
نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

قبول34ب۱۵۹۸۹۷۴۸۶۲۰91.50

--ب۲۴۱۹۰۰۸۹۸۲۶87.83

21ب۳۵۹۸۹۹۷۴۰۳۵91.83

11ب۴۵۹۸۹۷۹۳۴۶۴86.67

--ب۵۵۹۸۹۷۵۲۳۰۳89.33

--ب۶۵۹۸۹۵۵۹۵۴۲86.67

--ب۷۵۹۸۰۰۰۸۳۸۱90.17

--ب۸۵۹۸۰۰۳۱۴۴۸89.00

--ب۹۴۱۹۹۴۲۹۴۲۵89.50

--ب۱۰۴۱۹۰۱۵۱۴۳۲90.33

--ب۱۱۵۹۸۹۹۳۲۳۱۶87.00

--ب۱۲۵۹۸۰۰۰۲۴۱۳89.00

--ب۱۳۵۹۸۰۰۵۲۴۳۷86.83

--ج۱۴۵۹۸۹۹۶۱۹۰۱80.67

قبول25ب۱۵۵۹۸۹۵۵۴۰۹۵89.83

لرستان

(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

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۶۵۹۸۹۹۸۳۲۱۲87.33

11ب۱۷۵۹۸۹۹۸۴۲۰۰88.67

13ب۱۸۵۹۸۹۷۸۶۳۷۹86.17

--ج۱۹۵۹۸۹۵۵۷۹۷۳84.67

--ب۲۰۵۹۸۰۲۴۷۶۸۸87.50

--ب۲۱۵۹۸۹۹۶۸۱۸۳86.50

--ب۲۲۴۱۹۹۴۲۹۴۳۳86.33

--ب۲۳۵۹۸۹۶۴۰۹۶۰86.83

--ب۲۴۵۹۸۰۰۲۴۸۶۷88.67

--ج۲۵۵۹۸۹۶۲۲۴۶۵77.50

--ج۲۶۴۱۹۰۰۲۷۷۶۶84.17

--ب۲۷۵۹۸۹۹۶۵۵۸۳85.00

11ب۲۸۵۹۸۰۰۱۵۰۰۰88.00

--ب۲۹۴۱۹۰۱۷۰۹۱۷93.17

21ب۳۰۴۸۵۹۳۵۳۴۸۱85.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۳۱۵۹۸۰۰۰۳۳۰۴87.50

