«جدول پیوست شماره (»)1
رديف

نام حوزه انتخابيه

1

تبريزوآذرشهر واسكو

2

اهر وهريس

3
4
5
6

بستان آباد
بناب
سراب
شبستر

7

كليبرو خدا آفرين
بخش هوراند

8

مراغه وعجب شير

9

مرندوجلفا

10

ملكان

11

ميانه

12

هشترودوچاراويماق

13

ورزقان
استان آذربايجان شرقي

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

اروميه

2

بوكان

3

پيرانشهروسردشت

4

خوي وچايپاره

5

سلماس

6

ماكو وچالدران و پلدشت
و
شوط

7

مهاباد

8

مياندواب
شاهين دژوتكاب

استان آذربايجان شرقي
مناطق حوزه انتخابيه
شهرستان تبريز(شهر تبريز-بخش مركزي -بخش خسرو شاه)
شهرستان آذرشهر(شهر آذرشهر-بخش ممقان-بخش حومه -بخش گوگان)
شهرستان اسكو(شهراسكو-بخش مركزي-بخش ايلخچي)
شهرستان اهر(شهر اهر-بخش مركزي)
شهرستان هريس (شهر هريس -بخش مركزي -بخش خواجه)
شهرستان بستان آباد(شهر بستان آباد-بخش مركزي  -بخش تيكمه داش)
شهرستان بناب(شهربناب-بخش مركزي)
شهرستان سراب(شهرسراب-بخش مركزي-بخش مهربان)
شهرستان شبستر(شهرشبستر-بخش مركزي-بخش صوفيان-بخش تسوج)
شهرستان كليبر(شهركليبر-بخش مركزي-بخش آبش احمد)
شهرستان خدا آفرين ( شهر خمارلو-بخش مركزي -بخش گرمادوز -بخش منجوان)
بخش هوراند
شهرستان مراغه(شهرمراغه-بخش مركزي-بخش سراجو)
شهرستان عجب شير(شهرعجب شير-بخش مركزي-بخش قلعه چاي)
شهرستان مرند(شهرمرند-بخش مركزي-بخش يامچي)
شهرستان جلفا(شهرجلفا-بخش مركزي-بخش سيه رود)
شهرستان ملكان(شهرملكان-بخش مركزي-بخش ليالن )
شهرستان ميانه (شهر ميانه -بخش مركزي-بخش تركمانچاي-بخش كاغذكنان -بخش
كندوان)
شهرستان هشترود(شهر هشترود-بخش مركزي-بخش نظركهريزي)
شهرستان چاراويماق (شهرقره آغاج -بخش مركزي  -بخش شاديان)
شهرستان ورزقان (شهرورزقان بخش مركزي -بخش خاروانا)
تعداد حوزه 13 :

تعدادنمايندگان
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
19

استان آذربايجان غربي
مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان اروميه (شهراروميه -بخش مركزي-بخش صوماي برادوست -بخش انزل -
بخش سيلوانه -بخش نازلو)
شهرستان بوكان (شهربوكان-بخش مركزي-بخش سيمينه)
شهرستان پيرانشهر(شهرپيرانشهر-بخش مركزي-بخش الجان)
شهرستان سردشت (شهرسردشت-بخش مركزي-بخش وزينه)
شهرستان خوي (شهر خوي -بخش مركزي-بخش صفائيه-بخش قطور -بخش
ايواوغلي)
شهرستان چايپاره (شهر قره ضياء الدين-بخش مركزي-بخش حاجيالر)
شهرستان سلماس(شهرسلماس-بخش مركزي-بخش كوهسار)
شهرستان ماكو(شهرماكو-بخش مركزي-بخش بازرگان )
شهرستان چالدران(شهرسيه چشمه -بخش مركزي-بخش دشتك)
شهرستان پلدشت(شهر پلدشت-بخش مركزي -بخش ارس)
شهرستان شوط( شهر شوط-بخش مركزي -بخش قره قويون)
شهرستان مهاباد(شهرمهاباد-بخش مركزي-بخش خليفان)
شهرستان مياندواب(شهرمياندواب-بخش مركزي-بخش باروق-بخش مرحمت آباد)
شهرستان شاهين دژ(شهر شاهين دژ-بخش مركزي-بخش كشاورز)

تعدادنمايندگان
3
1
1
1
1
1
1
1

9
10

نقده واشنويه
استان آذربايجان غربي

شهرستان تكاب (شهرتكاب -بخش مركزي-بخش تخت سليمان)
شهرستان نقده(شهرنقده-بخش مركزي-بخش محمديار)
شهرستان اشنويه (شهر اشنويه-بخش مركزي -بخش نالوس)
تعداد حوزه 10 :

1
1
12

استان اردبیل
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

اردبيل ونمين ونير و
سرعين

2

پارس آبادوبيله سوار

3

خلخال وكوثر

4

گرمي

5

مشگين شهر
استان اردبيل

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

اصفهان

2

اردستان

3

شاهين شهروميمه و
برخوار

4

خميني شهر

5

سميرم

6

شهرضا و دهاقان
و دهستان دره شور

7

فريدن وچادگان و
فريدونشهر و بوئين و
مياندشت

8

فالورجان

9

كاشان وآران و بيدگل

10

گلپايگان وخوانسار

11

لنجان
مباركه
نائين و خور و بيابانك

12

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان اردبيل (شهراردبيل -بخش مركزي-بخش هير-بخش ثمرين)
شهرستان نمين (شهرنمين-بخش مركزي-بخش عنبران-بخش ويلكيج)
شهرستان نير(شهر نير-بخش مركزي-بخش كوراييم) و شهرستان سرعين (شهر سرعين -
بخش مركزي -بخش سبالن)
شهرستان پارس آباد(شهرپارس آباد-بخش مركزي-بخش تازه كند -بخش اصالندوز-
بخش اسالم آباد)
شهرستان بيله سوار(شهر بيله سوار-بخش مركزي-بخش قشالق دشت )
شهرستان خلخال (شهرخلخال-بخش مركزي-بخش شاهرود-بخش خورش رستم )
شهرستان كوثر(شهرگيوي -بخش مركزي-بخش فيروز)
شهرستان گرمي (شهر گرمي-بخش مركزي-بخش انگوت-بخش موران)
شهرستان مشگين شهر(شهرمشگين شهر-بخش مركزي-بخش ارشق -بخش مشگين
شرقي-بخش مرادلو -بخش قصابه)
تعداد حوزه 5 :
استان اصفهان
مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان اصفهان (شهراصفهان -بخش مركزي-بخش جرقويه سفلي -بخش جرقويه
عليا-بخش جلگه -بخش بن رود-بخش كوهپايه)
شهرستان اردستان (شهراردستان-بخش مركزي -بخش زواره)
شهرستان شاهين شهروميمه(شهرشاهين شهر-بخش مركزي-بخش ميمه)
شهرستان برخوار(شهر دولت آباد-بخش مركزي-بخش حبيب آباد)
شهرستان خميني شهر(شهرخميني شهر-بخش مركزي)
شهرستان سميرم (شهرسميرم -بخش مركزي-بخش پادنا -بخش دناكوه  -بخش
وردشت)
شهرستان شهرضا(شهرشهرضا-بخش مركزي)
شهرستان دهاقان( شهر دهاقان-بخش مركزي)
شهرستان فريدن(شهرداران-بخش مركزي-بخش زنده رود)
شهرستان چادگان(شهرچادگان-بخش مركزي  -بخش چنارود)
شهرستان فريدونشهر(شهرفريدونشهر-بخش مركزي)
شهرستان بوئين و مياندشت ( شهر بوئين و مياندشت  -بخش مركزي  -بخش كرچمبو)
شهرستان فالورجان (شهرفالورجان-بخش مركزي-بخش پيربكران -بخش قهدريجان)
شهرستان كاشان(شهركاشان -بخش مركزي-بخش برزك  -بخش نياسر)
شهرستان آران وبيدگل ( شهرآران وبيدگل-بخش مركزي-بخش كويرات)
شهرستان گلپايگان(شهر گلپايگان -بخش مركزي)
شهرستان خوانسار(شهرخوانسار-بخش مركزي)
شهرستان لنجان (شهرزرين شهر-بخش مركزي  -بخش باغ بهادران -بخش فوالد شهر)
شهرستان مباركه (شهرمباركه-بخش مركزي-بخش گركن جنوبي )
شهرستان نائين(شهرنائين-بخش مركزي-بخش انارك)

