
نهھمااعضایی کميیسيیونن هھھھایی مجلس   
سالل ااوولل  

 ااعضایی کميیسيیونن آآموززشش٬، تحقيیقاتت وو فناوورریی

نامم خانوااددگی                 نامم  سمت   
محمدمهھديي                      ززااهھھھديي  ررئيیس   
ااصغر علي                      ززااررعي  نايیب ررئيیس  

ااوولل  
جواادد                       هھھھروويي  نايیب ررئيیس  

ددوومم  
عباسس        خوررااسگاني مقتداايي  سخنگو   
عليیرضا                      سليیمي  ددبيیر ااوولل   
قاسم                     جعفريي  ددبيیر ددوومم   
قاسم             الشكي ااحمديي  عضو   
ااسفنديیارر         يیزدد كسنويیهھ ااختيیارريي  عضو   
فرهھھھادد                      بشيیريي  عضو   
غالمعلي                  حدااددعاددلل  عضو   
كاررنن                     خانلريي  عضو   
اابواالقاسم         آآبادديي سهھل خسروويي  عضو   
االهھ حجت                 پورر ددرروويیش  عضو   
عطاءاالهھ               صبورر سلطاني  عضو   
ررضا                      صابريي  عضو   
ززهھھھرهه             نورريي ززااددهه ططبيیب  عضو   
سيیدمحمدباقر                       عبادديي  عضو   
عبداالوحيید                      فيیاضي  عضو   
مهھديي                 ززااددهه كوچك  عضو   
جبارر   ااررمم ساددااتي نژاادد   كوچكي  عضو   
عليیرضا               سفيیداانن منادديي  عضو   
عليیرضا               توكلي منظريي  عضو   
ميیرقسمت                ااصل موسويي  عضو   

سيیدمحمودد                       نبويیانن   عضو   
محمودد               سالمي نگهھبانن  عضو   

  

 ااعضایی کميیسيیونن ااجتماعی

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
عبداالرضا                  عزيیزيي ررئيیس   
حسيین                      ططال نايیب ررئيیس  

ااوولل  
االهھ فرجج                   عاررفي نايیب ررئيیس  

ددوومم  



سيیدااميیرحسيین      ززااددهه هھھھاشمي قاضي سخنگو   
محمدااسماعيیل                 سعيیديي ددبيیر ااوولل   

عباسس            قائيیدررحمت ددبيیر ددوومم   
شهھرووزز                  اافخمي عضو   

سيیدمحمدمهھديي              پوررفاططمي عضو   
مجتبي           ررحماندووست عضو   

ضرغامم                  صاددقي عضو   
عباسس                 صالحي عضو   
اايیرجج                   عبديي عضو   

محسن              عليیمرددااني عضو   
مهھديي               ززااددهه عيیسي عضو   
ناصر                 كاشاني عضو   
عليیرضا                محجوبب عضو   
ساالرر                   مراادديي عضو   
عبداالرضا                  مصريي عضو   
حسيین                    مظفر عضو   

 

 ااعضایی کميیسيیونن ااقتصاددیی

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
ااررسالنن                   پورر فتحي ررئيیس   

االهھ ررووحح               بيیگي ئيیالنلو نايیب ررئيیس ااوولل   
محمدررضا      پورراابرااهھھھيیمي ددااووررااني نايیب ررئيیس ددوومم   

محمد                     پورر علي سخنگو   
سعيید                      اارربابي ددبيیر ااوولل   
اابرااهھھھيیم                         نكو ددبيیر ددوومم   

عثمانن                     ااحمديي عضو   
مهھنازز                      بهھمني عضو   
محمد                   نژاادد حسن عضو   
محمدحسيین         ززااددهه بحريیني حسيین عضو   
عطاءاالهھ                     حكيیمي عضو   

حميیدررضا             ثانيخصوصي  عضو   
محمد          سيیايیي غغ ررجايیي با عضو   
عبداالكريیم                       ررجبي عضو   
ررحيیم                        ززااررعع عضو   
محمودد                      شكريي عضو   

