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 دستورالعمل برگزاری انتخابات
 

دومین دوره شوراهای استانی، به منظور برگزاری نامه انتخابات قانون سازمان و مفاد آئین ۱۶و  ۱۵، ۱۳ ۱۲٫، ۱۰، ۹ اجرای مواددر 

شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران نظام روانجایگاه ای و اعتالی صیانت از شئونات حرفه در راستایفراگیر  انتخاباتی سالم و

رای کلیه مجریان برگزاری انتخابات داری و منشور اخالقی سازمان، این دستورالعمل تهیه و مالک عمل بو رعایت اصول امانت

 باشد.می

غربی، شرقی، آذربایجانآذربایجان هایمرکز استاندر  ۱۸صبح الی  ۹از ساعت  ۲۱/۱۲/۹۴مورخ  جمعهروز  انتخابات -۱

شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان

کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، مازندران، مرکزی و همدان  قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، بلوچستان، فارس،

 باشد.منوط به پیشنهاد حوزه انتخاباتی و تصویب ستاد مرکزی می ۲۰. تمدید این زمان تا ساعت شودبرگزار می

فهرست ارسالی از طرف ستاد مرکزی انتخابات ساکن در حوزه انتخابی باشند )کنترل بر اساس الزم است رای دهندگان  -۲

 .(و امضای فهرست توسط رای دهندگان الزامیست انجام خواهد گرفت

تبصره: در صورت شاغل به تحصیل بودن در حوزه انتخابیه، رای دادن بالمانع است و الزم است نام فرد در فهرست اضافه و 

 امضا صورت پذیرد. 

 رای وکالتی وجود ندارد. -۳

 ب می تواند حداکثر به پنج نفر رای  دهد. هرداوطل -۴

 تبصره: قبال مقرر شده بود که جداگانه یک نفر بازرس انتخاب شود که منتفی شده است. 

 داشتن کارت عضویت به هنگام رأی دادن الزامی است،  -۵

 ثبت نام برای عضویت در روز انتخابات وجود ندارد.  -۱تبصره 

 ای دادن فرد نخواهد شد. تمدید نشدن عضویت مانع ر -۲تبصره 

اند در صورت وجود نام شان در فهرست ارسالی از ستاد مرکزی که کارت عضویت خود را مفقود نموده آن دسته از اعضایی -۶

اگر نام عضوی در فهرست نباشد، الزم است مجریان انتخابات با ستاد مرکزی )واحد عضویت( که  .می توانند رای دهند

 مان مرکزی مستقر هستند تماس بگیرند.در روز انتخابات در ساز

توسط ستاد مرکزی انتخابات تهیه و با امضای رییس  کمیسیون انتخابات و هیات نظارت در هر استاناحکام اعضای  -7

 شود.سازمان ابالغ می

 است.های انتخابیه الزامی در حوزهداوطلبان عضویت در شورای استان  به ترتیب حروف الفبا الصاق اسامی کلیه  -۸



به جز اعضای کمیسیون و هیات نظارت انتخابات، هیچ فردی، حتی رییس یا اعضای فعلی شورای استان، مجاز نیستند  -۹

 بیش از مدت رای دادن در محل انتخابات حضور داشته باشند. 

مت الزم است اعضای کمیسیون و هیات نظارت انتخابات، در زمان حضور در محل انتخابات، از کارت هایی حاوی س -۱۰

 خودشان در انتخابات، به گونه قابل رویت، استفاده نمایند. 

قبالً محل دقیق استقرار صندوق را شناسایی و ملزومات الزم را فراهم  باید کمیسیون انتخابات / حوزه انتخابیهرییس  -۱۱

 نماید.

 .استحوزه انتخابیه ممنوع و محدوده هرگونه تبلیغی له و یا علیه داوطلبان در محل  -۱۲

جلسه صورت فرم مصوبگیری صندوق را کنترل و خالی بودن آن را به شرح باید قبل از رأی ،های انتخابیهن حوزهمسئولی -۱۳

 نمایند.

آماده هرگونه  ساختمان مرکزیدر  ۲۱/۱۲/۹۴مورخ  جمعهروز  ستاد اجرایی مرکزی و هیات نظارت مرکزی انتخابات -۱۴

 ۸۸۲۲۵۱۲۴)ستاد مرکزی(،  ۸۸۲۲۵۱۲۳خابات عبارت است از تماس با ستاد مرکزی انت هایباشد. تلفنپیشنهاد می

 )واحد عضویت(. ۸۸۲۲۵۱۲۱)هیات نظارت مرکزی(، 

فراهم نصب پوستر، پالکارد و هر روش مقدور دیگر رسانی سالم را با اطالع یهای انتخابیه باید زمینههر یک از حوزه  -۱۵

 روشن و در دسترس باشد. انتخابات ی مسئولیننمایند و اصلح است تلفن همراه همه

گیری با گذاشتن جلسه توجیهی برای متولیان یک روز قبل از رأیرییس کمیسیون انتخابات استان ضروری است   -۱۶

 برگزاری انتخابات بر اهمیت و سالمت انتخابات تأکید نمایند.

