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 استان آذربايجان شرقي 

  
 

  

 
 

 

 نام و نام خانوادگي  مسعود پزشكيان  احمد عليرضا بيگی حسين حاتمی    سيد حمزه امينی  مهدی اسماعيلی 

 حوزه انتخابيه   تبريز، آذرشهر و اسکو  تبريز، آذرشهر و اسکو  کلیبر،خداآفرين و بخش هوراند هشترود    میانه 

 ميزان تحصيالت   دکترای پزشکی  فوق لیسانس  فوق لیسانس   کارشناسی ارشد ادبیات اريخ فوق لیسانس ت  

 سوابق اجرايي  وزير بهداشت  استاندار  مسئول بسیج عشاير  دبیر آموزش و پرورش  معاون آموزشی آموزش و پرورش 

 کل آراء صحيح مأخوذه  462428  462428  57585  39812  66025 

 آراء مأخوذه  112231  109970  17625  14277  16866 

 درصد آراء  24/27  23/78  30/61  35/86  25/54 

 گرايش سياسي  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

هشتم تا دهم(بهداشت و  دهم(شوراها)  -  دهم(اجتماعی)  - 

 درمان) 
 سابقه نمايندگي 

      

http://www.google.com/url?url=http://miana.ir/?p=33135&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-kaSZrJrLAhWHuRoKHUKmAjwQwW4IFzAB&usg=AFQjCNHzSWIwPovgqhBQcGfkzYPBPR7HZw
http://www.google.com/url?url=http://hayat-news.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjq4YawipzLAhUDP5oKHSj9C60QwW4IGjAC&usg=AFQjCNHPl_VokYM6CXzccKTaPw_fXEQu8A
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 نام و نام خانوادگي  الهویردی دهقانی  محمد باقری بنایی  غالمرضا نوری قزلجه  وی سيد علی موس

 حوزه انتخابيه   ورزقان  بناب  بستان آباد  ملکان 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس علوم سیاسی  حوزوی  فوق لیسانس مديريت کشاورزی دکترای فلسفه   

 سوابق اجرايي  دبیر آموزش و پرورش  مدير اجرائی حوزه بناب  د کشاورزی شهرستان مدير جها عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه 

  صحيح مأخوذه کل آراء 41919  53155  46656  60199 

 آراء مأخوذه  22824  23544  17127  20140 

 درصد آراء  54/45  44/29  36/71  33/46 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  اصولگرا   اصولگرا

 سابقه نمايندگي  نهم(صنايع و معادن)  نهم(اقتصادی)  نهم(کشاورزی)  - 
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 نام و نام خانوادگي  محمد حسين فرهنگی  روح اهلل متفكر آزاد  سيدمحمدرضا ميرتاج الدینی عليرضا منادی سفيدان یوسف داودی   

 حوزه انتخابيه   تبريز، آذرشهر و اسکو  تبريز، آذرشهر و اسکو  کو تبريز، آذرشهر و اس تبريز، آذرشهر و اسکو  سراب 

دکترای تخصصی واحد علوم و   دکترای زيست شناسی دکتری مديريت ستراتژيک-حوزوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی دکترای دامپزشکی 

 تحقیقات 
 ميزان تحصيالت  

 سوابق اجرايي  معاون مرکز تحقیقات سپاه  عضو هیات علمی دانشگاه تبريز معاون پارلمانی رئیس جمهور  بازرسی دانشگاه آزاد اسالمی رئیس دانشگاه آزاد سراب 

  کل آراء صحيح مأخوذه 462428  462428  462428  462428  61402 

 آراء مأخوذه  99703  105449  103672  89567  20208 

 درصد آراء  21/56  22/80  22/42  19/37  32/91 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  مستقل  ستقل م

 سابقه نمايندگي  هفتم تا دهم(صنايع و معادن)  -  هفتم و هشتم(فرهنگی)  هشتم و نهم(برنامه و بودجه) دهم(کشاورزی) 
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 نام و نام خانوادگي  جعفر راستی  معصومه پاشایی بهرام 

 انتخابيه  حوزه  شبستر  مرند و جلفا 

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد  دکترای پزشکی 

 سوابق اجرايي  سپاه پاسداران  رئیس مجمع ملی جهادگران کشور

 کل آراء صحيح مأخوذه  49104  120037 

 آراء مأخوذه  12596  40294 

 درصد آراء  25/65  33/57 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا 

 دگي سابقه نماين -  - 
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  استان آذربايجانغربي

  

  

            

  

 نام و نام خانوادگي  مهدی عيسی زاده حسن همتی  محمد عليپور  جالل محمود زاده  سيد سلمان ذاکر  انور حبيب زاده بوکانی

 حوزه انتخابيه   میاندوآب  شاهین دژ و تکاب  ماکو و چالدران  مهاباد  ارومیه  بوکان 

 ميزان تحصيالت   دکتری مديريت دفاعی کارشناسی ارشد  فوق لیسانس  فوق لیسانس کشاورزی  کارشناسی ارشد الهیات  رشناسی مديريت دولتیکا

 تجربي سوابق  نماينده ادوار  بازنشسته سپاه  مديرکل امنیتی استانداری  مدير جهادکشاورزی مهاباد  کارشناس بازرسی قضايی کل کشور  شهردار اشنويه 

  صحيح مأخوذه کل آراء 96895  60402  97689  50054  331413  48350 

 آراء مأخوذه  43016  12566  20130  19304  138436  26965 

 درصد آراء  44/39  20/80  20/61  38/57  41/77  55/77 

 ي گرايش سياس اصول گرا  اصولگرا  اصولگرا  اعتدال و توسعه  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  هشتم و نهم(اجتماعی) -  نهم(اقتصادی)  هشتم و دهم(کشاورزی) هشتم(قضايی و حقوقی)    پنجم و هفتم(امنیت ملی)
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 خانوادگي نام و نام  کمال حسين پور   روح اله حضرت پور  عادل نجف زاده  وحيد جالل زاده  علی زنجانی حسنلویی  یعقوب رضازاده 

 حوزه انتخابيه   پیرانشهر و سردشت  ارومیه  خوی و چايپاره  ارومیه  نقده و اشنويه  سلماس 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس  فوق لیسانس حقوق  دکتری  دکتری   فوق لیسانس   دکتری 

استاندار اسبق   رئیس اتباع خارجی استانداری بازنشسته ناجا 

 ی استان آذربايجان غرب

 سوابق تجربي  کارخانه دار  عضو شورای شهر  هیأت علمی دانشگاه 

 کل آراء صحيح مأخوذه  66727  331413  145190  331413  128731  74063 

 آراء مأخوذه  35697  86910  68498  80094  78673  24767 

 درصد آراء  53/50  26/22  47/18  24/17  61/11  33/44 

 گرايش سياسي  مستقل  اصولگرا  اعتدال و توسعه  اصولگرا   اصولگرا مستقل 

 سابقه نمايندگي  -  دهم(قضايی و حقوقی)  -  -  هشتم(اجتماعی)  - 
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  استان اردبيل

        

    

 نام و نام خانوادگي  ولی اسماعيلی  صدیف بدری  علی نيكزاد ثمرین  سيد غنی نظری خانقاه 

 حوزه انتخابيه   گرمی  اردبیل،نیر،نمین و سرعین  اردبیل،نیر،نمین و سرعین  خلخال و کوثر 

 ميزان تحصيالت   دکترای علوم سیاسی  مهندسی عمران  فوق لیسانس مديريت   دانشجو دکترای حقوق

 جرايي سوابق ا نماينده ادوار  شهردار سابق اردبیل  وزير اسبق راه و شهرسازی  معاون اداره مالی دانشگاه 

 کل آراء  41990  202179  202179  47937 

 کل آراء صحيح مأخوذه  24169  53708  117612  22489 

 درصد آراء  57/56  26/56  58/17  46/91 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  هشتم(امنیت ملی)  دهم(عمران)  -  - 
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 نام و نام خانوادگي  محمود عباس زاده   سيد کاظم موسوی  عباس جهانگيرزاده 