تعدادنمايندگان
3

1
1
1
1
7
تعدادنمايندگان
5
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

13
14

نجف آبادوتيران وكرون

15

نطنزو بخش قمصر
استان اصفهان

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

كرج و اشتهارد و فرديس

2

ساوجبالغ وطالقان
ونظرآباد
استان كرج

شهرستان خور و بيابانك( شهر خور -بخش مركزي)
شهرستان نجف آباد(شهرنجف آباد-بخش مركزي-بخش مهردشت)
شهرستان تيران وكرون(شهرتيران-بخش مركزي-بخش كرون)
شهرستان نطنز(شهرنطنز-بخش مركزي-بخش امامزاده)
بخش قمصر
تعداد حوزه 15 :
استان البرز
مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان كرج (شهركرج-بخش مركزي-بخش آسارا)
شهرستان اشتهارد ( شهر اشتهارد  -بخش مركزي  -بخش پلنگ آباد)
شهرستان فرديس ( شهر فرديس -بخش مركزي -بخش مشكين دشت)
شهرستان ساوجبالغ(شهرهشتگرد-بخش مركزي-بخش چهارباغ-بخش چندار
شهرستان طالقان ( شهر طالقان  -بخش مركزي -بخش باال طالقان)
شهرستان نظرآباد(شهرنظرآباد-بخش مركزي -بخش تنكمان)
تعداد حوزه 2 :

1
1
1
19
تعدادنمايندگان
2

1
3

استان ايالم
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

ايالم وايوان و چرداول
و مهران و ملكشاهي و
سيروان

2

دهلران ودره شهروآبدانان
و بدره
استان ايالم

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان ايالم(شهرايالم-بخش مركزي-بخش چوار -بخش سيوان)
شهرستان ايوان (شهرايوان-بخش مركزي-بخش زرنه)
شهرستان چرداول (شهر سرابله-بخش مركزي-بخش هليالن -بخش شباب -بخش
زاگرس)
شهرستان سيروان ( شهر لومار -بخش مركزي -بخش كارزان)
شهرستان مهران (شهرمهران بخش مركزي-بخش صالح آباد)
شهرستان ملكشاهي(شهر اركواز-بخش مركزي-بخش گچي)
شهرستان دهلران(شهردهلران-بخش موسيان-بخش مركزي-بخش زرين آباد -بخش
سراب ميمه)
شهرستان دره شهر(شهردره شهر-بخش مركزي-بخش ماژين)
شهرستان آبدانان (شهرآبدانان-بخش مركزي-بخش كالت -بخش سراب باغ)
شهرستان بدره (شهر بدره  -بخش مركزي -بخش هندميني )
تعداد حوزه 2 :

تعدادنمايندگان

2

1

3

استان بوشهر
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

بوشهر وگناوه وديلم

2

دشتي و تنگستان

3

دشتستان

4

كنگان ودير وجم و
عسلويه

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان بوشهر(شهربوشهر-بخش مركزي-بخش خارك)
شهرستان گناوه(شهربندرگناوه-بخش مركزي-بخش ريگ)
شهرستان ديلم (شهربندرديلم -بخش مركزي-بخش امام حسن)
شهرستان دشتي (شهرخورموج -بخش مركزي-بخش شنبه و طسوج -بخش كاكي )
شهرستان تنگستان (شهر اهرم -بخش مركزي -بخش دلوار)
شهرستان دشتستان (شهر برازجان -بخش مركزي بخش سعدآباد-بخش شبانكاره -بخش
ارم-بخش بوشكان -بخش آبپخش)
شهرستان كنگان(شهربندركنگان -بخش مركزي)
شهرستان دير(شهربندردير-بخش مركزي-بخش بردخون -بخش آبدان)
شهرستان جم (شهرجم-بخش مركزي-بخش ريز)
شهرستان عسلويه ( شهر عسلويه  -بخش مركزي -بخش چاه مبارك)

تعدادنمايندگان
1
1
1

1

استان بوشهر

تعداد حوزه 4 :

4

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان تهران (شهرتهران-بخش مركزي-بخش كن-بخش آفتاب)
شهرستان شميرانات(شهرتجريش-بخش لواسانات-بخش رودبارقصران)
شهرستان اسالمشهر(شهراسالمشهر-بخش مركزي-بخش چهاردانگه -بخش احمد آباد
مستوفي)
شهرستان ري (شهرري-بخش مركزي-بخش كهريزك -بخش فشاپويه-بخش خاوران-
بخش قلعه نو)
شهرستان پرديس ( شهرجديد پرديس  -بخش بومهن  -بخش جاجرود)
شهرستان پاكدشت (شهرپاكدشت-بخش مركزي-بخش شريفآباد)
شهرستان دماوند(شهردماوند-بخش مركزي-بخش رودهن)
شهرستان فيروزكوه(شهرفيروزكوه-بخش مركزي-بخش ارجمند)
شهرستان رباط كريم (شهررباط كريم -بخش مركزي)
شهرستان بهارستان (شهر گلستان  -بخش گلستان  -بخش بوستان)
شهرستان شهريار(شهرشهريار-بخش مركزي)
شهرستان قدس ( شهر قدس -بخش مركزي)
شهرستان مالرد ( شهرمالرد-بخش مركزي -بخش صفادشت)
شهرستان ورامين (شهرورامين-بخش مركزي-بخش جوادآباد)
شهرستان پيشوا ( شهر پيشوا  -بخش مركزي  -بخش جليلآباد)
شهرستان قرچك ( شهر قرچك  -بخش مركزي)
تعداد حوزه 6 :