هیات نظارت بر انتخابات به موقع های انتخابیه ترتیبی اتخاذ نمایند که آرای مأخوذه با حضور رؤسای حوزهالزم است     -۱7

به ستاد مرکزی  ۸۸۲۲۵۱۲7جلسه را بالفاصله بعد از اتمام شمارش آرا از طریق نمابر شمارش و یک نسخه از صورت

 به تهران ارسال شود. ۲۳/۱۲/۹۴انتخابات ارسال و اصل آن  به انضمام آرا در پاکت مهر و موم شده حداکثر تا مورخ 

 کمیسیونو رییس  شده است به عهده رئیس هیات نظارت واردی که در این دستورالعمل ذکر نتشخیص ضرورت انجام م -۱۸

 باشد.می انتخابات استان

نامه دومین دوره انتخابات شوراهای استانی، نظارت بر حسن اجرای انتخابات در استان و نیز حسن اجرای مطابق آیین -۱۹

 و به طور ویژه رئیس هیات نظارت استان است.دستورالعمل حاضر به عهده اعضای هیات نظارت استان 

 .است هاهای ارسالی به استانفرمها منحصراً با اعضای تعیین شده در جلسهصورت یامضا -۲۰

 .استانتخابات مرکزی مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل با رییس ستاد  -۲۱

 .استاالجرا و الزم تدوینانتخابات  مرکزی ستاد توسط بند  ۲۱این دستورالعمل در 

 

  



 ستاد اجرایی و هیات نظارت مرکزی انتخابات
 

 اعضای ستاد مرکزی اجرایی انتخابات 

 

 (رییس ستاد)دکتر حمید پورشریفی، معاون محترم امور استانها -

 (نماینده شورای مرکزی و نایب رئیس ستاد)دکتر شکوه نوابی نژاد، نایب رییس محترم شورای مرکزی -

 (دبیر ستاد) پور، معاون محترم پشتیبانی و اجرایی سازماندکتر امین رفیعی -

 (نماینده شورای مرکزی در ستاد)دکتر کیانوش هاشمیان، عضو محترم شورای مرکزی -

  (نماینده هیات بازرسان در ستاد)دکتر ولی اهلل فرزاد، عضو محترم هیات بازرسان -

 (عضو ستاد)دکتر محمدباقر حبی، معاون محترم انتظامی و رسیدگی به تخلفات -

 (عضو ستاد)دکتر محمد حاتمی، معاون محترم نظارت حرفهای و امور کمیسیونها -

 (عضو ستاد)دکتر فریبرز درتاج، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در شورای مرکزی -

  

 

 انتخاباتاعضای هیات مرکزی نظارت بر 

دکتر احمد علیپور،دکتر ولی اهلل فرزاد، دکتر فریدون  :به ترتیب حروف الفبا –اعضای سه نفری هیات بازرسان- 

 یاریاری؛

به  –چهار نفر از نمایندگان انجمن های علمی مصوب وزارتین علوم؛ تحقیقات و فنآوری و بهداشت و درمان-

، دکتر حسین زارعی، عزت اهلل فوالدی و دکتر افسانه (دکتریکاندیدای )مهرنوش اثباتی  :ترتیب حروف الفبا

 لطفی؛

دکتر محمدباقر ثنایی، دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر  :به ترتیب حروف الفبا -چهار نفر نماینده شورای مرکزی-

 عبداهلل شفیع آبادی و دکتر محمدابراهیم مداحی؛

 ، فر نماینده ریاست سازمانیک ن-

 ، (به محض تعیین اعالم خواهد شد)یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی یک نفر نماینده کمیس-

 .یک نفر نماینده وزارت کشور-

، جناب آقای دکتر ۹۴دی ماه  ۱۴شایان ذکر است براساس انتخابات داخلی هیات مرکزی نظارت به تاریخ 

عنوان نایب رئیس و سرکار خانم عبداهلل شفیع آبادی به عنوان رئیس، سرکار خانم دکتر افسانه لطفی به 

 .مهرنوش اثباتی به عنوان دبیر هیات نظارت مرکزی انتخابات برگزیده شده اند

  

 

 



 استان آذربایجان شرقی
 

 داوطلبان عضویت شورا در استان آذربایجان شرقی

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی کارشناسی ارشد حامد احمدی  .۱

 روانشناسی دکتری جلیل  باباپور  .۲

 روانشناسی کارشناسی ارشد حسن بافنده قراملکی  .۳

 روانشناسی بالینی دکتری عباس بخشی پور رودسری  .۴

 مشاوره دانشجوی دکتری  ساناز برزگر کهنموئی  .۵

 مشاوره دکتری امیر پناه علی  .۶

 روانشناسی دکتری زینب خانجانی  .7

 تربیتیروانشناسی  دکتری اکبر رضایی  .8

 روانشناسی دکتری بهزاد  شالچی   .۹

 روانشناسی دکتری رضا عبدی  .۱0

 روانشناسی دکتری ساناز  کبیر نژاد  .۱۱

 روانشناسی بالینی دکتری مجید محمودعلیلو  .۱۲

 روانشناسی استثنایی دکتری میر محمود میر نسب  .۱۳

 روانشناسی دکتری رحیم  یوسفی  .۱۴

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان آذربایجان شرقی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر تورج هاشمی   .۱

 دکتر حسین داداش زاده  .۲

 دکتر عزت اهلل احمدی  .۳

 دکتر غالمرضا چلبیانلو  .۴

 دکتر نعیمه محب  .۵

 

 

 



 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان آذربایجان شرقی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر شهرام واحدی   .۱

 سیدمحمد طباطبائی  .۲

 حسین رستمی  .۳

 مجید زوار  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 

خیابان امام خمینی )ره(، روبروی خیابان خاقانی،  -تبریز: آذربایجان شرقیمحل برگزاری انتخابات در استان 

