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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[

 

 حقیقت بهائیت]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵خرداد  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 ثبت نام دوره مجازی نقد بهائیت، وهابیت و زرتشت

های علمیه، از عالقمندان برای شرکت در دوره  های کاربردی حوزهادیان معاونت تبلیغ و آموزشاداره کل فرق و 

 کند.نویسی میجدید آشنائی و نقد و بررسی، بهائیت، وهابیت، و زرتشت نام

 های بهائیت، وهابیّت زرتشتثبت نام دوره آشنایی و نقد و بررسی در یکی از رشته 

های علمیه کشور، اداره کل فرق و ادیان معاونت ت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزهبه گزارش روابط عمومی معاون

های های بهائیت، وهابّیت، زرتشت ویژه طالب حوزهتبلیغ ثبت نام دوره آشنایی و نقد و بررسی در یکی از رشته 

 کند:علمیه سراسر کشور )برادران وخواهران( را به صورت مجازی برگزار می

 رک الزم جهت ثبت نام:شرایط و مدا

های سفیران هدایت  واحد درسی حوزه  ۱۵۰های بلند مدت یا گذراندن ارزیابی تحصیلی حداقل پایه ششم حوزه-۱

 )خواهران(  ۲)برادران(: اتمام سطح  

 یک قطعه عکس؛ -۲

 فتوکپی صفحه اول شناسنامه؛ -۳

 یت مبلغان، ارسال شود.الزم است مدارک فوق، در همان صفحه مربوط به ثبت نام در طریق سا

با توجه به اینکه ثبت نام نهایی پس از احراز هویت داوطلبین انجام خواهد شد؛ لذا حتما مدارک مذکور را از طریق  

 فرم ثبت نام ارسال بفرمایید.

 مزایا:

 امکان حضور در هجرت بلند مدت؛-۱

 های تحقیقاتیامکان شرکت در دوره تکمیلی و پروژه ۲

 در طرح تبلیغ اینترنتی امکان عضویت -۳

 واحد درسی(  ۴تاییدیه اتمام دوره )معادل  -۴

شنبه و شب )هر شب غیر از پنج  ۲۱به مدت  ۱۳۹۵مرداد   ۳۱لغایت یکشنبه  ۱۳۹۵مرداد   ۲شروع دوره: شنبه 

 ها(جمعه

   ۲۳الی  ۲۱:  ۳۰زمان برگزاری: ساعت 

 لغایت پنج شنبه ۱۳۹۵خرداد  ۲۲شروع ثبت نام: شنبه 

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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