
باید واضح شده باشد که عدم مطالعه درس در طول ترم و اکنون اما . دهند مطمئنا توانمندی شما فراتر از آن است که این نمرات نشان می. سالم مدوستان عزیز

ها و درس  هر حال، امیدوارم این تجربه باعث شود دوستان در نحوه مدیریت حضور و غیاب به! در ارزشیابی پایان ترم داشته باشد تواند چه نتایجی همپای تدریس، می

 ( تالش و مبارزه+ امید + هدف ارزشمند = حال خوب ....                                                               )خواندن در نیمسال آینده تجدید نظر کنند

از شکست ها درس گرفتن،  خسته نشدن، صبح ها زودتر برخاستن،  چشیدن سختی کار و تالش، عرق ریختن، برای یک کار علمی، حل یک مشکل، مبارزه یعنی

  ....ها، و دوباره دل به کار دادن ها و برنامه تجدید نظر در روش

 ...  ارزش واقعی به نمره نهایی نیست، به آن تالشی است که انجام شده و باعث خودسازی من شده. صرف نظر از آن که نتیجه چه باشد  خود این تالش ارزشمند است،
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