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 باسمه تعالی
 

 اکثریت قاطع نمایندگان ادوار سراسر کشور در مجلس شورای اسالمی لیست

 از سراسر کشور 0011بیانیه حمایت از آیت اهلل رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری  هامضا کنند
 

 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 خراسان جنوبی بیرجند درمیان خوسف ابراهیمی حسین  .1

 خوزستان شوشتر ـ گتوند ابراهیمی سید محمد سادات  .2

 گلستان علی آباد کتول ابراهیمی علی اصغر  .3

 گلستان , رامیانآزاد شهر  ابراهیمی علیرضا  .4

 اصفهان خمینی شهر ابطحی سید محمود  .5

 تهران تهران ابوترابی فرد حسن محمد سید  .6

 لرستان پلدختر ابولفتحی علی  .7

 خوزستان خرمشهر احمد نژاد سید لفته  .8

 کردستان کردستان نژاد احمد عبدالکریم  .9

 ایالم دهلران احمدی علی محمد  .11

 اردبیل گرمی احمدی فیروز  .11

 البرز کرج احمدیه    .12

 تهران تهران اختری عباسعلی  .13

 اصفهان اصفهان اخوان    .14

 مازندران قائم شهر , سوادکوه, جویبار ادیانی سید علی  .15

 سیستان و بلوچستان ایرانشهر و سرباز و دلگان اربابی محمد سعید  .16

 فارس جهرم ارجمند سید جمال الدین  .17

 اصفهان اصفهان اژه ای    .18

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی استکی فریدون  .19

 اصفهان اصفهان استکی    .21

 سیستان و بلوچستان سراوان اسحاق مدنی مولوی محمد  .21

 خراسان رضوی و باخرزتربت جام، تایباد  اسداللهی غالمرضا  .22

 خراسان رضوی کاشمر،بردسکن و خلیل آباد اسماعیل نیا محمد  .23

 فارس خرامه, سروستان، کوار اسماعیلی داریوش  .24

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی اسماعیلی غفار  .25

 زنجان زنجان وطارم اسماعیلی محمد  .26

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی اعزازی ضیاء اهلل  .27
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 تهران تهران افتخاری الله  .28

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی افخمی شهروز  .29

 مازندران نوشهر, چالوس,کالردشت افرازیده سید فرج اهلل  .31

 فارس داراب , زرین دشت افشاری سید مهدی  .31

 خراسان جنوبی نهبندان  سربیشه افضلی نظر  .32

 البرز کرج اکبریان عزیز  .33

 بوشهر عسلویهدیر, کنگان, جم,  الماسی سکینه  .34

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی الیاسی ورزقان محمد  .35

 گلستان گرگان و آق قال امامی عیسی  .36

 لرستان کوهدشت امامی راد علی  .37

 کرمان کهنوج ،رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب امیدی محمدرضا  .38

 تهران تهران امین زاده الهام  .39

 کرمانشاه کرمانشاه امینی جهانبخش  .41

 ایالم مهران امینی سالم  .41

 سیستان و بلوچستان چابهار ,نیک شهر ,کنارک ایران نژاد عبدالغفور  .42

 اصفهان مبارکه ایرانپور    .43

 خوزستان ایذه ـ باغملک ایزدپناه عبداهلل  .44

 لرستان خرم آباد ایمانی قدرت اله  .45

 ایوبی محمد  .46
بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ راز و 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 البرز کرج آجرلو فاطمه  .47

 ایالم دره شهر آذر عادل  .48

 خراسان شمالی قوچان وفاروج آذری علی  .49

 کرمان رفسنجان و انار آذین حسین  .51

 همدان همدان آربابی نژاد احمد  .51

 خراسان رضوی مشهد و کالت آرین منش جواد  .52

 خوزستان ماهشهر ـ امیدیه ـ هندیجان آقاجری حبیب  .53

 لرستان خرم آباد آقامحمدی ابراهیم  .54

 تهران تهران آلیا فاطمه  .55

 گیالن آستارا آهنی اسماعیل  .56

 آذربایجان غربی مهاباد آیینی پوست جعفر  .57

 لردگان بابا احمدی عبدالمحمد  .58
چهارمحال و 

 بختیاری
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 قزوین بوئین زهرا و آوج بابایی صالح روح اهلل  .59