 حوزه انتخابيه   مشکین شهر  اردبیل،نیر،نمین و سرعین  پارس آباد 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس  فوق لیسانس حقوق  کارشناسی ارشد مهندسی مديريت 

 ارشناس ارشد سازمان بازرسی کل کشور ک معاون فرماندار و سرپرست فرمانداری گرمی
 مديرکل اسبق سیاسی وزارت کشور 

 استاندار اسبق ايالم  /
 سوابق اجرايي 

  کل آراء صحيح مأخوذه 70973  202179  108406 

 آراء مأخوذه  32254  59516  24772 

 درصد آراء  45/45  29/44  22/85 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  مستقل 

 سابقه نمايندگي  -  هشتم(آموزش و تحقیقات)  - 
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  استان اصفهان

            

 

  نام و نام خانوادگي اميرحسين بانكی پورفرد عباس مقتدای خوراسگانی   مهدی طغيانی  زهرا شيخی مبارکه  حسين ميرزایی 

 حوزه انتخابيه   اصفهان  اصفهان  اصفهان  اصفهان  اصفهان 

 ميزان تحصيالت   دکتری  دکتری  دکتری علوم اقتصادی  لنفولوژيست  حوزوی 

معاون نهاد دانشگاه صنعتی ، 

 مدير مدرسه علمیه 

هیات علمی جهاد دانشگاهی 

 ،استاديار پژوهش 
 استاد دانشگاه  استاد دانشگاه اصفهان 

 استاد دانشگاه اصفهان 
 سوابق اجرايي 

  کل آراء صحيح مأخوذه 412333  412333  412333  412333  412333 

 آراء مأخوذه  245629  228038  188003  172850  163370 

 درصد آراء  59/57  55/30  45/59  41/92  39/62 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  نهم(آموزش و تحقیقات)  -  -  - 
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سيد صادق طباطبایی  سيد جواد ساداتی نژآد  حسينعلی حاجی دليگانی  محمدتقی نقدعلی 

 نژاد 

 نام و نام خانوادگي  سيدناصر موسوی الرگانی 

 حوزه انتخابيه   فالورجان  اردستان  کاشان  شاهین شهر، میمه و برخوار  خمینی شهر 

 حوزوی 
کارشناسی ارشد مديريت 

 دولتی 
 ميزان تحصيالت   حوزوی سطح دو  حوزوی  یدرولیک دکترای ه

 سوابق اجرايي  دبیر آموزش و پرورش  مدرس حوزه علمیه قم  معاون حقوقی وزارت علوم  فرماندار کاشان  حوزوی 

  کل آراء صحيح مأخوذه 64268  26628  119928  72283  69518 

 آراء مأخوذه  26902  13229  88946  63770  36055 

 درصد آراء  41/86  49/68  74/17  88/22  51/86 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 - 
نهم و دهم(برنامه و 

 بودجه) 
 دهم(فرهنگی)  دهم(آموزش و تحقیقات) 

 هشتم، نهم و 

 دهم(اقتصادی) 
 سابقه نمايندگي 
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 نام و نام خانوادگي  رحمت اله فيروزی پوربادی  سيد مسعود خاتمی   زاد الهام آ ابوالفضل ابوترابی  

 حوزه انتخابيه   نطنز  گلپايگان و خوانسار  نايین  نجف آباد 

کارشناسی ارشد حقوق 

 جزا 

 ميزان تحصيالت   لیسانس  دکتری پزشکی  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 

 سوابق اجرايي  حفاظت فرودگاه  پزشک   استاد دانشگاه و وکیل دادگستری قاضی 

  کل آراء صحيح مأخوذه 29892  39406  26319  89174 

 آراء مأخوذه  11251  21471  8570  57700 

 درصد آراء  37/64  54/49  32/56  64/70 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

نهم و دهم(قضايی و 

 حقوقی) 

 بقه نمايندگي سا -  -  - 



 

 )12( 

  

   

      

  

 نام و نام خانوادگي  حسين محمد صالحی دارانی  پروین صالحی مبارکه  سميه محمودی 

 حوزه انتخابيه   فريدن و فريدونشهر  مبارکه  شهرضا 

 ميزان تحصيالت   دکترای ادبیات فارسی  دکترای پزشکی  فوق لیسانس جامعه شناسی 

 سوابق اجرايي  رئیس دانشگاه آزاد  پزشک  عاون شهرضا سرپرست اداره ت

  کل آراء صحيح مأخوذه 59258  39196  57991 

 آراء مأخوذه  26920  12075  20542 

 درصد آراء  45/43  30/81  35/42 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  دهم(اجتماعی) 
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   استان  

 )14( 

 البرز

    

 

 نام و نام خانوادگي  مهدی عسگری  علی حدادی 

 حوزه انتخابيه   کرج،اشتهارد و آسارا  ساوجبالغ،نظرآباد و طالقان 

 ميزان تحصيالت   مهندسی متالوژی، فوق لیسانس فلسفه  کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 سوابق اجرايي  مشاور استانداری البرز  فرماندار سابق ساوجبالغ 

 کل آراء صحيح مأخوذه  336437  97307 

 آراء مأخوذه  87808  43233 

 درصد آراء  26/10  44/43 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  - 



  

   استان  

 )15( 

   

 ايالم

    

 

 نام و نام خانوادگي  سارا فالحی  علی اکبر بسطامی 

 حوزه انتخابيه   ايالم  ايالم 

 ميزان تحصيالت   دکترای علوم سیاسی  ديريت فوق لیسانس م

 سوابق اجرايي  هیات علمی دانشگاه آزاد  مديرکل کمیته امداد کشور

  کل آراء صحيح مأخوذه 172320  172320 

 آراء مأخوذه  36909  42296 

 درصد آراء  21/42  24/55 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا 



  

   استان  

 )16( 

 سابقه نمايندگي  -  - 

  

   

 بوشهر

        

 

 نام و نام خانوادگي  عبدالكریم جميری  ابراهيم رضایی  موسی احمدی  غالمحسين کرمی 

 حوزه انتخابيه   بوشهر،گناوه و ديلم  دشتستان  کنگان،دير و جم  دشتی و تنگستان 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس حقوق  دکتری علوم ارتباطات  دکتری فقه و حقوق  دکتری علوم اجتماعی 

مديرکل بازرسی ، معاون 

 اداری استانداری  

معاون سازمان ثبت اسناد  و 

 امالک کشور، قاضی 

 روزنامه نگار ، 

 مدرس دانشگاه 

 مدرس دانشگاه ، 

 فرهنگی بازنشسته 
 سوابق اجرايي 

  کل آراء صحيح مأخوذه 107034  85267  90344  68457 



  

   استان  

 )17( 

 آراء مأخوذه  29260  36581  38998  29057 

 درصد آراء  27/34  42/90  43/17  42/45 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  نهم(انرژی)  -  نهم(انرژی)  - 
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  استان تهران 

          

 

 نام و نام خانوادگي  دباقر قاليباف محم مصطفی آقاميرسليم  مرتضی آقا تهرانی  الياس نادران  سيد محسن دهنوی 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 
 حوزه انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   دکترای جغرافیای سیاسی  فوق لیسانس مهندسی مکانیک  فلسفه عرفان دکترای  دکترای اقتصاد  دکترای نانوبیوتکنولوژی 

 سوابق اجرايي  شهردار تهران  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  فرهنگی  هیات علمی دانشگاه  عضو هیات علمی دانشگاه 

 کل آراء صحيح مأخوذه  1667991  1667991  1667991  1667991  1667991 

 آراء مأخوذه  1265287  892318  868025  841956  829292 

 درصد آراء  75/86  53/50  52/04  50/48  49/72 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 - 
هفتم، هشتم و نهم(برنامه 

 و بودجه) 
 سابقه نمايندگي  -  -  هشتم و نهم(فرهنگی) 
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 نام و نام خانوادگي  سيد محمود نبویان  سيد احسان خاندوزی  اقبال شاکری  ابوالفضل عمویی  يژن نوباوه وطن ب

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 هر شمیرانات و اسالمش
 حوزه انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   دکترای فلسفه  دکترای اقتصاد  دکترای مهندسی عمران  دکترای علوم سیاسی  کارشناس ارشد تهیه و تولید سیما