تعدادنمايندگان

استان تهران
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

تهران وشميرانات و
اسالمشهر و ري و پرديس

2

پاكدشت

3

دماوند و فيروزكوه

4

رباط كريم و بهارستان

5

شهريار وقدس و مالرد

6

ورامين و پيشوا و قرچك
استان تهران

30

1
1
1
1

1
35

استان چهار محال و بختیاري
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

شهركرد و بن وسامان

2

اردل و فارسان و كوهرنگ
وكيار و دهستان دستگرد

3

بروجن

4

لردگان
استان چهار محال
وبختياري

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان شهركرد(شهرشهركرد-بخش مركزي-بخش الران -بخش فرخ شهر)
شهرستان بن ( شهر بن  -بخش مركزي -بخش شيدا)
شهرستان سامان ( شهر سامان  -بخش مركزي  -بخش زايندهرود)
شهرستان اردل (شهر اردل -بخش مركزي-بخش ميانكوه)
شهرستان فارسان (شهرفارسان-بخش مركزي  -بخش بابا حيدر  -بخش جونقان)
شهرستان كوهرنگ (شهرچلگرد-بخش مركزي-بخش بازفت  -بخش دوآب صمصامي)
شهرستان كيار( شهر شلمزار-بخش مركزي -بخش ناغان)
دهستان دستگرد
شهرستان بروجن(شهربروجن-بخش مركزي-بخش گندمان-بخش بلداجي)
شهرستان لردگان(شهرلردگان-بخش مركزي-بخش خانميرزا-بخش فالرد -بخش منج -
بخش رودشت)
تعداد حوزه 4 :

تعدادنمايندگان
1

1

1
1
4

استان خراسان جنوبي
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

بيرجند و درميان و
خوسف

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان بيرجند(شهربيرجند-بخش مركزي)
شهرستان درميان(شهر اسديه-بخش مركزي-بخش گزيك-بخش قهستان)
شهرستان خوسف ( شهر خوسف  -بخش مركزي -بخش جلگه ماژان)

تعدادنمايندگان
1

2

نهبندان و سربيشه

3

قائنات و زيركوه

4

فردوس وسرايان
و طبس و بشرويه
استان خراسان جنوبي

شهرستان نهبندان(شهرنهبندان -بخش مركزي-بخش شوسف)
شهرستان سربيشه (شهر سربيشه -بخش مركزي-بخش مود -بخش درح)
شهرستان قائنات (شهرقائن -بخش مركزي-بخش سده -بخش نيمبلوك)
شهرستان زيركوه ( شهر حاجي آباد  -بخش مركزي -بخش زهان  -بخش شاسكوه )
شهرستان فردوس (شهرفردوس-بخش مركزي)
شهرستان سرايان(شهر سرايان-بخش آيسك-بخش سه قلعه)
شهرستان طبس(شهرطبس-بخش مركزي-بخش دستگردان-بخش ديهوك)
شهرستان بشرويه (شهر بشرويه -بخش مركزي-بخش ارسك)
تعدادحوزه4 :

1
1

1
4

استان خراسان رضوي
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

مشهد و كالت

2

تربت جام وتايباد و باخرز

3

تربت حيدريه و مه والت

4

چناران و بينالود

5

خواف و رشتخوار

6

درگز

7

سبزوار وجغتاي و جوين
و خوشاب و داورزن

8

فريمان و سرخس و
بخشهاي احمدآباد و
رضويه

9
10

قوچان و فاروج
كاشمرو خليل آباد و
بردسكن
گناباد و بجستان

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان مشهد(شهرمشهد-بخش مركزي)
شهرستان كالت ( شهر كالت -بخش مركزي -بخش زاوين)
شهرستان تربت جام (شهرتربت جام -بخش مركزي-بخش صالح آباد -بخش نصرآباد-
بخش بوژگان-بخش پائين جام)
شهرستان تايباد(شهرتايباد-بخش مركزي-بخش ميان واليت)
شهرستان باخرز(شهرباخرز -بخش مركزي-بخش باال واليت)
شهرستان تربت حيدريه (شهر تربت حيدريه-بخش مركزي-بخش بايك -بخش كدكن-
بخش جلگه رخ)
شهرستان مه والت (شهر فيض آباد-بخش مركزي-بخش شادمهر)
شهرستان زاوه( شهر دولت آباد-بخش مركزي-بخش سليمان)
شهرستان چناران(شهرچناران-بخش مركزي-بخش گلبهار)
شهرستان بينالود( شهر بينالود-بخش طرقبه-بخش شانديز)
شهرستان خواف (شهرخواف-بخش مركزي-بخش جلگه زوزن -بخش سالمي -بخش
سنگان)
شهرستان رشتخوار(شهررشتخوار-بخش مركزي -بخش جنگل)
شهرستان درگز(شهردرگز-بخش مركزي-بخش چابشلو-بخش لطف آباد -بخش
نوخندان)
شهرستان سبزوار(شهرسبزوار-بخشمركزي -بخش روداب-بخش ششتمد)
شهرستان جغتاي (شهر جغتاي-بخش مركزي-بخش هاللي)
شهرستان جوين( شهر نقاب-بخش مركزي-بخش عطاملك)
شهرستان خوشاب( شهر سلطان آباد  -بخش مركزي -بخش مشكان)
شهرستان داورزن ( شهر داورزن  -بخش مركزي -بخش باشتين)
شهرستان فريمان (شهرفريمان -بخش مركزي-بخش قلندرآباد)
شهرستان سرخس (شهرسرخس -بخش مركزي-بخش مرزداران)
بخش احمدآباد-بخش رضويه
شهرستان قوچان (شهرقوچان-بخش مركزي-بخش باجگيران )
شهرستان فاروج(شهر فاروج -بخش مركزي -بخش خبوشان )
شهرستان كاشمر(شهركاشمر-بخش مركزي -بخش كوهسرخ)
شهرستان خليل آباد( شهر خليل آباد-بخش مركزي -بخش ششطراز)
شهرستان بردسكن( شهربردسكن-بخش مركزي-بخش انابد-بخش شهرآباد)
شهرستان گناباد(شهرگناباد-بخش مركزي-بخش كاخك)

تعدادنمايندگان
5

1

1

1
1
1

2

1
1
1

11
12

نيشابور و فيروزه
استان خراسان رضوي

شهرستان بجستان(شهر بجستان-بخش مركزي -بخش يونسي)
شهرستان نيشابور(شهرنيشابور-بخش مركزي-بخش زبرخان-بخش سرواليت -بخش
ميان جلگه)
شهرستان فيروزه (شهر فيروزه-بخش مركزي -بخش طاغنكوه)
تعداد حوزه 12 :

1
2
18

استان خراسان شمالي
رديف

نام حوزه انتخابیه

مناطق حوزه انتخابیه

تعدادنمايندگان

1

اسفراين

شهرستان اسفراين(شهراسفراين-بخش مركزي-بخش بام وصفي آباد)

1

2

شيروان

3

بجنورد و مانه وسملقان و
جاجرم و گرمه و راز و
جرگالن

شهرستان شيروان(شهرشيروان-بخش مركزي-بخش سرحد-بخش قوشخانه)
شهرستان بجنورد(شهربجنورد-بخش مركزي-بخش گرمخان)
شهرستان راز و جرگالن ( شهر راز -بخش مركزي -بخش غالمان  -بخش جرگالن)
شهرستان مانه وسملقان(شهر آشخانه-بخش مركزي-بخش مانه -بخش سملقان)
شهرستان جاجرم(شهر جاجرم-بخش مركزي-بخش جلگه سنخواست -بخش جلگه
شوقان)
شهرستان گرمه ( شهر گرمه -بخش مركزي)
تعدادحوزه3 :