 بوشهر دشستان بابری مقدم ایوب  .61

 تهران تهران بادامچیان اسداهلل  .61

 خراسان رضوی سبزوار،جغتای،جوین و داورزن باغانی علی اصغر  .62

 سیستان و بلوچستان ایرانشهر و سرباز بامری گل محمد  .63

 تهران تهران باهنر مهدی  .64

 کرمان کرمان باهنر    .65

 تهران تهران بذرپاش مهرداد  .66

 گلستان مینودشت, کالله برمک بایرام  .67

 بروجن برنا سیروس  .68
چهارمحال و 

 بختیاری

 لرستان بروجرد بروجردی عالء الدین  .69

 خراسان رضوی سبزوار،جغتای،جوین و داورزن بروغنی علی  .71

 فارس مرودشت, ارسنجان, پاسارگاد برومندی محمد مهدی  .71

 خراسان رضوی سبزوار، جغتای،جوین و داورزن بزرگیان احمد  .72

 خراسان رضوی خلیل آبادکاشمر، بردسکن و  بلوکیان احمد  .73

 خراسان رضوی مشهد و کالت بنی هاشمی سید هاشم  .74

 بوشهر دشتی , تنگستان بور فاطمی سید محمد مهدی  .75

 لرستان خرم آباد بهاروند عبدالرحیم  .76

 لرستان بروجرد بهبودی سید محسن  .77

 همدان همدان بهرام نیا حسن  .78

 همدان همدان بهرامی محمد باقر  .79

 اصفهان اصفهان بهشتی نژاد    .81

 خوزستان رامهرمز ـ رامشیر بهمنی شمس اهلل  .81

 البرز ساوجبالغ ,چهار باغ ,نظرآباد ,هشتگرد ,طالقان بهمنی محمود  .82

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی بهمنی مهناز  .83

 کردستان کردستان بیاتیان سید محمد  .84

 لرستان بروجرد بیرانوند بهرام  .85

 بختیاریچارمحال  بیژنی داود  .86
چهارمحال و 

 بختیاری

 کردستان کردستان بیگلری محسن   .87

 آذربایجان غربی میاندوآب بیگی روح اهلل   .88

 لرستان ازنا پاپی حسین  .89
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 خوزستان دزفول پاپی زاده عباس  .91

 پاکمهر سید محمد  .91
بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ راز و 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 آذربایجان غربی و پیرانشهر سردشت پرتوی محمدعلی  .92

 سیستان و بلوچستان خاش ,میرجاوه ,نصرت آباد پشنگ حمیدرضا  .93

 اصفهان نائین، خور، بیابانک پوربافرانی    .94

 اردبیل پارس آباد پورحسین شکور  .95

 ایالم ایوان_ایالم پوالدی شاپور  .96

 تهران ورامین پیرحیدری عباس  .97

 کرمان بافت ـ رابرـ ازروئیه پیش بین احمد  .98

 آذربایجان غربی میاندوآب تابع اسداهلل  .99

 گیالن رشت تأمینی حسن  .111

 کرمانشاه کرمانشاه تجری فرهاد  .111

 گیالن رشت تحریری نیک صفت هاجر  .112

 خراسان رضوی مشهد و کالت ترقی حمیدرضا  .113

 اصفهان فریدون شهر و چادگان ترکی اکبر  .114

 خوزستان شادگان تمیمی عبداهلل  .115

 خراسان رضوی تربت حیدریه، مه والت و زاوه توسلی زاده محمد ناصر  .116

 لرستان الیگودرز توکلی محمد تقی  .117

 ثروتی موسی الرضا  .118
بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ راز و 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 کرمانشاه کرمانشاه جاسمی  قاسم  .119

 کرمانشاه کرمانشاه جاسمی اجاق سید حشمت اهلل  .111

 خراسان رضوی تربت جام، تایباد و باخرز جامی اسد اهلل  .111

 فارس خرم بید, آباده جانی محمد  .112

 سیستان و بلوچستان چابهار ,نیک شهر ,کنارک جدگال یعقوب  .113

 خراسان شمالی شیروان جدی علی  .114

 هرمزگان بندرعباس ,حاجی آباد ,قشم و ابوموسی وخمیر جراره ابوالقاسم  .115

 فارس الرستان,  گراش جعفرپور جمشید  .116

 آذربایجان غربی آذربایجان غربی جعفرزاده سلیمان  .117

 اصفهان سمیرم جعفری بهروز  .118

 آذربایجان غربی ارومیه جعفری بیت اهلل   .119

 کرمان شهربابک جعفری سید حسن  .121
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 بویر احمد و دنا جعفری علی مراد  .121
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 جعفری قاسم  .122
راز و بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 البرز کرج جاللی جعفری رشید  .123

