قابل توجه عزیزان عالقه مند به شرکت در کالج حیات نو

فیلم آموزش ساخت جی میل



(کم حجم مناسب برای دانلود در ایران) جهت مشاهده و دانلود کلیک کنید
جهت مشاهده با کیفیت باال لطفا کلیک کنید

فیلم ثبت نام در کالج حیات نو و نحوه استفاده از دروس کالج



(کم حجم مناسب برای دانلود در ایران) جهت مشاهده و دانلود کلیک کنید
جهت مشاهده با کیفیت باال لطفا کلیک کنید

مرحله اول :
جهت ثبت نام ،لطفا اطالعات زیر را به آدرس ای میل زیر ارسال نمایید  .داشتن آدرس ای میل الزامی زیرا تمامی مکاتبات از طریق ای میل با شما تبادل
خواهد شد .الزم به ذکر است که در هر زمان مکان ثبت نام و شروع دروس ممکن میباشد.






نام و نام خانوادگی به انگلیسی
تاریخ تولد به میالدی
آدرس ای میل
شماره تلفن تماس به همراه کد کامل کشوری
ای دی فیس بوک (در صورتی که از فیس بوک استفاده میکنید)
sepehr@college.hayatehno.com

پس از ارسال اطالعت به ای میل فوق کد دانشجویی برای شما ارسال خواهد شد.
مرحله دوم:
به فیس بوک کالج مراجعه نموده
www.facebook.com/college.hayatehno
و تقاضای دوستی خود را ارسال نمایید .اگر نام مورد استفاده شما در فیس بوک با نام اصلی مغایرت دارد لطفا آن را اعالم نمایید (بند آخر اطالعات
درخواستی در مرحله اول)
در اولین فرصت درخواست دوستی شما در فیس بوک فعال خواهد شد.
تمام اطالعیه ها و لینک نمایش دروس و آزمون ها از سه روش زیر اطالع رسانی خواهد شد.


فیس بوک کالج حیات نو



کانال تلگرام حیات نو



کانال یوتیوب

www.facebook.com/college.hayatehno

https://telegram.me/joinchat/BuRNYDu_h6IkknAGX6mQvg
Phone Number: +1-281-607-3873

جهت نمایش کانال یوتیوب کالج اینجا را کلیک کنید

پس از دیدن درس  ،وارد لینک آزمون شده و امتحان خود را برگزار نمایید .محدودیت زمانی برای برگزاری امتحان نیست و پاسخ آزمون به همراه پاسخ های
صحیح به آدرس ای میلتان ارسال خواهد شد (حداکثر تا  84ساعت) .لطفا در وارد کردن آدرس ای میل و شماره دانشجوی دقت نمایید.
در صورتی که نیاز به راهنمایی ،طرح سوال و یا مشکالت فنی بودید ،لطفا با ای میل ارائه شده تماس حاصل فرمایید ،در اولین زمان ممکن خدمت شما پاسخ
گو خواهیم بود.
برای سهولت انجام کار  ،مکاتبات زیر عنوان شماره دانشجویی شما و فقط از طریق ای میل انجام خواهد شد .پس در هر ای میل در بخش موضوع یا
subjectای میل ،شماره دانشجویی خود را درج نمایید .
الزم به ذکر است که این دروس به صورت اختصاصی در لینک های فوق ارائه خواهد شد و در صفحه شخصی کشیش مانی و یا کلیسای حیات نو پخش
نخواهد شد.
این کالج رایگان میباشد .ولی لطفا برای ما در دعا باشید .منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم .برکت خداوند با همه شما عزیزان باشد.
اگر خدمت ما برای شما باعث برکت بوده و خداوند در دلتان قرار داده که هدیه ای برای حمایت از این خدمت اهدا کنید .آدرس پرداخت پی پال به قرار زیر
است.
paypal.me/hayatehno
کشیش مانی عرفان

