
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

  6اطالعیه شماره 
  

آیـین نامـه اجرایـی قـانون انتخابـات مجلـس        17در اجرایی ماده   

و مشخصـات نامزدهـاي انتخابـات سراسـري      خبرگان رهبـري اسـامی  

که طبـق نظریـه شـوراي نگهبـان      خبرگان رهبري مجلس  پنجمین دوره

  :داعالم می گرد زیربشرح  واجد شرایط قانونی می باشند

  آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه استان
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 سلطا نعلی پورمحمدي محمدتقی 1
 کاظم حاجی زاده کلجاهی جواد 2
 محمد قلی فیضی محمد 3
 کاظم مجتهد شبستري محسن 4
 مسلم ملکوتی علی 5
 قربان هاشم زاده هاشم 6

  ذربایجان غربیآ حوزه انتخابیه استان
 نام پدر نام خانوادگی نام دیفر

 نوروز علی دیرباز عسکر 1
 محمد علی شاه رفعتی عباس 2
 میر محمدآقا قریشی میرعلی اکبر 3

  

  



  حوزه انتخابیه استان اردبیل
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 سید فیروزالدین عاملی کلخوران سیدحسن 1
 میر محمد موسوي ننه کران میرفخرالدین 2

  اصفهانه انتخابیه استان حوز
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 محمود الهی دوست حمید  .1
 مهدي خطاط عبداالمیر  .2
 آقاعلی شریعتی نیاسر حسن آقا  .3
 حاج میرزاعلی  طباطبایی نژاد سیدیوسف  .4
 محمد علی عبداللهی عبدالمحمود  .5
 حسین  عمومی محمد  .6
 سیدمصطفی فقیهی سیدمحمدعلی  .7
 احمد یهی سرشکیفق محسن  .8
 حسین علی قاسمی کجائی عبدالرسول  .9
 غالمحسین متین پور اصغر   .10
 محمد مظاهري کرونی منصور  .11
 آیت اهللا میرزامحمود مقتدایی مرتضی  .12
 سید بهاالدین مهدوي سیدابوالحسن  .13
 احمد نمازي عبدالنبی  .14

  

  

  

  

  



  حوزه انتخابیه استان البرز
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 علی تاج آبادي حسین 1
 محمد رحمانی فرد علی 2
 محمد مهدي  رزاقی صادق 3
 علیرضا کازرون محسن 4
 اقاجواد مدرسی مصلی سید محمد علی 5
 سید حسن میرباقري سیدمحمدمهدي 6

  حوزه انتخابیه استان ایالم
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 جلیل خطیبی مهدي 1
 سید محمد رضا ایگانیسعیدي گلپ سیدمحسن 2

  حوزه انتخابیه استان بوشهر
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 سید محمد حسینی سیدهاشم 1

  تهرانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 محمد حسین  اختري عباسعلی    .1

 عزیزاهللا اسماعیلی محسن   .2

 محمد ابراهیم اعرافی علیرضا   .3

 میرزا ابو تراب امامی محمدآقا   .4

 علینقی امین سیدمحمدعلی   .5

 اسداله باقري محمدباقر   .6

 عباس بطحائی سیدهاشم   .7

 علی اکبر تسخیري محمدعلی   .8

 هاشم جنتی احمد   .9



 حسین  حاج امینی نجف آبادي ابراهیم   .10

 شیخ عبدالحسین حایري محمدصادق   .11

 سیدابوالقاسم حمیدي سیدهاشم   .12

 اله عزیز حوالی شهریاري حمید   .13

 اسداهللا دري نجف آبادي قربانعلی   .14

 اسداهللا روحانی حسن   .15

 عبدالعلی  زالی محمدحسن   .16

 ابوالحسن سجادي عطاآبادي سیدمحمد   .17

 محمد علی شاه آبادي نصراله   .18

 سید محمد طاهري سیدحامد   .19

 سیدرضا علوي سید محمود   .20

 اسداله فیاضی غالمرضا   .21

 حسین قمی محسن   .22

 سید حسین علی یمحمدي جزه ئ سید صادق   .23

 اسمعیل  محمدي نیک محمد   .24

 آقا جواد مدرسی مصلی سیدمحمدرضا   .25

 مرحوم باقر مصباح تقی   .26

 اسمعیل مصباحی مقدم غالمرضا   .27

 حاج شیخ عباس موحدي محمدعلی   .28

 عباس مؤمن پور علی   .29

 سید حسین میرمحمدي سیدابوالفضل   .30

 محمدرضا ناصري کوچه بیوك محمدرضا   .31

 علی مانیهاشمی بهر اکبر   .32

 حاج شیخ علی یزدي محمد   .33

  

  



  چهارمحال و بختیاريحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 عبدالحسین اسالمیان علیرضا 1
 عبداله خزاییلی محمدعلی 2
 امیر مختاري اسفیدواجانی رضا 3

  خراسان جنوبیحوزه انتخابیه استان 
 درنام پ نام خانوادگی نام ردیف. 