 لردگان جلیل مجید  .124
چهارمحال و 

 بختیاری

 کرمانشاه کرمانشاه جلیلیان علی  .125

 فارس فسا جمالی منوچهر  .126

 گیالن رودبار جمالی منوچهر  .127

 سیستان و بلوچستان سراوان ,سوران مهرستان جمشید زهی عبدالعزیز  .128

 مازندران نکا, گلوگاه ,بهشهر جمشیدی    .129

 سیستان و بلوچستان سراوان جهان دیده غالم محمد  .131

 همدان همدان چهار دولی علی نعمت  .131

 گلستان بندرترکمن حاجی ابری محمد قلی  .132

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی حاجی اصغری سید محمدرضا  .133

 آذربایجان غربی بوکان حبیب زاده ابوذر  .134

 مرکزی خمین حبیبی بهرام  .135

 خراسان رضوی خواف و رشتخوار حبیبی حبیب اهلل  .136

 همدان همدان حبیبیان احمد  .137

 همدان همدان حجازی سید کاظم  .138

 آذربایجان غربی خوی چایپاره حجازی هاشم  .139

 تهران تهران حداد عادل غالمحسین  .141

 خوزستان آبادان حریزاوی عبدالزهرا  .141

 خراسان جنوبی طبس فردوس بشرویه سرایان حسن خانی امیر  .142

 لرستان خرم آباد حسنوند فتح اله  .143

 خوزستان اندیمشک حسنوند فریدون  .144

 لرستان دلفان حسنوند محمدرضا  .145

 اصفهان نایین حسنی    .146

 خراسان شمالی اسفراین حسین پور امان اهلل  .147

 خراسان شمالی شیروان حسین نژاد دوین محمدرضا  .148

 گلستان مینودشت, کالله حسینی سید ابوالحسن  .149

 خراسان شمالیبجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ راز و  حسینی سید ابوالقاسم  .151
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 جرگالن

 کرمان سیرجان و بردسیر حسینی سید احمد  .151

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی حسینی سید بهلول  .152

 خوزستان اهوازـ باوی ـحمیدیه وکارون حسینی سید شریف  .153

 هرمزگان لنگه ,بستکبندر  حسینی سید عبداهلل  .154

 خراسان رضوی نیشابور و فیروزه حسینی سید علی  .155

 کردستان کردستان حسینی سید عماد  .156

 گچساران و باشت حسینی سید قدرت اهلل  .157
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 خوزستان اهوازـ باوی ـ حمیدیه وکارون حسینی سید کریم  .158

 رضوی خراسان تربت جام، تایباد و باخرز حسینی سید محمد  .159

 کرمان رفسنجان و انار حسینی سید محمد  .161

 سیستان و بلوچستان زابل ,زهک و هیرمند حسینی سید محمد باقر  .161

 قزوین قزوین ,آبیک و البرز حسینی سید مرتضی  .162

 بویراحمد و دنا حسینی سید مسعود  .163
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 سمنان شاهرود حسینی سیدحسن  .164

 یزد اردکان حسینی علی اکبر  .165

 کرمانشاه پاوه حسینی فتح اهلل   .166

 تهران تهران حسینی مظفر  .167

 اصفهان برخوار حسینی دولت آبادی    .168

 آذربایجان غربی خوی چایپاره حسینی صدر موید  .169

 یزد اردکان حسینی نژاد سید محمد  .171

 ایالم دهلران حسینی نسب سید رجب  .171

 فارس الر, گراش حشمتی علی اصغر  .172

 کرمانشاه کرمانشاه حشمتیان قدرتعلی  .173

 گلستان علی آباد کتول حق شناسی کودهی مظاهر  .174

 گیالن رودبار حکیمی عطا اهلل  .175

 اصفهان اصفهان حیدری غالمرضا  .176

 کردستان کردستان حیدری فخرالدین   .177

 اردل ,فارسان ,کوهرنگ حیدری نور اهلل  .178
چهارمحال و 

 بختیاری

 کرمانشاه کرمانشاه حیدری طیب سید سعید  .179



7 

 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 خوزستان ماهشهر ـ امیدیه ـ هندیجان حیلت مقدم خلیل  .181