1

استان خراسان شمالي

2

4

استان خوزستان
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

اهواز و باوي و حميديه و
كارون

2

آبادان

3

انديمشك

4

ايذه و باغ ملك

5

بندرماهشهر و اميديه و
هنديجان و بخش جولكي

6

بهبهان و آغاجاري

7

خرمشهر

8

دزفول

9

دشت آزادگان و هويزه

10

رامهرمز و رامشير

11

شادگان

12

شوش

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان اهواز(شهراهواز-بخش مركزي-بخش اسماعيليه  -بخش غيزانيه)
شهرستان باوي (شهر مالثاني -بخش مركزي -بخش ويس)
شهرستان حميديه ( شهر حميديه  -بخش مركزي  -بخش گمبوعه)
شهرستان كارون ( شهر كوت عبداهلل  -بخش مركزي -بخش سويسه)
شهرستان آبادان(شهرآبادان-بخش مركزي-بخش اروندكنار)

تعدادنمايندگان
3
3

شهرستان انديمشك (شهرانديمشك-بخش مركزي-بخش الوارگرمسيري)
شهرستان ايذه(شهرايذه-بخش مركزي-بخش دهدز-بخش سوسن)
شهرستان باغ ملك (شهرباغ ملك -بخش مركزي-بخش صيدون-بخش ميداود)
شهرستان بندرماهشهر(شهربندرماهشهر-بخش مركزي-بخش بندر امام خميني)
شهرستان اميديه(شهراميديه-بخش مركزي-بخش جايزان)
شهرستان هنديجان (شهر هنديجان-بخش مركزي-بخش چم خلف عيسي)
بخش جولكي
شهرستان بهبهان (شهربهبهان-بخش مركزي-بخش زيدون-بخش تشان)
شهرستان آغاجاري ( شهر آغاجاري  -بخش مركزي)
شهرستان خرمشهر(شهرخرمشهر-بخش مركزي-بخش مينو)
شهرستان دزفول(شهردزفول-بخش مركزي-بخش سردشت -بخش چغاميش-بخش
شهيون)
شهرستان دشت آزادگان(شهرسوسنگرد-بخش مركزي-بخش بستان)
شهرستان هويزه (شهر هويزه -بخش مركزي-بخش نيسان)
شهرستان رامهرمز(شهر رامهرمز-بخش مركزي -بخش رودزرد -بخش سلطان آباد-
بخش ابوالفارس)
شهرستان رامشير(شهررامشير-بخش مركزي-بخش مشراگه)
شهرستان شادگان(شهرشادگان-بخش مركزي -بخش خنافره -بخش دارخوين)

1

شهرستان شوش(شهرشوش-بخش مركزي-بخش شاوور-بخش فتح المبين)

1

1
1

1

1
1
1
1
1

13

شوشتر و گتوند

14

مسجدسليمان و اللي و
هفتگل و انديكا
استان خوزستان

شهرستان شوشتر(شهرشوشتر-بخش مركزي-بخش شعيبيه -بخش ميان آب)
شهرستان گتوند(شهر گتوند-بخش مركزي-بخش عقيلي)
شهرستان مسجدسليمان (شهرمسجدسليمان-بخش مركزي-بخش گلگير -بخش عنبر)
شهرستان اللي (شهر اللي -بخش مركزي-بخش حتي)
شهرستان هفتگل ( شهر هفتگل -بخش مركزي-بخش رغيوه)
شهرستان انديكا (شهر قلعه خواجه-بخش مركزي-بخش چلو-بخش آبژدان)
تعداد حوزه 14 :

1

1
18

استان زنجان
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

زنجان و طارم

2

ابهر و خرمدره و سلطانيه

3

خدابنده

4

ماه نشان وايجرود و
دهستانهاي بوغداكندي
وقلتوق
استان زنجان

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان زنجان(شهرزنجان-بخش مركزي به استثناي دهستانهاي قلتوق -و بوغداكندي
بخش زنجانرود-بخش قره پشتلو)شهرستان طارم(شهرآب بر-بخش مركزي-بخش چورزق)
شهرستان ابهر(شهرابهر-بخش مركزي)
شهرستان خرمدره(شهرخرمدره-بخش مركزي)
شهرستان سلطانيه (شهر سلطانيه  -بخش مركزي  -بخش باغ حلي)
شهرستان خدابنده(شهرقيدار-بخش مركزي-بخش افشار-بخش بزينه رود -بخش
سجاس رود)
شهرستان ماه نشان(شهرماه نشان-بخش مركزي-بخش انگوران)
شهرستان ايجرود(شهرزرين آباد-بخش مركزي-بخش حلب)
دهستان بوغداكندي  -دهستان قلتوق
تعداد حوزه 4 :

تعدادنمايندگان
2

1
1
1
5

استان سمنان
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

سمنان و مهديشهر و
سرخه
و شهميرزاد

2

دامغان

3

شاهرود و ميامي

4

گرمسار و آرادان
استان سمنان

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان سمنان(شهرسمنان-بخش مركزي)
شهرستان مهديشهر( شهر مهدي شهر-بخش مركزي)
شهرستان سرخه ( شهر سرخه  -بخش سرخه )
شهرستان شهميرزاد ( شهر شهميرزاد  -بخش مركزي)
شهرستان دامغان (شهردامغان-بخش مركزي-بخش اميرآباد)
شهرستان شاهرود(شهرشاهرود-بخش مركزي-بخش بسطام-بخش بيارجمند)
شهرستان ميامي( شهر ميامي -بخش مركزي  -بخش كالپوش)
شهرستان گرمسار(شهرگرمسار-بخش مركزي-بخش ايوانكي)
شهرستان آرادان ( شهر آرادان  -بخش مركزي  -بخش كهنآباد)
تعداد حوزه 4 :

تعدادنمايندگان
1
1
1
1
4

استان سیستان و بلوچستان
رديف
1

2

نام حوزه انتخابیه

مناطق حوزه انتخابیه

زاهدان

شهرستان زاهدان (شهر زاهدان -بخش مركزي)
شهرستان ايرانشهر(شهرايرانشهر-بخش مركزي-بخش بمپور-بخش بزمان)
شهرستان دلگان (شهر گلمورتي-بخش مركزي-بخش جلگه هاشم)
شهرستان سرباز(شهرراسك -بخش مركزي-بخش سرباز-بخش پيشين-بخش پارود)
شهرستان فنوج ( شهر فنوج -بخش مركزي -بخش گتيج)
بخش بنت-بخش الشار-بخش آشار  -بخش آهوران
شهرستان چاه بهار(شهر چاهبهار-بخش مركزي -بخش دشتياري-بخش پالن)

ايرانشهر و سرباز و دلگان
و
و فنوج و بخشهاي الشار
و بنت
وآشار و آهوران
چاه بهارو نيكشهر و