--ب۳۲۵۹۸۹۹۱۳۰۲۸89.00

--ب۳۳۴۱۹۰۰۰۸۳۹۷86.17

--ب۳۴۵۹۸۹۹۶۶۲۸۸89.00

--ب۳۵۵۹۸۹۷۸۴۵۷۰88.50

--ب۳۶۵۹۸۹۹۲۵۰۹۳88.33

--ب۳۷۵۹۸۹۷۶۳۰۳۴85.17

--ج۳۸۵۹۸۹۹۳۶۲۵۷84.67

--ب۳۹۵۹۸۹۹۰۷۶۸۰91.33

21ب۴۰۵۹۸۹۹۳۳۴۲۸86.83

14ب۴۱۵۹۸۹۹۰۶۸۱۱88.33

--ج۴۲۵۹۸۹۶۰۳۱۰۱82.17

13ب۴۳۵۹۸۹۶۰۵۹۱۹90.50

22ب۴۴۴۱۹۸۶۷۶۵۸۵86.83

قبول24ب۴۵۵۹۸۹۹۶۴۳۰۷86.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

11ب۴۶۵۹۸۹۹۴۲۸۷۷88.83

11ب۴۷۵۹۸۹۹۳۰۹۵۱88.17

--ب۴۸۵۹۸۰۰۲۴۹۹۹85.75

21ب۴۹۵۹۸۹۹۶۳۹۰۴85.33

--ج۵۰۴۱۹۰۰۱۰۹۵۲84.00

--ب۵۱۴۱۹۰۱۰۱۴۶۱87.83

--ج۵۲۵۹۸۹۹۸۴۷۹۰84.83

--ب۵۳۵۹۸۹۸۲۱۳۴۴88.67

--ب۵۴۴۱۹۰۰۹۲۹۲۴89.83

--ب۵۵۴۱۹۹۶۶۱۹۳۱87.67

--ب۵۶۵۹۸۹۵۹۹۷۶۵85.83

--ب۵۷۵۹۸۹۶۴۰۵۲۸87.17

--ب۵۸۴۱۹۰۰۵۲۹۷۳88.17

--ب۵۹۵۹۸۹۷۱۸۷۱۳88.33

--ب۶۰۵۹۸۹۹۴۸۷۴۳86.17



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۶۱۰87.33

23ب۶۲۴۱۹۰۱۴۱۰۲۱90.00

--ب۶۳۵۹۸۰۰۳۲۰۴۷87.83

--ب۶۴۵۹۸۹۹۶۸۲۹۹87.00

--ب۶۵۴۱۹۰۰۰۱۷۴۰86.50

--ب۶۶۴۱۹۰۱۴۹۷۴۸87.33

11ب۶۷۵۹۸۹۶۴۲۹۴۶88.17

--ب۶۸۰90.33

--ب۶۹۰86.67

14ب۷۰۴۱۸۹۷۳۳۰۵۹88.33

13ب۷۱۴۱۸۰۰۲۴۰۷۱88.50

--ب۷۲۴۱۸۹۹۰۷۰۲۲90.67

31ب۷۳۴۱۸۰۰۵۲۰۳۲85.83

قبول53ب۷۴۴۱۸۹۸۸۶۱۱۴88.83

12ب۷۵۴۱۸۰۰۱۲۳۹۱85.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

13ج۷۶۴۱۸۹۸۷۱۸۱۸84.00

--ب۷۷۴۱۸۰۱۲۲۶۱۸86.67

--ب۷۸۴۱۸۹۸۸۵۵۹۲88.83

--ب۷۹۴۱۸۹۸۵۸۲۹۳88.83

14ب۸۰۴۱۸۰۰۸۹۵۸۰87.33

13ب۸۱۴۱۸۰۰۴۹۲۲۸88.50

قبول34ب۸۲۴۲۰۸۹۳۲۰۰۷93.83

--ب۸۳۴۱۳۳۱۴۴۲۸۷91.33

--ب۸۴۰85.17

--ب۸۵۴۲۷۰۹۶۸۹۹۰87.00

21ج۸۶۴۱۲۰۲۰۰۹۲۲84.50

--ب۸۷۴۱۳۳۱۹۰۰۴۱86.67

قبول34ب۸۸۴۱۳۳۳۴۴۶۸۵91.00

--ب۸۹۴۱۹۰۱۷۱۴۴۱85.83

--ج۹۰۵۹۸۹۹۳۶۰۰۱84.33



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۹۱۵۹۸۹۷۸۸۲۱۵87.83

21ب۹۲۴۰۷۲۸۸۶۴۷۵89.83

23ب۹۳۴۲۰۹۸۹۳۹۷۸87.83

قبولقبول44ب۹۴۰87.67

--ب۹۵۰86.33

--ب۹۶۴۱۸۹۸۹۰۸۲۰89.67

--ب۹۷۴۱۸۹۶۶۷۰۰۵90.83

--ب۹۸۴۱۸۹۷۳۱۶۵۱90.33

--ب۹۹۴۱۸۹۱۴۹۵۳۵89.00

14ب۱۰۰۴۱۸۰۱۴۲۵۳۸89.00

--ب۱۰۱۵۵۷۹۷۸۷۸۷۱87.50

--ب۱۰۲۴۱۹۹۴۶۸۸۴۶91.00

22ب۱۰۳۴۱۹۹۷۶۲۹۰۶86.50

11ب۱۰۴۴۱۹۸۹۹۲۸۶۱89.17

--ب۱۰۵۴۱۹۰۳۸۰۲۱۰90.83



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۰۶۴۱۳۳۳۳۵۰۳۱88.75