غالمحسيین           آآبادديي شيیريي علي عضو   
محسن           صراامي فرووشاني عضو   
ناصر    ررووددخاني عاشورريي قلعهھ عضو   

ااميید                    كريیميیانن عضو   
محمدعلي                       مددديي عضو   

سيیدناصر           موسويي الررگاني عضو   
سيیدمحمدحسيین                 ميیرمحمديي عضو   



اايیرجج                      نديیمي عضو   
سيیدجاللل     ززااددهه فيیرووززآآبادديي يیحيیي عضو   

  

 ااعضایی کميیسيیونن اامنيیت ملی وو سيیاست خاررجی

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
عالءاالديین                برووجردديي ررئيیس   
سيیدااحمدررضا                  ددستغيیب نايیب ررئيیس ااوولل   
منصورر               پورر حقيیقت نايیب ررئيیس ددوومم   

سيیدحسيین            نقويي حسيیني سخنگو   
محمدحسن                   آآصفريي ددبيیر ااوولل   
سيیدباقر                   حسيیني ددبيیر ددوومم   

محمد          آآشورريي تاززيیاني عضو   
اابرااهھھھيیم               آآقامحمديي عضو   
ووحيید                   ااحمديي عضو   

محمد                ااسماعيیلي عضو   
ااحمد      بخشايیش ااررددستاني عضو   

كاظظم                    جاللي عضو   
محمدصالح                   جوكارر عضو   

جواادد             جهھانگيیرززااددهه عضو   
االهھ فتح                   حسيیني عضو   

عوضض     حيیدررپورر شهھرضائي عضو   
االهھ حجت           خداائي سورريي عضو   
مهھديي                 ددووااتگريي عضو   
حسيین                نيیا سبحاني عضو   
مهھديي                    سنائي عضو   
نوذذرر                   شفيیعي عضو   

هھھھادديي                 شوشتريي عضو   
ااحمد                  شوهھھھاني عضو   

حسن       كامراانن ددستجردديي عضو   
جواادد          كريیمي قدووسي عضو   

ااسماعيیل                   كوثريي عضو   
محمدررضا              ثاني محسني عضو   

عباسعلي          منصورريي آآررااني عضو   
صفر                 نعيیمي ررزز عضو   

 

 ااعضایی کميیسيیونن اانرژژیی 

نامم خانوااددگی                 نامم  سمت   
سيیدمسعودد              ميیركاظظمي  ررئيیس   
ناصر                 سوددااني  نايیب ررئيیس ااوولل   



علي                   مروويي  نايیب ررئيیس ددوومم   
حسيین        ااميیريي خامكاني  سخنگو   
سيیدحسيین                ددهھھھدشتي  ددبيیر ااوولل   
موسي                 ااحمديي  ددبيیر ددوومم   
حبيیب                 آآقاجريي  عضو   
محمدسعيید                 اانصارريي  عضو   
سيیدهھھھاشم      هھھھاشمي چهھاررمم بني  عضو   
االهھ شمس                   بهھمئي  عضو   
ررووبرتت                 بگلريیانن  عضو   
عبداالهھ                  تميیمي  عضو   
جليیل      خلخالل جعفريي بنهھ  عضو   
عبداالكريیم                 جميیريي  عضو   
سيیدسعيید           حيیدرريي ططيیب  عضو   
سيیدحسيین                ذذووااالنواارر  عضو   
ااحمد                 سجادديي  عضو   
جواادد             ززااددهه سعدوونن  عضو   
ااميیرعباسس                 سلطاني  عضو   
ناددرر                فريیدووني  عضو   
اابرااهھھھيیم                 كاررخانهھ  عضو   
سيیدموسي                 موسويي  عضو   
سيیدمهھديي             نژاادد موسويي  عضو   
حسيین                  نجابت  عضو   

  

