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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[

 

 حوزهخبرگزاری رسمی  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸مهر  ۱۵ ]تاریخ:[

 

 به همت معاونت تبلیغ حوزه؛

 ادیان برگزار می شود دوره های نقد و بررسی و آشنایی با فرق و

حوزه/ دوره آشنایی، نقد و بررسی فرق و ادیان به همت مدیریت فرق و ادیان معاونت تبلیغ و امور فرهنگی 

 .های علمیه ویژه طالب برگزار می شودحوزه

های بهائیت، تصوف، اهل حق، جریان  به گزارش خبرگزاری حوزه، دوره آشنایی، نقد و بررسی در یکی از رشته 

های کاذب، مسیحیت و زرتشت، ویژه برادران طلبه به همت مدیریت فرق و ادیان  ی یمانی، وهابیت، عرفانمدع

 .های علمیه برگزار می شود معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه

زار  ه ۵٠های سفیران هدایت و پرداخت مبلغ واحد درسی حوزه ۱۵٠یا گذراندن  تبلند مدهای اتمام پایه ششم حوزه

های علمیه و ارسال تصویر فیش واریزی از طریق پیام به نام مرکز مدیریت حوزه ۱۵۶۳٠۳۵۹۹٠تومان به حساب 

از جمله شرایط نام نویسی در دوره های آشنایی و نقد و بررسی ادیان و فرق   ٠۹۳٠۳۳۶٠۷۳۷رسان ایتا به شماره 

 .است

فرق می توان به امکان حضور در هجرت بلند مدت،  از مزایای شرکت در دوره های آشنایی، نقد و بررسی ادیان و

های تحقیقاتی، امکان عضویت در طرح تبلیغ اینترنتی و تأییدیه اتمام دوره امکان شرکت در دوره تکمیلی و پروژه

 .واحد درسی اشاره کرد  ۴معادل 

 ی علمیه به نشانیآبان ماه به سامانه پیشخوان برخط حوزه ها ۲۷طالب دارای شرایط می توانند تا دوشنبه 

http://login.ismc.ir  مراجعه کنند. 

در مجمع  ۱۹:  ۳٠تا  ۱۸دی ماه از ساعت   ۲۷شنبه  ۵شایان ذکر است، کالس های این دوره از شنبه دوم آذر ماه تا 

  شهید صدوقی واقع در انتهای بلوار شهید صدوقی، خیابان فجر، خیابان دانش، فاز هفتم و پردیسان در مرکز تخصصی 

 .کالم امام صادق)ع( واقع در بلوار امام صادق)ع( برگزار می شود

 .تماس گیرند ۴۶۷- ۴۶۶داخلی   ٠۲۵۳۷۲۵۵۸۹٠طالب می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

 

 

 

 

 

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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