
ااعضایی کميیسيیونن هھھھایی مجلس هھھھشتم  
ددووممسالل   

 

 ااعضایی کميیسيیونن آآموززشش وو تحقيیقاتت

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس علي        عباسپورر تهھرااني فردد

 نايیب ررئيیس ااوولل محمدحسن            ددووگاني آآغچغلو
 نايیب ررئيیس ددوومم ااسدهللا                      عباسي
 سخنگو سيیدكاظظم                     موسويي
 ددبيیر ااوولل عليیرضا                      سليیمي
 ددبيیر ددوومم فاططمهھ                       آآجرلو

 عضو مرتضي                  آآقاتهھرااني 
 عضو ااسفنديیارر       ااختيیارريي كسنويیهھ يیزدد

 عضو ضيیاءهللا              ااعزااززيي ملكي
 عضو اللهھ                    اافتخارريي
 عضو فرهھھھادد                      بشيیريي

 عضو سيیدمحمودد        آآبادديي حسيیني ددوولت
 عضو هللا سيیدقدررتت                  پورر حسيیني
 عضو محمدعلي                      حيیاتي

 عضو نوررهللا           حيیدرريي ددستنايیي
 عضو هللا عزتت                      ددهھھھقاني
 عضو عليیرضا                      ززااكاني
 عضو محمدررضا                     شعباني
 عضو ططيیبهھ                      صفايیي

 عضو ااميیر                  ططاهھھھرخاني
 عضو علي         كريیمي فيیرووززجائي
 عضو غالمحسيین            مسعودديي رريیحانن
 عضو سعدهللا             نصيیريي قيیداارريي

 

 ااعضایی کميیسيیونن ااجتماعی

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس سليیمانن                  جعفرززااددهه
 نايیب ررئيیس ااوولل هھھھادديي                    مقدسي

 نايیب ررئيیس ددوومم محمدررضا              محسني ثاني
 سخنگو سيیدجواادد                      ززماني

 ددبيیر ااوولل جواادد          كنديي صبوررآآقجهھ
 ددبيیر ددوومم محمدقيیومم                    ددهھھھقاني
 عضو محمدررضا                       باهھھھنر

 عضو سيیرووسس               برنا بلدااجي
 عضو محمدعلي                     پرتويي

 عضو سيیدمحمدمهھديي                 پوررفاططمي



 عضو نصرهللا            تراابي قهھفرخي
 عضو ررضا             ررحيیمي نسب

 عضو علي        ززنجاني حسنلوئي
 عضو مهھديي                 ززااددهه عيیسي
 عضو صمد                      فداائي
 عضو دداارريیوشش                      قمريي

 عضو عليیرضا                  محجوبب
 عضو مرااددعلي           منصورريي ررضي
 عضو محمد سيیدعلي           موسويي مبارركهھ

 عضو سيیدعلي                  ميیرخليیلي
 عضو مجيید       نصيیرپورر سرددهھھھايیي

  

 ااعضایی کميیسيیونن ااقتصاددیی

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس ااررسالنن                 پورر فتحي

 نايیب ررئيیس ااوولل سيیدكاظظم          ددلخوشش ااباتريي
 نايیب ررئيیس ددوومم يیوسف                     نجفي
 سخنگو محمدررضا                      خبازز

 ددبيیر ااوولل صمد                   مرعشي
 ددبيیر ددوومم سيیدناصر         موسويي الررگاني

 عضو شكورر                  ااكبرنژاادد
 عضو جمشيید                  اانصارريي
 عضو ررووبرتت                  بگلريیانن
 عضو عبداالرضا                     تراابي
 عضو شهھبازز        پورر بيیگلريي حسن
 عضو فخراالديین                   حيیدرريي
 عضو حسن                  بند خستهھ
 عضو ااحد                    خيیريي
 عضو فرهھھھادد                  ددلقپوشش
 عضو سيیدمصطفي                  ذذوواالقدرر
 عضو پيیمانن                   فرووززشش

 عضو يیوسف            قاسمي گولك
 عضو جهھانبخش                  نيیا محبي

 عضو غالمرضا           مصباحي مقدمم
 عضو مصطفي                 مطوررززااددهه

 عضو سيیدعلي           موسويي جرفف
 عضو االيیاسس                    ناددرراانن

 

