
نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

44الف۱۸۸۹۹۶۴۸۲۳96.92

--الف۲۸۸۹۹۴۴۳۲۶96.92

34الف۳۶۴۰۴۲۵۱۸۶96.83

11الف۴۶۴۰۵۵۷۷۱۶96.75

12الف۵۵۶۳۰۰۴۶۴۴۶96.58

11الف۶۸۸۹۰۲۵۰۹۶96.17

33الف۷۶۴۰۰۹۸۹۱۶95.67

21الف۸۸۸۰۰۶۸۵۶۶95.50

--الف۹۸۸۰۱۲۸۲۴۰95.42

--الف۱۰۸۸۰۲۱۳۳۷۱95.33

41الف۱۱۸۸۸۴۱۹۸۴۸95.33

14الف۱۲۸۸۹۸۵۱۵۷۳95.33

12الف۱۳۸۸۹۹۴۸۸۲۸95.33

42الف۱۴۶۵۲۹۹۲۳۲۵۱95.33

23الف۱۵۹۱۹۹۵۳۶۹۷95.30

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

43الف۱۶۶۵۱۷۸۹۲۱۴95.28

12الف۱۷۶۴۰۴۲۹۳۳۵95.18

23الف۱۸۳۶۲۱۷۷۴۸۷۴95.10

22ب۱۹۳۶۲۱۸۷۴۷۰۴94.92

12ب۲۰۶۵۲۷۶۳۰۹۱94.58

--ب۲۱۹۲۰۴۲۱۲۳۷94.58

11ب۲۲۹۲۲۷۷۸۶۶۳94.50

14ب۲۳۶۵۲۹۷۰۳۹۶۹94.50

12ب۲۴۶۴۰۲۶۱۳۲۹94.50

41ب۲۵۳۶۱۰۴۶۴۳۴۸94.08

--ب۲۶۴۲۰۸۱۸۲۱۷۲93.92

23ب۲۷۸۸۹۸۶۰۲۸۹93.92

--ب۲۸۷۹۳۵۸۶۴۹۶93.50

24ب۲۹۸۵۰۰۸۹۴۵۱93.17

11ب۳۰۶۴۰۳۲۷۹۹۰93.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

12ب۳۱۸۸۰۱۸۰۰۳۱92.25

12ب۳۲۸۸۰۲۲۷۰۴۴92.17

14ب۳۳۶۵۲۰۰۰۰۵۹۰91.92

41ب۳۴۶۴۰۲۶۱۴۵۰91.58

--ب۳۵۶۵۱۲۱۱۷۸۶91.58

--ب۳۶۸۸۰۲۳۹۰۲۶91.50

22ب۳۷۸۸۰۱۷۹۶۷۸91.25

24ب۳۸۶۵۲۹۹۷۴۴۵۸91.25

--ب۳۹۸۸۹۴۱۶۶۸۰91.08

11ب۴۰۸۸۰۱۲۲۸۳۸91.00

12ب۴۱۶۴۰۳۴۳۴۲۲90.42

14ب۴۲۸۸۰۰۲۶۵۳۷90.25

21ب۴۳۸۸۹۹۰۷۱۵۳90.25

43ب۴۴۸۸۰۱۰۱۶۶۰89.67

42ب۴۵۶۵۳۲۲۷۸۲۵89.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۴۶۶۵۳۲۰۳۰۵۵89.04