تعدادنمايندگان
2

1

كنارك و قصرقند
3

4

خاش و ميرجاوه
بخشهاي نصرت
آباد و كورين

5

زابل و زهك و هيرمند و
نيمروز
و هامون

6

سراوان و سيب و سوران
و مهرستان
استان سيستان وبلوچستان

شهرستان نيك شهر(شهرنيك شهر-بخش مركزي)
شهرستان كنارك(شهر كنارك-بخش مركزي-بخش زرآباد)
شهرستان قصرقند ( شهر قصرقند -بخش مركزي  -بخش ساربوك -بخش تلنگ)
شهرستان خاش (شهرخاش -بخش مركزي-بخش ايرندگان-بخش نوك آباد)
بخش نصرت آباد-بخش كورين
شهرستان ميرجاوه ( شهر ميرجاوه  -بخش مركزي -بخش الديز -بخش ريگ ملك)
شهرستان زابل (شهرزابل -بخش مركزي)
شهرستان هيرمند(شهر دوست محمد-بخش مركزي-بخش قرقري)
شهرستان زهك (شهر زهك -بخش مركزي-بخش جزينك )
شهرستان نيمروز( شهر اديمي -بخش مركزي  -بخش صابري)
شهرستان هامون ( شهر محمد آباد  -بخش مركزي -تيمور آباد)
شهرستان سراوان (شهرسراوان-بخش مركزي-بخش بم پشت-بخش جالق)
شهرستان سيب وسوران(شهر سوران-بخش مركزي-بخش هيدوج)
شهرستان مهرستان (شهر مهرستان-بخش مركزي)
تعداد حوزه 6 :

1

1

2

1
8

استان فارس
رديف

نام حوزه انتخابیه

مناطق حوزه انتخابیه

تعدادنمايندگان

1

شيراز

2

آباده و بوانات و خرم بيد

3

ني ريز و استهبان

4
5

اقليد

شهرستان شيراز(شهرشيراز-بخش مركزي-بخش ارژن-بخش زرقان)
شهرستان آباده(شهرآباده-بخش مركزي)
شهرستان بوانات(شهربوانات -بخش مركزي-بخش سرچهان -بخش مزايجان)
شهرستان خرم بيد(شهرصفا شهر-بخش مركزي-بخش مشهد مرغاب)
شهرستان ني ريز(شهر نيريز-بخش مركزي-بخش آباده طشك-بخش پشتكوه-بخش
قطرويه)
شهرستان استهبان (شهراستهبان-بخش مركزي-بخش رونيز)
شهرستان اقليد(شهراقليد-بخش مركزي -بخش سده -بخش حسن آباد)

4

جهرم

6

داراب و زرين دشت

7

سپيدان

8

سروستان وكوار و
خرامه

9

فسا

10

فيروزآباد و فراشبند و
قيروكارزين

11

كازرون

12

الرستان و خنج و گراش

شهرستان جهرم(شهرجهرم -بخش مركزي-بخش خفر-بخش سيمكان -بخش كرديان)
شهرستان داراب (شهرداراب -بخش مركزي-بخش رستاق-بخش فورگ -بخش جنت)
شهرستان زرين دشت(شهرحاجي آباد-بخش مركزي-بخش ايزدخواست)
شهرستان سپيدان (شهر اردكان -بخش مركزي-بخش بيضا-بخش همايجان)
شهرستان سروستان( شهر سروستان-بخش مركزي-بخش كوهنجان)
شهرستان كوار ( شهر كوار  -بخش مركزي  -بخش طسوج )
شهرستان خرامه ( شهر خرامه  -بخش مركزي  -بخش كربال)
شهرستان فسا(شهر فسا-بخش مركزي-بخش ششده و قرهبالغ-بخش شيبكوه -بخش
نوبندگان)
شهرستان فيروزآباد(شهرفيروزآباد-بخش مركزي-بخش ميمند)
شهرستان فراشبند(شهرفراشبند-بخش مركزي -بخش دهرم)
شهرستان قيروكارزين(شهرقير-بخش مركزي-بخش افزر)
شهرستان كازرون (شهر كازرون -بخش مركزي-بخش چنار شاهيجان -بخش جره
وباالده-بخش كنارتخته وكمارج -بخش كوهمره  -بخش خشت)
شهرستان الرستان(شهرالر-بخش مركزي-بخش بنارويه-بخش جويم -بخش صحراي
باغ -بخش اوز  -بخش بيرم)
شهرستان خنج(شهر خنج-بخش مركزي-بخش محمله)

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13

المرد ومهر

14

مرودشت وپاسارگاد
و ارسنجان

15

ممسني و رستم
استان فارس

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

قزوين و آبيك و البرز

2

بوئين زهرا و آوج

3

تاكستان
استان قزوين

شهرستان گراش (شهر گراش-بخش مركزي-بخش ارد)
شهرستان المرد(شهرالمرد-بخش مركزي -بخش اشكنان-بخش عالمرودشت -بخش چاه
ورز)
شهرستان مهر(شهرمهر-بخش مركزي -بخش وراوي -بخش گله دار-بخش اسير)
شهرستان مرودشت (شهرمرودشت -بخش مركزي-بخش درودزن -بخش سيدان-بخش
كامفيروز -بخش كر)
شهرستان پاسارگاد(شهرسعادت شهر-بخش مركزي-بخش پاسارگاد)
شهرستان ارسنجان (شهرارسنجان-بخش مركزي)
شهرستان ممسني (شهر نورآباد-بخش مركزي-بخش ماهورميالتي -بخش دشمن زياري)
شهرستان رستم (شهرمصيري-بخش مركزي -بخش سورنا)
تعداد حوزه 15 :
استان قزوين
مناطق حوزه انتخابیه

1

1

1
18

تعدادنمايندگان

شهرستان قزوين (شهرقزوين -بخش مركزي -بخش طارم سفلي -بخش الموت شرقي-
بخش الموت غربي-بخش كوهين)
شهرستان آبيك (شهر آبيك -بخش مركزي-بخش بشاريات )
شهرستان البرز(شهر الوند -بخش مركزي-بخش محمديه)
شهرستان بوئين زهرا(شهربوئين زهرا-بخش مركزي-بخش رامند-بخش شال -بخش
دشتابي)
شهرستان آوج ( شهر آوج  -بخش مركزي  -بخش آبگرم )
شهرستان تاكستان(شهرتاكستان-بخش مركزي-بخش اسفرورين-بخش خرمدشت-بخش
ضياآباد)
تعداد حوزه 3 :

2

1
1
4

استان قم
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

قم
استان قم

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان قم (شهرقم -بخش مركزي-بخش جعفرآباد -بخش خلجستان-بخش نوفل
لوشاتو-بخش سلفچگان)
تعداد حوزه 1 :

تعدادنمايندگان
3
3

استان كردستان
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

سنندج و ديواندره و
كامياران

2

بيجار

3

سقز و بانه

4
5

قروه ودهگالن

مريوان و سروآباد

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان سنندج(شهرسنندج-بخش مركزي-بخش كالترزان -بخش حسين آباد-بخش
سيروان)
شهرستان ديواندره(شهرديواندره-بخش مركزي-بخش سارال -بخش كرفتو)
شهرستان كامياران( شهر كامياران-بخش مركزي-بخش موچش)
شهرستان بيجار(شهربيجار-بخش مركزي-بخش چنگ الماس-بخش كراني)
شهرستان سقز (شهر سقز-بخش مركزي-بخش سرشيو-بخش زيويه -بخش امام)
شهرستان بانه(شهر بانه-بخش مركزي-بخش آرمرده-بخش نمشير-بخش ننور)
شهرستان قروه(شهرقروه-بخش مركزي-بخش سريش آباد-بخش چهاردولي -بخش
دلبران)
شهرستان دهگالن(شهر دهگالن -بخش مركزي -بخش بلبانآباد)
شهرستان مريوان(شهرمريوان-بخش مركزي-بخش سرشيو-بخش خاووميرآباد)
شهرستان سروآباد(شهر سروآباد-بخش مركزي -بخش اورامان)