 ااعضایی کميیسيیونن اامنيیت ملی وو سيیاست خاررجی

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس عالءاالديین               برووجردديي
 ررئيیس ااووللنايیب  حسيین              نيیا سبحاني
 نايیب ررئيیس ددوومم ااسمعيیل                  كوثريي



 سخنگو كاظظم                  جاللي
 ددبيیر ااوولل ززهھھھرهه                   االهھيیانن
 ددبيیر ددوومم محمد                رراادد كرمي

 عضو محمد        آآشورريي تاززيیاني
 عضو سيیدعلي        آآقاززااددهه دداافسارريي

 عضو فاططمهھ                      آآليیا
 عضو سيیدااحمد                   آآوواائي

 عضو حسيین                اابرااهھھھيیمي
 عضو محمودد          ااحمديي بيیغش
 عضو شبيیب               جويیجريي

 عضو جواادد            جهھانگيیرززااددهه
 عضو عوضض    حيیدررپورر شهھرضائي

 عضو پروويیز                 سروورريي
 عضو مهھديي                   سنائي

 عضو محمدمهھديي               شهھريیارريي
 عضو محمدكريیم                  عابديي
 عضو هللا قدررتت                عليیخاني
 عضو هللا حشمت            پيیشهھ فالحت

 عضو حسن      كامراانن ددستجردديي
 عضو غالمرضا                   كرمي

 عضو جواادد        كريیمي قدووسي
 عضو مصطفي                كوااكبيیانن
 عضو مهھديي               ززااددهه مهھديي

 عضو سيیدحسيین           نقويي حسيیني
   خالي

  

 ااعضایی کميیسيیونن اانرژژیی

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس حميیدررضا                 كاتوززيیانن
 نايیب ررئيیس ااوولل عبدهللا                     كعبي

 نايیب ررئيیس ددوومم سيیدناصر                  موسويي
 سخنگو سيیدعمادد                   حسيیني
 ددبيیر ااوولل جهھانبخش                     ااميیني
 ددبيیر ددوومم عسگر                   جالليیانن
 عضو سيیدعلي                 رراادد اادديیاني

 عضو حسيین          ااميیريي خامكاني
 عضو فريیدوونن                  حسنوند

 عضو مؤيید            حسيیني صدرر
 عضو سيیدحسيین                 ددهھھھدشتي
 عضو سيیدحسيین                 ذذووااالنواارر
 عضو سيیرووسس                   ساززدداارر
 عضو جاسم                   ساعديي
 عضو محمد                    سقايیي
 عضو هھھھاشم                   سواارريي
 عضو ناصر                  سوددااني
 عضو حسن                   شبانپورر



 عضو حسن               فردد غفورريي
 عضو ااسدهللا       خاني االوستاني قرهه

 عضو غالمعلي               ميیگلي نژاادد
 عضو مجيید               نژاادد ناصريي
 عضو حسيین                    نجابت

  

	ااعضایی کميیسيیونن برنامهھ وو بوددجهھ وو محاسباتت  

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
ررضا                   عبدااللهھي ررئيیس   

عليیرضا             منادديي سفيیداانن نايیب ررئيیس ااوولل   
جعفر                      قاددرريي نايیب ررئيیس ددوومم   
محمدمهھديي                       مفتح سخنگو   
هھھھادديي                      قواامي ددبيیر ااوولل   
جبارر   ساددااتي نژاادد ااررمم كوچكي ددبيیر ددوومم   

غفارر                  ااسماعيیلي عضو   
علي                    برووغني عضو   
علي                       بنائي عضو   
محمدررضا                       تابش عضو   
ااحمد                     توكلي عضو   
االرضا موسي                      ثرووتي عضو   
سيیدحسيین                     حسيیني عضو   
سيیدنجيیب                     حسيیني عضو   
حميید                    سعاددتت عضو   
محمدكريیم                     شهھرززاادد عضو   
محمدقسيیم                     عثماني عضو   
محمدحسيین                    فرهھھھنگي عضو   
محمدعلي                     كريیمي عضو   
ااصغر                پورر گراانمايیهھ عضو   
بهھمن                      مرااددنيیا عضو   
مقداادد                   نژاادد نجف عضو   
عباسعلي                        نورراا عضو   
حسن                      وونائي عضو   

هللا عزتت               يیوسفيیانن مال عضو   

 