 آذربایجانشرقی، طبقه اولکوچه صدر، سازمان نظام پرستاری استان 

 

 

 استان آذربایجان غربی

 داوطلبان عضویت شورا در استان آذربایجانغربی

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد محمد  آژیر  .۱

 روانشناسی استثنایی دکتری سید رضا تسبیح سازان مشهدی  .۲

 روانشناسی عمومی  دکتری علی خادمی  .۳

 روانشناسی عمومی دکتری علی زینالی  .۴

 روانشناسی تربیتی دکتری فیروزه  سپهریان آذر  .۵

 روانشناسی استثنایی دکتری مهران  سلیمانی  .۶

 روانشناسی عمومی دکتری علی شاکر  .7

 روانشناسی عمومی دکتری رحیم  شبانی  .8

 مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد محسن  عیسوی  .۹

 روانشناسی عمومی دانشجوی دکتری هائده  فیضی پور  .۱0

 روانشناسی دکتری مسعود  قربانعلی پور  .۱۱

 روانسنجی  دانشجوی دکتری حسن محمودیان  .۱۲



 

 

 

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان آذربایجانغربی

 خانوادگی نام و نام ردیف

 (رئیس)دکتر علی عیسی زادگان   .۱

 دکتر فرزانه میکائیلی منیع  .۲

 محسن جمشیدی  .۳

 علی رحمت نژاد  .۴

 رحمان موحدی نژاد قوشچی  .۵

 

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان آذربایجانغربی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر غالمحسین عسگری   .۱

 تهمینه رحمتی  .۲

 مهشید آّبادی  .۳

 منوچهر آقایان زاده  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 

  

، روبروی صدا و سیما، دانشکده ۲ارومیه، خیابان ولفجر : آذربایجانغربیمحل برگزاری انتخابات در استان 

 ، ساختمان کالس ها، طبقه دومادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، سالن آمفی تئاتر

 

 

  



 استان اردبیل

 داوطلبان عضویت شورا در استان اردبیل

 رشته تحصیلی تحصیالت میزان نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی استثنایی دکتری سیف اله آقاجانی  .۱

 روانشناسی تربیتی  دکتری علی رضایی شریف  .۲

 روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی  فرشاد  شیخ اکبری  .۳

 مشاوره دکتری حسین قمری کیوی  .۴

 روانشناسی  دکتری محمد نریمانی  .۵

 استثناییروانشناسی  ارشدکارشناسی  کریم نیکنام  .۶

 مشاوره و راهنمایی ارشدکارشناسی  خلیل پورعروج  .7

 روانشناسی بالینی ارشدکارشناسی  حسن یاقوتی زرگر  .8

 کمیسیون انتخابات شورای استان اردبیل

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) بشرپور سجاد دکتر  .۱

 دکتر نادر حاجیلو  .۲

 دکتر توکل موسی زاده  .۳

 دکتر شیخ االسالمی  .۴

 دکتر عذرا غفاری   .۵

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان اردبیل

 خانوادگینام و نام  ردیف

 )رئیس( دکتر اکبر عطادخت  .۱

 دکتر سمیه تکلوی  .۲

 دکتر اصغر پوراسمعلی  .۳

 دکتر مهدی معینی کیا  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

بسیج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، گروه اردبیل، میدان : اردبیلمحل برگزاری انتخابات در استان 

 روانشناسی



 

 استان اصفهان

 داوطلبان عضویت شورا در استان اصفهان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی دکتری امراله ابراهیمی  .۱

 روانشناسی دکتری سید حمید آتش پور  .۲

 مشاوره دکتری سید احمد احمدی  .۳

 مشاوره  کارشناسی ارشد تیمور باقری   .۴

 مشاوره شغلی  کارشناسی ارشد الناز پیش قدم  .۵

 روانشناسی عمومی دکتری محمد سلطانی زاده   .۶

 مشاوره شغلی  دکتری فاطمه سمیعی   .7

 روانشناسی استثنایی کارشناسی ارشد آرزو شاه میوه اصفهانی   .8

 روانشناسی دکتری احمد عابدی  .۹

 مشاوره  دکتری یدانشجو مصطفی ورنوسفادرانعرب   .۱0

 روانشناسی استثنایی دکتری ساالر فرامرزی  .۱۱

 روانشناسی کارشناسی ارشد ابوالقاسم  قاسمی   .۱۲

 روانشناسی عمومی دکتری امیر کشاورز  .۱۳

 روانشناسی عمومی دکتری محسن لعلی  .۱۴

 روانشناسی استثنایی دکتری مختار ملک پور  .۱۵

 روانشناسی بالینی  کارشناسی ارشد حمید  نصیری ده سرخی  .۱۶

 روانشناسی تربیتی  دکتری اصغر نوری امامزاده ئی  .۱7

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان اصفهان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر محمدرضا عابدی   .۱

 قمرانی امیر دکتر  .۲

 دکتر عبداهلل شیرانی  .۳

 عفت السادات بهشتی  .۴

 پریسا نیلفروشان  .۵



 

 

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان اصفهان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر فیض اهلل رحیمی   .۱

 کوروش نامداری  .۲

 فروغ رمضانی  .۳

 زهرا آژیراک  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 

 به زودی اعالم خواهد شد.: اصفهانمحل برگزاری انتخابات در استان 

 

 

 استان البرز

 عضویت شورا در استان البرز داوطلبان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره دانشجوی دکتری علیرضا احمدیان   .۱

