم،تو منزهى! ما خداوندا 

   )32 ،(سوره بقره 