 ااعضایی کميیسيیونن برنامهھ وو بوددجهھ وو محاسباتت

نامم خانوااددگی                 نامم  سمت   
غالمرضا            مصباحي مقدمم  ررئيیس   
غالمرضا                تاجگرددوونن  نايیب ررئيیس ااوولل   
هھھھادديي                     قواامي  نايیب ررئيیس ددوومم   
غالمرضا                      كاتب  سخنگو   
غالمرضا                  ااسدااللهھي  ددبيیر ااوولل   
محمد                     سقائي  ددبيیر ددوومم   
محمد علي                    ااحمديي  عضو   
عيیسي                      اامامي  عضو   
ااحمد        ااميیرآآبادديي فرااهھھھاني  عضو   
محمدررضا                      تابش  عضو   
ااحمد                     توكلي  عضو   
االرضا موسي                     ثرووتي  عضو   
غالمعلي     آآبادديي جعفرززااددهه اايیمن  عضو   
ااسماعيیل                     جليیلي  عضو   
حسيینعلي           حاجي ددليیگاني  عضو   
شهھبازز         پورر بيیگلريي حسن  عضو   
محمدحسن          ددووگاني آآغچغلو  عضو   



ررجب                    ررحمني  عضو   
محمدمهھديي                     ررهھھھبريي  عضو   
سيیدسعيید          ززمانيیانن ددهھھھكردديي  عضو   

ررضا                  عبدااللهھي عضو   
محمدعلي                 ززااددهه عبداالهھ عضو   
محمدقسيیم                    عثماني عضو   
قاسم                    عزيیزيي عضو   

جعفر                     قاددرريي  عضو   
االيیاسس                     ناددرراانن  عضو   
مقداادد                  نژاادد نجف  عضو   
سيیدعبداالكريیم    هھھھاشمي نخل اابرااهھھھيیمي  عضو   
االهھ عزتت               يیوسفيیانن مال  عضو   

 

 ااعضایی کميیسيیونن بهھدااشت وو ددررمانن

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
حسيینعلي                   شهھريیارريي ررئيیس   
علي                     كائيیديي نايیب ررئيیس  

ااوولل  
حسن              تأميیني ليیچائي نايیب ررئيیس  

ددوومم  
سليیمانن                      عباسي سخنگو   
محمدجواادد                   مهھر نظريي ددبيیر ااوولل   
ااحمد                  نژاادد آآرريیائي ددبيیر ددوومم   
مسعودد                    پزشكيیانن عضو   
ررسولل                     خضريي عضو   
عبداالرحمانن                    ررستميیانن عضو   
حليیمهھ                        عالي عضو   
حميیدررضا            فاررساني عزيیزيي عضو   
عابد                      فتاحي عضو   
محمدحسيین                      قرباني عضو   

شاهھھھيین               محمدصاددقي عضو   
سيیدعليیرضا                      مرنديي عضو   
سيیامك                   صدقق مرهه عضو   

االهھ نعمت                  منوچهھريي عضو   
شهھال             ميیرگلويي بيیاتت عضو   

مراادد                  ززهھھھي هھھھاشم عضو   

  

	ااعضایی کميیسيیونن شوررااهھھھا وو اامورر ددااخلی کشورر  

نامم خانوااددگی                 نامم سمت  رردديیف   



ااميیر                 خجستهھ ررئيیس   1           
محمدجواادد                 كوليیوند نايیب ررئيیس ااوولل   2           
محمداابرااهھھھيیم                  ررضايیي نايیب ررئيیس ددوومم   3           
عباسس ددخيیل       ززااددهه مهھريیزيي ززااررعع سخنگو   4           
فاططمهھ                      آآليیا عضو   5           

سيید محمدحسن             فردد اابوتراابي عضو   6           
عضو  علي       ااررددشيیر الرريیجاني  7           

صيیدعيیسي                  دداارراايیي عضو   8           
عليیرضا                  ززااكاني عضو   9           

سيیدررمضانن       شجاعي كيیاسريي عضو   10       

 

