
 سوگند نامه مهندسی

من با آگاهی کامل از نقش و تاثیر مهندسی در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های 

ار و دراز مدت خود و دیگران، اینک که به عنوان مهندس خدمت خود را آغاز می کنم به پروردگار زیست محیطی و تامین شادی پاید

 :جهان سوگند یاد می کنم که

 .همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم

اندیشم، صدیق و واقع بین باشم و به هیچ اقدامی که به به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بی

 .انسان و انسانیت آسیب رساند، مبادرت نورزم

دانش مهندسی و تجربه حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است، مغتنم دانم و کوشش کنم تا آن را به روز نگهدارم و در حد توان 

 .یفزایمخود به گنجینه دانش و تجربه های سودمند بشری ب

ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم، و آیندگان ادا 

 .کنم

 .در طول زندگی حرفه ای خود تالش کنم تا نقش موثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم

 .نی من است و به کسانی که پس از من در این مکان مقدس پرورش خواهند یافت، خدمت کنمدر حد توان به دانشگاه که مربی علمی و ف

سرمایه های هستی، چون ماده، انرژی، محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر بدانم، و در حفظ و کاربرد درست و بهسازی آنها 

 .کوشش نمایم

ظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منابع اجتماع و حقوق دیگران را مراعات کنم و سالمت، در تمام فعالیتهای مهندسی خود صداقت، دقت، ن

ایمنی و آینده نسلها را در نظر داشته و به آنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع عام جستجو کنم، رشوه 

 .ی ای در حد معقول و متعارف طلب کنمخواری و سایر رذایل اخالقی را طرد و برای زحمات خود ارزش ماد

در تمام کوشش های مهندسی خود از دانش روز و آخرین یافته های فنی آگاه شوم و آنها را با ابتکار، خالقیت و نو آوری در طراحی، 

 .برنامه ریزی و اجرا بکار بندم

توانایی خود کار قبول کنم و تنها مدارکی را امضا  در تمام کوشش های مهندسی خود استانداردهای را مراعات و تنها در حیطه دانش و

در مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت . کنم که به آنها احاطه فنی کامل دارم

 .رایگان منتشر کنم و در اختیار دیگران قرار دهم

 .سئولیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشمدر ادای وظایف حرفه ای محول شده، متعهد، م

محیطی پر از محبت و صفا و عشق و عالقه به خدمتگذاری بی ریا به مردم و وطنم را بوجود آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، 

 .نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و ارزش های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم

وششهای مهندسی خود همیشه فردی متواضع باشم و موفقیتهای به دست آمده را عالوه بر سعی و کوشش خود مرهون تاش همکاران در ک

 .و نظام آفرینش بدانم و از آنان قدردانی و سپاسگذاری کنم

به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال  در تمام کوششهای مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران باشم و از لطمه زدن

 .دیگران پرهیز و از اقدامات بد خواهانه برای آنان خوداری کنم

 .از کوشش های فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام می گیرد، استقبال و در آنها شرکت کنم

 .فه ای تشویق کنمهمکاران خود را به رعایت اصول اخالق مهندسی و وجدان حر


