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آذربایجان شرقی
توضیحاتکاندید یا کاندیداهاي پیشنهادينمایندهحوزه انتخابیه

ضیاء اهللا اعزازي1بناب
محمد اسالمی1اهر و هریس

یک نفر انتخاب خواهندشدهروز افخمیش-مهدي موسوي1ملکان
رضا علیزاده1ورزقان

محمد باقري1بستان آباد
حسین حاتمی1ینکلیبر و خداآفر

غالمحسین شیري علی آباد1هشترود و چهار او یماغ

6تبریز ، آذر شهر و اسکو

علیرضا بیگی
یقشاخانم عشرت 

روح اهللا متفکر آزاد
علی جعفري آذر

سید محمدرضا میر تاج الدینی
محمد حسین فرهنگی

علی علیزاده1مراغه و عجب شیر

یعقوب شیویاري2میانه
مهدي اسماعیلی

عیسی وجدي1شبستر
آذربایجان غربی

جواد مولودي1شاهین دژ و تکاب
ماکو و چالدران و پل دشت و 

محمد علیپور (رحمتی)1شوت

سید تقی کبیري1خوي و چاي پاره
صفر(مهدي) عیسی زاده1میاندوآب

3ارومیه
مان ذاکرسید سل

سید احمد غفاري قره باغی
مرتضی منافی

اصفهان
سید جواد ساداتی نژاد1کاشان و اران و بیدگل

ابوالقضل ابوترابی1نجف آباد ، تیران و کرون
سید صادق طباطبایی نژاد1اردستان
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حجت السالم محمد تقی نقد علی1خمینی شهر
حسینعلی حاجی دلیگانی1برخوارشاهین شهر ومیمه و

فریدن ، چادگان ، فریدون شهر 
دکتر اکبر ترکی1، بوئین و میاندشت

سید ناصر موسوي الرگانی1فالورجان
مسعود خاتمی1گلپایگان و خوانسار

دکتر پروین صالحی1مبارکه
رحمت اهللا فیروز پور1نظنز
بامرانیدکتر حسین حسنی 1نائین

5اصفهان

دکتر امیر حسین بانکی
دکتر زهرا شیخی

دکتر مهدي طغیانی
دکتر عباس مقتدایی

حجت االسالم حسین میرزایی
البرز

علی حدادي1هشتگرد، نظر آباد و طالقان
ایالم

فر انتخاب خواهد شدیک نسد اهللا چراغیا-ولی اهللا پیري 1دهلران دره شهرو آبدانان

ایالم ، ایوان ، شیروان و چرداول 
2، مهران ، ملکشاهی ، سیروان

علی اکبر بسطامی
انتخاب خواهد شدنفردو حجت اهللا شیرزادي

محمد تقی قاسمی
بوشهر

عبدالکریم جمیري1بوشهر گناوج و دیلم
غالمحسین کرمی1خورموج ، دشتی و تنگستان

سید موسی احمدي1ندرکنگان ، جم و عسلویهب
چهارمحال و بختیاري

امیر قلی جعفري1بروجن
اردشیر رئیسی1شهرکرد، سامان و بن

قدرت اهللا حمزه شلمزاري1فارسان، کوهرنگ، اردل و کیار
خراسان جنوبی

خواهد شدیک نفر انتخاب صطفی نخعیم-دکتر نظر افضلی1نهبندان و سربیشه
فردوس ، سرایان ، طبس ، 

مجید نصیرایی1بشرویه

حجت االسالم والمسلمین مهدي بصیري1قائنات و زیر کوه
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خراسان رضوي

5مشهد و کالت

حجت االسالم نصر اهللا پژمانفر
حجت السالم محمد حسین 

بحرینی
فاطمه رحمانی

سید امیر حسین قاضی زاده
واد کریمی قدوسیج

احسان قاضی زاده1فریمان و سرخس
سبزوار ، جغتاي ، جوین ، 

نفردوم با تشخیص خود مردمعلی اصغر عنابستانی2داورزن

هاجر چنارانی2نیشابور ، تخت جلگه ، فیروزه
احسان ارکانی

علی اکبر احمد پور1خواف و رشتخوار
ت ، تربت حیدریه ، مهر و ال

محسن زنگنه1زاوه

محمد صفایی دلویی1گناباد و بجستان
حسین عباس زاده امامی1طرقبه و چناران و بینالود

خراسان شمالی

، مانه و سمنقان ، بجنورد
2جاجرم ، گرمه ، راز و جرگالن ،

موسی الرضا ثروتی
دو نفر انتخاب می شود سیدمحمد پاك مهر

یديمحمد وح
علی جدي1شیروان
ولی هنوز نتیجه اي نگرفتیمامان اهللا حسینی پور1اسفراین

خوزستان

عزیز اهللا –محمدطال مظلومی 1بهبهان و آغاجاري
یک نفرانتخاب خواهد شدساالري

سهراب گیالنی1شوشتر و گتوند
بیژن چگینی1شوش

مجید داغري1سوسنگرد و هویزه
عبداهللا ایزد پناه1ذه و باغملکای

عبد الکریم کعبی اصل ( آل شادگان
بوشهبازي)

مسجد سلیمان و اندیکا و هفت 
علیرضا ورناصري1گل واللی
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حجت السالم جواد حسینی منش1اندیمشک

3آبادان
محمد مولوي

سید مجتبی محفوظی
ویدا کاظمی

نفر سوم متعاقبا اعالم خواهد سید کریم حسینی3یه و باوياهواز ،کارون ، حمید
شد شبیب جویجري