کميیسيیونن صنايیع وو معاددنن ااعضایی  

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
ررضا               ررحماني ررئيیس   
عزيیز                ااكبريیانن نايیب ررئيیس ااوولل   
محمدررضا   محمديي خرمي خانن نايیب ررئيیس ددوومم   

االهھ ررووحح               عباسپورر سخنگو   
االيیاسس                ططاهھھھريي ددبيیر ااوولل   
سيیدمحمد                 بيیاتيیانن ددبيیر ددوومم   

دداارريیوشش             ااسماعيیلي عضو   
مهھردداادد               بذررپاشش عضو   
محسن                بيیگلريي عضو   
االديین كمالل               پيیرمؤذذنن عضو   
اابواالقاسم                 جرااررهه عضو   

مؤيید         حسيیني صدرر عضو   
سيیدشريیف                حسيیني عضو   
سيیدهھھھادديي                حسيیني عضو   
وورردديي هللا                ددهھھھقاني عضو   
محمد غالمم                 ززااررعي عضو   
ررمضانعلي             فر سبحاني عضو   
محمد               سليیماني عضو   
علي                 لو علي عضو   
حسيین                 فتاحي عضو   
حميیدررضا               فوالددگر عضو   
ناددرر             پورر قاضي عضو   
حسيین               گرووسي عضو   

مجيید    منصورريي بيیدكاني عضو   
ااكبر علي                ناصريي عضو   
بهھرووزز                 نعمتي عضو   
االهھ سيیدعنايیت                هھھھاشمي عضو   

  



کميیسيیونن عمرااننااعضایی   

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
ااكبر علي             آآقايیي مغانجوقي ررئيیس   
محمدررضا               ررضايیي كوچي نايیب ررئيیس  

ااوولل  
ااحمدعلي                        مقيیمي نايیب ررئيیس  

ددوومم  
مهھردداادد                الهھھھوتيبائوجج  سخنگو   
حميیدررضا                        پشنگ ددبيیر ااوولل   
محمداابرااهھھھيیم                         محبي ددبيیر ددوومم   
منصورر                         آآرراامي عضو   
االهھ نبي                       ااحمديي عضو   
يیوناتن                       كليیا بت عضو   

ااحمد                        جبارريي عضو   
مجيید                جليیل سرقلعهھ عضو   
نعمت علي                    چهھاررددوولي عضو   
عبداالكريیم                    ززااددهه حسيین عضو   
سيیدبهھلولل                       حسيیني عضو   
حسن                      بند خستهھ عضو   

عليیرضا                      خسروويي عضو   
محمد                       دداامادديي عضو   
سيیدااحسن                         علويي عضو   
كمالل           پورر خنكداارريي علي عضو   

محمدحسيین                      فرهھھھنگي عضو   
عباسس               فالحي باباجانن عضو   

محمد                       فيیرووززيي عضو   
حامد                      قاددررمزيي عضو   
حسيین                    محمدززااددهه عضو   
سيیدمهھديي                       هھھھاشمي عضو   

  

 

 ااعضایی کميیسيیونن فرهھھھنگی

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
مرتضي                 آآقاتهھرااني ررئيیس   

ااحمد           سالك كاشاني نايیب ررئيیس ااوولل   
بيیژنن              نوباووهه ووططن نايیب ررئيیس ددوومم   
سيیدعلي                   ططاهھھھريي سخنگو   
اللهھ                  اافتخارريي ددبيیر ااوولل   
محمد                     باقريي ددبيیر ددوومم   

ررضا           آآشتيیاني عرااقي عضو   
نصرهللا                   فر پژمانن عضو   



جمشيید                 جعفرپورر عضو   
سيیدمرتضي                   حسيیني عضو   
مفيید                نژاادد كيیائي عضو   
علي                   مطهھريي عضو   

 