	ااعضایی کميیسيیونن بهھدااشت وو ددررمانن  

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
االديین سيیدشهھابب                  صدرر ررئيیس   

حسيینعلي              شهھريیارريي نايیب ررئيیس ااوولل   
اانوشيیروواانن        محسني بندپي نايیب ررئيیس ددوومم   
محمدررضا        ررضائي كوچي سخنگو   
حسن        تاميیني ليیچايیي ددبيیر ااوولل   
عبداالعزيیز           جمشيیدززهھھھي ددبيیر ددوومم   
مسعودد              پزشكيیانن عضو   



حسيین        حسني بافرااني عضو   
ااصغر علي                 حسني عضو   
بشيیر                 خالقي عضو   
شاهھھھرخخ                  ررااميین عضو   

ااميیدوواارر       ررضائي ميیرقائد عضو   
ااكبر             ررنجبرززااددهه عضو   

محمد         ضابطي ططرقي عضو   
سيیدااميیرحسيین    ززااددهه هھھھاشمي قاضي عضو   
علي                كائيیديي عضو   
عبداالجبارر                 كرمي عضو   
سيیدعليیرضا                مرنديي عضو   
سيیامك              صدقق مرهه عضو   

ااحمد           ناططق نورريي عضو   
محمدجواادد              مهھر نظريي عضو   

 

شوررااهھھھا وو اامورر ددااخلی کشوررااعضایی کميیسيیونن  	  

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس هللا ررووحح             حسيینيیانن

  نايیب ررئيیس ااوولل  
 نايیب ررئيیس ددوومم ااصغر علي               ززااررعي
 سخنگو عبداالحسيین              ناصريي
 ددبيیر ااوولل محمدحسيین            نژااددفالحح
 ددبيیر ددوومم سيیدمحمدجواادد              اابطحي

 عضو وولي           ااسماعيیلي
 عضو ااسدهللا           بادداامچيیانن 
 عضو يیعقوبب              جدگالل
 عضو سلمانن            خداادداادديي
 عضو مهھديي         ززااددهه كوچك
 عضو نصرهللا     اانارريي  باغغ كوهھھھي

 عضو عفت  شريیعتي كوهھھھبناني
 عضو حسن             نوررووززيي
 عضو ررضا              عليیزااددهه
 عضو اايیوبب          مقدمم پاپريي

  

 ااعضایی کميیسيیونن صنايیع وو معاددنن

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس سيیدحسيین                   هھھھاشمي
 نايیب ررئيیس ااوولل ررضا                  ررحماني

 نايیب ررئيیس ددوومم ااحمد              مهھدوويي اابهھر
 سخنگو ااصغر علي               نژاادد يیوسف

 ددبيیر ااوولل سيیدااحمدررضا    ددستغيیب (فخراالديین)
 ددبيیر ددوومم سيیدشريیف                   حسيیني
 عضو بهھمن                    ااخواانن



 عضو عزيیز                   ااكبريیانن
 عضو هللا ااكبريي عزتت                تاالررپشتي
 عضو ]1[ هللا  ررووحح                  عباسپورر

 عضو آآبادديي مصطفي ررضاحسيیني قطب
 عضو محمدررضا                 سجادديیانن
 عضو سيیدمهھديي                    صاددقق

 عضو شهھريیارر                  ططاهھھھرپورر
 عضو حميیدررضا                  فوالددگر
 عضو ناددرر                 پورر قاضي
 عضو محسن            رريیزيي كوهھھھكن
 عضو حسيین                  گرووسي
 عضو سيیدااحمد            آآشتيیاني  لطفي

 عضو بهھمن               محمديیارريي
 عضو علي                   مطهھريي
 عضو اابواالفتح                    نيیكنامم
 عضو گيیورركك                   ووااررططانن

  
نامم اايیشانن اازز جانی عباسپورر بهھ عباسپورر تغيیيیر يیافت.  ]1[  

	  

 ااعضایی کميیسيیونن عمراانن

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس محمدحسيین                    مقيیمي

 نايیب ررئيیس ااوولل ااكبر علي         آآقائي مغانجوقي
 نايیب ررئيیس ددوومم محسن                    نريیمانن
 سخنگو عبدهللا                   ررستكارر

 ددبيیر ااوولل محمدررضا            ملكشاهھھھي رراادد
 ددبيیر ددوومم مهھردداادد            بائوجج الهھھھوتي

