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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[

 

 جهان نیوزپایگاه خبری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸ شهریور ۱۳ ]تاریخ:[

 

 !دو فرقه ضاله بهائیت و دراویش در لیست ادیان دانشگاه آزاد

ظهر امروز در سایت ثبت نام دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دو فرقه ضاله بهائیت و دراویش جزء گزینه های ادیان  

 .برای ثبت نام دانشجویان قرار داشت که مسؤوالن این دانشگاه دلیل آن را هک شدن سایت دانشگاه اعالم کردند

فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن، سایت ثبت نام   به گزارش جهان نیوز، از ظهرامروز، خبری در رسانه ها و

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در فرم ثبت نامی خود، دو فرقه ضاله بهائیت و دراویش را جزء گزینه های ادیان  

 .برای ثبت نام دانشجویان قرار داده است

 .نین صفحه ای مواجه شدندطبق عکس زیر، دانشجویان در هنگام ثبت نام برای سال تحصیلی جدید، با چ

 سایت دانشگاه هک شده بود

این اقدام عجیب، بازتاب زیادی در رسانه ها داشت و همین موضوع، روابط عمومی دانشگاه آزاد را وادار به واکنش 

کنندگان کرد. رضا همدانچی در گفت وگویی اعالم کرد: حوالی ظهر امروز سایت واحد تهران مرکز هک شد و هک 

اقدام به درج دو فرقه ضاله بهائیت و دراویش در لیست ادیان کردند اما هم اکنون این نام این دو فرقه ضاله از لیست 

 .ادیان حذف شده است

از مقامات قضائی و   دانشگاه آزاد اسالمی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی از پیگیری این موضوع توسط

 .خبر داد پلیس فتا

هک شدن سامانه   حمد مطیعی، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز هم توضیح داد: علت این اتفاقم

آزاد تابع قوانین جمهوری اسالمی است و  هگرفتیم. دانشگانام دانشگاه بود که با اقدام به موقع جلوی ادامه آن را ثبت

 .آوردشمار نمیهای ضاله را جزو ادیان رسمی به گاه این فرقه هیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

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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