 روانشناسی تربیتی  دکتری محمدرضا بلیاد  .۲

 روانشناسی سالمت  دکتری بیوک تاجری  .۳

 روانشناسی  دانشجوی دکتری محمد جوادی ایلخچی علیا  .۴

 روانشناسی سالمت دکتری سعید جهانیان   .۵

 روانشناسی  دکتری جعفر حسنی   .۶

 روانشناسی استثنایی ارشدکارشناسی  محمد رضا رضائی  .7

 مشاوره دکتری کیانوش زهرا کار   .8

 مشاوره دکتری  محمد قمری  .۹

 مشاوره دانشجوی دکتری مشاوه بهرام هزاروسی  .۱0

 روانشناسی عمومی دکتری گیتی همتی راد  .۱۱

 



 کمیسیون انتخابات شورای استان البرز

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر فریدون یاریاری   .۱

 صمد اسالمی مهر  .۲

 رحمان درکی  .۳

 مریم بزرگمنش  .۴

 امید بیگی  .۵

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان البرز

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)محمد نظری دکتر علی  .۱

 (نایب رئیس)جاوید نسب   .۲

 راضیه نجار  .۳

 آزاده صفارپور  .۴

 (نماینده استانداری)فرزاد قدوسی   .۵

 
 

 به زودی اعالم خواهد شد.: البرزمحل برگزاری انتخابات در استان  

 

 

 استان بوشهر

 داوطلبان عضویت شورا در استان بوشهر

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی عمومی ارشدکارشناسی  شاهین  افشار پور  .۱

 مشاوره تحصیلی  کارشناسی ارشد علی آتشی  .۲

 روانشناسی نظامی کارشناسی ارشد محمد بنوی  .۳

 روانشناسی دکتری علی پوالدی ریشهری  .۴

 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد محمد  زارع نژاد  .۵



 مشاوره  کارشناسی ارشد ابراهیم  سلیمانی   .۶

 روانشناسی دانشجوی دکتری علی کمال جو  .7

 روانشناسی تربیتی دکتری سید موسی گلستانه   .8

 روانشناسی دکتری سید یونس محمدی یوسف نژاد  .۹

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان بوشهر

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر محمدرضا بحرانی   .۱

 دکتر یوسف دهقانی  .۲

 دکتر سیداصغر موسوی  .۳

 سوسن آقاجان بگلو  .۴

  سولماز عماری  .۵

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان بوشهر

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)بی باک محمد دکتر   .۱

 فاطمه مهمینی  .۲

 ستاره مهنایی   .۳

 بهمن توفیقی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 

 

 پیام نوردانشگاه  بوشهر،: بوشهرمحل برگزاری انتخابات در استان 

 

  

 



 استان خراسان جنوبی

 داوطلبان عضویت شورا در استان خراسان جنوبی

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی استثنایی کارشناسی ارشد عاطفه  افشاری   .۱

 روانشناسی استثنایی کارشناسی ارشد حمید امینی  .۲

 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد محمد مهدی  خزاعی   .۳

 روانشناسی دکتری محسن  خورشید زاده   .۴

 روانشناسی عمومی دکتری محمد  ساالری فر  .۵

 روانشناسی استثنایی کارشناسی ارشد محمد  شفیعی  .۶

 کودکان استثنایی کارشناسی ارشد محمد فاروق صادقی بجد   .7

 

 استان خراسان جنوبیکمیسیون انتخابات شورای 

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر احمد خامسان   .۱

 دکتر رضا دستجردی  .۲

 حمید امینی   .۳

 سیروس سورگی   .۴

 غالمرضا جعفر پور مقدم   .۵

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان خراسان جنوبی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 دکتر مجید پاکدامن  .۱

 علی عرب  .۲

 زالبهناز   .۳

 (نماینده استانداری)فرحدخت قالسی   .۴

جنب اداره کل  خیابان دانشکاه، میدان شهدا، بیرجند،: خراسان جنوبیمحل برگزاری انتخابات در استان 

 و روانشناسی دانشگاه بیرجند دانشکده علوم تربیتی دارایی،



 

 استان خراسان رضوی

 داوطلبان عضویت شورا در استان خراسان رضوی

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی بالینی دکتری نگار اصغری پور  .۱

 مشاوره  کارشناسی ارشد حمید اصغری پور   .۲

 روانشناسی بالینی دکتری مهدی امیری  .۳

 روانشناسی دکتری سیدامیر امین یزدی  .۴

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد جواد بهادرخان  .۵

  دکتری زهره  سپهری شاملو  .۶

 روانشناسی بالینی دکتری الهام  طاهری  .7

 روانشناسی  دانشجوی دکتری  بهمن  علی مرادی   .8

 روانشناسی  یدکتر حمید نجات   .۹

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان خراسان رضوی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) دکتر حسین کارشکی  .۱

 سید محمد بینش  .۲

 اسدی مهدی  .۳

 هبادلمرتضی   .۴

 ژاله فیضی  .۵

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان خراسان رضوی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) دکتر علی اکبر ثمری  .۱

 خانم اسماعیلی  .۲

 حسین جم حیدری  .۳

 آقای ارقبایی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵



 

 به زودی اعالم خواهد شد.: خراسان رضویمحل برگزاری انتخابات در استان 

 

 خراسان شمالیاستان 

 داوطلبان عضویت شورا در استان خراسان شمالی

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره  دکتری حسین احمد برآبادی  .۱