 عضو ااكبر علي                     ااووليیاء
 عضو يیوناتن                   كليیا بت

 عضو محمدتقي                  بختيیارريي
 عضو حميیدررضا                    پشنگ
 عضو شاپورر                   پوالدديي
 عضو ااحمد                   جبارريي
 عضو سيیدمحمدكاظظم                  حجاززيي
 عضو محمدررضا                نژاادد حسيین
 عضو هللا سيیدفتح                   حسيیني
 عضو اابواالقاسم                  ررحماني
 عضو محمدعلي                   ررضائي
 عضو ااميین                   شعباني
 عضو محمدررضا                   صابريي
 عضو محمدااميین                  ززااددهه فرجج

 عضو نصرهللا                   كماليیانن
 عضو ااحمدعلي                    مقيیمي
 عضو هللا سيیدعنايیت                   هھھھاشمي

  



  

 ااعضایی کميیسيیونن فرهھھھنگی

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس غالمعلي              حدااددعاددلل
 نايیب ررئيیس ااوولل جواادد               منش آآرريین

 نايیب ررئيیس ددوومم سيیدااحمدررضا  ااصغر) ددستغيیب (علي
 سخنگو ستارر             خوااهه هھھھداايیت
 ددبيیر ااوولل سيیدعلي                  ططاهھھھريي
 ددبيیر ددوومم بهھرووزز                 جعفريي

 عضو ررضا         آآشتيیاني عرااقي
 عضو سيیدررضا                  ااكرمي
 عضو سيیدعلي                 حسيیني
 عضو عليیرضا                  ددهھھھقاني
 عضو حميید                  ررسائي
 عضو فاططمهھ                    ررهھھھبر

 عضو سيیدررمضانن       شجاعي كيیاسريي
 عضو علي        مطهھريي (تهھراانن)

 عضو حسن            محمديي ملك
 عضو بيیژنن             نوباووهه ووططن

 عضو سيیدجاللل    ززااددهه فيیرووززآآبادد يیحيیي
   خالي

  

  

 ااعضایی کميیسيیونن قضايیی وو حقوقی

 سمت نامم               نامم خانوااددگی  
 ررئيیس علي                شاهھھھرخي
 نايیب ررئيیس ااوولل فرهھھھادد                   تجريي
 نايیب ررئيیس ددوومم عبداالرضا                   مراادديي
 سخنگو حسيین ااميین                 ررحيیمي
 ددبيیر ااوولل غالمرضا               ااسدااللهھي
 ددبيیر ددوومم غالمرضا       آآبادديي ناصر ددهھھھقانن
 عضو نيیرهه           بيیطرفف ااخواانن
 عضو خليیل             مقدمم حيیاتت

 عضو محمد           ددهھھھقاني نقندرر
 عضو سيید سلمانن                    ذذااكر
 عضو محمدتقي                    ررهھھھبر

 عضو سيیدمصطفي           نژاادد ططباططبايیي
 عضو موسي            غضنفرآآبادديي

 عضو موسي                  قرباني
 عضو محمد                 محمديي
 عضو سيیديیونس       سرچشمهھ موسويي
 عضو علي              پناهه ااسالمي



 

 ااعضایی کميیسيیونن کشاووررززیی٬، آآبب وو منابع ططبيیعی

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس عباسس                    ررجائي
 نايیب ررئيیس ااوولل ااحمدعلي                      كيیخا

 نايیب ررئيیس ددوومم كاظظم                   فرهھھھمند
 سخنگو محمدمهھديي                   اافشارريي

 ددبيیر ااوولل جاللل               محموددززااددهه
 ددبيیر ددوومم ددااوودد               محمدجاني
 عضو يیونس                    ااسديي

 عضو محمدررضا            كهھنوججااميیريي 
 عضو عيیسي                   جعفريي

 عضو سيیدمحمدررضا          حاجي ااصغريي
 عضو محمدعلي                     ددالوورر
 عضو هللا حجت                  ررحماني

 عضو سيیدمحمد         ساددااتت اابرااهھھھيیمي
 عضو ووكيیل                ااجيیرلو سپهھ
 عضو علي                     عزتي
 عضو بهھمن                  محمديي
 عضو ااقبالل                  محمديي
 عضو قاسم                  محمديي

