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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[

 

 بالغ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴مرداد   ۱۹]تاریخ:[ 

 

 به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات؛

 بهائیت در شیرازبرگزاری دوره تربیت مدرس نقد 

های کاربردی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه، دورۀ تربیت مدرس نقد بهائیت در شیراز درحال  به همت مرکز آموزش

 .برگزاری است

های کاربردی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه، دورۀ تربیت مدرس نقد به گزارش خبرنگار بالغ با همت مرکز آموزش

 .ستبهائیت در شیراز درحال برگزاری ا

های کاربردی با بیان این خبر گفت: دورۀ آموزشِی جنتی، رئیس ادارۀ آموزش استانهای مرکز آموزش االسالمحجت

»تربیت مدرس نقد بهائیت« توسط مرکز آموزش های کاربردی و با همکاری ادارۀ تبلیغات اسالمی استان فارس پس 

های این دوره در روزهای  شده است و همچنین کالسآغاز   مرداد ۱۵از انجام مراحل آزمون کتبی و شفاهی از 

 .از طالب برادر برگزار می شود نفر ۳۰شنبه و جمعۀ هر هفته در شیراز و با حضور  پنج

پژوهان با موضوعاتی چون  گیری از اساتید متخصص در این دوره آموزشی افزود: دانش وی با اشاره به بهره

ابیه در پیدایش آن، رهبران بهائیت و رابطۀ آنها با استعمار، بررسی و نقد بازشناسی بهائیت و بررسی نقش شیخیه و ب

شناسی و پاسخ به شبهات های بهایی، آشنایی با ساختار تشکیالتی و روش تبلیغی بهائیت، مهدویتاعتقادات و آموزه

 .شوندبهائیان آشنا می

های انحرافی و افزایش سطح  طالب با فرقه جنتی در پایان خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این دوره، آشنایی

 .پذیر استو پژوهشِی طالب جهت مبارزه با فِرق انحرافی و ضاله، و پاسخ به نیازهای معارفی مناطق آسیبعلمی  

ادامه دارد و هر هفته یکی از اساتید این مرکز جهت  ۹۴ -۹۵الزم به ذکر است، این دوره تا پایان سال تحصیلی 

 .شودیراز اعزام میتدریس به شهر ش

 

 

 

 

 

 

 

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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