 روانشناسی  دکتری شهربانو جالئی  .۲

 مشاوره  دکتری علی جهانگیری  .۳

 مشاوره دکتری احمد حیدرنیا  .۴

 روانشناسی تربیتی دکتری ابوطالب سعادتی شامیر  .۵

 مشاوره دکتری علی اکبر سلیمانیان  .۶

 روانشناسی دکتری مرتضی نظیفی  .7

 روانشناسی دانشجوی دکتری حمید وظیفه شناس  .8

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان خراسان شمالی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)محمد شاکری   .۱

 دکتر محمود جاجرمی  .۲

 ابراهیمیدکتر علی محمدزاده   .۳

 عبداهلل مفاخری  .۴

 ناصر واحدی  .۵

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان خراسان شمالی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)محمدرضا لنگری   .۱

 دکتر حسین مهدیان   .۲

 فتانه روحانی  .۳



 خانم یزدانی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

  

 

 به زودی اعالم خواهد شد.: شمالیخراسان محل برگزاری انتخابات در استان 

 

 

 استان خوزستان

 داوطلبان عضویت شورا در استان خوزستان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره دکتری خالد اصالنی  .۱

 مشاوره  دکتری عباس امان الهی  .۲

 روانشناسی  دکتری رضا  جوهری فرد  .۳

 روانشناسی  دکتری رضا خجسته مهر  .۴

 روانشناسی  دکتری ایران داودی  .۵

 روانشناسی  دکتری ناصر سراج خرمی  .۶

 مشاوره  دکتری منصور سودانی  .7

 مشاوره  دکتری یوسفعلی عطاری  .8

 مشاوره  کارشناسی ارشد زهرا علوی  .۹

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان خوزستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر عبدالکاظم نیسی   .۱

 دکتر غالمحسین مکتبی  .۲

 دکتر ذبیح اله عباسپور  .۳

 دکتر خالد اصالنی  .۴

 دکتر سید اسماعیل هاشمی  .۵

 



 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان خوزستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)سیدعلی مرعشی   .۱

 دکتر نجمه حمید  .۲

 ساعدی  .۳

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۴

  

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -دانشگاه شهید چمران اهواز: خوزستانمحل برگزاری انتخابات در استان 

 

 استان زنجان

 داوطلبان عضویت شورا در استان زنجان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره  کارشناسی ارشد حسن الهی فر  .۱

 (مشاوره)روانشناسی یدکتر اباذر چراغی  .۲

 روانشناسی عمومی دکتری یدانشجو آزیتا حسینی   .۳

 روانشناسی تربیتی  کارشناسی ارشد ذبیح اله  خان محمدی  .۴

 روانشناسی تربیتی  دکتری یدانشجو مجید رحیمی  .۵

 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد نسرین ریاحی  .۶

 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد خلیل شریفی  .7

 روانشناسی عمومی  کارشناسی ارشد احسان  فکور  .8

 روانشناسی تربیتی دانشجوی دکتری جواد قنبری  .۹

 روانشناسی سالمت  دکتری قمر کیانی  .۱0

 روانشناسی تربیتی  ارشدکارشناسی  آبس نعمتی  .۱۱

 

 

 



 کمیسیون انتخابات شورای استان زنجان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر مظاهر رضایی   .۱

 جواد صالحیدکتر   .۲

 دکتر طاهره الهی  .۳

 محمد مهدی میرلو  .۴

 محمدکاظم سالمت  .۵

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان زنجان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)شهال خطیبی   .۱

 جلیل امامی  .۲

 نسیم سهیلی  .۳

 فریده آهنی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 

  

  به زودی اعالم خواهد شد. : زنجانمحل برگزاری انتخابات در استان 

 

  



 استان سیستان و بلوچستان

 داوطلبان عضویت شورا در استان سیستان و بلوچستان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی بالینی  دکتری نور محمد  بخشانی   .۱

 روانشناسی عمومی دکتری حسین جناآبادی  .۲

 روانشناسی عمومی دکتری مهوش رقیبی   .۳

 روانشناسی عمومی دکتری محمود شیرازی  .۴

 روانشناسی دکتری علی عرب   .۵

 روانشناسی عمومی دکتری عزیزاله مجاهد  .۶

 روانشناسی عمومی دکتری زهرا نیک منش  .7
 

 کمیسیون انتخابات شورای استان سیستان و بلوچستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) دکتر محمد قادری  .۱

 پرویز سپاهی  .۲

 صدیقه معلمی  .۳

 مریم یوسفی طبس  .۴

 حمیدرضا میرشکاری  .۵
 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان سیستان و بلوچستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) فرشته مباشری  .۱

 دکتر امین رفیعی پور  .۲

 دکتر علی فرنام  .۳

 مریم زند وکیلی  .۴

 (نماینده استانداری)خدیجه عابدینی   .۵

زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مرکز مشاوره : سیستان و بلوچستانمحل برگزاری انتخابات در استان 

 دانشگاه



 

 استان فارس

 داوطلبان عضویت شورا در استان فارس

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی استثنایی دکتری محمدرضا  بردیده   .۱