 سوابق اجرايي  هیات علمی  استاديار دانشگاه  فرهنگی  سیاسی  فعال رسانه ای 

  کل آراء صحيح مأخوذه 1667991  1667991  1667991  1667991  1667991 

 آراء مأخوذه  821203  801696  795211  792964  792565 

 درصد آراء  49/23  48/06  47/67  47/54  47/52 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  نهم(آموزش و تحقیقات)  -  -  -  هشتم و نهم(فرهگی) 

  

  



 

 )20( 

          

 

  نام و نام خانوادگي مجتبی توانگر  فاطمه رهبر  محسن پيرهادی  روح اله ایزدخواه  احمد نادری 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 مشهر شمیرانات و اسال
 حوزه انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی  دکترای مديريت استراتژيک  دکترای روابط بین الملل  دکترای مديريت فناوری  دکترای علوم اجتماعی 

 فرهنگی  استاد دانشگاه  عضو هیات علمی 

مشاور قائم مقام 

رياست سازمان صدا و 

   سیما

 سوابق اجرايي  انرژی پژوهشگر اقتصاد 

  کل آراء صحيح مأخوذه 1667991  1667991  1667991  1667991  1667991 

 آراء مأخوذه  789913  787485  785450  784456  783545 

 درصد آراء  47/36  47/21  47/09  47/03  46/98 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

هفتم تا نهم(فرهنگی و اصل  -  -  - 

 نود) 
 سابقه نمايندگي  - 

  



 

 )21( 

          

  

 نام و نام خانوادگي  عبدالحسين روح االمينی  سيد نظام الدین موسوی زهره الهيان  مالک شریعتی نياسر  مهدی شریفيان 

تهران،ری ، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری ، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

،  تهران،ری

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 
 حوزه انتخابيه  

 دکترای مهندسی  

 سیستم های فرهنگی 

 دکترای مهندسی 

 سیستمهای انرژی  
 ميزان تحصيالت   دکترای فارماسیوتیکس  دکترای مطالعات منطقه ای  پزشک متخصص 

 انتظامی  معاون سیاسی

 مدرس دانشگاه  فرمانداری فیروزکوه  

رئیس کمیته  

حقوق بشر مجلس 

 هشتم 

 سوابق اجرايي  عضو هیات علمی دانشگاه   مدير مسئول روزنامه جوان 

 کل آراء صحيح مأخوذه  1667991  1667991  1667991  1667991  1667991 

 وذه آراء مأخ 779479  778618  773263  768139  760016 

 درصد آراء  46/73  46/68  46/36  46/05  45/56 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  هشتم(امنیت ملی))   -  - 

  



 

 )22( 

          

 

 ام و نام خانوادگي ن سيد رضا تقوی  سميه رفيعی  سيد علی یزدی خواه  علی خضریان  رضا تقی پور انوری 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 
 حوزه انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   سطح عالی حوزه  کارشناسی ارشد مديريت  حرفه و فن کارشناسی  کارشناس ارشد علوم سیاسی  دکترای علوم پیشرفته مديريت 

 وزير ارتباط و فناوری 

 اطالعات در دولت دهم 

مديرمسئول  

خبرنامه دانشجويان 

 ايران 

 مديرکل آموزش و پرورش 

 شهرستان های استان تهران

 معاونت پیگیری های 

 ويژه دفتر رئیس جمهور  

رئیس کمیسیون  ارشاد 

 سوابق اجرايي  ر اسالمی مجلس و هن

 کل آراء صحيح مأخوذه  1667991  1667991  1667991  1667991  1667991 

 آراء مأخوذه  753307  742975  742394  740033  728238 

 درصد آراء  45/16  44/54  44/51  44/37  43/66 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  دوم، چهارم و پنجم(فرهنگی)  -  -  -  - 

  



 

 )23( 

          

 

 نام و نام خانوادگي  فاطمه قاسم پور  مجتبی رضاخواه  زهره سادات الجوردی  غالمحسين رضوانی  عزت اله اکبری تاالرپشتی

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

ن،ری، تهرا

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری،  

 شمیرانات و اسالمشهر 

تهران،ری، 

 شمیرانات و اسالمشهر 
 حوزه انتخابيه  

 کارشناس ارشد الهیات  فوق لیسانس مهندسی برق  دکترای حقوق بین الملل 
فوق دکترای  

 مديريت بهینه سازی 
 ميزان تحصيالت   دکترای فلسفه 

  مديرکل سیاسی انتظامی

 استانداری مازندران 

عضو هیات علمی دانشگاه 

 امیرکبیر 

مديرکل حوزه رياست مرکز 

  امور زنان و خانواده

عضو هیات علمی دانشگاه 

  تربیت مدرس

 استاديار و مديرگروه علوم 

  اجتماعی مرکز تحقیقات 
 سوابق اجرايي 

  خوذهکل آراء صحيح مأ 1667991  1667991  1667991  1667991  1667991 

 آراء مأخوذه  726007  723729  714931  711608  642214 

 درصد آراء  43/53  43/39  42/86  42/66  38/50 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  -  -  هشتم(صنايع و معادن) 

  

  



 

 )24( 

 

          

 

 نام و نام خانوادگي  فرهاد بشيری  حسن نوروزی  حسين نوش آبادی حسين حق وردی    ادسيد احمد رسولی نژ

 حوزه انتخابيه   پاکدشت  رباط کريم و بهارستان  ورامین  شهريار  دماوند و فیروزکوه 

 دکترای حقوق 
دانشجوی دکترای تاريخ 

 اسالم 
 يزان تحصيالت  م کارشناسی ارشد مديريت آموزشی  دکترای مديريت   دکتری 

 نماينده ادوار 
 نماينده و رئیس کمیسیون 

 حقوقی شورای شهر شهريار  

معاون حقوقی مجلس و 

امور استانها وزارت فرهنگ 

  و ارشاد اسالمی
 رئیس دادگاه انقالب 

مشاور مدير کل ارزيابی  

 عملکرد وزارت آموزش و پرورش 
 سوابق اجرايي 

  کل آراء صحيح مأخوذه 68737  130057  114447  220702  44182 

 آراء مأخوذه  37227  39429  44175  108681  15856 

 درصد آراء  54/16  30/32  38/60  49/24  35/89 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصالح طلب 



 

 )25( 

چهارم، پنجم و 

 هفتم(فرهنگی) 
 ششم و هفتم (عمران)  - 

و هشتم و دهم(قضايی 

 حقوقی) 
 سابقه نمايندگي  هشتم و نهم(آموزش و تحقیقات) 

  

  

  استان چهارمحال و بختياري

        

 

 نام و نام خانوادگي  اميرقلی جعفری بروجنی  احمد راستينه هفشجانی  حسين باميری  قدرت اله حمزه شلمزاری 

حوزه  بروجن  شهرکرد  لردگان  اردل و فارسان 

 انتخابيه  

ميزان  دکترای حوزوی  دکترای علوم سیاسی  فوق لیسانس  فوق لیسانس 

 تحصيالت  

 سوابق تجربي  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  معاون بازرسی سپاه پاسداران  کارمند استانداری  فرماندار سابق کوهرنگ و ايذه 

 کل آراء  49451  89600  124338  104661 

 آراء مأخوذه  11863  35879  31414  29809 



 

 )26( 

 درصد آراء  23/99  40/04  25/27  28/48 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  -  - 

  

  استان خراسان رضوي

         

 

محمدحسين حسين زاده  جواد کریمی قدوسی 

 بحرینی

 نام و نام خانوادگي  زنگنه محسن  احسان ارکانی  هاجر چنارانی 

 حوزه انتخابيه   تربت حیدريه  نیشابور و فیروزه  نیشابور و فیروزه  مشهد و کالت  مشهد و کالت 

 ميزان تحصيالت   دکترای اقتصاد  فوق لیسانس  دانشجوی دکترا  دکترای اقتصاد –حوزوی  فوق لیسانس 

 سوابق اجرايي  استاد دانشگاه  معاون استاندار خراسان رضوی  پرورش دبیر آموزش و  عضو هیأت علمی   فرمانده سپاه 