تعدادنمايندگان
2
1
1
1
1

استان كردستان

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

كرمان و راور

2

بافت و رابر و ارزوئيه

3

بم و ريگان و فهرج
و نرماشير

4

جيرفت و عنبرآباد

5

رفسنجان و انار

6

زرند وكوهبنان

7

سيرجان و بردسير

8

شهر بابك

9

كهنوج و منوجان و
رودبار جنوب وقلعه گنج
و فارياب
استان كرمان

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

كرمانشاه

2

اسالمآبادغرب و داالهو

3

پاوه و جوانرود و
ثالث باباجاني وروانسر
و دهستانهاي سرقلعه و
جيگران

تعداد حوزه 5 :
استان كرمان
مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان كرمان(شهر كرمان -بخش مركزي -بخش چترود-بخش راين -بخش شهداد-
بخش گلباف-بخش ماهان)
شهرستان راور(شهرراور-بخش مركزي-بخش كوهساران)
شهرستان بافت (شهر بافت -بخش مركزي-بخش خبر)
شهرستان رابر(شهر رابر-بخش مركزي -بخش هنزا)
شهرستان ارزوئيه ( شهر ارزوئيه  -بخش مركزي  -بخش صوغان )
شهرستان بم (شهر بم -بخش مركزي-بخش بروات)
شهرستان ريگان (شهر محمدآباد-بخش مركزي-بخش گنبكي)
شهرستان فهرج (شهر فهرج-بخش مركزي-بخش نگين كوير)
شهرستان نرماشير ( شهر نرماشير -بخش مركزي  -بخش روداب)
شهرستان جيرفت (شهرجيرفت-بخش مركزي -بخش ساردوئيه-بخش جبالبارز -بخش
اسماعيلي)
شهرستان عنبرآباد(شهر عنبرآباد-بخش مركزي-بخش جبالبارزجنوبي)
شهرستان رفسنجان(شهر رفسنجان -بخش مركزي-بخش كشكوئيه -بخش نوق -بخش
فردوس)
شهرستان انار (شهر انار -بخش انار)
شهرستان زرند(شهر زرند-بخش مركزي-بخش يزدانآباد)
شهرستان كوهبنان(شهركوهبنان-بخش مركزي-بخش طغرالجرد)
شهرستان سيرجان(شهرسيرجان-بخش مركزي-بخش پاريز-بخش گلستان -بخش
بلورد-بخش زيدآباد)
شهرستان بردسير(شهربردسير-بخش مركزي-بخش الله زار-بخش نگار -بخش گلزار)
شهرستان شهربابك(شهرشهربابك-بخش مركزي-بخش دهج)
شهرستان كهنوج (شهركهنوج-بخش مركزي-بخش چاه مريد)
شهرستان منوجان(شهر منوجان-بخش مركزي-بخش آسمينون)
شهرستان رودبارجنوب(شهررودبار-بخش مركزي-بخش جازموريان)
شهرستان قلعه گنج (شهرقلعه گنج -بخش مركزي -بخش چاهدادخدا)
شهرستان فارياب ( شهر فارياب  -بخش مركزي  -بخش حور)
تعداد حوزه 9 :

استان كرمانشاه
مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان كرمانشاه(شهركرمانشاه-بخش مركزي-بخش فيروزآباد-بخش كوزران-بخش
ماهيدشت -بخش بيلوار)
شهرستان اسالمآبادغرب (شهر اسالمآباد غرب-بخش مركزي-بخش حميل)
شهرستان داالهو(شهر كرندغرب-بخش مركزي-بخش گهواره)
شهرستان پاوه (شهرپاوه-بخش مركزي-بخش باينگان-بخش نوسود)
شهرستان جوانرود(شهرجوانرود-بخش مركزي-بخش كالشي)
شهرستان ثالث باباجاني(شهرتازه آباد-بخش مركزي-بخش ازگله)
شهرستان روانسر(شهر روانسر-بخش مركزي-بخش شاهو)
دهستانهاي سرقلعه و جيگران

6

تعدادنمايندگان
2

1

1

1

1
1
1
1

1

10

تعدادنمايندگان
3
1

1

4

سنقر

5

قصرشيرين و سرپل ذهاب
و
گيالنغرب

6

كنگاور و صحنه و هرسين
استان كرمانشاه

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

بويراحمد و دنا

2

كهگيلويه و بهمئي و چرام
و لنده

3

گچساران و باشت
استان كهگيلويه و
بويراحمد

1

شهرستان سنقر(شهرسنقر-بخش مركزي -بخش كليائي)
شهرستان قصرشيرين(شهرقصرشيرين-بخش مركزي-بخش سومار)
شهرستان سرپل ذهاب(شهرسرپل ذهاب-بخش مركزي -بخش قلعه شاهين)
شهرستان گيالنغرب(شهر گيالنغرب-بخش مركزي-بخش گواور)
شهرستان كنگاور(شهركنگاور-بخش مركزي)
شهرستان صحنه(شهرصحنه-بخش مركزي-بخش دينور)
شهرستان هرسين(شهرهرسين-بخش مركزي-بخش بيستون)
تعداد حوزه 6 :
استان كهگیلويه و بويراحمد
مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان بويراحمد(شهرياسوج-بخش مركزي-بخش لوداب-بخش مارگون -بخش
كبگيان)
شهرستان دنا(شهرسي سخت-بخش مركزي-بخش پاتاوه)
شهرستان كهگيلويه(شهردهدشت-بخش مركزي-بخش چاروسا -بخش ديشموك -بخش
سوق)
شهرستان بهمئي(شهرليكك-بخش مركزي-بخش بهمئي گرمسيري)
شهرستان چرام ( شهر چرام  -بخش مركزي-بخش سرفارياب)
شهرستان لنده ( شهر لنده  -بخش مركزي -بخش موگرمون )
شهرستان گچساران(شهردوگنبدان-بخش مركزي)
شهرستان باشت (شهر باشت -بخش مركزي  -بخش بوستان)

1

1
8
تعدادنمايندگان
1

1

1

تعداد حوزه 3 :