 روانشناسی تربیتی دکتری مسعود حسین چاری  .۲

 روانشناسی تربیتی دکتری محمد خیر  .۳

 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد زهرا  رحمان ستایش  .۴

 روانشناسی بالینی دکتری چنگیز رحیمی   .۵

 مشاوره دکتری ژاله  رفاهی   .۶

 روانشناسی  دکتری نادره  سهرابی شگفتی  .7

 روانشناسی دکتری علیرضا فیلی  .8

 روانشناسی بالینی  کارشناسی ارشد فاطمه قنبری  .۹

 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد علی کریمی  .۱0

 روانشناسی تربیتی دکتری مرتضی لطیفیان  .۱۱

 روانشناسی  دکتری حبیب هادیان فر  .۱۲

 مشاوره دکتری نازنین  هنرپروران  .۱۳

 روانشناسی عمومی دانشجوی دکتری محمد رضا یابنده  .۱۴

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان فارس

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر نوراله محمدی   .۱

 دکتر محمدعلی گودرزی  .۲

 دکتر محبوبه البرزی  .۳

 فاطمه زمانیان  .۴

 دهقان  .۵

 

 



 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان فارس

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)جواد مالزاده   .۱

 دکتر عبدالعزیز افالک سیر  .۲

 دکتر فریبا خوشبخت  .۳

 دکتر غالمرضا ده بزرگی  .۴

 (نماینده استانداری)سید علی محمد موسوی   .۵

  

 

ردیس واحد پ، جنب دانشکده دندانپزشکیشیراز، خیابان قصرالدشت، : فارسمحل برگزاری انتخابات در استان 

 دانشگاه شیراز.بین المللی 

 

 استان قم

 شورا در استان قمداوطلبان عضویت 

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی تربیتی دکتری محمدرضا احمدی  .۱

 مشاوره کارشناسی ارشد محمد امینی  .۲

 روانشناسی  دکتری علیرضا آقا یوسفی  .۳

 روانشناسی بالینی  کارشناسی ارشد سعید دانشور  .۴

 روانشناسی عمومی دانشجوی دکتری مبین  صالحی  .۵

 روانشناسی تربیتی  دکتری محمد مهدی صفورائی پاریزی  .۶

 روانشناسی عمومی دکتری مجید  ضرغام حاجی   .7

 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد زهره عباسی  .8

 مشاوره دانشجوی دکتری رضا فهیمی  .۹

 مشاوره کارشناسی ارشد منصوره کوهی کار  .۱0

 روانشناسی استثنایی کارشناسی ارشد فردوس محمدی  .۱۱

 روانشناسی دکتری حسن میرزا حسینی  .۱۲

 



 

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان قم

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر نادر منیرپور   .۱

 حمید مهدی زاده  .۲

 احمد آقاجانی  .۳

 مرتضی غالمی  .۴

 علی واضحی آشتیانی  .۵

 

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان قم

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)بزرگی دکتر مسعود جان  .۱

 فاطمه صحت  .۲

 مریم قاسمی  .۳

 سوده توکلی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

  

 به زودی اعالم خواهد شد.: قممحل برگزاری انتخابات در استان 

 

  



 استان کردستان

 داوطلبان عضویت شورا در استان کردستان

 رشته تحصیلی تحصیالتمیزان  نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره دکتری احمد امانی  .۱

 روانشناسی عمومی دانشجوی دکتری خلیل رنجبر  .۲

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد  فریبا طیری  .۳

 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد اکبر عبدی ینگی کند  .۴

 مشاوره دکتری محمود گودرزی  .۵

 مشاوره دکتری امید مرادی  .۶

 مشاوره  دانشجوی دکتری هادی نقدی  .7

 روانشناسی بالینی دکتری فایق یوسفی  .8

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان کردستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)ناصر یوسفی دکتر   .۱

 دکتر رضا مژدهی  .۲

 منوچهر رعد  .۳

 زهرا کرمی  .۴

 شرفی  .۵

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان کردستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 )رئیس( کیانیمحمدعلی دکتر   .۱

 دکتر زلیخا قلی زاده  .۲

 دکتر محمدرضا مژدهی  .۳

 جمال امینی  .۴

 (نماینده استانداری)ژانت پاشایی   .۵

سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، مرکز مشاوره : کردستانمحل برگزاری انتخابات در استان 

 دانشگاه، جنب مهمانسرای دانشگاه



 

 استان کرمان

 داوطلبان عضویت شورا در استان کرمان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی  دکتری مسعود  باقری   .۱

 روانشناسی سالمت دکتری آناهیتا تاشک   .۲

 روانشناسی بالینی دکتری سید مهدی  حسینی فرد   .۳

 روانشناسی سالمت دکتری نوشیران  خضری مقدم   .۴

 مشاوره دکتری عباس  رحمتی   .۵

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد  عباس زامیاد   .۶

 روانشناسی شناختی  دکتری مسعود فضیلت پور  .7

 روانشناسی سالمت دانشجوی دکتری عشرت  کریمی افشار  .8

 روانشناسی سالمت دکتری سید محمد حسین موسوی نسب  .۹

 بالینی روانشناسی کارشناسی ارشد  نصراله  نادری   .۱0

 روانشناسی  دکتری کاظم  نعمت اله زاده ماهانی  .۱۱

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان کرمان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)فرزاد حسام عارفی   .۱

 اکبر سعیدی  .۲

 دکتر رحیمی  .۳

 سمیه درتاج ثانی  .۴

 دکتر خواجویی  .۵

 

 

 



 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان کرمان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر عباسعلی رستمی   .۱

 اکبر سعیدی  .۲

 دکتر محمد سعیدی  .۳

 عزت ملک پور افشار  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 به زودی اعالم خواهد شد.: کرمانمحل برگزاری انتخابات در استان  