11ب۱۰۷۴۱۹۹۹۳۰۲۴۸89.00

21ب۱۰۸۴۱۹۰۲۲۹۶۷۸87.50

--ب۱۰۹۴۱۹۰۳۲۵۶۶۱85.50

--ب۱۱۰۴۱۳۲۵۹۰۱۲۷91.83

--ب۱۱۱۴۰۶۰۰۴۸۹۶۸86.00

--ب۱۱۲۴۱۸۹۳۴۰۳۴۰89.00

--ب۱۱۳۴۱۹۹۵۲۱۷۰۴90.67

--ب۱۱۴۴۱۹۹۶۸۷۹۴۷86.50

22ب۱۱۵۴۱۹۹۸۲۷۱۲۹90.00

13ب۱۱۶۴۱۹۹۹۶۴۶۷۳92.83

11ب۱۱۷۴۱۹۹۹۶۴۶۹۱91.00

12ب۱۱۸۴۱۹۸۷۴۷۱۸۰91.83

21ب۱۱۹۴۱۹۰۳۰۰۹۹۳91.67

11ب۱۲۰۵۹۸۹۸۱۴۴۶۱87.17



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

11ب۱۲۱۴۱۹۹۸۷۵۱۵۸88.33

11ب۱۲۲۴۱۹۰۲۲۳۸۵۹89.50

11ب۱۲۳۴۱۹۰۱۳۸۰۸۸88.67

21ب۱۲۴۴۱۹۸۶۹۹۷۷۱91.50

21ب۱۲۵۴۸۵۹۲۱۸۴۳۴87.00

21ب۱۲۶۴۱۹۸۶۱۰۸۱۹91.50

11ب۱۲۷۴۱۹۹۷۴۲۰۶۹88.17

--ب۱۲۸۰89.67

23ب۱۲۹۴۱۹۰۲۳۴۳۲۱89.50

11ب۱۳۰۵۹۸۰۰۱۶۴۱۴87.00

--ب۱۳۱۴۱۹۹۸۶۴۴۰۷85.17

--ج۱۳۲۴۲۱۹۸۰۲۵۵۱84.00

22ج۱۳۳۴۱۹۹۳۷۶۷۱۲84.00

--ب۱۳۴۰86.67

--ب۱۳۵۴۱۹۹۷۹۱۹۶۵86.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۳۶۴۲۱۹۸۰۵۳۶۲85.83

21ب۱۳۷۴۱۹۰۰۵۱۱۳۶93.50

--ب۱۳۸۴۱۹۹۹۶۴۹۸۳86.83

11ب۱۳۹۴۱۹۹۶۵۸۶۲۹87.33

11ب۱۴۰۴۱۹۰۲۲۳۳۱۱90.50

32ب۱۴۱۴۱۹۹۹۶۲۵۵۷93.00

--ب۱۴۲۰86.83

--ب۱۴۳۴۲۱۹۵۰۴۵۳۲87.50

--ب۱۴۴۴۲۱۰۲۲۴۷۲۳87.50

--ب۱۴۵۰85.00

قبول24ب۱۴۶۴۱۹۰۰۷۵۸۰۹89.33

--ب۱۴۷۰86.50

--ج۱۴۸۴۱۹۹۶۵۰۸۶۵78.67

--ب۱۴۹۴۱۹۰۰۶۶۹۵۸87.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۵۰۴۱۹۰۳۸۲۹۶۵85.50

11ب۱۵۱۴۱۹۹۸۸۹۶۹۸87.67

--ب۱۵۲۴۱۹۸۶۲۰۳۳۴90.83

قبول34ب۱۵۳۴۱۹۹۹۴۴۴۱۹88.83

--ب۱۵۴۴۱۹۹۹۱۱۱۱۱86.67

--ب۱۵۵۴۱۹۸۶۲۸۰۳۳85.33

--ب۱۵۶۴۱۹۹۸۳۱۹۶۷91.33

11ب۱۵۷۴۱۹۰۲۱۰۴۸۱86.67

14ب۱۵۸۴۱۹۰۰۳۶۶۱۷91.00

23ب۱۵۹۴۱۹۰۳۴۷۳۶۱90.00

--ب۱۶۰۴۱۹۹۸۹۲۷۶۱88.33

13ب۱۶۱۴۱۲۰۲۶۳۷۱۱89.17

--ب۱۶۲۵۹۰۲۳۲۴۷۹86.33

قبول34ب۱۶۳۴۱۹۹۹۷۰۲۶۶87.83



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۶۴۴۰۷۳۵۲۴۸۸۷88.50

--ج۱۶۵۰76.50

--ب۱۶۶۰91.00

--ب۱۶۷۰85.83

--ب۱۶۸۰87.83

22ب۱۶۹۴۱۹۹۹۰۵۳۱۶93.50

12ب۱۷۰۵۹۸۰۰۱۰۹۹۸87.00

--ب۱۷۱۴۱۹۹۶۳۹۲۱۷85.83

34ج۱۷۲۵۹۸۹۶۲۹۷۳۷83.17

--ج۱۷۳۴۰۶۰۹۳۲۰۵۱83.83

--ب۱۷۴۴۰۶۰۰۶۶۶۹۹90.00

11ب۱۷۵۴۰۶۰۹۶۲۷۹۱88.33

--ب۱۷۶۰91.17

41ب۱۷۷۴۰۶۰۰۳۸۷۵۱90.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۷۸۴۰۶۰۹۳۶۲۲۷86.00