3

استان گلستان
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

گرگان و آق قال

2

راميان و آزادشهر

3

علي آباد

4

كردكوي و تركمن و
بندرگز
و گميشان

5

گنبدكاووس

6

مينودشت و كالله ومراوه
تپه
و گاليكش
استان گلستان

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان گرگان(شهر گرگان -بخش مركزي-بخش بهاران)
شهرستان آق قال(شهرآق قال-بخش مركزي-بخش وشمگير)
شهرستان راميان (شهرراميان -بخش مركزي-بخش فندرسك)
شهرستان آزادشهر(شهرآزادشهر-بخش مركزي-بخش چشمهساران)
شهرستان علي آباد(شهرعلي آباد-بخش مركزي-بخش كماالن )
شهرستان كردكوي(شهركردكوي-بخش مركزي )
شهرستان تركمن(شهربندرتركمن-بخش مركزي-بخش سيجوال)
شهرستان بندرگز(شهر بندرگز -بخش مركزي-بخش نوكنده)
شهرستان گميشان ( گميش تپه-بخش مركزي-بخش گلدشت)
شهرستانگنبدكاووس(شهرگنبدكاووس-بخشمركزي-بخشداشليبرون)
شهرستان مينودشت(شهرمينودشت-بخش مركزي-بخش كوهسارات)
شهرستان كالله (شهركالله-بخش مركزي-بخش پيشكمر)
شهرستان مراوه تپه (شهر مراوه تپه-بخش مركزي-بخش گليداغ)
شهرستان گاليكش (شهر گاليكش-بخش مركزي-بخش لوه)
تعداد حوزه 6 :

تعدادنمايندگان
2
1
1
1
1
1
7

استان گیالن
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

رشت

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان رشت (شهررشت-بخش مركزي-بخش خمام-بخش خشكبيجار -بخش
سنگر-بخش كوچصفهان -بخش لشت نشا)

تعدادنمايندگان
3

2
3
4

آستارا
آستانه اشرفيه

شهرستان آستارا(شهرآستارا-بخش مركزي-بخش لوندويل)
شهرستان آستانه اشرفيه(شهر آستانه اشرفيه-بخش مركزي-بخش كياشهر)

بندرانزلي

5

رودبار

6

رودسر و املش

7

صومعه سرا

8

طوالش و رضوانشهرو
ماسال

9

فومن و شفت

10

الهيجان و سياهكل

11

لنگرود
استان گيالن

شهرستان بندرانزلي(شهر بندرانزلي-بخش مركزي)
شهرستان رودبار(شهررودبار-بخش مركزي-بخش خورگام بخش رحمت آبادوبلوكات-
بخش عمارلو)
شهرستان رودسر(شهررودسر-بخش مركزي-بخش رحيم آباد-بخش چابكسر -بخش
كالچاي)
شهرستان املش (شهر املش -بخش مركزي-بخش رانكوه)
شهرستان صومعه سرا(شهرصومعه سرا-بخش مركزي -بخش تولم -بخش ميرزاكوچك
جنگلي)
شهرستان طوالش (شهرهشتپر-بخش مركزي-بخش حويق -بخش اسالم -بخش
كرگانرود)
شهرستان رضوانشهر(شهررضوانشهر-بخش مركزي-بخش پرهسر)
شهرستان ماسال (شهر ماسال-بخش مركزي-بخش شاندرمن)
شهرستان فومن(شهرفومن-بخش مركزي-بخش سردارجنگل)
شهرستان شفت(شهرشفت-بخش مركزي-بخش احمدسرگوراب)
شهرستان الهيجان(شهرالهيجان-بخش مركزي-بخش رودبنه)
شهرستان سياهكل(شهرسياهكل-بخش مركزي-بخش ديلمان)
شهرستان لنگرود(شهرلنگرود-بخش مركزي-بخش اطاقور -بخش كومله)
تعداد حوزه 11 :

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

خرمآباد ودوره

2

اليگودرز

3
4

بروجرد
پلدختر

5

دلفان و سلسله

6

دورود و ازنا

7

كوهدشت و رومشكان

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
13

استان لرستان

استان لرستان

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان خرم آباد(شهرخرم آباد-بخش مركزي-بخش پاپي-بخش بيرانوند -بخش زاغه)
شهرستان دوره (شهر سراب دوره -بخش شاهيوند -بخش دوره چگني-بخش ويسيان)
شهرستان اليگودرز(شهراليگودرز-بخش مركزي-بخش بشارت-بخش ززوماهرو -بخش
بربرود غربي -بخش بربرود شرقي)
شهرستان بروجرد(شهربروجرد-بخش مركزي-بخش اشترينان)
شهرستان پلدختر(شهرپلدختر-بخش مركزي-بخش معموالن)
شهرستان دلفان(شهر نورآباد-بخش مركزي-بخش كاكاوند -بخش خاوه)
شهرستان سلسله(شهرالشتر-بخش مركزي -بخش فيروز آباد)
شهرستان دورود(شهردورود-بخش مركزي-بخش سيالخور)
شهرستان ازنا(شهرازنا-بخش مركزي -بخش جاپلق)
شهرستان كوهدشت(شهركوهدشت-بخش مركزي-بخش طرهان -بخش كوهناني -بخش
درب گنبد)
شهرستان رومشكان ( شهر چقابل  -بخش مركزي -بخش سوري)
تعداد حوزه 7 :

تعدادنمايندگان
2
1
2
1
1
1
1
9

استان مازندران
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

ساري و مياندورود

2

آمل

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان ساري(شهرساري-بخش مركزي-بخش چهاردانگه -بخش
دودانگه -بخش كليجان رستاق  -بخش رودپي -بخش رودپيشمالي)
شهرستان مياندورود ( شهر سورك  -بخش مركزي  -بخش گهرباران )
شهرستان آمل (شهرآمل-بخش مركزي-بخش الريجان-بخش دابودشت-بخش امامزاده
عبداهلل -بخش دشت سر)

تعدادنمايندگان
2
1

3

بابل

4

بابلسر و فريدونكنار

5

بهشهر و نكا و گلوگاه

6

تنكابن و رامسر وعباس
آباد

7

قائم شهر و سوادكوه و
جويبار و سيمرغ
و سوادكوه شمالي

8

نور و محمودآباد

9

نوشهر و چالوس و
كالردشت
استان مازندران

شهرستان بابل(شهر بابل-بخش مركزي-بخش بابل كنار-بخش بندپي شرقي -بخش
بندپي غربي-بخش الله آباد-بخش گتاب)
شهرستان بابلسر(شهربابلسر -بخش مركزي -بخش بهنمير -بخش رودبست)
شهرستان فريدونكنار(شهر فريدونكنار -بخش مركزي-بخش دهفري)
شهرستان بهشهر(شهربهشهر-بخش مركزي-بخش يانه سر)
شهرستان نكا(شهرنكا-بخش مركزي -بخش هزارجريب)
شهرستان گلوگاه(شهر گلوگاه -بخش مركزي-بخش كلباد)
شهرستان تنكابن(شهرتنكابن-بخش مركزي-بخش نشتا-بخش خرمآباد)
شهرستان رامسر(شهررامسر-بخش مركزي)
شهرستان عباس آباد(شهرعباس آباد-بخش مركزي -بخش سلمانشهر -بخش كالر)
شهرستان قائم شهر(شهرقائم شهر-بخش مركزي)
شهرستان سوادكوه(شهر پل سفيد-بخش مركزي -بخش زيرآب)
شهرستان جويبار(شهر جويبار-بخش مركزي-بخش گيلخوران)
شهرستان سيمرغ ( شهر كياكال  -بخش مركزي -بخش تاالرپي)
شهرستان سوادكوه شمالي ( شهر شيرگاه -بخشمركزي -بخشنارنجستان)
شهرستان نور(شهرنور-بخش مركزي-بخش بلده -بخش چمستان)
شهرستان محمودآباد(شهرمحمود آباد-بخش مركزي-بخش سرخرود)
شهرستان نوشهر(شهرنوشهر-بخش مركزي-بخش كجور)
شهرستان چالوس(شهرچالوس-بخش مركزي -بخش مرزنآباد)
شهرستان كالردشت ( شهر كالردشت  -بخش مركزي)
تعداد حوزه 9 :