 

 استان کرمانشاه

 داوطلبان عضویت شورا در استان کرمانشاه

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی دکتری حسن امیری  .۱

 مشاوره دکتری سید محسن  حجت خواه   .۲

 روانشناسی بالینی  دکتری خیراهلل صادقی  .۳

 مشاوره دکتری مختار عارفی  .۴

 روانشناسی عمومی دکتری جهانگیر کرمی  .۵

 مشاوره دکتری محسن گل محمدیان  .۶

 روانشناسی دکتری خدامراد مومنی  .7

 روانشناسی شناختی دکتری کامران یزدان بخش  .8

 کمیسیون انتخابات شورای استان کرمانشاه

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر مجتبی علی بکیان  .۱

 دکتر سعید عسگری  .۲

 دکتر مرضیه پیری  .۳

 دکتر محمود روغنچی  .۴

 مژگان سعیدی   .۵

 



 استان کرمانشاههیات نظارت بر انتخابات شورای 

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر محمودیان خانم   .۱

 قادری جمال  .۲

 دکتر علیرضا رشیدی  .۳

 مهدیونخانم   .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 
 به زودی اعالم خواهد شد.: کرمانشاهمحل برگزاری انتخابات در استان 

 

 

 استان کهکیلویه و بویراحمد

 لویه و بویراحمدیاستان کهک داوطلبان عضویت شورا در

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 شغلی _مشاوره  کارشناسی ارشد  زهرا اکرمی  .۱

 مشاوره کارشناسی ارشد  نوروز انصاری  .۲

 روانشناسی دکتری مریم چرامی  .۳

 روانشناسی بالینی دکتری شیرعلی خرامین  .۴

 روانشناسی  دکتریدانشجوی  شهباز مظفری منصور آباد  .۵

 روانشناسی تربیتی دانشجوی دکتری سید علیرضا موسوی امجد  .۶

 روانشناسی تربیتی  یدکتر فریبرز نیکدل  .7

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد  اندیشه ولی اهلل  .8

 

 

 

 



 لویه و بویراحمدیکمیسیون انتخابات شورای استان کهک

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) باقریزاده قادر   .۱

 رهام والیتی نژاد  .۲

 زینب افشار  .۳

 طیبیزینب   .۴

 فاطمیان  .۵

 

 لویه و بویراحمدیهیات نظارت بر انتخابات شورای استان کهک

 خانوادگینام و نام  ردیف

 محمود مرادی )رییس(  .۱

 ذولفقار آبیار  .۲

 امید نجیمی گشتاسب  .۳

 فرشته عوض پور  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 

گاه علوم سایت دانش ،خیابان شهید دکتر جلیل ،یاسوج: لویه و بویراحمدیکهکمحل برگزاری انتخابات در استان 

 دانشکده پزشکی پزشکی یاسوج،

 

  



 استان گلستان

 داوطلبان عضویت شورا در استان گلستان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره کارشناسی ارشد  بهرام  بختیاری سعید   .۱

 مشاوره کارشناسی ارشد  عبدالرحمن جوانبخش  .۲

 روانشناسی تربیتی یدکتر نازنین  خواجه   .۳

 مشاوره کارشناسی ارشد  مریم  دربانی  .۴

 روانشناسی بالینی دکتری سید مجتبی عقیلی کرد محله   .۵

 بالینیروانشناسی  کارشناسی ارشد  عبداله فرهنگی  .۶

 مشاوره  کارشناسی ارشد  ابوطالب مقصود لو   .7

 مشاوره ارشدکارشناسی  محمدرضا کوثری  .8

 کمیسیون انتخابات شورای استان گلستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)محمد تقی بادله   .۱

 محمد مشکانی  .۲

 علی همت یار   .۳

 عباس عبدالهی فر  .۴

۵.   

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان گلستان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)افسانه خواجه وند   .۱

 فاطمه روشنی  .۲

 مهناز بابایی  .۳

 رضا رونقی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

 

 خیابان شهید بهشتی، بیمارستان دریانی گرگان،: گلستانمحل برگزاری انتخابات در استان  

 



 استان گیالن

 داوطلبان عضویت شورا در استان گیالن

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی استثنایی دکتری عباسعلی حسین خانزاده  .۱

 روانشناسی دکتری منصور حکیم جوادی  .۲

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد شاپور سلطان خواه  .۳

 روانشناسی دکتری ایرج  شاکری نیا   .۴

 روانشناسی تربیتی دکتری جواد پورعینی   .۵

 روانشناسی دانشجوی دکتری مهناز مرامی   .۶

 روانشناسی دکتری سید والی اله موسوی  .7

 روانشناسی بالینی کودک  کارشناسی ارشد  اشکان ناصح   .8

 روانشناسی دانشجوی دکتری علیرضا نظام دوست   .۹

 مشاوره دکتری قربانعلی نوجوکامبرییحیائی   .۱0

 کمیسیون انتخابات شورای استان گیالن

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) ابوالقاسمی عباس دکتر  .۱

 دکتر طاهره حمزه پور  .۲

 سید سجاد ایرانی  .۳

 رقیه پورتقی  .۴

 ماریه عبدالقادری  .۵

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان گیالن

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس) سجاد رضایی  .۱

 محمد مظلومی راد  .۲

 اباصت حبیب زاده  .۳

 آرمان سالمی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵



 به زودی اعالم خواهد شد.: گیالنمحل برگزاری انتخابات در استان 

 