قضايیی وو حقوقیااعضایی کميیسيیونن   

رردديیف نامم خانوااددگی                 نامم  سمت   

االهھيیارر               ملكشاهھھھي          1 ررئيیس   

سيیدحميیدررضا        ططباططبايیي نائيیني          2 نايیب ررئيیس ااوولل   

محمد                     ررززمم          3 نايیب ررئيیس ددوومم   

محمدعلي                 ااسفناني          4 سخنگو   

ميیرهھھھادديي        سيید ررووميیاني قرهه          5 ددبيیر ااوولل   

اابواالفضل                اابوتراابي          6 ددبيیر ددوومم   

نيیرهه          ااخواانن بيیطرفف          7 عضو   

علي                 جليیليیانن          8 عضو   

محمد           ددهھھھقاني نقندرر          9 عضو   

موسي            غضنفرآآبادديي      10 عضو   

سيیدمحمدعلي                 موسويي      11 عضو   

  

 

 ااعضایی کميیسيیونن کشاووررززیی٬، آآبب وو منابع ططبيیعی

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
عباسس                     ررجايیي ررئيیس   
محمد                 نيیا ااسماعيیل ررئيیس ااووللنايیب    
ناصر               نسب صالحي نايیب ررئيیس ددوومم   
عباسس           ززااددهه بالنگانن پاپي سخنگو   

محمد  سيیدعلي                  بزررگواارريي ددبيیر ااوولل   
سيیدمحمد          ساددااتت اابرااهھھھيیمي ددبيیر ددوومم   

يیونس                      ااسديي عضو   
محمدررضا              ااميیريي كهھنوجج عضو   

علي                    اايیراانپورر عضو   
حبيیب            بروومند ددااشقاپو عضو   

محمدمهھديي                   بروومنديي عضو   
بهھراامم                    بيیراانوند عضو   
محمدتقي                     توكلي عضو   
يیعقوبب                     جدگالل عضو   
عبداالهھ                     سامريي عضو   
محمدباقر                    شريیعتي عضو   



سكيینهھ                     عمرااني عضو   
سيیدشكرخداا                    موسويي عضو   

االهھ هھھھداايیت                ميیرمرااددززهھھھي عضو   
االهھ ررحمت                    نوررووززيي عضو   

غالمرضا               نورريي قزلجهھ عضو   
سيیدررااضي                       نورريي عضو   

حسيین                   نيیاززآآذذرريي عضو   

  

	ااعضایی کميیسيیونن ااصل نوددمم قانونن ااساسی  

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
محمدعلي               پوررمختارر ررئيیس   
ددااوووودد                محمديي ررئيیس نايیب  

ااوولل  
فاططمهھ                    ررهھھھبر نايیب ررئيیس  

ددوومم  
مصطفي              فردد اافضلي سخنگو   
حسيین                    آآذذيین ددبيیر ااوولل   
محمدررضا                    باهھھھنر ددبيیر ددوومم   

االهھ ررووحح                حسيینيیانن عضو ثابت   
حميید                  ررسائي عضو ثابت   

سيیدمحمدحسيین(ااقتصادديي)             ميیرمحمديي عضو غيیرثابت   
منصورر(عمراانن)                   آآرراامي عضو غيیرثابت   

محمدررضا(كشاووررززيي)          ااميیريي كهھنوجج عضو غيیرثابت   
صيیدعيیسي(شوررااهھھھا)                  دداارراايیي عضو غيیرثابت   

عوضض(اامنيیت)   حيیدررپورر شهھرضائي عضو غيیرثابت   
موسي(اانرژژيي)                 ااحمديي عضو غيیرثابت   

حسن(بهھدااشت)          تأميیني ليیچائي عضو غيیرثابت   
سيیدمحمدعلي(قضائي)                موسويي عضو غيیرثابت   
لو(صنايیع) علي                    علي عضو غيیرثابت   

ااحمد(برنامهھ)     ااميیرآآبادديي فرااهھھھاني عضو غيیرثابت   
ضرغامم(ااجتماعي)                 صاددقي عضو غيیرثابت   