 عضو علي      آآبادديي ميیرززاائي فالحح
 عضو حسيین                  هھھھاشميیانن
 عضو محمد سيیدعلي                بزررگواارريي

   خالي
   خالي

  

	ااعضایی کميیسيیونن ااصل نوددمم قانونن ااساسی  

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس (فوتت شدهه) محمدررضا                               فاكر

 نايیب رريیيیس ااوولل محمداابرااهھھھيیم                         نكونامم

 نايیب رريیيیس ددوومم عليیرضا                       ززااكاني

 ددبيیر ااوولل سيیدفاضل                             موسويي

 ددبيیر ددوومم حسيین                   فداائي آآشتيیاني

 سخنگو حسيین                            ااسالمي

 عضو ثابت سيیدمحمدحسن                  فردد اابوتراابي



 عضو ثابت محمد سيیدحاجي                        موحد

 عضو غيیرثابت مرتضي                             تهھرااني آآقا

 عضو غيیرثابت دداارريیوشش                                  قمريي

 عضو غيیرثابت يیوسف                      قاسمي گولك

 عضو غيیرثابت حسن                 كامراانن ددستجردديي

 عضو غيیرثابت سيیدعلي                                اادديیاني

 عضو غيیرثابت حميید                                   سعاددتت

 عضو غيیرثابت حسيینعلي                           شهھريیارريي

 عضو غيیرثابت حسن                                  نوررووززيي

 عضو غيیرثابت بهھمن                                    ااخواانن

 عضو غيیرثابت االهھ سيیدعنايیت                          هھھھاشمي

 عضو غيیرثابت سيیدااحمدررضا      ااصغر) ددستغيیب(فرززندعلي

 عضو غيیرثابت سيید سلمانن                                ذذااكر

 عضو غيیرثابت محمدررضا                  ااميیريي (كهھنوجج)

  

مجلس ااعضایی کميیسيیونن تدوويین آآئيین نامهھ ددااخلی  

 سمت نامم خانوااددگی                 نامم
 ررئيیس محمدمهھديي                  مفتح
 نايیب ررئيیس ااوولل كاظظم                  جاللي

 نايیب ررئيیس ددوومم                  اانوشيیروواانن      محسني بندپي 
 سخنگو                 عزتت هللا            يیوسفيیانن مال 

 ددبيیر ااوولل محسن                    نريیمانن
      علي ااصغر              يیوسف نژاادد

          
 ددبيیر ددوومم

 عضو        سيیدمحمد جواادد                   اابطحي
عضو        محمدررضا                      باهھھھنر  

  
ووززيیر آآموززشش وو  حميیدررضا          حاجي بابايیي

 پرووررشش شدند
 عضو عزتت هللا                  ددهھھھقاني
 عضو عباسس                    ررجايیي
 عضو ااميین                   شعباني



 عضو حميیدررضا                   كاتوززيیانن
 عضو محسن             كوهھھھكن رريیزيي

 عضو    حسيین                      نجابت

 

 

 ااعضایی کميیسيیونن تحقيیق

 عضو ااصلي عضو علي االبدلل
 (ددبيیر ددوومم)   تاالررپشتي هللا ااكبريي عزتت سيیديیونس موسويي سرچشمهھ

 بهھمن ااخواانن سيیدكاظظم موسويي
 محمد اابرااهھھھيیم نكونامم (ررئيیس) سيیدجاسم ساعديي

 علي شاهھھھرخي هھھھاشم سواارريي 
 جواادد كريیمي قدووسي مهھديي مهھديیزااددهه

 يیوسف نجفي (ددبيیر ااوولل) علي بنائي
 آآشيیانيحسيین فداائي  ااميین حسيین ررحيیمي

 محمدررضا فاكر غالمرضا ددهھھھقانن ناصرآآبادديي
 سيیرووسس برنا بلدااجي محمدعلي حيیاتي

 ااسمعيیل كوثريي محمديي حسن ملك
 عليیرضا ززااكاني االرضا ثرووتي موسي

 عبدهللا كعبي عليیرضا محجوبب
 (نايیب ررئيیس ااوولل)       سيیدسلمانن ذذااكر محمدررضا ررضائي كوچي

 ااباتريي (سخنگو)سيیدكاظظم ددلخوشش  محمدررضا سجادديیانن
 ددوومم) (نايیب ررئيیس    محمد ددهھھھقاني نقندرر ناصر سوددااني

 
 
 


