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 مراسم فارغ التحصیل دانشجویان دکتری

 

دانشجویان دکتری خوش آمدید.   امروز فارغ التحصیلی  یبه مراسم فارغ التحصیل

 را جشن می گیریم. (Rice) دانشجویان دکتری موسیقی و فلسفه دانشگاه رایس

 این مراسم به پاس موفقیت این افراد در کسب درجه دکتری می باشد. 

یاست محترم دایره و دانشجویان وارد تاالر خواهند شد. راعضای هیات علمی 

( به شما Seiichi Matsuda، جناب آقای سیچی ماتسودا )فارغ التحصیالن

خوش آمد خواهند گفت و سپس ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دیوید لیبرون 

(David Leebron سخنرانی خواهند کرد. سپس هر یک از فارغ التحصیالن )

استاد مشاور ایشان به روی سن فرا خوانده خواهند شد. استاد مشاور کاله  به همراه

فارغ التحصیلی را بر روی سر دانشجو خواهد گذاشت. بالفاصله پس از خاتمه 

 Alice Prattمراسم، از دانشجویان، خانواده ها، هیات علمی، و دوستان آن ها در سرسرای تاالر آلیس پرت براون )

Brownاهد شد.( پذیرایی خو 

دکتری باالترین مدرکی است که توسط دانشگاه رایس و سایر موسسات آکادمیک آمریکا به دانشجویان اعطا می شود.  

افرادی که حائز مدرک دکتری شده اند، مطالعات بسیار سختی را پشت سر گذاشته اند و همچنین از پایان نامه تحقیقاتی 

نش و فهم بشریت شده است دفاع کرده اند. در جشن فارغ التحصیلی با اوریجینال و مستقل خود که باعث پیشرفت دا

گذاشتن کاله فارغ التحصیلی بر سر دانشجویان، اعضای هیات علمی ایشان را به عنوان متخصص در زمینه علمی مورد 

 نظر خواهند شناخت.  

دی که کاله فارغ التحصیلی را بر سر ایشان دانشجویان بر اساس دانشکده، عنوان پایان نامه، راهنمای پایان نامه، و استا 

می گذارد، دسته بندی شده اند. نخستین کسانی که این مراسم را به رسمیت می شناسند، رییس دانشگاه، معاون آموزشی 

دانشگاه، رییس دایره فارغ التحصیالن و مطالعات فوق دکتری، روسای آموزشی، روسای دانشکده ها، و اعضای مشاور 

می باشند.  تمامی کارکنان دانشگاه همراه با خانواده و دوستان، فرخنده آغاز راهی را که سرشار از موفقیت  هیات علمی

 های مهم است را جشن می گیرند. به شما تبریک می گوییم، لطفا ما را نیز در جریان موفقیت های آینده خود قرار دهید.

ا از خانواده، دوستان، و اساتیدی که از آن ها در راه کسب این این مراسم همچنین فرصتی برای فارغ التحصیالن است ت

مدرک پشتیبانی کرده اند، تشکر کنند. شادی تبدیل شدن از یک دانشجو به یک چهره علمی موفق، و لیاقت دریافت باالترین 

 درجات علمی، تنها حاصل ساعت ها یادگیری و مطالعه، تحقیق و دانش اندوزی است.

ن دهنده دانشگاه رایس و رشته تحصیلی دانشجویان است. کاله های رنگارنگ مختص آن دسته از رنگ کاله ها نشا

دانشجویانی است که مدرکی باالتر از لیسانس دریافت کرده اند. کاله فارغ التحصیلی بخشی از بیاس های فاخر دانشگاهی 

 است که نشان دهنده موفقیت علمی و حرفه ای می باشد.