 فارس سپیدان خادم سید عالءالدین  .181

 خوزستان ایذه ـ باغملک خادمی هدایت اهلل  .182

 لردگان خالدی محمد  .183
چهارمحال و 

 بختیاری

 اردبیل خلخال و کوثر خالقی بشیر  .184

 تهران تهران خاموشی سید علی نقی  .185

 همدان همدان خجسته امیر  .186

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی خدادادی سلمان  .187

 کرمانشاه کرمانشاه خدایی    .188

 لرستان سلسله و دلفان خدایی سوری حجت اله  .189

 گیالن انزلی خسته بند حسن  .191

 خراسان رضوی تربت حیدریه مه والت و زاوه خسروی سهل آبادی ابوالقاسم  .191

 آذربایجان غربی سردشت و پیرانشهر خضری رسول  .192

 بوشهر بوشهر, دیلم, گناوه خواجه بور محمد  .193

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی خیری احد  .194

 گیالن آستارا داداشی ولی  .195

 خوزستان ایذه ـ باغملک درویش پور حجت اهلل  .196

 تهران تهران دستجردی مرضیه  .197

 گیالن آستانه اشرفیه دقیقی کیانوش صادق  .198

 گیالن آستارا دلق پوش فرهاد  .199

 سمنان سمنان دوست محمدی هادی  .211

 لرستان ازنا و درود دهقان عزت اله  .211

 فارس کازرون دهقان ناصر آبادی غالمرضا  .212

 خراسان رضوی تربت جام، تایباد و باخرز دهقانی عزت اهلل  .213

 هرمزگان بندرعباس ,حاجی آباد ,قشم و ابوموسی وخمیر دیرباز علی  .214

 هرمزگان ,قشم و ابوموسیبندرعباس ,حاجی آباد  ذوالقدر سید مصطفی  .215

 بوشهر دشستان رازقی غالمرضا  .216

 تهران دماوند راینی شاهرخ  .217

 تهران شهریار رباطی محمود  .218

 مرکزی اراک رجایی عباس  .219

 خراسان رضوی گناباد و بجستان رجایی محمد  .211
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 گلستان مینودشت, کالله رجبی عبدالکریم  .211

 تهران تهران رحماندوست مجتبی  .212

 لرستان الیگودرز رحمانی حجت اله  .213

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی رحمانی رضا  .214

 آذربایجان غربی آذربایجان غربی رحیم نژاد پنجعلی  .215

 همدان همدان رحیمی امین حسین  .216

 لرستان خرم آباد رحیمی نسب رضا  .217

 فارس داراب , زرین دشت رستاد عبدالحمید  .218

 گلستان گنبد کاووس رستگار عبداهلل  .219

 خراسان رضوی قوچان رستمی عباس علی  .221

 کرمانشاه کرمانشاه رستمی علیرضا  .221

 خراسان شمالی قوچان وفاروج رستمی ثانی عباسعلی  .222

 لرستان دلفان رستمیان علی  .223

 فارس کازرون رضازاده حسین  .224

 رضایی سید ابوالقاسم  .225
بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ راز و 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 مرکزی خمین رضایی ابراهیممحمد   .226

 خراسان رضوی تربت حیدریه مه والت و زاوه رضایی محمد علی  .227

 هرمزگان بندرعباس رضایی سردره محمد  .228

 گیالن صومعه سرا رنجبر محمد تقی  .229

 فارس شیراز روزی طلب مجید  .231

 فارس کوار, سروستان, خرامه روستا طوبی سعد اهلل  .231

 اصفهان اصفهان رهبر محمد تقی  .232

 گیالن رودسر و املش رهبری املشی محمد مهدی  .233

 تهران تهران ریاض سیدعلی  .234

 قزوین قزوین ,آبیک و البرز زاجکانیها حسین  .235

 یزد ابرکوه و خاتم زارع زاده دخیل عباس  .236

 بویر احمد و دنا زارعی غالم علی  .237
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 خوزستان دزفول زرهانی سید احمد  .238

 کرمانشاه کرمانشاه زمانی سید جواد  .239

 خوزستان اهوازـ باوی ـحمیدیه وکارون زنگنه حمید  .241

 خراسان جنوبی بیرجند درمیان خوسف زینلی سید محمد حسین  .241
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 خوزستان شوش دانیال ساعدی سید جاسم  .242