 کل آراء  131627  186519  186519  743881  743881 

 آراء مأخوذه  56706  73818  47839  393197  394537 



 

 )27( 

 درصد آراء  43/08  39/58  25/65  52/86  53/04 

 ايش سياسي گر مستقل  اصولگرا  مستقل  اصولگرا  پايداری 

 سابقه نمايندگي  -  -  دهم(امنیت ملی)  نهم و دهم(اقتصادی)  هشتم تا دهم(امنیت ملی) 

  

  

          

 

 نام و نام خانوادگي  فاطمه رحمانی  نصراهلل پژمان فر   امير حسين قاضی زاده هاشمی محمد صفایی دلوئی    حسن رزميان مقدم 

 حوزه انتخابيه   مشهد و کالت  مشهد و کالت  مشهد و کالت  گناباد و بجستان  درگز 

 ميزان تحصيالت   دکتری  حوزوی  دکترای پزشکی  فوق لیسانس  حوزوی 

 قائم مقام و معاون حقوقی

 و امور مجلس وزارت نفت 
 رئیس علوم پزشکی سمنان  فرماندار سابق 

معاون آموزش  حوزه 

 علمیه خراسان 

 مديرکل سابق 

 ن استانداری بانوا 
 سوابق اجرايي 

 کل آراء  743881  743881  743881  50810  32870 

 آراء مأخوذه  309512  439940  397448  23607  9184 



 

 )28( 

 درصد آراء  41/61  59/14  53/43  46/46  27/94 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  نهم و دهم(فرهنگی)  هشتم تا دهم(بهداشت ودرمان)  -  دجه) پنجم و هفتم(برنامه و بو

  

  

         
 

 نام و نام خانوادگي  جواد نيک بين  جليل رحيمی جهان آبادی حسين عباس زاده     سيد احسان قاضی زاده هاشمی اکبر احمدپور 

 حوزه انتخابيه   کاشمر،بردسکن و خلیل آباد  تربت جام،تايباد و باخرز  الود چناران و بین فريمان و سرخس  خواف و رشتخوار 

ميزان  حوزوی  دکترای روابط بین الملل  دکترای ادبیات  دانشجوی دکترای  حقوق  حوزوی 

 تحصيالت  

 سوابق اجرايي  سرپرست حوزه کاشمر  استاد دانشگاه  رئیس دفتر نماينده (دهقانی)  مشاور حقوقی قوه قضائیه  دانشیار دانشگاه فردوسی 

 کل آراء  126696  180266  85677  108460  101693 

 آراء مأخوذه  29487  98248  23316  56454  63994 

  



 

 )29( 

 درصد آراء  23/27  54/50  27/21  52/05  62/93 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  دهم  -  دهم(فرهنگی)  - 

  

  

      

 

  نام و نام خانوادگي علی اصغر عنابستانی  بهروز محبی نجم آبادی  علی آذری 

 حوزه انتخابيه   سبزوار،جغتای،جوين  سبزوار،جغتای،جوين  قوچان و فاروج 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس  دکترای رياضی  فوق لیسانس حقوق 

 سوابق اجرايي  فرماندار، استاندار  استاد دانشگاه   فريمان رئیس دادگستری

 کل آراء  171300  171300  95987 

 آراء مأخوذه  80028  67582  44033 

 درصد آراء  46/72  39/45  45.87 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  مستقل 



 

 )30( 

 سابقه نمايندگي  -  -  - 

  

    

  استان خراسان شمالي 

        

 

 نام و نام خانوادگي  امان اله حسين پور  علی جدی  سيد محمّّّد پاک مهر  محمد وحيدی 

 حوزه انتخابيه   اسفراين  شیروان  بجنورد،مانه،جاجرم و سملقان  بجنورد،مانه،جاجرم و سملقان 

 ميزان تحصيالت   لیسانس  دکترای مديريت  دکترای پزشکی  دکترا 

 سوابق اجرايي  مديرکل کمیته امداد خراسان شمالی و گلستان  رئیس دانشگاه کشاورزی  فرماندار بجنورد  و پرورش خراسان شمالی مدير کل آموزش 

 کل آراء  60978  65648  209013  209013 

 آراء مأخوذه  19312  28779  66891  57576 

 درصد آراء  31/67  43/84  32  27/55 

 گرايش سياسي  اصولگرا  صولگرا ا اصولگرا  اصولگرا 



 

 )31( 

 سابقه نمايندگي  -  -  -  - 

  استان خراسان جنوبي

  

        

 

 نام و نام خانوادگي  حسين خسروی اسفزار  مصطفی نخعی  مجيد نصيرایی  سلمان اسحاقی 

 حوزه انتخابيه   بیرجند،درمیان و خوسف  نهبندان و سربیشه  فردوس و طبس  قائنات 

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد  دکترای مکانیک  حوزه  3سطح  رشناسی ارشد کا

کارشناس حقوق و تحلیل گر 

 سازمان انرژی اتمی ، روزنامه نگار 

 معاون شرکت پخش فراورده  مدير حوزه های علمیه استان 

 های نفتی تربت حیدريه 

 سوابق اجرايي  بازنشسته سپاه 

 کل آراء  144850  51058  84074  72282 

 آراء مأخوذه  72872  17341  37334  21934 

  درصد آراء 50/31  33/96  44/08  30/35 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  مستقل  اصولگرا 



 

 )32( 

 سابقه نمايندگي  -  -  -  - 

  استان خوزستان

  

 
        

 

 نام و نام خانوادگي  سيد محمد مولوی  جليل مختار  ظی سيد مجتبی محفو ابراهيم متينيان  سيد لفته احمدنژاد 

حوزه  آبادان  آبادان  آبادان  رامهرمز و رامشیر  خرمشهر 

 انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد  دکترای جامعه شناسی  دکترا  کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

 سوابق اجرايي  معاون فرمانداری آبادان  کارشناسی بهزيستی  اران سپاه پاسد بازنشسته سپاه  کارمند تعاون روستايی  

 کل آراء  64610  64610  64610  66319  43522 

 آراء مأخوذه  35005  19842  21402  24519  9638 

 درصد آراء  54/18  30/71  33/12  36/97  22/15 

 اسي گرايش سي اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 



 

 )33( 

 سابقه نمايندگي  -  دهم(اجتماعی)  -  -  - 

  

  

         

 

 نام و نام خانوادگي  حبيب آقاجری  عليرضا ورناصری قندعلی  مجيد ناصری نژاد  فریدون حسنوند   سردار سهراب گيالنی 

حوزه  بندرماهشهر  مسجد سلیمان  شادگان  انديمشک  شوشتر و گتوند 

 انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد  حوزوی  فوق لیسانس  لیسانس  فوق

 سوابق اجرايي  بازنشسته سپاه  بازنشسته سپاه  رئیس دادگاه ماهشهر  استاندار بوشهر  معاون برنامه بسیج 

 کل آراء  98866  96959  43028  67492  96916 

 راء مأخوذه آ 30430  37411  12555  23824  31853 

 درصد آراء  30/78  38/58  29/18  35/30  32/87 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 



 

 )34( 

 سابقه نمايندگي  نهم(انرژی)  -  هفتم و دهم(انرژی)  ششم تا هشتم و دهم(انرژی)  دهم(شوراها) 

  

  

        

  

 نام و نام خانوادگي  محمد کعب عمير  سيد کریم حسينی  مجتبی یوسفی  سيد احمد آوایی 

 حوزه انتخابيه   شوش  اهواز و باوی  اهواز و باوی  دزفول 

کارشناسی ارشد مديريت 

 دولتی 
 ميزان تحصيالت   دکترا  دکترا  کارشناسی ارشد 

 سوابق اجرايي  شرکت نفت کارمند  معاون سیاسی استاندار  اهواز  3شهردار منطقه  مشاور وزير دادگستری 

 کل آراء  92343  286980  286980  216270 

 آراء مأخوذه  23358  99106  65923  99104 

 درصد آراء  25/29  34/53  22/97  45/82 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصالح طلب 
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 سابقه نمايندگي  -  -  -  هشتم(امنیت ملی) 

  

  

      

 

