
نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

--ب۱۴۲۵۱۱۴۸۳۱۲88.42

11ج۲۴۲۲۰۰۹۵۱۷۹82.42

--ب۳۶۰۰۹۹۳۰۸۷۱90.08

--ب۴۴۲۳۱۳۳۴۸۳۸87.00

--ب۶۴۲۵۱۱۲۷۸۳۷85.75

--ب۷۴۲۲۰۲۸۳۳۲۳85.75

--ج۹۴۲۳۱۷۷۷۹۹۳75.75

--ج۱۰۴۲۵۰۲۰۴۴۹۹75.75

قبولقبول45ب۱۱۴۲۵۰۲۰۴۴۹۹87.67

--ه۱۲۴۲۲۰۱۸۲۸۹۶0.00

--ه۱۳۴۲۳۱۸۹۵۲۰۱0.00

--ه۱۴۴۲۵۱۰۴۵۶۱0.00

قبول42ب۱۵۴۲۲۰۰۲۳۵۴۲89.83

--ه۱۶۴۲۲۰۱۴۲۲۱۵0.00

11ج۱۷۴۲۲۰۲۰۰۰۵۳80.08

کهگیلویه و بویراحمد

(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

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

14د۱۸۲۳۸۰۱۸۸۸۲۳64.92

--د۱۹۴۲۲۰۰۱۱۷۱۴61.83

--ه۲۰۴۲۵۱۱۴۴۹۱۰0.00

--ه۲۱۶۶۰۹۳۹۵۴۷۰0.00

--ه۲۲۴۲۲۰۱۳۸۳۲۳0.00

--ج۲۳۴۲۴۰۰۸۳۰۴۴79.75

--ه۲۴۵۹۹۹۹۳۷۰۵۱0.00

--ه۲۵۵۹۹۹۹۳۰۸۵۵0.75

--ه۲۶۴۲۶۹۸۴۲۷۸۴0.00

--ب۲۷۴۲۵۱۲۸۳۱۴۷91.92

--ج۲۸۴۲۴۰۰۵۹۷۱۲80.58

--ب۲۹۱۸۶۱۷۸۱۸۳۰94.75

13ه۳۰۴۲۶۰۰۰۶۰۲۹0.00

--ه۳۱۴۲۶۹۸۶۱۷۲۱0.00

--ه۳۲۵۹۹۹۹۳۰۸۵۵0.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ج۳۳۴۲۲۰۳۳۸۴۸۹77.42

--ه۳۴۵۹۹۹۸۰۷۳۳۶0.00

--ب۳۵۴۲۵۰۹۳۵۷۸۶86.58

11ب۳۷۴۲۴۰۰۶۹۰۱۷90.50

قبول34ب۳۸۴۲۵۱۲۹۶۸۹۳90.17

--ب۳۹۱۸۶۱۵۲۷۳۶۵93.25

11ب۴۰۴۲۵۱۱۹۲۸۱۸85.33

--الف۴۱۵۹۹۹۹۴۴۹۷۱95.00

--ب۴۲۵۹۹۹۹۳۴۵۵۴93.08

--ج۴۳۴۲۵۰۶۳۱۱۹۲83.25

12ب۴۴۴۲۴۰۱۴۰۶۴۱91.42

--ب۴۵۵۹۹۰۰۰۰۸۴۷90.17

--ب۴۶۵۹۹۹۹۵۱۶۰۷90.08

--ه۴۷۴۲۴۰۴۲۴۱۸۶0.00

--ه۴۸۵۹۹۹۵۶۱۶۹0.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۴۹۴۲۳۲۲۱۲۳۴۵92.33

