
 آموزش و تحقیقات

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماستشماره  شرحسمت / 
 کرمان محمد مهدی زاهدی 09128103806 رییس

 تهران داوود محمدی 09121536393 نایب رییس 
 خواف محمود نگهبان سالمی 09153284144 نایب رییس

 محالت علیرضا سلیمی 09188663460 دبیر

 تهران فاطمه سعیدی 09195372954 دبیر

 گرمی میرحمایت میرزاده  09144079618 سخنگو

 پاکدشت محمد قمی 09121170138 
 تهران فریده اوالدقباد 09193799979 
 بیرجند سیدمحمدباقر عبادی 09155620719 
 زرتشتیان اسفندیار اختیاری 09121515307 
 کاشان سیدجواد ساداتی نژاد 09128949579 
 نوشهر قاسم احمدی الشکی 09111954378 
 آبادخرم محمد بیرانوند 09163674494 
 زابل اهلل دهمردهحبیب 09120275912 
 ارامنه شمال کارن خانلری 09123211980 
 تهران محمود صادقی 09123025365 
 رشت نژادجبار کوچکی 09112373215 
 قائنات فرهاد فالحتی 09153634356 
 تهران محمدرضا عارف 09121481528 
 خمینی شهر سیدمحمد جواد ابطحی 09123839094 
 رودسر اسداهلل عباسی 09122185823 
 بناب اهلل اعزازی ملکیضیاء 09143134254 
 سراوان محمدباسط درازهی 09151993427 

 



 کمیسیون اجتماعی

 انتخابیهحوزه  و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 ملکان سلمان خدادی 09121187161 رییس

سلسله و  علی رستمیان 09127025746 نایب رییس 
 دلفان

 تهران سهیال جلودارزاده 09124909478 نایب رییس

 اصفهان الدینناهید تاج 09132292605 دبیر

 بوئین زهرا اهلل بابایی صالحروح 09124812511 دبیر

 آبادان مختارجلیل  09169305773 سخنگو

 مشهد رضا شیران خراسانی 09128882218 

 تهران علیرضا محجوب 09122086264 

 تهران محمدرضا بادامچی 09122010213 

 رزن حسن لطفی 09183187480 

 پارس آباد شکور پورحسین شقالن 09121766214 

 خاش علی کرد 09151485245 

 بروجرد عباس گودرزی 09166651339 

 شیروان عبدالرضا عزیزی 09151848326 

 بستان آباد محمد وحدتی هالن 09144317392 

 شهرضا سمیه محمودی 09132217697 

 تبریز زهرا ساعی 09355289991 

 پیرانشهر رسول خضری 09143404483 

 بروجن خدیجه ربیعی فرادنبه 09139789457 

 خدابنده احمد بیگدلی 09125046404 

 شیراز مسعود رضائی 09173135694 

 اهواز علی ساری 09163057738 



 هشترود سید حمزه امینی 09143231499 

 کمیسیون اقتصادی

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 کرمان محمدرضا پورابراهیمی 09124906795 رییس

 فالورجان ناصرموسوی الرگانی 09133285652 نایب رییس 
 تهران سید فرید موسوی 09123085735 نایب رییس

 شاهرود حسن حسینی شاهرودی 09121324168 دبیر
نور و  صفرعلی اسماعیلی 09111215682 دبیر

 محمودآباد
 صومعه سرا کاظم دلخوش اباتری 09111356224 سخنگو

 مشهد زاده محمدحسین حسین 09151035114 
 پاوه شهاب نادری 09188884240 
 ماکو اهلل شریف پورعین 09144394576 
 آبادان عامر کعبی 09166337496 
 خوی  سید تقی کبیری 09141611304 
 بیجار حمداهلل کریمی 09188143640 
 تهران الیاس حضرتی 09121253332 
 آباده رحیم زارع 09171000027 
 تهران سیده فاطمه حسینی 09122979491 
 مبارکه زهرا سعیدی مبارکه 09131378781 
 مرند و جلفا نژادمحمد حسن 09122470251 
 اراک علی اکبر کریمی 09121256712 
 تالش محمود شکری 09123843710 
 گنبد کاووس قرجه طیار 09113727058 
 شبستر معصومه آقاپورعلیشاهی 09122183555 
 رفسنجان احمد انارکی محمدی 09123145893 
 ساوجبالغ محمود بهمنی 09122222331 