(فرهھھھنگي)                                   عضو غيیرثابت   
(آآموززشش)                                   عضو غيیرثابت   

 

 ااعضایی کميیسيیونن تدوويین آآئيین نامهھ ددااخلی مجلس

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
االهھ عزتت               يیوسفيیانن مال  ررئيیس   
غالمرضا                       كاتب  نايیب ررئيیس ااوولل   
سيیدااحمدررضا                   ددستغيیب  نايیب ررئيیس ددوومم   
شهھبازز                  پورر حسن  سخنگو   



سيیدهھھھادديي                    حسيیني  ددبيیر ااوولل   
محمدررضا    پورراابرااهھھھيیمي ددااووررااني  ددبيیر ددوومم   
محمدمهھديي                     ررهھھھبريي  عضو   
عباسس                     ررجائي  عضو   
محسن         صراامي فرووشاني  عضو   

سيیدمحمدحسن                فردد اابوتراابي عضو   
موسي              غضنفرآآبادديي عضو   

عبداالرضا                     مصريي  عضو   
ناصر  ررووددخاني عاشورريي قلعهھ عضو   

محمدررضا                       باهھھھنر  عضو   
مهھردداادد             بائوجج الهھھھوتي  عضو   

  

	ااعضایی کميیسيیونن تحقيیق  

االبدلل عضو علي عضو ااصلي   
ضرغامم صاددقي پورر ااررسالنن فتحي   
ززااددهه محمدعلي عبدهللا محمدعلي ااسفناني (نايیب ررئيیس ددوومم)   
محمد سقايیي عباسس فالحي باباجانن   

پورر منصورر حقيیقت پورر ناددرر قاضي   
ززااددهه سيیدااميیرحسيین قاضي مجيید جليیل سرقلعهھ   

ددااوووودد محمديي االهھيیارر ملكشاهھھھي (ررئيیس)   
علي جليیليیانن عوضض حيیدررپورر شهھرضايیي(ددبيیرددوومم)   

سيیدمحمودد نبويیانن ززااددهه جواادد سعدوونن   
هللا هھھھاشمي سيیدعنايیت قاسم عزيیزيي(نايیب ررئيیس ااوولل)   

موسي ااحمديي جواادد كريیمي قدووسي   
نيیرهه ااخواانن بيیطرفف ااحمد جبارريي   
صفر نعيیمي ررزز ااحمدعلي مقيیمي   

اابواالفضل اابوتراابي ززااددهه مهھديي كوچك   
گريي مهھديي ددووااتت عبداالرضا عزيیزيي(سخنگو)   

هللا بهھمئي شمس محمدجواادد نظريي مهھر(ددبيیرااوولل)   

 

 ااعضایی کميیسيیونن وويیژهه حمايیت اازز توليید ملی وو نظاررتت 

قانونن ااساسی  ۴۴بر ااجراایی سيیاست هھھھایی کلی ااصل   

)١۱٣۳٩۹١۱(تارريیخ تعيیيین ااعضا ددرر جلسهھ علنی هھھھشتم مردداادد   

نامم خانوااددگی                 نامم سمت   
حميیدررضا                  فوالددگر ررئيیس   
هھھھادديي                    قواامي نايیب ررئيیس ااوولل   
محمد                   سقائي نايیب ررئيیس ددوومم   



جعفر                   قاددرريي سخنگو   
غالمرضا             نورريي قزلجهھ ددبيیر وولل   

ناددرر                پورر قاضي ددبيیر ددوومم   
ااحمد                   توكلي عضو   

سيیدمسعودد               ميیركاظظمي عضو   
االيیاسس                   ناددرراانن عضو   

سيیدحسيین                ذذووااالنواارر عضو   
غالمرضا              تاجگرددوونن عضو   
بهھرووزز                   نعمتي عضو   

محمدررضا   پورراابرااهھھھيیمي ددااووررااني عضو   
ررضا                عبدااللهھي عضو   
ااسماعيیل                   جليیلي عضو   

 