--ه۵۰۴۲۶۹۸۰۰۵۶۹0.00

--ه۵۱۴۲۵۱۳۰۱۲۶۹0.00

--ج۵۲۵۹۹۹۹۳۵۷۷۶78.92

11ب۵۳۵۹۹۰۰۱۹۹۱۲91.08

--ه۵۴۴۲۵۱۱۰۷۲۹۲0.00

--ب۵۵۴۲۴۰۲۹۲۸۷۵88.08

--ب۵۶۴۲۴۰۰۰۰۱۱۴88.58

13ب۵۷۴۲۴۰۲۴۴۴۲۰91.67

12ب۵۸۴۲۴۰۱۷۹۶۶۱90.17

--ب۵۹۴۲۵۱۲۷۵۷۸۰88.50

12ب۶۰۴۲۴۰۳۵۲۳۲۰89.17

--ج۶۱۵۹۹۰۰۹۲۱۹۹80.08

14د۶۲۴۲۴۰۰۷۲۵۴۹66.17

--ج۶۳۴۲۵۱۲۶۸۱۱۳83.25



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

13ب۶۴۴۲۲۰۴۶۸۵۹۵93.08

--ه۶۵۴۲۵۱۱۰۲۵۱۷0.00

--ه۶۶۴۲۵۱۳۰۸۱۹۰0.00

13ب۶۷۴۲۵۱۰۸۷۲۵۹94.25

14ب۶۸۴۲۵۱۲۹۲۹۳۶91.25

--ه۶۹۴۲۲۰۵۴۰۵۳۹0.00

--ب۷۰۵۹۹۹۹۸۳۰۰۲85.67

--ب۷۱۴۲۶۰۰۱۰۲۷۱93.58

--ج۷۲۵۹۹۹۹۸۸۶۷۵81.83

--ب۷۳۴۲۵۰۰۵۹۱۴۶92.83

12ب۷۴۵۹۹۰۰۱۱۰۰۸88.17

41ب۷۵۴۲۶۹۶۲۴۶۴۷93.33

--ج۷۶۵۹۹۹۹۶۱۰۲۵84.08

--ه۷۷۵۹۹۹۹۱۲۵۷۱0.00

--ب۷۸۵۹۹۹۹۴۹۵۰۵92.67



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۷۹۴۲۶۹۹۲۳۸۷۳0.00

--ج۸۰۴۲۴۰۳۵۸۲۷۲81.83

--ه۸۱۴۲۲0.00

--ه۸۲۲۳۹۱۹۳۵۸۵۴0.00

12ب۸۳۵۹۹۹۹۴۹۹۷۱87.33

11ب۸۴۴۲۲۰۱۹۰۷۰۸87.67

--ب۸۵۴۲۴۰۳۹۳۸۴۱93.17

--ه۸۶۴۲۴۰۳۹۳۸۴۱0.00

--ه۸۷۴۲۵۱۲۵۲۱۷۹0.00

22ب۸۸۵۹۹۹۹۴۶۵۷۳91.75

--ب۸۹۴۲۴۰۱۷۰۹۰۷86.00

14ب۹۰۶۰۰۰۰۷۹۷۵۳92.08

--ب۹۱۵۹۹۰۰۳۴۵۹۸88.33

--ه۹۲۴۲۵۱۲۹۴۱۴۹0.00

--ب۹۳۴۲۲۰۵۶۳۷۰۹87.75



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ج۹۴۴۲۲۰۱۲۵۸۸۴83.33

--ه۹۵۴۲۵۱۱۲۶۰۲۵0.00

--ب۹۶۴۲۵۰۹۴۳۳۷۲85.75

--ه۹۷۴۲۳۰۶۸۵۴۸۳0.00

--ه۹۸۶۰۰۰۰۲۷۴۱۹0.00

--ب۹۹۴۲۵۱۲۰۵۱۰۳91.25

--ه۱۰۰۴۲۳۱۵۵۶۰۴۰0.00

--ج۱۰۱۴۲۲۰۰۴۰۸۴۶79.42

--ه۱۰۲۴۲۴۰۳۴۰۱۲۸0.00

--ه۱۰۳۴۲۵۱۲۴۵۷۷۶0.00

--ب۱۰۴۴۲۳۱۴۲۱۴۶۳88.50

--ه۱۰۵۴۲۴۰۲۳۰۲۲۵0.00

--ج۱۰۶۴۶۶۹۸۱۹۲۰۸76.00

--ب۱۰۷۵۹۹۹۹۶۶۷۱۱92.33

--ب۱۰۸۴۶۶۰۱۳۹۸۸۳92.08



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۱۰۹۴۲۵۰۷۶۰۹۹۵0.00

--ه۱۱۰۴۲۲۰۲۳۱۷۹۱0.00

--ب۱۱۱۵۹۹۰۰۴۷۱۵۰89.08

--ب۱۱۲۶۰۰۹۹۶۱۶۰۲89.83

قبولقبول55الف۱۱۳۱۶۰۲۳۶۲۶۶۱95.42

--ب۱۱۴۴۲۵۱۲۴۹۵۹۳90.67

--ب۱۱۵۴۲۳۲۰۱۷۱۳۵88.08

12ب۱۱۶۴۲۳۱۶۹۹۴۲۹88.58

14ب۱۱۷۴۲۲۰۳۷۴۳۴۴۵93.33

قبول43الف۱۱۸۴۲۲۰۰۷۵۶۶۱95.00

--ب۱۱۹۴۲۲۰۶۳۵۵۸۶87.67

32الف۱۲۰۴۲۲۰۲۷۶۰۹۲96.58

--ج۱۲۱۴۲۳۰۴۹۲۴۴۸81.75

--ب۱۲۲۴۲۲۰۴۴۱۹۵۶90.42

12الف۱۲۳۴۲۲۰۲۴۲۰۴۱95.42



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۲۴۵۹۹۰۰۰۸۸۵۶93.50

--ه۱۲۵۶۰۰۰۰۶۷۴۹۶0.00

--ب۱۲۶۴۲۴۰۰۵۷۸۷۶88.83

--ب۱۲۷۴۲۴۰۰۳۳۰۲۰88.67

--د۱۲۸۰70.42

--ه۱۲۹۰0.00

44ه۱۳۰۰0.00

11ب۱۳۱۰89.67

--ب۱۳۲۰89.33

قبول24ب۱۳۳۰92.67

--ب۱۳۴۰85.33

--ب۱۳۵۰90.33

قبولقبول44ب۱۳۶۰87.00

--ج۱۳۷۰81.58



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

کهگیلویه و بویراحمد

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

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۳۸۰88.08

قبول43ب۱۳۹۰89.08

44ج۱۴۰۰81.58

--ب۱۴۱۰89.42

قبولقبول44ب۱۴۲۰88.58

--ب۱۴۳۰90.00

۱۴۴۰0.00041


