
نمره نهایی

(از 100)

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(از 5)

مدیریتی

(از 5)

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

33ه1387403353825.00

--ه2380082924124.83

--ج3386111880776.42

--ه440401795791.67

قبول24ب5387391010189.17

11ج6386073894183.58

--ب7387548559989.17

11ب8324077810688.33

--ه938601758741.67

22الف10386050645598.67

--ج11587002471481.42

--ه1239922596177.50

41ب13397966553487.00

33الف14392016858599.17

11الف15393281114399.17

14ب16386000472791.21

قبول42ب17395019057094.67

11د18386013279263.67

همدان

نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی(مرحله اول)

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش



نمره نهایی

(از 100)

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(از 5)

مدیریتی

(از 5)

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

همدان

نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی(مرحله اول)

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ج19386080573884.58

--ه2038607630082.00

12الف21379026291996.83

--ه22387591047847.58

قبول43ب23387565036090.92

--ه24502961656115.75

33الف25386042439499.92

--ه26387120856622.58

--ه2738752721100.00

--ب28395026128187.92

--ه29386077265117.75

--ه3040511112968.50

31الف31321615182100.08

--ه32386065338522.83

--الف33386074645696.08

--الف34387393739598.17

22الف353871429767102.50

--الف36405193135896.92



نمره نهایی

(از 100)

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(از 5)

مدیریتی

(از 5)

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

همدان

نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی(مرحله اول)

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه37393456708844.83

قبولقبول44ب38356034703993.67

--الف39387332649396.58

--د4038519568073.42

32د41405205768659.13

--ب42405111301994.67

--ه4338607523916.33

قبولقبول44ب44387270534289.00

22الف45387404275898.67

11ب46404009207493.67

--ب47405178800893.67

--ج48587995795084.92

قبول مشروط32الف493962527710101.50

--ه50386099429824.08

--ب51386075136094.00

--ج52387549667177.50

--د53405170092572.92

11ج54386101877282.08



نمره نهایی

(از 100)

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(از 5)

مدیریتی

(از 5)

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

همدان

نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی(مرحله اول)

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه5538743833840.00

قبول24الف56387442190296.83

--ه5738603311240.00

--ج58386133291478.17

--ه59377013652747.50

--ه60387134736120.25

قبول42الف61387452233499.25

--ه62404012553312.42

قبولقبولقبول45الف633962803645103.83

32ب64584995261687.67

23ب65397004377886.50

قبول35الف66387568759099.50

--الف67387552722495.33

--ه6838715236820.00

33ب69647994277991.58

قبول25ب70387553639893.67

--ه7138610251832.00

--ه7240002580950.00



نمره نهایی

(از 100)

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(از 5)

مدیریتی

(از 5)

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

همدان

نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی(مرحله اول)

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

22ب73397004748191.67

--ه74387397252212.04

43ج75404025739178.33

--ب766548346487.00

--ه7740514607387.50

22ج78386008801778.00

--ه79386099867617.83

--الف80386005782097.92

33ب81386019117994.88

--ه82386021167643.33

14د83386101109374.54

--ب84401012402490.50

--ب85387584690785.58

--ب86386027599285.67

--ج87403192062878.08

قبول24ب88386037535093.00

11الف89386083385598.58

14ه90399212020130.17



نمره نهایی

(از 100)

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(از 5)

مدیریتی

(از 5)

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

همدان

نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی(مرحله اول)

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--د91386034660153.67

--ه9239206185642.50

--ه9339802410687.50

--ب94387515967587.75

--الف95401141164797.75

--ه9639206162350.00

--ه9737902189010.00

--ب98380167088093.13

31ه99380082934720.33

قبول25ب100405065379690.33

--ه101386085186114.67

11ب102386026282392.17

--ب103405147743690.88

11الف104386024727197.08

22الف105387474232696.50

--ه106387352678617.50

11د107387578418973.67

--ه108387519627935.42



نمره نهایی

(از 100)

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(از 5)

مدیریتی

(از 5)

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

همدان

نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی(مرحله اول)

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه109401173485320.83

--د110386029037154.50

32ب111386086154991.42

11ه112404003262432.08

11ب113647974606685.42

--ه114386081880513.67

--ه115405190692229.17

--ب116393390075193.96

--الف1173801798674100.00

21ج118386100955278.67

قبول35الف119008360379495.33

--د120386132631073.13

--ب121386053106991.42