 نام و نام خانوادگي  قاسم ساعدی  محمد طال مظلومی آبزرگه  عبداله ایزدپناه 

 حوزه انتخابيه   دشت آزادگان  بهبهان  ايذه و باغملک 

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد جامعه شناسی  کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

 سوابق اجرايي  رئیس آموزش و پرورش  اه بازنشسته سپ معاون آموزش و پرورش -فرماندار مسجد سلیمان

 کل آراء  76247  63367  124693 

 آراء مأخوذه  19589  18028  33280 

 درصد آراء  25/69  28/45  26/69 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  دهم(انرژی)  -  - 
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  استان زنجان

        

  

 نام و نام خانوادگي  سيد مرتضی خاتمی   مصطفی طاهری  حسن شجاعی علی آبادی  حسينی  سيد البرز

 حوزه انتخابيه   ماهنشان  زنجان و طارم  ابهر،خرم دره و سلطانیه  خدابنده 

 ميزان تحصيالت   دکترای پزشکی  دکترای برق  حوزوی  فوق لیسانس عمران 

 سوابق تجربي  معاون بهداشتی استان  استاد دانشگاه زنجان  ن علمی ستاد مجتمع حوزه ای صدرا (مشکات) معاو مديرکل راه و شهرسازی کردستان 

 کل آراء  54.698  172646  84826  81866 

 آراء مأخوذه  13.875  59603  19454  30852 

  درصد آراء 25/37  34/52  22/93  37/69 

 يش سياسي گرا مستقل  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  دهم(بهداشت و درمان)  -  -  - 
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  استان سمنان

        

 

 نام و نام خانوادگي  علی اکبر عليزاده برمی  عباس گلرو  اردشير مطهری  علی اصغر خانی 

 حوزه انتخابيه   دامغان  سمنان  گرمسار  شاهرود 

ميزان  دکترای علوم دفاعی  دکترای علوم سیاسی  سانس جامعه شناسی فوق لی فوق لیسانس مديريت استراتژيک 

 تحصيالت  

 سوابق اجرايي  بازنشسته سپاه پاسدارن  نماتینده ايران در سازمان ملل  بازنشسته نیروی انتظامی  تهران  11شهردادر منطقه 

 کل آراء  37030  62193  29463  93264 

 آراء مأخوذه  11021  32411  13130  34083 

 درصد آراء  29/76  52/11  44/56  36/54 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 
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 سابقه نمايندگي  -  -  -  - 

  

  استان سيستان و بلوچستان

          

 

نام و نام  حبيب اله دهمرده  محمد سرگزی  اسماعيل حسين زهی  حسينعلی شهریاری  فداحسين مالكی 

 خانوادگي 

 حوزه انتخابيه   زابل و زهک  زابل و زهک  خاش  زاهدان  زاهدان 

 ميزان تحصيالت   دکترای رياضی  دکترای حقوق جزا  دانشجوی دکتری  دکترای چشم پزشکی  دکترای علوم سیاسی 

سفیر ايران در افغانستان 

و  رئیس ستاد مبارزه با  

 قاچاق کاال و ارز 

وم پزشکی رئیس عل

 زاهدان 

شهردار اسبق شهرستانهای خاش 

و زاهدان ،مدير عامل سازمان 

 همیاری های شهرداری استان ،  

 دادستان زابل 
استاندار سیستان و 

 بلوچستان،کرمان و لرستان 
 سوابق اجرايي 

 کل آراء  162،158  162،158  85،185  175،062  175،062 

 آراء مأخوذه  64،314  76،684  43،148  65،042  63،277 
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 درصد آراء  39/66  47/29  50/65  37/15  36/15 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  مستقل  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  دهم (آموزش و تحقیقات)  -  -  هفتم تا دهم(بهداشت و درمان)  - 

  

  

      

  

 نام و نام خانوادگي  لناصر درخشان عبدا معين الدین سعيدی  ملک فاضلی  

حوزه  ايرانشهر و سرباز  چابهار  سراوان و مهرستان 

 انتخابيه  

ميزان  دکترای مديريت صنعتی  فوق لیسانس مهندسی کشاورزی  دکترای چشم پزشکی 

 تحصيالت  
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 رئیس مرکز بهداشت شهرستان سراوان 
معاون شهرداری چابهار، عضو شورای اسالمی شهر 

 ابهار  چ
 سوابق اجرايي  عضو هیات علمی دانشگاه واليت ايرانشهر 

  ءکل آرا 222،990  196،403  119،107 

 آراء مأخوذه  95،896  90،863  43،530 

 درصد آراء  43/00  46/26  36/55 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  مستقل 

 سابقه نمايندگي  -  -  - 

  استان فارس

  

          

 

نام و نام  عليرضا پاک فطرت  روح اله نجابت  جعفر قادری  ابراهيم عزیزی  سيد موسی موسوی 

 خانوادگي 

 حوزه انتخابيه   شیراز  شیراز  شیراز  شیراز  المرد و مهر 
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 ميزان تحصيالت   دکتری جغرافیا  دکتری   دکترای اقتصاد  فوق لیسانس حقوق   دکترای پزشکی 

مجلس شورای نماينده 

 اسالمی 

 معاون سیاسی استانداری 

 سیستان و بلوچستان 
 معاون فرمانداری المرد 

مشاور مرکز رسانه و نشر 

 دانشگاه آزاد 
 سوابق اجرايي  شهردار شیراز 

 کل آراء  320،428  320،428  320،428  320،428  76،276 

 وذه آراء مأخ 193،790  122،807  116،684  114،329  37،736 

 درصد آراء  60/48  38/33  36/42  35/68  49/47 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  هشتم و نهم(برنامه و بودجه)  -  نهم(انرژی) 

  

         

 

 نام و نام خانوادگي  حجت اله فيروزی  جالل رشيدی کوچی  فرهاد طهماسبی  مسلم صالحی   محسن علی زاده  

 حوزه انتخابيه   فسا  مرودشت  نی ريز و استهبان  اقلید  سپیدان و بیضاء 
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ميزان  دکترای حقوق  فوق لیسانس علوم سیاسی  دکترای حقوق عمومی  دکترای علوم تربیتی  دکترای اقتصاد 

 تحصيالت  

 پاسدار    رئیس دادگستری نی ريز  لید رئس دانشگاه آزاد اق فعال در بخش کشاورزی 
معاون حقوقی قرارگاه خاتم 

 االنبیاء  
 سوابق اجرايي 

 کل آراء  76،672  112،192  80،140  43،391  48،280 

 آراء مأخوذه  32،319  32،469  28،847  14،580  22،453 

 درصد آراء  43/28  28/94  36/00  33/06  46/50 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا   اصولگرا اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  -  -  - 
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 مجيد انصاری 
 محمد مهدی 

 فروردین  

فریدون عباسی 

 دوانی 
 محمد جواد عسكری  عبدالعلی رحيمی مظفری  

 نام و نام

 خانوادگي 

 حوزه انتخابيه   اب و زرين دشت دار سروستان  کازرون  فیروزآباد  ممسنی و رستم 

 ميزان تحصيالت   دانشجوی دکترای کشاورزی  دانشجوی دکترای مهندسی شیمی  دکترای فیزيک  دانشجوی دکترای مديريت  دکترای حقوق 

 سوابق اجرايي  آباده  فرماندار اسبق ارسنجان و کارمند شرکت گاز استان فارس  رئیس سازمان انرژی اتمی  استاد دانشگاه  وکیل دادگستری 

 کل آراء  125،058  69،466  99،098  92،886  92،445 

 آراء مأخوذه  50،979  37،771  27،919  29،661  50،008 

 درصد آراء  40/76  54/37  28/17  31/93  54/09 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا   اصولگرا  اصولگرا اصولگرا 

 مايندگي سابقه ن -  -  -  -  - 
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 نام و نام خانوادگي  حسين حسين زاده   محمدرضا رضایی کوچی  رحيم زارع 

 حوزه انتخابيه   الرستان  جهرم  آباده 

 ميزان تحصيالت   دانشجو دکترای نفت  دکترای پزشکی  دکترای مديريت 

 سوابق اجرايي  کارمند شرکت ملی نفت   اری شهرداريهای فارس عضوهیأت مديره سازمان همی مدير بازرگانی خارجی سازمان بازرسی 