 

 



 

 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 بروجرد عالءالدین بروجردی 09121360218 رییس

 تفت و میبد کمال دهقانی فیروزآبادی 09123274001 نایب رییس 
 دامغان حسن بیگیابوالفضل  09121095905 نایب رییس

 فسا محمدجواد جمالی نوبندگانی 09121239031 دبیر
 المرد سید محسن علوی 09101142249 دبیر

 ورامین سید حسین نقوی حسینی 09124759065 سخنگو
 مرودشت محمد مهدی برومندی 09171286842 
 بابل علی نجفی خوشرودی 09121306722 
 سلماس شهروز برزگر 09144433639 
 تهران کاظم جاللی 09121481466 
 قوچان هادی شوشتری 09153063035 
اسالم آباد  اهلل فالحت پیشهحشمت 09121473148 

 غرب
 تهران مصطفی کواکبیان 09121263794 
 نطنز مرتضی صفاری نطنزی 09122180716 
 کرمانشاه سید قاسم جاسمی 09181347182 
 شهرکرد اردشیر نوریان 09126478290 
 بابلسر  اهلل نانواکناریولی 09111188509 
 مشهد جواد کریمی قدوسی 09153145996 
 خمین محمد ابراهیم رضایی 09183668179 
 قم مجتبی ذوالنوری 09123232151 
 ممسنی مسعود گودرزی 09122973598 
 تهران علیرضا رحیمی 09192405528 

 نیشابور هاجر چنارانی 09122995892 
 

 



 کمیسیون انرژی

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 اندیمشک فریدون حسنوند 09121308661 رییس

 زرند حسین امیری خامکانی 09121481306 نایب رییس 
 قائمشهر علی ادیانی 09112236769 نایب رییس

 فیروزآباد کوروش کرم پور حقیقی 09128197800 دبیر
 بوشهر عبدالحمید خدری 09171405584 دبیر

 آباد کتولعلی خانی الوستانیاسدهلل قره 09128488969 سخنگو
 تهران بهروز نعمتی 09121082713 
 نهاوند حسن بهرام نیا 09181114192 
 شادگان نژادمجید ناصری 09122174417 
 آبادان غالمرضا شرفی 09163338303 
 بهبهان زر اهلل کشتحبیب 09166710649 
 دشت آزادگان قاسم ساعدی 09166180081 
 ایالم جالل میرزایی 09122861855 
 خرمشهر عبداهلل سامری 09166337639 
 دیر و کنگان سکینه الماسی 09122273640 
 مسجد سلیمان عسگر ظاهری عبدوندعلی 09163130883 
 لردگان محمد خالدی سردشتی 09132837785 
 بندرعباس احمد مرادی 09173619233 
 کرمانشاه احمد صفری 09188319685 
 کهگیلویه عدل هاشمی پور 09128117040 
 ماهشهر مرادیعلی گل 09122232025 
 ایذه و باغملک اهلل خادمیهدایت 09129435589 

 ایالم سالم امینی 09188425414 
 کمیسیون برنامه و بودجه

 حوزه انتخابیه خانوادگیو نام  نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 گچساران غالمرضا تاجگردون 09128125495 رییس