11ب۴۷۸۸۰۰۸۴۹۰۱88.67

13ب۴۸۶۴۰۴۱۸۷۸۳88.08

22ب۴۹۸۵۹۹۱۷۲۱۵88.08

13ب۵۰۶۴۰۳۷۶۰۲۹87.92

24ب۵۱۸۸۰۱۵۷۲۶۷87.17

--ب۵۲۶۵۳۲۷۱۷۲۷86.83

14ب۵۳۸۸۰۲۱۹۷۰۱86.67

11ب۵۴۶۴۰۲۹۵۳۹۸86.33

12ب۵۵۸۸۹۸۶۲۲۰۶85.58

12ب۵۶۶۴۰۱۸۸۰۱۱85.42

21ب۵۷۶۵۳۱۷۵۸۶۸85.42

11ب۵۸۳۶۱۰۵۹۹۷۹۰85.33

--ج۵۹۸۸۰۱۵۱۱۵۳84.92

12ج۶۰۸۸۹۰۵۵۳۰۰82.92



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

32ج۶۱۸۵۹۹۰۱۳۸۶82.75

--ج۶۲۸۸۸۸۸۲۵۶۴81.67

22ج۶۳۸۸۰۰۳۴۹۷۱81.42

--ج۶۴۶۵۳۱۴۹۶۶۲81.08

24ج۶۵۸۸۹۸۶۱۲۱۸80.92

--ج۶۶۸۵۰۰۸۹۸۵۹80.92

31ج۶۷۸۸۹۰۸۴۱۲۲78.75

--ج۶۸۶۴۰۰۵۵۴۰۰78.50

--ج۶۹۶۴۰۴۶۱۳۹۵78.42

13ج۷۰۹۲۱۰۶۵۳۱۰78.17

11ج۷۱۵۶۳۰۰۶۴۸۵۱78.17

--ج۷۲۸۸۹۸۵۵۰۱۳77.42

11ج۷۳۶۴۰۲۷۴۲۴۲77.17

--ج۷۴۶۴۰۴۶۹۵۶۶77.00

23ج۷۵۶۴۰۲۲۵۶۸۳76.58



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

12ج۷۶۸۸۰۱۷۶۹۶۲75.83

--ج۷۷۵۲۳۹۹۶۰۸۲۸75.50

33ج۷۸۶۴۰۵۷۴۲۳۸75.45

32ج۷۹۸۸۹۸۶۱۷۴۹75.33

--ج۸۰۶۴۰۱۰۹۵۴۳75.32

11ج۸۱۶۴۰۳۴۲۶۰۴75.30

11ج۸۲۶۴۰۲۲۴۷۸۴75.27

32ج۸۳۶۴۰۳۱۴۹۱۰75.26

44ج۸۴۸۸۰۱۹۷۴۴۷75.25

--ج۸۵۸۸۹۹۵۳۳۴۱75.24

11ج۸۶۶۴۰۱۹۹۹۱۷75.15

11ج۸۷۶۴۰۴۵۸۱۶۵75.12

--ج۸۸۶۴۰۰۱۲۱۲۴75.08

--ج۸۹۷۰۳۶۸۷۹۰۵75.07

--ج۹۰۶۴۰۰۵۴۷۴۹75.07



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

13ج۹۱۸۸۹۹۵۱۰۵۵75.06

14ج۹۲۶۵۲۵۲۳۳۷۴75.05

--ج۹۳۸۸۰۱۶۷۰۳۳75.05

--ج۹۴۶۴۰۳۹۷۴۹۲75.04

--ج۹۵۸۸۰۰۸۵۳۹۸75.04

--ج۹۶۸۸۹۸۹۳۲۵۱75.03

--ج۹۷۶۴۰۴۱۷۲۲۱75.00

--ج۹۸۸۸۰۰۲۳۳۰۹75.00

44ج۹۹۵۲۳۹۹۷۰۳۸۶75.00

31ج۱۰۰۶۴۰۲۷۸۲۸۰75.00

14د۱۰۱۸۸۰۱۵۶۹۹۶60.42

--د۱۰۲۸۸۰۱۳۸۰۷۶57.08

--د۱۰۳۶۵۳۱۲۰۲۸۱55.83

--د۱۰۴۶۴۰۱۱۷۱۹۸53.83

13د۱۰۵۶۴۰۲۴۵۹۶۱52.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--د۱۰۶۸۸۹۸۳۱۲۱۱52.42