  



Farsi  

ارغ التحصیالن، اساتید، خانواده و دوستان آن ها مراسم امروز را به عنوان مراسمی شاد و حائز اهمیت به امیدواریم که ف

یاد داشته باشند. دانشگاه رایس به موفقیت دانشجویان دکتری خود افتخار می کند.  بسیار خرسند خواهیم شد که ما را در 

 . این مراسم همراهی کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از * از حضار محترم تقاضا می شود که تا پایان مراسم، سر جای خود باقی بمانند. لطفا راه های میان صندلی ها را اشغال نکنید.  چند هفته 
دانشجویان تماس خواهد گرفت و مراسم، عکاس مراسم با استفاده از آدرس دائمی دانشجویان که بر روی پرونده ثبت نامی آن ها ذکر شده است، با 

  دانشجویان بدین ترتیب می توانند عکس های گرفته شده را خریداری کنند.*
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 مراسمات دانشگاهی
 

 خوش آمدگویی و معرفی مهمانان

ریاست دایره فارغ التحصیالن و سیچی ماتسودا، 
 مطالعات فوق دکتری 

 

 آمدیدخوش 

، (David W. Leebron)دیوید دبلیو. لیبرون 

  ریاست دانشگاه
 

 کاله گذاری دانشجویان دکتری

 

 .George Rدانشکده مهندسی جورج آر. براون )

Brown) 

 مهندسی زیستی 

 مهندسی شیمی و بیوشیمی 

 مهندسی عمران و محیط زیست 

 ریاضیات محاسباتی و کاربردی 

 علوم کامپیوتر 

 یوترمهندسی برق و کامپ 

 علوم مواد و نانو مهندسی 

 مهندسی مکانیک 

 آمار 
 

 (Jones)دانشکده تحصیالت تکمیلی بازرگانی جونز 

 

 دانشکده علوم انسانی 

 تاریخ هنر 

 زبان انگلیسی 

 تاریخ 

 فلسفه 

 مطالعات دینی 
 

 

 دانشکده علوم اجتماعی

 مردم شناسی 

 اقتصاد 

 زبان شناسی 

 علوم سیاسی 

 روانشناسی 
 

 (Shepherd)دانشکده موسیقی شفرد 

 

 (Weissدانشکده علوم طبیعی ِویس )

 مراسمات دانشگاهی
 

 خوش آمدگویی و معرفی مهمانان

ریاست دایره فارغ التحصیالن و  سیچی ماتسودا، 
 مطالعات فوق دکتری 

 

 خوش آمدید

  ریاست دانشگاه دیوید دبلیو. لیبرون، 
 

 

 دانشجویان دکتریکاله گذاری 
 

 دانشکده مهندسی جورج آر. براون

 مهندسی زیستی 

 مهندسی شیمی و بیوشیمی 

 مهندسی عمران و محیط زیست 

 ریاضیات محاسباتی و کاربردی 

 علوم کامپیوتر 

 مهندسی برق و کامپیوتر 

 علوم مواد و نانو مهندسی 

 مهندسی مکانیک 

 آمار 

  

 

 دانشکده تحصیالت تکمیلی بازرگانی جونز
 

 دانشکده علوم انسانی 

 تاریخ هنر 

 زبان انگلیسی 

 تاریخ 

 فلسفه 

 مطالعات دینی 
 

 

 دانشکده علوم اجتماعی

 مردم شناسی 

 اقتصاد 

 زبان شناسی 

 علوم سیاسی 

 روانشناسی 
 

 دانشکده موسیقی شفرد
 

 

 دانشکده علوم طبیعی ِویس

 مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری 
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 بیوشیمی و زیست سلولی 

 شیمی 

 علوم زمین 

 اکولوژی و زیست شناسی تکاملی 

 ریاضیات 

 فیزیک و اخترشناسی 
 

 دوره های میان رشته ای

 فیزیک کاربردی 

  سیستم ها، مصنوعات، و زیست شناسی فیزیکی 
 

 پایان

، (Marie Lynn Miranda)ماری لین میراندا 

 معاون آموزشی
 

 مراسم پایانی
 

 پذیرایی

 سرسرای تاالر آلیس پرت براون
 

 بیوشیمی و زیست سلولی 

 شیمی 

 علوم زمین 

 اکولوژی و زیست شناسی تکاملی 

 ریاضیات 

 فیزیک و اخترشناسی 
 

 دوره های میان رشته ای

 فیزیک کاربردی 

  سیستم ها، مصنوعات، و زیست شناسی فیزیکی 
 

 پایان

 معاون آموزشیماری لین میراندا، 
 

 

 مراسم پایانی
 

 پذیرایی

 سرسرای تاالر آلیس پرت براون
 

 

 