 کل آراء  87،930  79،797  73،779 

 آراء مأخوذه  38،399  39،940  26،306 

 درصد آراء  43/67  50/05  35/66 

 گرايش سياسي  مستقل  اصولگرا  اصولگرا 

 مايندگي سابقه ن -  هشتم، نهم و دهم(عمران)  نهم و دهم(اقتصادی) 

  استان قزوين

        

 

 نام و نام خانوادگي  فاطمه محمدبيگی  لطف اله سياه کلی  رجب رحمانی   روح اله عباسپور 
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 حوزه انتخابيه   قزوين   قزوين  تاکستان  بويین زهرا و آوج 

 ميزان تحصيالت   ترای پزشکی دک کارشناسی ارشد مديريت بحران  کارشناسی ارشد مديريت   کارشناسی ارشد الهیات 

 سوابق اجرايي  پزشک عمومی  معاون صدا و سیما  مستشار ديوان محاسبات  نماينده دور نهم مجلس شورای اسالمی 

 کل آراء  223،436  223،436  64،947  74،631 

 آراء مأخوذه  108،924  83،555  26،045  37،589 

 راء درصد آ 48/75  37/40  40/10  50/37 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  هفتم  نهم(صنايع و معادن) 

  استان قم

  

  

      

 

 نام و نام خانوادگي  احمد اميرآبادی فراهانی   مجتبی ذوالنوری  عليرضا زاکانی  
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حوزه  قم  قم  قم 

 انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   دکترای مديريت آينده پژوهی  حوزوی(دکترا)  ی دکترای پزشکی هسته ا

 عضو هیات مديره انجمن 

  نپاسدارا هسپا در هفقی یول هنمايند جانشین علمی پزشکی هسته ای ايران 

عضو هیئت رئیسه  

شورای اسالمی شهر مقدس 

 قم 

 سوابق اجرايي 

 کل آراء  322،729  322،729  322،729 

 اء مأخوذه آر 218،315  204،758  190،422 

 درصد آراء  67/65  63/45  59/00 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  نهم و دهم(شوراها)  دهم(امنیت ملی)  هفتم، هشتم و نهم(شوراها) 

  استان کردستان

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 نام و نام خانوادگي  رویز اوسطی پ شيوا قاسمی پور  بهزاد رحيمی  سيد مهدی فرشادان  محسن فتحی 

 حوزه انتخابيه   قروه و دهگالن  مريوان و سروآباد  سقز و بانه  سنندج  سنندج 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس  دکترای مديريت  کارشناسی ارشد مديريت اجرايی  دکترای پزشکی  دکترای داروسازی 

 سوابق اجرايي  رئیس جهاد کشاورزی قروه  کارمند آموزش و پرورش  کارمند آموزش و پرورش  مدير کل بهزيستی کردستان  فاقد سوابق اجرايی 

 کل آراء  67،059  37،751  83،513  127،838  127،838 

 آراء مأخوذه  17،196  8،528  34،439  35،716  32،518 

 درصد آراء  25/64  22/59  41/24  27/94  25/44 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  ا اصولگر مستقل  مستقل 

 سابقه نمايندگي  -  -  -  دهم(برنامه و بودجه)  - 
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  استان کرمان

          

 

 نام و نام خانوادگي عفت شریعتی کوهبنانی   محمد مهدی زاهدی  محمدرضا پورایراهمی داورانی  حسين جاللی  منصور شكرالهی 

 حوزه انتخابيه   زرند و کوهبنان  کرمان و راور  کرمان و راور  ن و انار رفسنجا کهنوج،منوجان و فارياب 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس  دکترای رياضی  دکترای مالی  دکترای حوزوی  دکترای حقوق 

قاضی و رئیس دادگستری 

 شهرستان عسلويه 

رئیس دفتر جناب آقای 

 آيت اهلل مصباح 
 سوابق اجرايي  استاد دانشگاه  یقات و فناوری وزير علوم؛تحق معاون استاندار 

 کل آراء  66،502  224،560  225،460  106،606  158،058 

 آراء مأخوذه  44،453  90،714  130،195  53،788  105،147 

 درصد آراء  66/84  /40/24  57/75  50/45  66/52 

 اسي گرايش سي اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 نهم و دهم(اقتصادی)  -  - 
نهم و دهم(آموزش و 

 تحقیقات) 
 سابقه نمايندگي  هشتم(اجتماعی) 
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 نام و نام خانوادگي  شهباز حسن پور بيگلری ذبيح اله اعظمی ساردویی موسی غضنفر آبادی  مصطفی رضا حسينی قطب آبادی صمد اله محمدی 

 حوزه انتخابيه   سیرجان و برسیر  جیرفت و عنبرآباد  بم،ريگان و فهرج  شهربابک  بافت،رابر و ارزوئیه 

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد مديريت  دکترای پزشکی  دکترای حوزوی  فوق لیسانس شهرسازی  فوق لیسانس 

 سوابق اجرايي  شهردار سیرجان  جیرفتعضو هیات علمی دانشگاه  قاضی  معاون ارتباطات حوزه رياست مجلس  فاقد سوابق اجرايی 

 کل آراء  111،444  131،159  129،127  40،588  58،748 

 آراء مأخوذه  48،864  53،202  79،392  13،350  18،002 

 درصد آراء  43/85  40/56  61/48  32/89  30/64 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 تم (صنايع و معادن) هش - 
هفتم و هشتم(قضايی و 

 حقوقی) 
 - 

هشتم ، نهم و دهم(برنامه و 

 بودجه) 
 سابقه نمايندگي 
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  استان کرمانشاه

        

 

 نام و نام خانوادگي  علی رضایی  آرش زره تن لهونی  سيد جواد حسينی کيا  محمد رشيدی 

 حوزه انتخابيه   کنگاور،صحنه و هرسین  پاوه  سنقر  کرمانشاه 

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد   دکتری  حوزوی  دکتری 

 استاد دانشگاه رازی کرمانشاه 
 مديرکل امور آموزشی مؤسسه 

  آموزشی پژوهشی امام خمینی 

فرماندار جوانرود،  

 مديرعامل هالل احمر استان 

 کارمند آموزش و پرورش، 

 مديرکل پارلمانی بنیاد شهید  
 اجرايي  سوابق

 کل آراء  108،527  67،712  43،777  232،471 

 آراء مأخوذه  36،066  30،616  10،935  57،170 

 درصد آراء  33/23  45/22  24/98  24/59 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  دهم(صنايع و معادن)  - 
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 نام و نام خانوادگي  عبدالرضا مصری  دری شهریار حي

 حوزه انتخابيه   کرمانشاه  قصرشیرين 

 ميزان تحصيالت   دکترای زمین شناسی  دکتری 

 سوابق اجرايي  سفیر  –وزير   مديرکل در وزارت کشور

 کل آراء  232،471  82،987 

 آراء مأخوذه  95،061  27،801 

 درصد آراء  40/89  33/50 

 گرايش سياسي  اصولگرا  الح طلب اص

 سابقه نمايندگي  هشتم، نهم و دهم(برنامه و بودجه و اجتماعی)  - 
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  استان کهگيلويه و بويراحمد

      

  

 نام و نام خانوادگي  غالمرضا تاجگردون  مهدی روشنفكر  سيد محمد موحد 

 حوزه انتخابيه   گچساران و باشت  بويراحمد و دنا  کهگیلويه  و بهمئی 

 ميزان تحصيالت   دکترای اقتصاد  دکترای تاريخ ايران  سطح عالی حوزوی 

 نماينده مجلس 
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 

  ،معاون فرماندار کهگیلويه 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه  

 فارس و کهگیلويه و بويراحمد، 
 سوابق تجربي 

 ل آراء ک 76،537  172،907  127،209 

 آراء مأخوذه  38،352  66،599  75،851 

 درصد آراء  50/11  38/52  59/63 

 گرايش سياسي  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  نهم و دهم(برنامه و بودجه)  -  چهارم تا هشتم(اصل نود) 
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  استان گلستان

  

        

 