--د۱۰۷۶۴۰۲۸۸۱۷۰52.08

14د۱۰۸۸۸۰۲۷۸۳۹۰51.92

42د۱۰۹۸۸۰۰۹۶۴۴۶51.33

--د۱۱۰۸۸۰۱۵۹۵۵۳51.00

22ه۱۱۱۷۰۳۷۶۳۴۰۷49.50

--ه۱۱۲۶۴۰۴۲۰۸۴۲48.17

13ه۱۱۳۸۸۹۰۷۹۶۶۸46.67

12ه۱۱۴۸۸۰۱۰۷۰۱۴43.33

--ه۱۱۵۶۴۰۲۶۵۵۰۲42.25

--ه۱۱۶۶۴۰۰۷۷۵۷۹38.42

--ه۱۱۷۶۴۰۲۹۱۴۴۹38.17

--ه۱۱۸۸۸۰۲۲۵۱۹۱37.92

--ه۱۱۹۰37.92

--ه۱۲۰۶۴۰۰۱۷۸۴۳37.08



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۱۲۱۶۴۰۱۶۹۹۸۸36.42

--ه۱۲۲۰36.08

--ه۱۲۳۸۸۹۸۶۰۵۸۰35.25

--ه۱۲۴۰30.42

--ه۱۲۵۸۸۹۴۲۴۹۶۹29.17

--ه۱۲۶۰29.17

--ه۱۲۷۸۸۰۲۳۸۰۱۱28.75

--ه۱۲۸۸۸۰۲۰۴۸۲۶26.25

--ه۱۲۹۰24.46

14ه۱۳۰۸۸۹۸۷۰۶۸۳23.33

--ه۱۳۱۸۸۹۸۸۶۹۶۲23.33

--ه۱۳۲۰23.33

--ه۱۳۳۹۲۴۲۷۷۰۲۵23.08

--ه۱۳۴۸۸۰۰۶۵۶۷۲22.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

21ه۱۳۵۶۴۰۵۶۲۵۰۷21.42

--ه۱۳۶۶۴۰۴۳۵۴۰۸20.42

--ه۱۳۷۸۸۰۰۲۸۸۸۲20.42

--ه۱۳۸۳۶۲۰۹۶۹۸۸۴17.50

--ه۱۳۹۸۸۰۱۷۶۷۳۳14.58

--ه۱۴۰۸۸۰۲۷۶۶۲۲14.58

--ه۱۴۱۰13.75

--ه۱۴۲۰13.67

--ه۱۴۳۸۸۰۲۷۲۱۲۰11.67

--ه۱۴۴۰11.67

--ه۱۴۵۶۴۰۱۸۵۴۷۹8.75

--ه۱۴۶۸۳۹۹۳۷۰۸۳8.75

--ه۱۴۷۸۸۰۱۶۸۱۹۶8.75

--ه۱۴۸۸۸۸۴۷۵۵۰۰8.75



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۱۴۹۰8.75

--ه۱۵۰۹۲۳۷۵۷۳۴۱5.83

--ه۱۵۱۰5.83

--ه۱۵۲۰5.83

--ه۱۵۳۸۸۰۱۱۱۳۰۵5.75

--ه۱۵۴۶۴۰۴۷۴۹۲۶2.92

--ه۱۵۵۶۴۰۵۹۸۶۰۹2.92

--ه۱۵۶۸۵۰۰۰۱۴۴۷2.92

--ه۱۵۷۸۸۰۰۶۷۹۱۸2.92

--ه۱۵۸۳۶۲۱۲۲۳۱۶۹2.92

--ه۱۵۹۵۲۳۰۰۹۱۳۶۹2.92

--ه۱۶۰۶۵۲۶۸۸۸۴۹۷2.92

--ه۱۶۱۰2.92

--ه۱۶۲۰2.92



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

خراسان جنوبی

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۱۶۳۰2.08

--ه۱۶۴۸۸۰۰۱۱۸۱۵0.00

--ه۱۶۵۸۸۰۳۳۷۰۵۲0.00

25ه۱۶۶۰0.00

41ه۱۶۷۰0.00

11ه۱۶۸۰0.00