2
1
1

1

2

1
1
12

استان مركزي
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

اراك و كميجان وخنداب

2

تفرش و آشتيان و فراهان

3

خمين

4

ساوه و زرنديه

5

شازند

6

محالت و دليجان
استان مركزي

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

بندرعباس و قشم
وابوموسي و
حاجي آباد و خمير

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان اراك(شهراراك-بخش مركزي-بخش ساروق  -بخش معصوميه)
شهرستان كميجان (شهر كميجان-بخش مركزي-بخش ميالجرد)
شهرستان خنداب(شهر خنداب-بخش مركزي-قره چاي)
شهرستان تفرش(شهرتفرش-بخش مركزي)
شهرستان آشتيان(شهرآشتيان-بخش مركزي)
شهرستان فراهان ( شهر فرمهين  -بخش مركزي -بخش خنجين )
شهرستان خمين(شهرخمين-بخش مركزي-بخش كمره)
شهرستان ساوه(شهرساوه-بخش مركزي-بخش نوبران)
شهرستان زرنديه (شهر مامونيه -بخش مركزي-بخش خرقان)
شهرستان شازند(شهرشازند-بخش مركزي-بخش زاليان -بخش سربند -بخش قره
كهريز)
شهرستان محالت(شهر محالت-بخش مركزي)
شهرستان دليجان(شهر دليجان-بخش مركزي)
تعداد حوزه 6 :
استان هرمزگان
مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان بندرعباس(شهربندرعباس-بخش مركزي-بخش قلعه قاضي  -بخش تخت-
بخش فين)
شهرستان قشم (شهر قشم -بخش مركزي-بخش شهاب-بخش هرمز)
شهرستان ابوموسي (شهرابوموسي-بخش مركزي-بخش تنب)
شهرستان حاجي آباد(شهرحاجي آباد-بخش مركزي-بخش احمدي-بخش فارغان)

تعدادنمايندگان
2

1
1
1
1
1
7
تعدادنمايندگان

3

2

بندرلنگه و بستك و
پارسيان

3

ميناب و رودان و جاسك
و سيريك و بشاگرد

استان هرمزگان

شهرستان خمير(شهرخمير -بخش مركزي-بخش رويدر)
شهرستان بندرلنگه(شهربندرلنگه-بخش مركزي-بخش شيبكوه-بخش كيش-بخش
مهران)
شهرستان بستك (شهربستك-بخش مركزي-بخش جناح-بخش كوخرد هرنگ)
شهرستان پارسيان(شهرپارسيان-بخش مركزي-بخش كوشكنار)
شهرستان ميناب(شهرميناب-بخش مركزي-بخش توكهور-بخش سندرك -بخش
بندزرك)
شهرستان سيريك (شهر سيريك -بخش مركزي -بخش بماني )
شهرستان رودان (شهر دهبارز-بخش مركزي -بخش بيكاه -بخش جغين -بخش
رودخانه)
شهرستان جاسك (شهربندرجاسك-بخش مركزي-بخش ليردف)
شهرستان بشاگرد(شهر سردشت-بخش مركزي-بخش گوهران-بخش گافرپارمون)
تعداد حوزه 3 :

1

1

5

استان همدان
رديف

نام حوزه انتخابیه

1

همدان و فامنين

2

اسدآباد

3

بهار و كبودراهنگ

4
5
6

تويسركان

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان همدان(شهرهمدان-بخش مركزي-بخش شراء)
شهرستان فامنين ( شهر فامنين -بخش مركزي -بخش پيشخور)
شهرستان اسدآباد(شهراسدآباد-بخش مركزي -پير سلمان )
شهرستان بهار(شهربهار-بخش مركزي-بخش صالح آباد-بخش اللجين)
شهرستان كبودراهنگ(شهركبودرآهنگ-بخش مركزي-بخش شيرين سو -بخش گل تپه)
شهرستان تويسركان(شهرتويسركان-بخش مركزي -بخش قلقلرود)

رزن
مالير
نهاوند
استان همدان

شهرستان رزن (شهررزن -بخش مركزي-بخش سردرود -بخش قروه درجزين)
شهرستان مالير(شهرمالير-بخش مركزي-بخش جوكار-بخش سامن-بخش زند)
شهرستان نهاوند(شهرنهاوند-بخش مركزي-بخش خزل-بخش زرين دشت -بخش گيان)
تعداد حوزه 7 :
استان يزد

رديف

نام حوزه انتخابیه

1

يزد و اشكذر و بخش
ندوشن و دهستان
سورك

2

اردكان

3

مهريز وبافق و ابركوه و
خاتم و بهاباد

مناطق حوزه انتخابیه
شهرستان يزد(شهريزد-بخش مركزي-بخش زارچ )
شهرستان اشكذر(شهراشكذر-بخش مركزي-بخش خضرآباد)
بخش ندوشن و دهستان سورك
شهرستان اردكان(شهراردكان-بخش مركزي-بخش خرانق-بخش عقدا)
شهرستان مهريز(شهرمهريز-بخش مركزي)
شهرستان بافق(شهربافق-بخش مركزي)
شهرستان ابركوه(شهرابركوه-بخش مركزي-بخش بهمن)
شهرستان خاتم (شهرهرات-بخش مركزي -بخش مروست )
شهرستان بهاباد ( شهر بهاباد -بخش مركزي-بخش اسفيچ)
شهرستان تفت(شهرتفت-بخش مركزي-بخش نير -بخش گاريزات)
شهرستان ميبد(شهر ميبد-بخش مركزي -بخش بفروئيه )
تعداد حوزه 4 :
حوزههاي انتخابیه اقلیتهاي مذهبي

7

4

تفت و ميبد
استان يزد

تعدادنمايندگان
2
1
1
1
1
2
1
9
تعدادنمايندگان
1
1

1

1
4

رديف

نام حوزه انتخابیه

مناطق حوزه انتخابیه

تعدادنمايندگان

1

مسيحيان ارمني جنوب
ايران

شامل استانهاي اصفهان -يزد-خوزستان-فارس -كرمان-هرمزگان-سيستان وبلوچستان-لرستان -چهارمحال
بختياري-بوشهر-كهگيلويه وبويراحمد

1

2
3

زرتشتيان
كليميان

سراسركشور
سراسركشور

1
1

4

مسيحيان آشوري وكلداني

5

مسيحيان ارمني شمال
ايران

سراسركشور
شامل استانهاي تهران -آذربايجان شرقي -آذربايجان غربي-اردبيل -ايالم-خراسان-
زنجان-سمنان-قزوين -قم-كردستان-كرمانشاه-گلستان-گيالن-مازندران -مركزي-
همدان
تعداد حوزه 5 :
حوزه انتخابيه 208 :

1

اقليتها
جمع كل

1
5
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