مهندس علی خانی1خرمشهر
ابراهیم متینیان1رامهرمزو رامشیر

حبیب آقا جري1ماهشهر و هندیجان وامیدیه
زنجان

سید البرز حسینی1خدابنده
سمنان

عباس گلرو1هسرخ-هدیشهرم-سمنان
یک نفر انتخاب خواهند شدعلی اکبر علیزاده-خسرو دانشجو1دامغان

سید حسن حسینی شاهرودي1شاهرود و میامی
سیستان و بلوچستان

دکتر حسینعلی  شهریاري2زاهدان
فارس

دکتر حجت اهللا فیروزي1فسا
دکتر محمد جواد عسگري1داراب وزرین دشت

دکتر سید موسی موسوي1و مهرالمرد 
دکتر عباس حمیدي1کوار، خرامه و سروستان

دکتر علیرضا صحرائیان1جهرم
دکتر فریدون عباسی1کازرون

دکتر فرهاد طهماسبینیریز و استهبان
منصور محتاجی1الرستان ، خنج ، گراش و الر

شیدي کوچیجالل ر1مرو دشت ، پاسارگاد ، ارسنجان
فیروز آباد ، فراش بند ، قیر و 

دکتر محمد مهدي فروردین1کارزین

4شیراز

علیرضا پاك فطرت

د شدچهار نفر انتخاب خواه
ابراهیم عزیزي
جعفر قادري

روح اهللا نجابت
منصوره طاهري
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قزوین

لطف اهللا سیاهکالی2قزوین و آبیک و البرز
اطمه محمد بیگیف

روح اهللا عباسپور1بویین زهرا و آوج
کردستان

مرتضی زرین گل2سنندج، دیواندره و کامیاران
دکتر قادرزاده

عثمان باغدم1مریوان و سروآباد
کرمان

حمد اهللا منظري توکلی1رابر_ارزوئیه _بافت 
ضنفر آباديموسی ع1نرماشیر_فهرج _ریگان _بم 

بهنام سعیدي1عنبراباد_جیرفت 
حسین جاللیانار_رفسنجان 

عفت شریعتی1کوهبنان_زرند 
سید احمد حسینیبردسیر_سیرجان 

حسین فتاحی1شهربابک

–محمدرضا پور ابراهیمی 2کرمان
سید محمد مهدي زاهدي

کهنوج، رودبار جنوب، فاریاب، 
منصور شکر اللهی1گنج و منوجانقلعه

کرمانشاه

3کرمانشاه
عبدالرضا مصري
محمد رشیدي
ابراهیم عزیزي

االسالم وحید احمديحجت 1، صحنه و هرسینکنگاور 
و ثالث باباجانی و و روانسرپاوه 

نجیب میرانیسید 1جوانرود

قصر شیرین و ذهاب و سرپل 
تیموريبهرام 1گیالن غرب

سید جواد حسینی کیا1سنقرکلیاي
کهگیلویه

نادر منتظریان1بویر احمد و دنا
سید حاجی محمد موحد1کهگیلویه چرام و بهمنی

گلستان
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رحمت اهللا نوروزي1علی آباد کتول

سعید بیرق دار2گرگان وآق قال
غالمرضا منتظري

گیالن
فري خلیل بهروز1فومن و شفت
محمد تقی رنجبر1صومعه سرا

داداشیاهللا ولی 1آستارا
نظر علی علیزاده1رودسر و املش

پرویز محمدنژاد1لنگرود
کريمحمود ش1تالش و رضوان شهر
نیکفراهللا ذبیح 1الهیجان و سیاه گل

محمد علی رمضانی1آستانه اشرفیه

3رشت
نژادیجبار کوچک

سید علی آقازاده
محمد رضا احمدي

ارجمنديکاظم1رودبار
مازندران

غالمرضا شریعتی1نکا-لوگاهگ-بهشهر

منصور علی زارعی2درودمیاند-ساري
عبدالرضا بابائی

کمال علیپور خنکداري2قائم شهر و سواد کوه
کیوان مرادیان کوچک سرایی

2بابل
سعید سعادتی

دکتر حسن نتاج
عبدالوحید فیاضی1نور و محمودآباد
اسحاق صالحی کجوري1نوشهر و چالوس

ینیسید شمس الدین حس1رامسر و تنکابن و عباس آباد
مرکزي

امیر رضا واعظ آشتیانی1آشتیان وتفرش و فراهان
علیر ضا سلیمی1محالت و دلیجان
شهال میر گلو بیاتساوه و زردندیه

علی اکبر کریمی2اراك، کمیجان و خنداب
ابوالفضل فخرالسالم
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هرمزگان
میناب ، رودان ،  بشاگرد، 

نخل ابراهیمیعبدالکریم هاشمی 1جاسک

بندرعباس ، قشم  ابوموسی و 
3حاجی اباد و خمیر

ابوالقاسم جراره
حسین هاشمی تختی

پرویز ساالري
احمد جباري1بندرلنگه و بستک و فارسیان

همدان
محمد مفتح1تویسرکان

عطااهللا سلطانی صبور1رزن
حسن بهرام نیا1نهاوند

عیسی جعفري1ودر آهنگبهار و کب
نفر دوم با تشخیص مردماحد آزادیخواه2مالیر

حمید رضا حاجی بابایی2همدان و فامنین
روح اهللا نباتی

یزد
محمدصالح جوکار1یزدو صدوق و اشکزر

قاسم روانخش1تفت و میبد
تهرانشهرستان هاي استان 

رسولی نژادسید احمد1و فیروزکوهدماوند
حسن نوروزي1رباط کریم و بهارستان
حسین حق وردي1شهریار، قدس و مالرد

فرهاد بشیري1پاکدشت


