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نکته: مرجع حل اختالف و عالی ترین مقام رسیدگی کننده به شکایات کاندیداها، هیات عالی نظارت بر انتخابات است.



ــیون شوراها و اصل نود مجلس ۱- انتخاب نمایندگان دو کمیس
در این مرحله کمیسیون اصل نود ۴ نماینده را برگزید:

 ۱- فرهاد تجری

 ۲- مجتبی ذوالنوری

 ۳- محمود بهمنی

۴- بهرام پارسایی

 

کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز از میان اعضاء، شش نماینده را برگزید:

 ۱- محمد محمودی شاه نشین

کولیوند  ۲- محمد جواد 

 ۳- قاسم میرزایی نکو

 ۴- امیرخجسته

 ۵- مقصودی

۶- محمد آشوری

از میان  ۲- انتخاب هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراها 
منتخبان دو کمیسیون شــوراها و اصل نود در صحن علنی

در این مرحله نمایندگان مجلس از میان کاندیداهای معرفی شده از سوی دو 
کمیسیون شوراها و اصل نود این افراد را برگزیدند:

۱- محمد محمودی شاه نشین

کولیوند ۲- محمد جواد 

۳- فرهاد تجری

۴- بهرام پارسایی

۵- قاسم  میرزایی نکو
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نکته: مرجع حل اختالف و عالی ترین مقام رسیدگی کننده به شکایات کاندیداها، هیات عالی نظارت بر انتخابات است.



۳- انتخاب اعضای شــورای عالی نظارت استانها در مجمع 
نمایندگان استانها

در ایــن مرحلــه مجمــع نماینــدگان اســتانها،  ســه نفــر از نماینــدگان اســتان را بعنــوان 
کردند. )برخی اســتانها هنــوز نمایندگان  اعضــای شــورای عالــی نظــارت اســتانها انتخاب 

خــود را انتخــاب نکــرده انــد.(

۴- انتخاب اعضای شورای نظارت شهرستان ها

اعضای شورای عالی نظارت استانها در این مرحله باید از میان معتمدین محلی، 
کنند. منتخبان هر شهر یا شهرستان  اعضای شورای نظارت شهرستان را انتخاب 

هنوز معرفی نشده اند.

۱۲۳استان

کلیبرسلمان خدادادی نماینده ملکانرضا علیزاده نماینده ورزقانآذربایجان شرقی۱ قلی قلی زاده نماینده 

کوجهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآبنادر قاضی پور نماینده ارومیهآذربایجان غربی۲ عین اله شریف پور نماینده ما

کریمیاردبیل۳ ولی ملکیمحمد فیضیرضا 

جالبرز۴ کر کولیوند نماینده  جمحمد جواد  کر محمود بهمنی نماینده ساوجبالغعزیز محمدیان نماینده 

کبر ترکی نماینده فریدناحمد سالک نماینده اصفهاناصفهان۵ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهرا

کاظم زاده نماینده دهلرانسالم امینی نماینده ایالمایالم۶ جالل میرزایی نماینده ایالمشادمهر 

محمد باقر سعادتعبدالحمید خدریسکینه الماسیبوشهر7

محمد رضا نجفیالیاس حضرتیعلیرضا رحیمیتهران8

نظر افضلیمحمد رضا امیرحسن خانیفرهاد فالحتیخراسان جنوبی9

علی قربانیعبدالرضا عزیزیهادی قوامیخراسان شمالی۱0

اعالم نشدهخراسان رضوی۱۱

هدایت اهلل خادمیعبداله سامریجلیل مختارخوزستان۱۲

کاظمیخدیجه ربیعیاردشیر نوریانچهارمحال بختیاری۱۳ علی 



۱۲۳استان

اعالم نشدهکرمانشاه۱۴

کریمی نماینده بیجارکردستان۱۵ منصور مرادی نماینده مریوانعلی محمد مرادی نماینده قروهحمد اهلل 

گچسارانکهکیلویه و بویراحمد۱۶ کهکیلویهغالم محمد زارعی نماینده بویر احمدغالمرضا تاجگردون نماینده  عدل هاشمی نماینده 

کمالی پورعلی برز بختیاری نماینده بافتاحمد انارکی نماینده رفسنجانکرمان۱7 یحیی 

منوچهر جمالی نماینده رودبارمهدی افتخاری نماینده فومنمحمد صادق حسنی نماینده رشتگیالن۱8

علیرضا ابراهیمینور محمد تربتی نژادقرجه طیارگلستان۱9

محمد عزیزیمرتضی خاتمیاحمد بیگدلیزنجان۲0

محمد جواد جمالی نماینده فسامحمد رضا رضایی نماینده جهرممحمد مهدی برومندی نماینده مرودشتفارس۲۱

کستانروح اهلل بابایی صالح نماینده بویین زهراحمیده زرآبادی نماینده قزوینقزوین۲۲ بهمن طاهرخانی نماینده تا

احمد امیرآبادی نماینده قممجتبی ذوالنوری نماینده قمعلی الریجانی نماینده قمقم۲۳

کاتباحمد همتیسمنان۲۴ حسن حسینیغالمرضا 

کیخامحمد نعیم امینی فرسیستان و بلوچستان۲۵ محمد باسط درازهیاحمد علی 

عزت اله یوسفیان مال نماینده آملمحمد دامادی نماینده ساریشمس اله شریعت نژاد نماینده رامسرمازندران۲۶

کمحمد رضا منصوری نماینده ساوهعلیرضا سلیمی نماینده دلیجانمرکزی۲7 کریمی نماینده ارا کبر  علی ا

کاظمی نماینده پلدخترلرستان۲8 کوهدشتحمید رضا  علی رستمیان نماینده سلسله و دلفانالهیار ملکشاهی نماینده 

احد آزادی خواه نماینده مالیرعلی پورمختار نماینده بهارحسن بهرام نیا نماینده نهاوندهمدان۲9

اعالم نشدههرمزگان۳0

کمال دهقانی فیروزآبادیمحمد رضا صباغیان بافقیمحمد رضا تابش نماینده اردکانیزد۳۱
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