
 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

       1  حوزه شماره

 مریم جاوید-3عباس میرزایی-2قدرت اله غفاری-1لی البدل:عاعضاء                                   اصلی اعضاء

 محمد منعمی -1

 حسین زاهدی -2

 علیرضا ابراهیمی -3

 سید مجتبی امام جمعه ای -4

 محسن تقدسی -5

 غالمرضا ابراهیمی -6

 سیدرضا میرهندی -7

 محسن فیاضی -8

 سیدمحمدعلی امام جمعه -9

                                        سید یاسر فتوحی پور -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

       2حوزه شماره

 زین العابدین یکرنگی-3مجید عظیمی-2مجید سلطانی-1علی البدل:اعضاء                  اصلیاعضاء

 محمد خوشنویسان -1

 عباس خرمی -2

 علیرضا حمزه لو -3

 محسن آقا براتی -4

 حسین اصبری -5

 مهدی بخشایش -6

 امیر توکلی -7

 محمدکاظم صدرایی -8

 مهدی قندهاری -9

 حمیدرضا خرمی-10         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

       3حوزه شماره

 مسعود اطاعتی-3زیبا عزیزی-2مهدی غفاری-1علی البدل:اعضاء                        اصلی     اعضاء

 مجتبی صفایی -1

 سید مهدی مقدسی -2

 مرتضی مسیحی -3

 حمیدرضا خادمی -4

 عباس گلمحمدی -5

 اسداله گلزاری -6

 شیدا استاد رحیمی -7

 حجت اله داودوندی -8

 حسن علی آبادی -9

 محمد کریمی-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

       4حوزه شماره

 مسعود ابراهیمی-3صادق جباری-2غالمرضا امیر صادقی-1علی البدل: اعضاء اصلی               اعضاء

 حمیدرضا اختری -1

 سید اصغر نصیری -2

 حبیب اله جمالی -3

 سید کاظم سیادتی -4

 احمد عبیری -5

 لطف اله ابراهیمی -6

 خیراله سلیمانی -7

 احمد بستاکی -8

 علی اکبر شیرانی -9

 مرتضی بهرامی-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

         5    حوزه شماره

 محمد ابراهیم سهرابی-3نجف آبادیعلیرضا غیور -2حسین فریدونی-1علی البدل: اعضاء      اصلیاعضاء

 ختریعلیرضا ا -1

 فضل اله ابراهیمی -2

 یداله امیدواری -3

 عطااله شریفی -4

 میثم عظیمی -5

 میثم سلیمانی -6

 ناهید فرجی -7

 مرتضی شاهرضایی -8

 محمد اسماعیل علیشاهی -9

 وحید مهاجری-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

         6    حوزه شماره

 احمد فراست-3مصطفی اعجازی-2علی اصغر مهدوی-1علی البدل: اعضاء               اصلی       اعضاء

 علیرضا خلوصی -1

 محمد شریفی -2

 مظفر مهدوی -3

 مهدی علی آبادی -4

 مهدی صحت -5

 محمدرضا خلوصی -6

 دیار امجدیناسف -7

 مهدی صفایی -8

 صدراله صبوحی -9

 توسلیمحمدرضا-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

         7    حوزه شماره

 فاطمه ابراهیمی-3حمیدعلیشاهی-2محبوبه شهسواری-1علی البدل:اعضاء             اصلی       اعضاء

 سید علی تهوری -1

 توکلی مصطفی -2

 علیرضا محرابی -3

 محمد عباسی -4

 الهه السادات تهوری -5

 احمد افتخاری -6

 جعفر خادمی پور -7

 انوری امیرحسین -8

 حمیدرضا پورعباسی -9

 عباس طاالری-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1400خرداد  -بترتیب آراء ماخوذه  نتایج انتخابات نمایندگان مجمع مرحله اول

         8    حوزه شماره

 حسین فخاری گلپایگانی-3مرتضی امیدی فرد-2جواد امینی-1علی البدل:اعضاء         اصلیاعضاء

 حمیدرضا عباسی -1

 منوچهر عظمتی -2

 محسن حجتی -3

 مصطفی حمزه لو -4

 علیرضا رجبی -5

 علی گلزاری -6

 احمد امیدوار -7

                    حسین فراست -8

 