 خوزستان دشت آزادگان ساعدی قاسم  .243

 اصفهان اصفهان سالک احمد  .244

 خوزستان خرشهر سامری عبداهلل  .245

 خراسان رضوی نیشابور و فیروزه سبحانی نیا حسین  .246

 آذربایجان غربی آذربایجان غربی سپور محمدرضا  .247

 اردبیل پارس آباد سپه وکیل  .248

 خراسان رضوی سرخس و فریمان سجادی احمد  .249

 تهران تهران سروری پرویز  .251

 اصفهان نجف آباد سعادت    .251

 خوزستان آبادان سعدون زاده جواد  .252

 اصفهان مبارکه سعیدی    .253

 همدان همدان سلطانپور عطا اهلل  .254

 بروجن سلطانی امیر عباس  .255
چهارمحال و 

 بختیاری

 کرمانشاه کرمانشاه سلیمانی حسن  .256

 خوزستان دشت آزادگان سواری هاشم  .257

 خوزستان اهوازـ باوی ـ حمیدیه وکارون سودانی ناصر  .258

 خوزستان آبادان سید انصاری محمد  .259

 خراسان رضوی سبزوار،جغتای،جوین و داورزن سید آبادی حسن  .261

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی شاعی عربلو محمد  .261

 لرستان کوهدشت شاهرخی علی  .262

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی شایق اشرت  .263

 فارس مرودشت, ارسنجان, پاسارگاد شبان پور حسن  .264

 خوزستان آبادان شرفی غالمرضا  .265

 هرمزگان ,بستک و پارسیانبندر لنگه  شریفی ناصر  .266

 کردستان کردستان شعبانی امین  .267

 فارس ممسنی و رستم شفیعی نوذر  .268

 گیالن تالش شکری محمود  .269

 ایالم مهران ملک شاهی شوهانی احمد  .271

 اصفهان اصفهان شهرزاد    .271

 بوشهر دشتی , تنگستان شهریاری سید کمال الدین  .272
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 تهران تهران شیبانی عباس  .273

 خراسان رضوی مشهد و کالت شیران رضا  .274

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی شیری علی آبادی غالمحسین  .275

 گلستان , رامیانآزاد شهر  صابری رضا  .276

 خراسان جنوبی نهبندان و سربیشه صابری محمدرضا  .277

 گیالن گیالن صادق مهدی  .278

 فارس شیراز صادقی ضرغام  .279

 لردگان صالحی امیر محمد  .281
چهارمحال و 

 بختیاری

 خوزستان دشت آزادگان صالحی نسب ناصر  .281

 اردبیل اردبیل ، نیر ، نمین ، سرعین صبور جواد  .282

 تهران تهران صدر سید شهاب الدین  .283

 تهران تهران صفایی طیبه  .284

 تهران دماوند صفری محمود  .285

 گیالن فومن صفوی سید عباس  .286

 مرکزی اراک صالحی عباس  .287

 شرقی آذربایجان آذربایجان شرقی صنعتی امیر  .288

 مازندران تنکابن, رودسر, عباس آباد طاهایی سید علی اکبر  .289

 همدان همدان طاهرپور شهریار  .291

 قزوین تاکستان طاهرخانی امیر  .291

 قزوین تاکستان طاهرخانی بهمن  .292

 فارس اقلید طاهری الیاس  .293

 گلستان گرگان و آق قال طاهری سید علی  .294

 سمنان سمنان طاهری طاهر  .295

296.  
سید هادی )سید 

 جمال(
 خوزستان ایذه ـ باغملک طباطبایی

 یزد مهریز,بافق طباطبایی صدر  .297

 اصفهان اردستان طباطبایی نژاد    .298

 خوزستان آبادان طرفی محمد امین  .299

 لردگان طهماسبی زادعلی خلیل  .311
چهارمحال و 

 بختیاری

 خوزستان مسجدسلیمان ـ اللی ـ اندیکا ـ هفتکل  ظاهری عبدوند علی عسکر  .311

 خراسان جنوبی طبس فردوس بشرویه سرایان عابدی کریممحمد   .312
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 کرمان جیرفت و عنبرآباد عارفی فرج اهلل  .313

