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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[

 

 خبرگزاری رسا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴خرداد   ۵ ]تاریخ:[

 

 با موضوع فرقه ضاله بهائیت؛

 شودمازندران برگزار می دوره تربیت مربی فرق و مذاهب در 

معاون تبلیغ حوزه علمیه مازندران از برگزاری دوره تربیت مربی فرق و مذاهب در استان خبر   –خبرگزاری رسا 

 داد. 

حجت االسالم لطیف صادقی، معاون تبلیغ حوزه علمیه مازندران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در ساری  

 ق و مذاهب ویژه اساتید حوزه علمیه استان خبر داد. از برگزاری دوره تربیت مربی فر

های آموزشی فرق و مذاهب برگزار منظور تربیت مربی کالس وی با بیان این که این دوره آموزشی دو روزه به

 نفر از اساتید مدارس علمیه مازندران در این دوره آموزشی شرکت خواهند کرد.  ۴۰خواهد شد، افزود:  

یه مازندران با اشاره به این که این دوره آموزشی دورزه ]دو روزه[ هفتم و هشتم خرداد در  معاون تبلیغ حوزه علم

)ع( برگزار خواهد شد، بیان داشت: حجت االسالم روزبهانی، مدیر گروه فرق و  یمدرسه علمیه امام حسن عسکر

فرقه ضاله بهائیت را برای شرکت ترین مطالب و مباحث مربوط به مذاهب حوزه علمیه و اساتید مجرب این حوزه مهم

 کنندگان در این دوره آموزشی تبیین خواهد کرد. 

ساعت آموزشی است، ادامه   ۱۶حجت االسالم صادقی با بیان این که این دوره آموزشی به صورت کارگاهی و در 

وم نیز در آینده داد: این کارگاه آموزشی در دو مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول در خرداد ماه و مرحله د

 شود.نزدیک برگزار می

معاون تبلیغ حوزه علمیه مازندران با بیان این که در پایان دوره گواهینامه به اساتید شرکت کننده اعطاء خواهد شد،  

بیان داشت: روحانیان شرکت کننده به عنوان اساتید فرق و مذاهب در مدارس علمیه استان به کار گرفته خواهند شد.  

 ۱ ب/۳۰۲ ت/۹۵۰/

 

 

 

 

 

 

 

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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