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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[

 

 رساخبرگزاری ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴اردیبهشت   ۲ ]تاریخ:[

 

 :مسؤول فرهنگی حوزه علمیه خواهران بوشهر

 شودبرگزار میدوره تربیت مربی فیض نور 

خبرگزاری رسا ـ مسؤول فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر گفت: دوره تربیت مربی فیض نور 

 .اردیبهشت ماه برگزار می شود ۴و  ۳ویژه طالب و اساتید حوزه علمیه استان بوشهر 

وگو با خبرنگار خبرگزاری فتصدیقه حمیدی فرد مسؤول فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در گ

و شاغالن به تحصیل   ۳ رسا در بوشهر، گفت: دوره کوتاه مدت تربیت مربی فیض نور ویژه دانش آموختگان سطح

، اساتید حوزه و مبلغان برتر، با هدف رفع شبهات و آشنایی کاربردی طالب با مباحث اعتقادی جهت ۳در سطح 

 .اردیبهشت ماه برگزار می شود ۴و  ۳حضور موثر در فضای مجازی، 

مدت و تکمیلی تشکیل شده است که در این دوره   وی افزود: دوره تربیت مربی فیض نور از سه سطح کوتاه مدت، بلند

مدت به بررسی و تحلیل رشته های مسیحیت، باستان گرایی و زرتشت، شبه عرفان های کاذب، تصوف و اهل  کوتاه 

 .حق، وهابیت و بهائیت پرداخته خواهد شد

مسؤول فرهنگی حوزه علمیه خواهران بوشهر درباره اهداف این دوره، اظهار داشت: تربیت مبلغ و مربی توانمند 

ه فرق و مذاهب، تقویت و ارتقای سطح مبانی اعتقادی مربیان و توانمندسازی جهت پاسخگویی به شبهات در عرص

 .آنان جهت تبلیغ و ترویج معارف اسالمی، خروجی این دوره ها خواهد بود

ساختن بنیه اعتقادی و ارتقای سطح باورهای دینی جامعه در مقابله با آسیب های فرق و مذاهب   وی ادامه داد: توانمند

زی مربیان باتوجه به نیاز استان، ایجاد و گسترش شبکه تخصصی تبلیغ، فعالیت تبلیغی در فضای  موجود، بومی سا

 .مجازی، از دیگر اهداف این دوره به شمار می رود

حمیدی فرد خاطرنشان کرد: آشنایی کاربردی با مباحث تخصصی ادیان، فرق، مذاهب و عرفان های کاذب، توانایی 

مه شرکت در دوره و گواهی مجوز فعالیت به عنوان مربی، فعالیت در شبکه شبهه شناسی تخصصی، گواهی نا

 .مجازی مربیان فیض نور و ... از امتیازات این دوره برای شرکت کنندگان خواهد بود

ساعت   ۲۰روز است که طی  ۲مسؤول فرهنگی حوزه علمیه خواهران بوشهر تصریح کرد: مدت زمان این دوره 

آموزشی مهارتی، مباحث مورد نظر از سوی اساتید اعزامی از شهر قم تدریس می شود و در پایان از شرکت کنندگان 

 .مدت دعوت به عمل خواهد آمد آزمون گرفته می شود و از برترین ها برای حضور در دوره بلند

در مدرسه علمیه الزهرا بوشهر برگزار می از خواهران طلبه استان بوشهر در این دوره که  نفر ۱۱۵وی گفت: تعداد 

 شود، شرکت خواهند کرد.

 

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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