 گیالن فومن عاشوری ناصر  .314

 خوزستان دشت آزادگان عالمی نیسی عبدالزهرا  .315

 سیستان و بلوچستان زابل ,زهک و هیرمند عالی حلیمه  .316

 جنوبیخراسان  بیرجند درمیان خوسف عبادی سید محمد باقر  .317

 گیالن رودسر و املش عباسی اسد اهلل  .318

 مرکزی محالت عباسی حسن  .319

 گلستان گنبد کاووس عباسی سلیمان  .311

 خراسان جنوبی طبس فردوس بشرویه سرایان عبداهلل زاده محمد علی  .311

 لرستان ازنا و درود عبدالوند غالمرضا  .312

 لرستان خرم آباد عبدی ایرج  .313

 آذربایجان غربی بوکان عثمانی محمدقیم  .314

 بوشهر دشستان عدالت حمیده  .315

 ایالم دهلران عزتی علی  .316

 خراسان رضوی مشهد و کالت عسکری علی  .317

 بوشهر بوشهر, دیلم, گناوه عطار زاده شکر اهلل  .318

 خراسان رضوی طرقبه، چناران و شاندیز عظیمی محمد  .319

 کردستان کردستان علوی سید احسن  .321

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی علی لو علی  .321

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی علیزاده رضا  .322

 اردبیل اردبیل ، نیر ، نمین ، سرعین علیزاده باروق رحیم  .323

 زنجان زنجان و طارم علیمردانی محسن  .324

 اصفهان اصفهان عمادی    .325

 اصفهان سمیرم عمرانی    .326

 آذربایجان غربی میاندوآّب... عیسی زاده مهدی  .327

 تهران تهران فردغفوری  حسن  .328

 آذربایجان غربی ارومیه غنی زاده علیرضا   .329

 کرمان شهربابک فتاحی حسین  .331

 آذربایجان غربی ارومیه فتاحی عابد  .331

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی فتحی پور ارسالن  .332

 هرمزگان بندرعباس ,حاجی آباد ,قشم و ابوموسی وخمیر فرج زاده محمد امین  .333

 خوزستان سلیمان ـ اللیمسجد  فروغی محمد  .334
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 یزد مهریز,بافق,بهاباد فرهمند کاظم  .335

 فارس فیروز آباد, فراشبند فریدونی نادر  .336

 همدان همدان فضلعلی مرتضی  .337

 کرمانشاه کرمانشاه فالحت پیشه حشمت اهلل  .338

 خراسان جنوبی قاینات فالحتی فرهاد  .339

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی فالحی عباس  .341

 اصفهان اصفهان فوالدگر    .341

 تهران تهران فیاض بخش نفیسه  .342

 مازندران نور, محمود آباد فیاضی عبدالوحید  .343

 اصفهان نطنز ,قمصر ,بادرود فیروزی محمد  .344

 کردستان کردستان قادر مرزی حامد  .345

 آذربایجان غربی سردشت و پیرانشهر قادری مصطفی  .346

 مازندران بابل قاسم زاده حسینعلی  .347

 بوشهر بوشهر قاسمی خدا نظر  .348

 گیالن الهیجان قاسمی یوسف  .349

 لرستان ازنا و درود قاعدی رحمت عباس  .351

 بویر احمد و دنا قائمی    .351
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 فارس مرودشت, ارسنجان, پاسارگاد قبادی حمزه خانی علی اکبر  .352

 گیالن آستانه اشرفیه قربانی محمد حسین  .353

 خراسان جنوبی قاینات قربانی موسی  .354

 گلستان گنبد کاووس قره جه طیار    .355

 گلستان علی آباد کتول قره خانی اسد اهلل  .356

 تهران شهریار قشقاوی حسن  .357

 لرستان الیگودرز قلی محمد حسن  .358

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی قلی زاده قلی اله  .359

 ایالم ایالم قنبری داریوش  .361

 خراسان شمالی اسفراین قوامی هادی  .361

 سیستان و بلوچستان ایرانشهر و سرباز دهقانیقیوم  محمد  .362

 سمنان گرمسار کاتب غالمرضا  .363

 همدان همدان کارخانه ای ابراهیم  .364

 سیستان و بلوچستان زاهدان کاشانی ناصر  .365
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 ایالم دهلران کاظم زاده شادمهر  .366

 اصفهان اصفهان کامران    .367

 همدان همدان کاویانی محمد تقی  .368

 لرستان پلدختر کاییدی علی  .369

 آذربایجان غربی خوی چایپاره کبیری سیدتقی  .371

 گلستان مینودشت کرامت لو عباسعلی  .371

 سیستان و بلوچستان خاش ,میرجاوه ,نصرت آباد کرد علی  .372

 کردستان کردستان کرمی حمداهلل  .373

 کرمان کرمان و راور کرمی غالمرضا  .374

 لردگان کریمی ابراهیم  .375
چهارمحال و 

 بختیاری

 ایالم سیروان کریمی حمید  .376

 کریمی محمد علی  .377
بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ راز و 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 کردستان کردستان کریمی محمدعلی  .378

 خوزستان بهبهان ـ آغاجری کشت زر حبیب اله  .379

 خوزستان شوش دانیال کعب محمد  .381

 خوزستان آبادان کعبی عامر  .381

 تهران شهریار کلهر ابوالفضل  .382

 کرمان جیرفت و عنبرآباد کمالی پور یحیی  .383

 خراسان رضوی قوچان کمالیان نصر اهلل  .384

 خراسان شمالی قوچان وفاروج کمالیان نصر اهلل  .385

 تهران تهران کوثری محمد  .386

 گلستان مینودشت, کالله کوسه عزادی شهرام  .387

 اصفهان لنجان کوهکن    .388

 گلستان بندرترکمن کیا محمد قاسم  .389

 لرستان ازنا کیانپور مجید  .391

 البرز کرج کیانی نژاد مفید  .391

 اصفهان کاشان گرانمایه پور    .392

 تهران شهریار گروسی حسین  .393

 خوزستان ماهشهر ـ امیدیه ـ هندیجان گلمرادی علی  .394

 فارس ممسنی و  رستم گودرزی مسعود  .395

 خوزستان شوشتر ـ گتوند گیالنی سهراب  .396
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 مرکزی اراک لطفین سید احمد  .397