 میاندوآب نیامحبی جهانبخش 09121171017 نایب رییس 



 اسفراین قوامی هادی 09155050546 نایب رییس
 اردبیل زنگیرفیضی محمد 09141550612 دبیر
 سقز و بانه بیگلری محسن 09183747200 دبیر
 تویسرکان مفتح محمدمهدی 09121780456 سخنگو/09121114647
 سنندج فرشادان سیدمهدی 09183714257 
 بندرعباس مرادی منصور 09173619233 
 اردکان تابش محمدرضا 09121157509 
 کنگاور سلیمانی حسن 09199296562 
 تفرش محمد حسینی 09122401731 
 گرگان نبی هزارجریبی 09111702200 
 رشت جعفرزاده غالمعلی 09111397451 
 همدان باباییحاجی حمیدرضا 09121509094 
 سیرجان پوربیگلریحسن شهباز 09131457248 
 آمل مالیوسفیان اهللعزت 09122189440 
 اردل و فارسان کاظمی علی 09131834085 
 لنگرود الهوتیبائوج مهرداد 09111324115 
 تهران حیدری غالمرضا 09121122563 
 بجنورد قربانی علی 09151870305 
 کرمانشاه عبدالرضا مصری 09122192901 
 الیگودرز محمد خدابخشی 09122586521 

 شاهین شهر حسینعلی حاجی دلیگانی 09131616598 
 

 

 

 

 

 



 هیات رییسه

 

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 قم علی الریجانی  رییس

 تبریز مسعود پزشکیان 09144051786 نایب رییس 
 تهران علی مطهری 09121196271 نایب رییس

 گرمسار غالمرضا کاتب  09122592685 دبیر
 مشهد هاشمیزادهسیدامیرحسین قاضی 09155116682 دبیر
 اسدآباد اکبر رنجبرزاده 09188120387 دبیر
 ساری نژاداصغر یوسفعلی 09123524260 دبیر
 قم فراهانیاحمد امیرآبادی 09122515521 دبیر
 تهران محمدعلی وکیلی 09121053362 دبیر
 بندرعباس آشوری محمد 09177614574 ناظر
 تهران نعمتی بهروز 09121082713 ناظر
 بوکان عثمانی قسیم محمد 09121239199 ناظر

 

 

 

 

 

 

 کمیسیون بهداشت و درمان

 حوزه انتخابیه خانوادگیو نام  نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 تهران علی نوبخت حقیقی 09121853152 رییس

 ماهنشان سید مرتضی خاتمی 09121517163 نایب رییس 
 آستانه اشرفیه محمدحسین قربانی 09111811027 نایب رییس



 میانه یعقوب شیویاری 09143230382 دبیر
 خلخال و کوثر بشیر خالقی 09143157381 دبیر

 ایرانشهر محمدنعیم امینی فرد 09124357993 سخنگو
 کاشمر بهروز بنیادی 09155315755 
 اهواز همایون یوسفی 09163356227 
 رودبار منوچهر جمالی سوسفی 09111347341 
 کلیمیان سیامک مره صدق 09121099108 
 الهیجان ذبیح نیکفرلیالستانی 09111411345 
 تهران ابوالفضل سروش 09125006029 
 تهران محسن علیجانی زمانی 09121164756 
 زاهدان حسینعلی شهریاری 09121125902 
 سمنان احمد همتی 09121317983 
 اصفهان حیدرعلی عابدی 09131022936 
 فریدن اکبر ترکی 09133179743 
 میاندوآب همایون هاشمی 09128896900 
 تبریز مسعود پزشکیان 09144051786 
 مشهد زاده هاشمیامیرحسین قاضی 09155116682 
 کهنوج احمد حمزه 09125544021 
 اسدآباد اکبر رنجبرزاده 09188120387 

 نائین عباسعلی پوربافرانی 09128031568 
 

 کمیسیون شوراها و امور داخلی

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 کرج محمدجواد کولیوند 09126701225 رییس

 تهران پروانه مافی 09122462264 نایب رییس 
 پلدختر سیدحمیدرضا کاظمی 09121906102 نایب رییس

 سمیرم اصغر سلیمی 09132200779 دبیر
 شوشتر سهراب گیالنی 09126885863 دبیر

 سبزوار حسین مقصودی 09151711827 سخنگو



 شهریار نشینمحمد محمودی شاه 09121694715 
 همدان امیر خجسته 09181111507 
دماوند و  قاسم میرزایی نکو 09121264929 