 محمدعلی ربانی مهمویی محمدابراهیم 1
 سید رییس الساداتی سیدابراهیم 2

  خراسان رضويحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 میرزا عرب حسینی سیداحمد  1
 سید جلیل  حسینی سیدمجتبی 2
 سید محمد رضا سعیدي گلپایگانی سیدمحمد 3
 رجبعلی عالمی حسن 4
 هادي عباسی آغوي حمدمهديم 5
 غالمحسین عبدخدائی محمدهادي 6
 سید علی علم الهدي سیداحمد 7
 حسین قربانی علی 8
 سید جواد مدنی بجستانی سیدمحمود 9
 سیدمحمدعلی هاشمی شاهرودي سیدمحمود 10

  خراسان شمالیحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 مرادعلی ان نوازمهم حبیب اهللا 1

  



  خوزستانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 علی اصغر احمدي محمدحسین 1
 عبید حیدري ال کثیري محسن 2
 سید محمدرضا شفیعی سیدعلی 3
 بالسم فرحانی عبدالکریم 4
 عبداله فالحیان علی 5
 محمد کعبی نسب عباس 6
 سیدمحمداقا موسوي سیدمحمدعلی 7       

  زنجانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 نظامعلی امیرخانی عبداله 1
 محمود حاجی ابوالقاسم دوالبی محمد 2
 محسن مجتهد جواد 3
 حسنعلی نوري اسمعیل 4

  سمنانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 سید حسن آقا شاه چراغ سیدمحمد 1

  سیستان و بلوچستانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 اردوان بیاتی محمدحسین 1
 علی محمد سالمی علی احمد 2
 علیجان سلیمانی اسبوکالیی عباسعلی 3

  

  



  فارسحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 محمد صادق ایمانی اسداله 1
 جانبابا بهشتی احمد 2
 سید علی اکبر دستغیب سیدعلی اصغر 3
 محمدعلی شیخ موحد علی 4
 علی صفائی غالمعلی 5
 ابوطالب عدالت علی 6
 سید هدایت اله فقیه سیدمحمد 7       

 غالمعباس  کالنتري علی اکبر 8

  قزوینحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 احمد میاسال علی 1
 غضنفر تلخابی مجید 2
 غالمحسین رجبی محمود 3

  قمحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 عباس دانش زاده محمد 1
 حبیب اله  دوست محمدي میثم 2
 علی اکبر فائزي محمد 3

  کردستانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 رشید  یآدم انور 1
 ابراهیم  بهمنی اقبال 2
 مصطفی  خدایی عبدالرحمان 3
 عبدالقادر  رستمی فایق 4



  کرمانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 حسین بهرامی خوشکار محمد 1
 سید مهدي خاتمی سیداحمد 2
 جواد شیخ بهائی احمد 3
 سید احمد  صدرطباطبایی سیدجلیل 4
 عبداله علیمرادي مان الها 5

  کرمانشاهحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 جعفربهاالدین محمدي عراقی محمود 1
 مرتضی مستشاري علیرضا 2
 محمد حسین ممدوحی حسن 3
 نریمان نریمانی امان 4

  کهکیلویه و بویراحمدحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 سید کرامت اهللا ملک حسینی سیدشرف الدین 1
 موسی موسوي نسب سیدمحمدکاظم  2

  گلستانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 محمد سعید سعدي حسینعلی 1
 سید محمد مرتضوي شاهرودي عبدالهادي 2
 سید مهدي نورمفیدي سیدکاظم 3

  

  

  



  گیالنحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی  نام ردیف. 

 قلی پروائی ریک احمد 1
 سید محمد  حسینی اشکوري سیدعلی 2
 جمال ردائی حسین 3
 عباس  رمضانی رضا 4
 حسن رهنما مهدي 5
 عبدالهادي علم الهدي سید محمد صادق 6
 غالمحسن قربانی زین العابدین 7

  لرستانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی منا ردیف. 

 سید علینقی شاهرخی سیدمحمدنقی 1
 ماشااهللا مبلغی احمد 2
 غالمرضا نیازي هاشم 3

  مازندرانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 هاشم  اردشیرالریجانی صادق 1
 سید مهدي پیشنمازي سیدصادق 2
 سید تقی توکل سیدرحیم 3
 حاجی گل سیفی کناري علی اکبر 4
 حسن طبرسی نوراله 5
 عبدالحسین  گلی شیردار محمدحسن 6
 غالمحسین معلمی علی 7       

 حمزه  مقدسی فرد اله وردي 8

  

  



  مرکزيحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 محمد دانش زاده احمد 1
 ابوالفضل  سپاسی آشتیانی کاظم 2
 علی اصغر گرکانی محسنی احمد 3
 عطااهللا محمدي عراقی محسن 4
 سید محمد تقی موسوي سید جواد 5

  هرمزگانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 قدرت اهللا نعیم آبادي غالمعلی 1

  همدانحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 محمود آقا رازینی علی 1
 عین اله شعبانی موثقی بیب اهللاح 2
 عباسعلی طه محمدي غیاث الدین 3
 سید اکبر موسوي فراز سیدمصطفی 4

  یزدحوزه انتخابیه استان 
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف. 

 سید مهدي  صدرالساداتی سیدروح اله 1
 سید عبد الوهاب محصل همدانی سید محمود رضا 2
 محمود وافی ابوالقاسم 3

  

  ستاد انتخابات کشور                                              