 گلستان بندرترکمن متکی منوچهر  .398

 خوزستان رامهرمز ـ رامشیر متینیان ابراهیم  .399

 تهران تهران مجتهد شبستری محسن    .411

 کرمانشاه کرمانشاه محبی محمد ابراهیم  .411

 خراسان رضوی سبزوار،جغتای،جوین و داورزن محسنی ثانی محمدرضا  .412

 یزد بهاباد محصل همدانی سید محمد تقی  .413

 خوزستان آبادان محفوظی سید مجتبی   .414

 البرز کرج محقق    .415

 گیالن تالش محمد یاری بهمن  .416

 خراسان رضوی درگز محمدزاده حسین  .417

 کردستان کردستان محمدی اقبال  .418

 اصفهان فریدن و فریدون شهر و چادگان محمدی بهمن  .419

 قزوین قزوین ,آبیک و البرز محمدی داود  .411

 گلستان بندرترکمن محمدی عباس  .411

 اردبیل ، نیر ، نمین ، سرعیناردبیل  محمدی قاسم  .412

 لرستان دلفان محمدی محمد  .413

 فارس آباده, خرم بید محمدی محمود  .414

 خوزستان خرشهر محمدی یونس  .415

 خوزستان رامهرمز ـ رامشیر محمدیان اقبال  .416

 خوزستان آبادان مختار جلیل  .417

 سیستان و بلوچستان زابل مختاری ابوالقاسم  .418

 گیالن رودبار مخزن موسوی سید ابوالحسن  .419

 مرکزی اراک مرادی حسن  .421

 کردستان کردستان مرادی ساالر  .421

 کردستان کردستان مرادی علی محمد  .422

 کردستان کردستان مرادی منصور  .423

 قزوین قزوین ,آبیک و البرز مرتضوی سید فتاح  .424

 گیالن آستارا مرحبا شاپور  .425

 خراسان رضوی نیشابور و فیروزه مروی علی  .426

 تهران دماوند مشهدی عباس  .427

 هرمزگان بندرعباس ,حاجی آباد ,قشم و ابوموسی وخمیر مشیری شهریار  .428
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 تهران تهران مصباحی مقدم غالمرضا  .429

 خوزستان خرشهر مطورزاده مصطفی  .431

 خوزستان اهوازـ باوی ـحمیدیه وکارون مطوری علی  .431

 کرمان زرند و کوهبنان مطهری علی  .432

 مظفر عباس  .433
مانه وسملقان ـ راز و بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 خوزستان بهبهان ـ آغاجری مظلومی محمد طال  .434

 هرمزگان میناب ,رودان,جاسک, معلمی پور علی  .435

 لرستان بروجرد مقدسی هادی  .436

 خوزستان شادگان مقدمی زاد عیسی  .437

 کردستان کردستان مقنیان محمد  .438

 مازندران , نکا, گلوگاهبهشهر مقیمی احمد  .439

 خراسان رضوی گناباد و بجستان مالزاده احمد  .441

 لرستان خرم آباد ملک شاهی راد محمدرضا  .441

 سمنان دامغان ملک محمدی حسن  .442

 اردبیل مشکین شهر ملکی ولی  .443

 مرکزی ساوه منصوری محمدرضا  .444

 اصفهان لنجان منصوری بیدکانی مجید  .445

 گلستان آزاد شهر , رامیان منصوری رضی مراد علی  .446

 کرمان بافت ـ رابرـ ازروئیه منظری توکلی علیرضا  .447

 کرمانشاه کرمانشاه منوچهری نعمت اهلل  .448

 خوزستان اهوازـ باوی ـ حمیدیه وکارون موالی زاده سید محمدرضا  .449

 تهران تهران موحدی کرمانی محمدعلی  .451

 خوزستان اهوازـ باوی ـحمیدیه وکارون موسوی سید احمد  .451

 خوزستان باغملکایذه ـ  موسوی سید عباس  .452

 خوزستان آبادان موسوی سید محمد  .453

 زنجان خدابنده موسوی سید محمد علی  .454

 لرستان الیگودرز موسوی سید مرتضی  .455

 خوزستان آبادان موسوی سید یونس  .456

 اردبیل گرمی موسوی میرقسمت  .457

 خوزستان آبادان موسوی جرف سید علی  .458

 فارس فیروزآباد, قیروکارزین موسوی سرچشمه سید یونس  .459
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 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 اصفهان مبارکه موسوی مبارکه    .461