 نام و نام خانوادگي   رحمت اله نوروزی  غالمعلی کوهساری هر  امانقليچ شادم رمضانعلی سنگدوینی 

 حوزه انتخابيه   علی آباد کتول  رامیان و آزادشهر  گنبد کاووس  گرگان و آق قال 

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد  فوق لیسانس زبانو ادبیات عرب  کاشناسی ارشد مديريت دولتی 

مديرعامل اسبق  

 شرکت گاز استان گلستان 
 معاون دانشگاه گنبد کاووس 

 نماينده ادوار، کارمند آب و 

 فاضالب روستايی تهران 

 مديرکل اسبق تعاون کار 

 و رفاه اجتماعی گلستان 
 سوابق اجرايي 

 کل آراء  61،591  83،076  146،970  190،023 

 آراء مأخوذه  35،907  615،38  31،826  53،100 

 درصد آراء  58/30  46/48  21/65  27/94 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  اصالح طلب  مستقل 

 سابقه نمايندگي  نهم(کشاورزی)  ششم(انرژی)  -  - 
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 نام و نام خانوادگي  رضا آریان پور  غالمرضا منتظری 

 حوزه انتخابيه   مینودشت و کالله   گرگان و آق قال 

 ميزان تحصيالت    ک متخصص قلبپزش دکتری 

 سوابق اجرايي   رئیس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبدکاووس مديرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 کل آراء  137،551  190،023 

 آراء مأخوذه  42،947  40،893 

 درصد آراء  31/22  21/52 

 گرايش سياسي  مستقل  اصولگرا 

 ندگي سابقه نماي -  - 

  استان گيالن
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 نام و نام خانوادگي  محمد صفر ملک ميان پرویز محمدنژاد قاضی محله   خليل بهروزی فر    سيد کاظم دلخوش اباتری احمد دنيامالی 

 حوزه انتخابيه   رودسر و املش  لنگرود  فومن و شفت  صومعه سرا  بندرانزلی 

 ميزان تحصيالت   حوزوی  دکترای مديريت کسب و کار  کارشناسی ارشد مديريت دفاعی انشجوی دکترای مديريت  د دکترای برنامه ريزی شهری

معاون اسبق  

 شورای شهر تهران 
 مشاور معاون رئیس جمهور 

بازنشسته سپاه پاسداران،  

 فرماندار اسبق تالش 

 قائم مقام مديرعامل  

 شرکت توزيع برق گیالن 
 سوابق اجرايي  ملش امام جمعه سابق ا

 کل آراء  78،624  55،058  80،945  53،788  34،121 

 آراء مأخوذه  25،474  22،633  47،851  28،176  16،735 

 درصد آراء  32/40  41/11  59/12  52/38  49/05 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اعتدال و توسعه  

 سابقه نمايندگي  -  -  -  م(اقتصادی) هفتم ،هشتم و ده - 
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 نام و نام خانوادگي  حسن محمدیاری  رسول فرخی ميكال  غالمرضا مرحبا  جبار کوچكی نژاد 

 حوزه انتخابيه   تالش،رضوانشهر  الهیجان  آستارا  رشت 

 ميزان تحصيالت   قوق بین الملل دکترای ح دکترای مديريت کسب و کار  دکترای مديريت  مهندسی مکانیک 

 معاون اداره آموزش بانک ملی کشور  مدير کل آموزش و پرورش 

معاون اداره کل بازرسی و  

مديريت عملکرد استانداری 

 گیالن 

وکیل -قاضی بازنشسته

  دادگستری
 سوابق اجرايي 

 کل آراء  126،794  60،642  41،018  162،562 

 آراء مأخوذه  30،827  18،620  14،834  50،685 

 درصد آراء  24/31  30/70  36/16  31/18 

 گرايش سياسي  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

دهم(برنامه و بودجه و آموزش و 

 تحقیقات) 
 سابقه نمايندگي  -  -  - 
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 نام و نام خانوادگي  مهرداد گودرزوند چگينی  سيدعلی آقازاده دافساری  محمد رضا احمدی 

حوزه  رودبار  رشت  رشت 

 انتخابيه  

ميزان  دکترای مديريت دولتی  کارشناس ارشد جغرافیا  کارشناس ارشد مديريت 

 تحصيالت  

 سوابق اجرايي  رئیس دانشکده مديريت و حسابداری  بازنشسته سپاه پاسداران  بازنشسته سپاه پاسداران 

 کل آراء  51،905  162،562  162،562 

آراء  16،199  47،057  33،992 

 مأخوذه 
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 درصد آراء  31/21  28/95  20/91 

 گرايش سياسي  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  هشتم(امنیت ملی)  - 

  استان لرستان

          

 

 نام و نام خانوادگي  هرداد ویس کرمی م مرتضی محمودوند  محمد خدابخشی  یحيی ابراهيمی  حسين گودرزی 

حوزه  خرم آباد و دوره  خرم آباد و دوره  الیگودرز  دلفان و سلسله  درود و ازنا 

 انتخابيه  

 دکترای پزشکی  دکترا 
دکترای تخصصی رياضی 

 دکترای پزشکی  دکترای علوم سیاسی  کاربردی 
ميزان 

 تحصيالت  

ريیس مرکز پژوهش های 

 استاد دانشگاه  استاد دانشگاه   مشاور معاون اجرايی مجلس  پزشک  ان صدا و سیما اسالمی سازم
سوابق 

 تجربي 
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 کل آراء  186،337  186،337  59،587  109،796  80،910 

 آراء مأخوذه  38،077  43،834  29،381  29،446  28،430 

 درصد آراء  20/43  23/52  49/31  26/82  35/14 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  ولگرا اص اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  دهم(برنامه و بودجه)  -  - 

  

        

 

 نام و نام خانوادگي  فاطمه مقصودی  حميد رضا کاظمی  عباس گودرزی  محمدرضا مبلغی  

حوزه  بروجرد  پلدختر  بروجرد  کوهدشت 

 انتخابيه  

ميزان  دکترا  کارشناسی ارشد علوم سیاسی  کارشناسی ارشد علوم سیاسی  وزوی) معادل دکترا(ح

 تحصيالت  

 سوابق تجربي  مدير مدارس دولتی  معاون حراست قوه مقننه  مدير کل پشتیبانی میراث فرهنگی  رئیس حوزه علمیه خرم آباد 
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 کل آراء  82،138  49،304  82،138  112،214 

 آراء مأخوذه  17،891  25،689  49،170  62،055 

 درصد آراء  21/78  52/10  59/86  55/30 

 گرايش سياسي  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  دهم(اجتماعی)  - 

  استان مازندران

  

            

 

  
 سيد شمس الدین حسينی 

 کمال عليپور خنكداری 
 کيوان مرادیان 

 کوچكسرایی 

 علی کریمی 

 فيروزجایی 
 رضا حاجی پور  علی اصغر باقرزاده 

ناااام و 

 ناااامخانوادگي 

 حوزه انتخابيه   آمل  بابلسر  بابل  قائمشهر  قائمشهر  تنکابن 

 دکترای اقتصاد 
 فوق لیسانس  دکترا زبان شناسی  دکتری  مهندسی عمران 

دکترای مديريتو 

 برنامه ريزی شهری 
 زان تحصيالت  مي
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 پزشک عمومی  نماينده ادوار  هیات علمی  نماينده ادوار  وزير اقتصاد 
بخشدار ، شهردار 

 تهران  22منطقه 
 سوابق تجربي 

 کل آراء  111،119  59،160  182،163  132،863  132،863  81،840 

 آراء مأخوذه  57،951  30،430  53،569  61،980  57،823  44،973 

 درصد آراء  52/15  51/44  29/41  46/65  43/52  54/95 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 - 
 -  نهم(عمران) 

هشتم(آموزش و 

 تحقیقات) 
 سابقه نمايندگي  -  - 

  

 

          

 

