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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 (کنایقرآن )ا یالمللنیب ی خبرگزار ]برگرفته از سایت:[

   ۱۳۹۶آبان   ۱۳ ]تاریخ:[

 

 شناسیآشنایی با پایگاه خبری بهائی

شناسی با هدف واکسینه کردن جامعه اسالمی و ارائه اطالعات در زمینه خبرنگاران نبأ: پایگاه خبری بهائیکانون 

 .پردازدمند به این زمینه به فعالیت میبهائی شناسی برای پژوهشگران عالقه 

سومین  بیست وهای خبری شرکت کننده در به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ، بهائی پژوهی یکی از پایگاه

نمایشگاه مطبوعات بود که به عنوان یک مرکز آموزشی، پژوهشی و خدماتی با تالش گروهی از اساتید، دانشجویان و  

گوی حضوری با فرهیختگان، راهنمایی تأسیس شده است. این مرکز خدماتی شامل گفت و ۱۳8۵پژوهشگران در سال 

 .دهدهای پژوهشی دانشگاهی و ... را ارائه میله رسا

، اظهار کرد: پایگاه خبری نبأوگو با کانون خبرنگاران ایکنا،  شناس مطالعات بهائی شناسی در گفتحمید فرداد کار

کردن جامعه اسالمی و ارائه اطالعات در زمینه بهائی شناسی برای پژوهشگران   بهائی شناسی با هدف واکسینه

 بهائیان در زمینه هایی که اطالع رسانی الزم صورت نگرفته انش افزایی به مند به این زمینه و همچنین جهت دعالقه 

 .کنداست، فعالیت می

ی بدون توهین و تعصب های علم ها و مقاالت بسیاری را با دیدگاهفرداد عنوان کرد: مرکز بهائی شناسی تاکنون کتاب

عالم انسانی، حقوق زنان  است. برگزاری مناظره در فضای سایبر در موضوعاتی همچون خاتمیت، وحدت  ارائه کرده

 .های این پایگاه خبری استدر بهائیت و معاد جسمانی ... یکی دیگر از فعالیت

مند به این حوزه هستند که ه وی افزود: مخاطب عمده دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و پژوهشگران عالق

 .ی شرکت کنندشناسهای علمی در بحث بهائیهای آموزشی و همایشدر دوره توانندمی

 فاطمه بغدادی 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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