 بوشهر دشستان موسوی نژاد سید مهدی  .461

 خراسان شمالی شیروان موسوی نسب سید علی  .462

 خوزستان دشت آزادگان موال هویزه سید نظام  .463

 زنجان ابهر و خرمدره مهدوی ابهری احمد  .464

 خراسان رضوی گناباد و بجستان مهدی زاده مهدی  .465

 سیستان و بلوچستان زاهدان میر امیر  .466

 هرمزگان میناب و رودان و جاسک میر خلیلی سید علی  .467

 اصفهان گلپایگان و خوانسار میر محمدی    .468

 گیالن رودبار میرزاپور مسلم  .469

 ایالم سیروان و ایوان میرزایی جالل  .471

 بوشهر بوشهر, دیلم, گناوه میگلی نژاد غالمعلی  .471

 کرمان نرماشیربم ، ریگان ،فهرج و  نارویی حاتم  .472

 گلستان گرگان و آق قال ناصری عبدالحسین  .473

 مازندران بابل ناصری    .474

 خوزستان شادگان ناصری نژاد مجید  .475

 مازندران بابلسر , فریدونکار نانوا کناری    .476

 مرکزی ساوه نبوتی محمد  .477

 تهران تهران نجابت حسین  .478

 خراسان رضوی خواف و رشتخوار نجفی ثانی حسین  .479

 بویراحمد و دنا رهنانی نجفی    .481
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 گیالن الهیجان ندیمی ابوذر  .481

 البرز کرج نژاد فالح    .482

 قزوین قزوین ,آبیک و البرز نصری سید احمد  .483

 گلستان بندرترکمن نظری مهر محمد جواد  .484

 گیالن آستارا نعیمی صفر  .485

 همدان همدان نقبایی سید محمد  .486

 تهران ورامین نقوی حسینی سیدحسین  .487

 اصفهان اصفهان نکونام    .488

 گلستان علی آباد کتول نوروزی رحمت اهلل  .489

 خوزستان شوش دانیال نوری سید راضی  .491



17 

 استان حوزه انتخابیه نام خانوادگی نام ردیف

 اردبیل اردبیل ، نیر ، نمین ، سرعین نوعی اقدم حسن  .491

 مازندران بابل نیاز آذری حسین  .492

 خراسان جنوبی نهیندان  سربیشه نیرومند سید محمد صادق  .493

 فارس فارس نیریز مسعود  .494

 فارس اقلیده نیک فر احمد  .495

 گیالن الهیجان نیکفر لیالستانی ذبیح  .496

 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی وحدتی محمد  .497

 وحیدی محمد  .498
بجنورد ـ جاجرم ـ گرمه مانه وسملقان ـ راز و 

 جرگالن
 خراسان شمالی

 خوزستان مسجدسلیمان ـ اللی ـ اندیکا ـ هفتکل ورناصری علیرضا  .499

 زنجان زنجان و طارم وقف چی علی  .511

 همدان همدان ونایی حسین  .511

 خراسان جنوبی نهبندان  سربیشه هاشم زهی مراد  .512

 تهران تهران هاشمی سید مهدی  .513

 فارس سپیدان هاشمی عنایت اله  .514

 آذربایجان غربی میاندوآّب... هاشمی همایون  .515

 کهگیلویه و بهمئی هاشمی    .516
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 هرمزگان بندرعباس ,حاجی آباد ,قشم و ابوموسی وخمیر هاشمی تختی نژاد حسین  .517

 سید عبدالکریم  .518
هاشمی نخل 

 ابراهیمی
 هرمزگان میناب ,رودان,جاسک,سیرک ,بشاگرد

 بویراحمد و دنا هدایت خواه ستار  .519
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 اصفهان اصفهان هدایتی سید عباس  .511

 خراسان رضوی سبزوار، جغتای،جوین و داورزن هراتی حسین  .511

 ایالم ایالم همتی فریدون  .512

 سیستان و بلوچستان زاهدان یار محمدی علیم  .513

 ایالم ایوان_ایالم یاری علی  .514

 تهران تهران یحیوی سید محسن  .515

 چارمحال بختیاری یوسف پور علی  .516
چهارمحال و 

 بختیاری

 خوزستان وکاروناهوازـ باوی ـ حمیدیه  یوسفی مجتبی  .517

 