 علی بابایی کارنامی 
منصورعلی زارعی 

 کياپی  
 انه ولی اله فرز

محمدعلی محسنی 

 بند پی  

غالمرضا شریعتی 

 اندراتی  

 مهدی سعادتی 

 بيشه سری 
 نام و نام خانوادگي 

 حوزه انتخابيه   بابل  بهشهر  نوشهر و چالوس  نور و محمودآباد  ساری  ساری 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس  فوق لیسانس  دکتری  فوق لیسانس  فوق لیسانس  فوق لیسانس  
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 فرماندار ساری  مديرکل تعاون 
معاون استاندار و رئیس 

 سازمان برنامه بودجه 
  هیات علمی

فرمانده سپاه و رئیس 

 بسیج 
 سوابق تجربي  فرمانده سپاه، استاندار 

 کل آراء  182،163  123،975  84،716  93،779  172،342  172،342 

 آراء مأخوذه  50،723  57،945  24،092  35،347  66،225  42،026 

 درصد آراء  27/84  46/74  28/44  37/69  38/43  24/39 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  -  -  -  -  - 

  استان مرکزي

  

        

 

 نام و نام خانوادگي   محمد سبزی علی اکبر کریمی  محمدحسن آصفری  عليرضا نظری 

 حوزه انتخابيه   ساوه و زرنديه  اراک  اراک  خمین 

 ميزان تحصيالت   سطح دو حوزه  دکترای اقتصاد  کارشناسی ارشد علوم سیاسی  کارشناس علوم سیاسی 
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 سوابق تجربي  رئیس حوزه علمیه ساوه  شهردار اراک  مديرکل مجلس ستاد امربه معروف  بازنشسته سپاه 

 کل آراء  81،781  163،628  163،628  35،437 

 آراء  مأخوذه  27،544  76،387  54،979  15،157 

 درصد آراء  33/68  46/68  33/60  42/77 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  -  دهم(اقتصادی)  نهم(امنیت ملی)  - 

  

      

 

 نام و نام خانوادگي  محمود احمدی بيغش  سينا کمالخانی  سليمی  عليرضا 

 حوزه انتخابيه   شازند  تفرش،آشتیان و فراهان  محالت و دلیجان 

 ميزان تحصيالت   کارشناسی ارشد مديريت امور دفاعی  فوق لیسانس جامعه شناسی  دکترای فقه و مبانی 

 سوابق تجربي  الی استاندار سابق خراسان شم -  مدرس حوزه  
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 کل آراء  50،984  36،602  27،753 

 آراء  مأخوذه  24،452  13.752  10،471 

 درصد آراء  47/96  37/57  37/73 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  هشتم(امنیت ملی)  -  هشتم ،نهم و دهم(آموزش و تحقیقات) 

  

  
  

  استان هرمزگان

        

 

 

نام و نام  محمد آشوری تازیانی  منصور آرامی  احمد مرادی   حسين رئيسی  احمد جباری 

 خانوادگي 
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 بندرلنگه، بستک و پارسیان 
 بندرعباس،قشم و ابوموسی  بندرعباس،قشم و ابوموسی  میناب و جاسک  

بندرعباس،قشم و 

 ابوموسی 
حوزه 

 انتخابيه  

 فوق لیسانس عمران 
 فوق لیسانس حقوق  وق لیسانس ف

دکترای سیاستگذاری(علوم 

 دکترای مديريت  فناوری) 
ميزان 

 تحصيالت  

سوابق  معاون سیاسی استاندار  شهردار بندرعباس،  فرماندار بندرعباس  فرماندار میناب  رئیس هالل احمر بستک 

 اجرايي 

 کل آراء  274،662  274،662  274،662  228،026  82794 

 آراء مأخوذه  93،842  87،870  167،084  103،470  30702 

 درصد آراء  34/17  31/99  60/83  45/38  37/08 

گرايش  اصولگرا  اصولگرا  مستقل  اصولگرا  اصولگرا 

 سياسي 

سابقه  هفتم تا دهم(شوراها)  نهم(عمران)  دهم(انرژی)  -  هشتم و نهم (عمران) 

 نمايندگي 
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  داناستان هم

        

 

 نام و نام خانوادگي  حسن لطفی  احمدحسين فالحی  حميد رضا حاجی بابایی  عيسی جعفری 

 حوزه انتخابيه   رزن  همدان  همدان  بهار و کبودرآهنگ 

 ميزان تحصيالت   فوق لیسانس حقوق  دکترا   دکترای الهیات  کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری 

 سوابق تجربي  کارشناس استانداری  هیات علمی دانشگاه  وزير آموزش وپرورش  رآهنگ فرماندار کبود

 کل آراء  56،894  190،040  190،040  102،570 

 آراء مأخوذه  19،865  48،246  95،727  36،884 

  درصد آراء 34/92  25/39  50/37  35/96 

 سي گرايش سيا اصالح طلب  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 

 سابقه نمايندگي  دهم(اجتماعی)  -  پنجم تا هشتم و دهم(برنامه و بودجه)  هشتم(کشاورزی) 

  

  



 

 )67( 

          

 

 نام و نام خانوادگي  هادی بيگی نژاد  محمد مهدی مفتح  کيومرث سرمدی واله  عليرضا شهبازی  احد آزادی خواه 

وزه ح مالير  تويسرکان  اسدآباد  نهاوند  مالير 

 انتخابيه  

 ميزان تحصيالت   دکترای شیمی  دکترای اقتصاد  فوق لیسانس  فوق لیسانس  حوزوی 

سوابق  هیات علمی دانشگاه  مشاور وزير بازرگانی    آموزش و پرورش  معاون ديوان محاسبات مدير کل تبلیغات اسالمی استان 

 تجربي 

 آراء کل  77،400  37،043  47،520  73،404  77،400 

آراء  22،062  16،258  26،111  18،578  36،478 

 مأخوذه 

  درصد آراء 28/50  43/89  54/95  25/31  47/13 

 گرايش سياسي  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا  اصولگرا 
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 دهم(فرهنگی) 
 -  - 

 چهارم،پنجم،هفتم تا 

  دهم (برنامه و بودجه)
 سابقه نمايندگي  - 

  

    

  تان يزداس

  

        

 

 نام و نام خانوادگي  محمد صالح جوکار  محمدرضا دشتی اردکانی  سيد جليل ميرمحمدی ميبدی  محمدرضا صباغيان بافقی 

 حوزه انتخابيه   يزد و اشکذر  اردکان  تفت و میبد  مهريز،بافق،ابرکوه و خاتم 

 ميزان تحصيالت   لیسانس مديريت  فوق کارشناس ارشد حقوق  پزشک طب کار  فوق لیسانس 

 سوابق اجرايي  معاون پارلمانی سپاه پاسداران  رئیس سردفتران کشور  رئیس دانشگاه علوم پزشکی يزد  شهردار بافق 

 کل آراء  148،393  27،642  52،575  82،345 

 آراء مأخوذه  105،549  15،848  20،286  26،865 
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 درصد آراء  71/13  57/33  38/58  32/62 

 گرايش سياسي  اصولگرا  مستقل  اصولگرا  مستقل 

 سابقه نمايندگي  نهم(امنیت ملی)  -  -  دهم(شوراها) 

  

  اقليتهاي ديني

          

  

 ينام و نام خانوادگ اسفندیار اختياری   شارلی انویه تكيه  آرا شاوردیان  روبرت بگلریان  همایون سامه یح بخت آبادی

 حوزه انتخابيه   زرتشتیان  آشوريان   ارامنه شمال  ارامنه جنوب  کلیمیان 

 ميزان تحصيالت   دکترای نساجی  فوق لیسانس عمران  کارشناس ارشد مردم شناسی فوق لیسانس    دکترای داروسازی 

 سوابق تجربي  استاد نمونه دانشگاه يزد هیات مديره شرکت راه و ساختمانی دربرود ريس  عضو شوراياری محله مجیديه معاونت اقتصادی وزارت دارايی رئیس انجمن کلیمیان 

 کل آراء  3،486  2،479  5،275  1،551  1،687 

 آراء مأخوذه  3،486  1،071  3،493  1،158  1،261 
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 درصد آراء  100  43/20  66/22  74/66  74/75 

 گرايش سياسي  -  -  -  -  - 

 سابقه نمايندگي  هشتم تا دهم(آموزش و تحقیقات)   -   -  تا نهم(اقتصادی)هفتم    -  

  


