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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[

 

 سازمان تبلیغات اسالمی ]برگرفته از سایت:[

 ١۳۸۹آذر  ١٢ ]تاریخ:[

 

 برگزار شد کارگاه آموزشي معلمان معارف مناطق ویژه خراسان جنوبي 

کارگاه آموزشي معلمان معارف اسالمي و مربیان پرورشي مناطق ویژه خراسان جنوبي در محل اداره کل تبلیغات 

 اسالمي استان برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبلیغات اسالمي خراسان جنوبي، مسئول امور فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات 

مطلب اظهار داشت: این دوره آموزشي همزمان با دهه مبارکه والیت و بصیرت و با هدف اسالمي استان با بیان این 

ارتقاء بینش علمي معلمان و مربیان پرورشي در زمینه پاسخ به شبهات و القائات دیني پیرامون مسأله والیت و غدیر و 

 فرقه ضاله وهابیت برگزار شد.

نفر از معلمان و مربیان پرورشي استان   ١۰۰یک روزه، تعداد احمد فنودي با بیان اینکه در این دوره آموزشي 

حضور داشتند، خاطرنشان کرد: تدریس این دوره را استاد حجت االسالم حسن ضیاء توحیدي از اساتید برجسته حوزه 

 علمیه قم بر عهده داشت. 

مل کتاب هاي غدیر، وي اذعان داشت: در این دوره آموزشي به هر یک از شرکت کنندگان، یک بسته فرهنگي شا

مربوط به پاسخ به شبهات وهابیت  cdتجلي گاه والیت، غدیر شناسي و پاسخ به شبهات به همراه نرم افزار موال و 

 اعطا شد. 

کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسالمي استان همچنین از برگزاري دوره نقد بهائیت در شهرستان هاي  

مان نقد بهائیت در دانشگاه بیرجند در هفته جاري خبر داد و افزود: این دوره آموزشي بیرجند و بشرویه و کارگاه گفت

 با حضور معلمان معارف و روحانیون و اقشار فرهنگي تأثیرگذار منطقه برگزار خواهد شد. 

 برگزار شد.  ۸۹آذر  ۳این کارگاه آموزشي، چهارشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوربه نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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