 فیروزکوه
 تبریز الدین بیمقدارشهاب 09124012004 
 بندرعباس محمد آشوری تازیانی 09177614574 
 بوکان محمدقسیم عثمانی 09121239199 
 تبریز بیگیاحمد علیرضا 09144086051 
 تهران زائیعبدالرضا هاشم 09125572658 
 قم احمد امیرآبادی فراهانی 09122515521 
 ساری نژادعلی اصغر یوسف 09123524260 
 مهریز و بافق بافقیمحمدرضا صباغیان 09133526546 
 آبادنجف ابوالفضل ابوترابی 09131285218 
 میناب سید مصطفی ذوالقدر 09121139443 

 

 کمیسیون فرهنگی

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 مشهد فرنصراله پژمان 09155038003 رییس

 اصفهان احمد سالک 09121375995 نایب رییس 
 الرستان جمشید جعفرپور 09123276906 نایب رییس

 رامیان و آزادشهر علیرضا ابراهیمی 09113734651 دبیر
 تهران ذوالقدرسیده فاطمه  09128394201 دبیر

 مالیر خواهاحد آزادی 09181115381 سخنگو
 تهران محمد علی وکیلی 09121053362 
 تهران مهدی شیخ 09122373577 
 تهران علی مطهری 09121196271 
 فریمان زاده هاشمیسیداحسان قاضی 09124222271 
 تبریز محمد اسماعیل سعیدی 09141122694 
 گرمسار کاتبغالمرضا  09122592685 



 اردستان نژادئیصادق طباطبا 09123122414 
 تهران پروانه سلحشوری 09126408050 
 تهران طیبه سیاووشی عنایتی 09128716588 
 تهران احمد مازنی 09122194157 
 ریز و استهباننی اصغر مسعودی 09124520254 

 

 

 

 

 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 بهشهر علی محمد شاعری 09124989540 رییس

 مهاباد جالل محمودزاده 09144442513 نایب رییس 
 نهبندان نظر افضلی 09151612157 نایب رییس

 دشتستان محمدباقر سعادت 09173731041 دبیر
 بافت علی بختیاری 09131401583 دبیر

 زنجان چیعلی وقف 09121410759 سخنگو
 چابهار نژادعبدالغفور ایران 09121112025 
 تنکابن و رامسر نژاداهلل شریعتشمس 09111912199 
 قروه و دهگالن محمد مرادیعلی 09187862922 
 شوش سیدراضی نوری 09161116696 
 زابل احمدعلی کیخا 09155420058 
 سپیدان عالءالدین خادم 09179983195 
 بم پناهاهلل نیکزادیحبیب 09124577100 
 اردبیل رضا کریمی 09144529633 
 درگز عبداهلل حاتمیان 09153812090 
 رشت جوریابیمحمدصادق حسنی 09121599217 
 سراب یوسف داوودی 09144312098 



 بجنورد علی اکبری 09151868487 
 گرگان نژادنورمحمد تربتی 09113710557 
 شازند علی ابراهیمی 09181617550 
 شیراز علی اکبری 09123874143 
 دزفول زادهعباس پاپی 09373504485 

 اهواز نسبجواد کاظم 09161130525 
 کمیسیون حقوقی و قضائی

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 

 کوهدشت اهلل یار ملکشاهی 09121591568 رییس

 جیرفت پوریحیی کمالی 09131781213 نایب رییس 

 مالیر محمد کاظمی 09121121207 نایب رییس

 تربت جام آبادیجلیل رحیمی جهان 09153281091 دبیر

 کازرون حسین رضازاده 09177411604 دبیر

 رباط کریم حسن نوروزی 09126706130 سخنگو

 09155124800 
 محمد دهقانی

 طرقبه و شاندیز

 ارومیه پور طالتپهاهلل حضرتروح 09141409857 

 تاکستان بهمن طاهرخانی 09121814283 

 گلپایگان علی بختیار 09132473430 

 ارامنه جنوب ژرژیک آبرامیان 09121482309 

 تهران محمدجواد فتحی 09121055887 



 09121591101 
 محمدعلی پورمختار

بهار و کبودر 

 آهنگ

 