--ب۱۷۹۴۰۷۲۸۸۰۵۴۱86.17

21ج۱۸۰۴۰۶۲۸۳۴۵۴۵84.50

11ب۱۸۱۴۰۶۰۴۳۸۷۲۳88.83

21ب۱۸۲۰88.83

قبول24ب۱۸۳۰89.67

--ب۱۸۴۴۱۲۰۵۵۶۸۷۵90.83

32ب۱۸۵۰85.00

--ج۱۸۶۰84.33

--ب۱۸۷۴۲۰۰۸۰۶۸۱۹90.83

--ب۱۸۸۴۰۶۰۵۰۳۰۱۰92.33

31ب۱۸۹۴۰۶۰۶۵۸۱۸۹90.33

--ب۱۹۰۰87.50

قبول24ب۱۹۱۴۱۸۰۱۱۱۱۱۱88.00

قبول42ب۱۹۲۴۰۶۰۱۷۵۲۶۹90.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۹۳۴۸۵۹۳۵۹۹۷۲89.67

11ب۱۹۴۶۱۲۰۰۰۵۷۱۴91.17

--ب۱۹۵۴۰۷۲۸۹۹۱۵۱91.00

--ب۱۹۶۰86.17

--ب۱۹۷۴۸۵۹۸۴۴۸۹۰88.33

11ب۱۹۸۴۸۵۹۹۷۱۱۵۹88.33

قبولقبول44ب۱۹۹۶۱۳۹۹۷۵۰۷۷88.67

--ب۲۰۰۰85.67

--ب۲۰۱۰89.50

--ج۲۰۲۰84.00

--ب۲۰۳۰86.50

--ب۲۰۴۴۱۸۹۸۸۳۶۹۷88.50

--ب۲۰۵۰87.50

21ب۲۰۶۴۱۸۰۱۷۰۷۴۴85.00

--ب۲۰۷۴۱۹۰۲۹۵۴۹۳87.17

--ب۲۰۸۴۱۹۹۹۶۰۱۱۲86.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۲۰۹۴۱۹۹۳۰۲۷۵۱85.17

--ب۲۱۰۴۱۹۹۹۰۶۷۵۴86.50

14ب۲۱۱۴۱۹۹۹۶۷۵۶۷87.67

11ب۲۱۲۴۱۹۰۲۵۶۲۹۳90.67

قبول34ب۲۱۳۴۱۹۹۷۳۵۷۲۰92.83

--ب۲۱۴۴۱۹۹۹۲۳۷۱۳86.67

قبول24ب۲۱۵۴۱۹۹۹۶۲۵۸۱85.50

32ب۲۱۶۴۱۹۰۰۸۵۹۷۹86.83

--ب۲۱۷۴۱۲۰۰۴۸۷۳۱88.00

--ب۲۱۸۰93.00

--د۲۱۹۰74.67

--ب۲۲۰۴۰۷۳۳۴۰۸۹۱90.00

--ب۲۲۱۴۰۶۰۷۲۴۲۹۷90.83

--ب۲۲۲۰88.33

--ب۲۲۳۰86.83



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

21ب۲۲۴۴۰۷۳۱۷۸۷۹۲88.67

11ب۲۲۵۴۰۶۰۶۸۴۰۰۷90.83

قبولقبول44ب۲۲۶۴۰۷۱۴۰۴۰۶۱91.17

--ج۲۲۷۴۰۷۳۳۴۷۳۸۱77.33

--ب۲۲۸۴۰۶۰۳۶۹۵۸۶86.83

--ب۲۲۹۵۹۸۹۹۰۷۶۸۰88.67

23ب۲۳۰۴۲۰۰۱۵۹۰۸۲94.33

--ب۲۳۱۴۲۱۰۰۷۶۹۵۳93.00

--ب۲۳۲۰90.67

--ب۲۳۳۰85.33

--ج۲۳۴۰84.33

--ب۲۳۵۴۱۹۹۹۷۰۵۷۶85.67

--ب۲۳۶۰93.50

--ب۲۳۷۵۹۸۰۰۴۰۵۵۲93.00

11ب۲۳۸۰91.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

لرستان

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۲۳۹۵۹۸۹۶۴۱۴۰۰91.50

--ب۲۴۰۵۹۸۹۷۱۵۹۳۵90.17

۲۴۱22

۲۴۲44

۲۴۳4-

۲۴۴11

۲۴۵31

۲۴۶33

۲۴۷12

۲۴۸24

۲۴۹24

۲۵۰11