 استان مازندران

 داوطلبان عضویت شورا در استان مازندران

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی دکتری فرشته  باعزت   .۱

 روانشناسی دکتری مرتضی ترخان   .۲

 روانشناسی دکتری رمضان  حسن زاده   .۳

 روانشناسی دکتری ارسالن  خان محمدی اطاقسرا  .۴

 روانشناسی دکتری جواد خلعتبری   .۵

 مشاوره  دانشجوی دکتری غالمرضا خلیلی  .۶

 روانشناسی دکتری رضا دنیوی  .7

 روانشناسی سالمت دکتر سید علی دوستدار طوسی  .8

 روانشناسی دکتری یار علی دوستی  .۹

 مشاوره دکتری محمد علی رحمانی  .۱0

 یروانشناسی استثنای دکتری محمد رضا زربخش بحری  .۱۱

 مشاوره دکتری شهره  قربان شیرودی  .۱۲

 روانشناسی  دکتری ابراهیم محمدیان  .۱۳

 تربیتی روانشناسی ی دکتریدانشجو سید محمد  مختاری  .۱۴

 روانشناسی دکتری بهرام میرزاییان   .۱۵

 روانشناسی سالمت ی دکتریدانشجو اصغر نوروزی  .۱۶

 مشاوره ی دکتریدانشجو علی نوری  .۱7

 

 

 

 

 



 

 کمیسیون انتخابات شورای استان مازندران

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر خدیجه پناهنده وانسفلی   .۱

 دکتر باب اهلل بخشی پور جویباری  .۲

 دکتر حمید لطفی  .۳

 دکتر مهدی زاده  .۴

 ایرج سمایی  .۵

 بهاره منتظر نیا  .۶

 مهدی سلیمان پور  .7

 ستار عباسیان  .8

 دریا دریابری  .۹

 فاخر بیکلریان  .۱0

 

 مازندرانهیات نظارت بر انتخابات شورای استان 

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)بهزاد کریمی   .۱

 سید محمد سید ابراهیمی  .۲

 خانم هدی بابایی  .۳

 کاوه شکرگزار  .۴

 (نماینده استانداری)اردشیر احمدی   .۵

 )نماینده فرمانداری چالوس(  .۶

 : مازندرانمحل برگزاری انتخابات در استان 

 خیابان فرهنگ، خیابان پانزده خرداد، بیست متری اول، دانشگاه پیام نور ساری ،ساری :۱صندوق  

 به زودی اعالم خواهد شد. چالوس،  :۲صندوق 

 



  

 استان مرکزی

 داوطلبان عضویت شورا در استان مرکزی

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 روانشناسی  کارشناسی ارشد اکرم ایزد خواه  .۱

 روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد عباس بیگی  .۲

 روانشناسی استثنایی کارشناسی ارشد سهیال جشنانی  .۳

 مشاوره دکتری حسن حیدری  .۴

 روانشناسی  کارشناسی ارشد اعظم طاهری  .۵

 مشاوره دکتری منصور عبدی  .۶

 روانشناسی کارشناسی ارشد زهرا مطیعی  .7

 روانشناسی سالمت دکتری هومن نامور  .8

 

 کمیسیون انتخابات شورای استان مرکزی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر داود تقوایی   .۱

 فرامرز آسنجرانی  .۲

 دکتر بهمن یاسبالغی  .۳

 هادی موالیی   .۴

 دکتر خدادادی  .۵

 هیات نظارت بر انتخابات شورای استان مرکزی

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)عابد مجیدی   .۱

 نشوادیان  .۲

 عابدی  .۳

 بداقی  .۴

 (نماینده استانداری) ؟؟  .۵

  



 به زودی اعالم خواهد شد.: مرکزیمحل برگزاری انتخابات در استان 

 استان همدان

 داوطلبان عضویت شورا در استان همدان

 رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام خانوادگینام ردیف

 مشاوره کارشناسی ارشد محمد پورسینا  .۱

 روانشناسی استثنایی دکتریدانشجوی  داود فتحی  .۲

 روانشناسی تربیتی ارشدکارشناسی  اسداله  فهمیده توکلی  .۳

 روانشناسی تربیتی دکتری رسول کرد نوقابی  .۴

 روانشناسی تربیتی دانشجوی دکتری مریم متقیان  .۵

 روانشناسی  دکتری حسین محققی  .۶

 روانشناسی استثنایی دکتری قاسم نوروزی  .7

 روانشناسی شخصیت  کارشناسی ارشد  احمد یادگاری  .8

 روانشناسی تربیتی دکتری ابوالقاسم یعقوبی  .۹

 کمیسیون انتخابات شورای استان همدان

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر مسیب یارمحمدی اصل  .۱

 دکتر منصور خوشخویی  .۲

 دکتر حسن احمدی  .۳

 دکتر جواد کریمی  .۴

 محمدرضا ذوقی پایدار  .۵

 انتخابات شورای استان همدانهیات نظارت بر 

 خانوادگینام و نام  ردیف

 (رئیس)دکتر احمد حیدری   .۱

 دکتر قاسمی  .۲

 دکتر جلیل اصالنی  .۳

 رزیتا امانی  .۴

 (نماینده استانداری)ابوالقاسم الماسی   .۵



همدان، خیابان مهدیه، کوچه بهنام جو، سازمان دانش آموزی، کانون : همدانمحل برگزاری انتخابات در استان 

 تربیتی مهدیه.  -فرهنگی 

 