 

 معادن کمیسیون صنایع و

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 کرج عزیز اکبریان 09121161915 رییس

 سروستان داریوش اسماعیلی 09123874691 نایب رییس اول
 زنجان فریدون احمدی 09126074586 نایب رییس دوم

 قزوین سیده حمیده زرآبادی 09121825609 دبیر اول
 سنقر کیاسیدجواد حسینی 09125532127 دبیر دوم

 تربت حیدریه سعید باستانی 09121055182 سخنگو
 تهران محمدرضا نجفی 09121796078 
 لنجان محسن کوهکن 09121113716 
 سبزوار فررمضانعلی سبحانی 09121509612 
 اصفهان حمیدرضا فوالدگر 09122185883 
 تبریز محمد حسین فرهنگی 09144156098 
 ارومیه پورنادر قاضی 09141410419 
 و دنا بویراحمد غالم محمد زارعي 09171412486 
 ابهر و خرمدره محمد عزیزی 09122989872 
 قائم شهر عبداهلل رضیان 09113525580 
 مشکین شهر ولی ملکی 09123214331 
 نیشابور حمید گرمابی 09123273004 

 کردکوی نورقلی پوررامین  09115220956 09113803321

 شهربابک کرمعلی اسدی 09132950662 
 داراب رضا انصاری 09121467036 

 ورزقان رضا علیزاده 09141145435 



 ساوه محمدرضا منصوری 09128555969 

 اراک سید مهدی مقدسي 09123372960 
 

 کمیسیون عمران

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 
 09177168613 رییس

09124908839 
 جهرم محمدرضا رضایی کوچی

 09121125902 نایب رییس اول
09151418313 

 زاهدان علیم یارمحمدی

 ارومیه سیدهادی بهادری 09123228108 نایب رییس دوم
 بابل حسین نیازآذری 09121133619 دبیر اول
 دهلران شادمهر کاظم زاده 09183414059 دبیر دوم

 اردبیل صدیف بدری 09141570744 سخنگو
نایب رییس دوم فراکسیون محیط 

 زیست، توسعه پایدار و ورزش
09148787874 

09122099863 
09144439660 

 نقده و اشنویه عبدالکریم حسین زاده

دبیر اول فراکسیون محیط زیست و 
توسعه پایدار، ورزش و دبیر دوم 

 فراکسیون ورزش و جوانان

 اقلیت مسیحی یوناتن بت کلیا 09121183927

 ساری محمد دامادی 09111537813 
 سنندج سیداحسن علوی 09122032881 
 بندرانزلی حسن خسته بند 09111811205 
 مینودشت شهرام کوسه غراوی 09111722188 
 رامهرمز اقبال محمدیان 09161185619 
 فومن محمدمهدی افتخاری 09111341544 
 اقلید سیدحسین افضلی 09171112935 
 یزد سید ابوالفضل موسوی بیدکی 09121329956 
 شیراز فرج اهلل رجبی 09171129338 
دشتی و  سید کمال الدین شهریاری 09121131959 



 تنگستان
 کلیبر قلی اهلل قلی زاده 09121132037 
 خرم آباد محمدرضا ملکشاهی 09123508456 
 بندرعباس نژادحسین هاشمی تختی  09177673986 
 دورود و ازنا مجید کیان پور 09121589001 
 گناباد حمید بنایی  09155129847 

  

 90کمیسیون اصل 

 حوزه انتخابیه و نام خانوادگی نام ماسشماره ت شرحسمت / 

 قزوین داوود محمدی 09122811507 رییس

 قصرشیرین فرهاد تجری 09181347995 

 شیراز پارساییبهرام  09171135404 

 فردوس و طبس محمدرضا امیرحسنخانی 09153101987 

 میانه فردین فرمند 09197119718 

 قم علی الریجانی 09121483006 

 آستارا ولی داداشی 09114637754 

    

 


