
 هاي انتخابيه مجلس شوراي اسالمي و تعداد نمايندگان آنهااصالح جدول حوزهکامل  متن 

 
  مقدمه توجيهي *

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر ده سال يك بار با در نظر گرفتن عوامل  46بر اساس اصل 

جلس تواند به تعداد نمايندگان مسياسي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي انساني، جغرافيايي،

هاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، پيشنهادات شوراي اسالمي افزوده گردد. با توجه به درخواست

هاي انجام شده و با در نظر گرفتن مسائل جغرافيايي، جمعيتي، هاي سراسر كشور و بررسياستانداري

  :شودياسي، امنيتي، فرهنگي و غيره اليحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميس

  هاي انتخابيه مجلس شوراي اسالمي و تعداد نمايندگان آنهااليحه اصالح جدول حوزه

هاي انتخابيه مجلس شوراي اسالمي و تعداد نمايندگان آنها به شرح زير اصالح حوزه -ماده واحده 

  :گرددمي

  استان آذربايجان شرقي -1

هاي آذرشهر شامل شهر آذرشهر، بخش شير متشكل از شهرستانحوزه جديد آذرشهر و عجب -الف

بخش قلعه  -بخش مركزي -شيرشير شامل شهر عجببخش گوگان و عجب -بخش حومه -ممقان

  .گرددچاي، به مركزيت شهر آذرشهر با يك نماينده ايجاد مي

هرستان اهر از حوزه انتخابيه كليبر و خداآفرين و هوراند منتزع و به حوزه بخش هوراند تابع ش -ب

  .گرددانتخابيه اهر و هريس الحاق مي

  استان آذربايجان غربي -2

  :گرددحوزه انتخابيه مياندوآب و شاهين دژ و تكاب به دو حوزه مستقل زير تقسيم مي

اد آببخش مرحمت -بخش باروق -بخش مركزي -بحوزه انتخابيه مياندوآب شامل شهر مياندوآ -الف

  به مركزيت شهر مياندوآب با يك نماينده

بخش  -دژدژ شامل شاهينهاي شاهيندژ و تكاب متشكل از شهرستانحوزه انتخابيه شاهين -ب

بخش تخت سليمان به مركزيت  -بخش مركزي -بخش كشاورز و تكاب شامل شهر تكاب -مركزي

  نمايندهدژ با يك شهر شاهين

 
 
 
 



 
  استان اصفهان -3

 
با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه كاشان و آران و بيدگل اين حوزه به دو حوزه زير تقسيم 

  :گرددمي

ا به مركزيت شهر كاشان ب -بخش بزرگ -بخش مركزي -حوزه انتخابيه كاشان شامل شهر كاشان -الف

  يك نماينده

بخش  -بخش مركزي -حوزه انتخابيه آران و بيدگل و بخش نياسر شامل شهر آران و بيدگل -ب

  كويرات و بخش نياسر به مركزيت شهر آران و بيدگل با يك نماينده

  استان بوشهر -4

 با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه بوشهر و گناوه و ديلم اين حوزه به دو حوزه انتخابيه زير تقسيم

  :گردد مي

بخش خارك به مركزيت شهر بوشهر با  -بخش مركزي -حوزه انتخابيه بوشهر شامل شهر بوشهر -الف

  يك نماينده

 -زيبخش مرك -هاي گناوه شامل شهر بندر گناوهحوزه انتخابيه گناوه و ديلم متشكل از شهرستان -ب

سن، به مركزيت شهر بندر بخش امام ح -بخش مركزي  -بخش ريگ و ديلم شامل شهر بندر ديلم

  گناوه با يك نماينده

  استان تهران -5

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه شهريار و قدس و مالرد اين حوزه به دو حوزه انتخابيه زير 

  :گرددتقسيم مي

  هدبخش مركزي به مركزيت شهر شهريار با يك نماين -حوزه انتخابيه شهريار شامل شهر شهريار -الف

 -بخش مركزي -هاي مالرد شامل شهر مالردحوزه انتخابيه مالرد و قدس متشكل از شهرستان -ب

  بخش مركزي، به مركزيت شهر مالرد با يك نماينده -بخش صفادشت و قدس شامل شهر قدس

  استان البرز -6

  .يابدتعداد نمايندگان حوزه انتخابيه كرج از دو نفر به سه نفر افزايش مي

  استان چهار محال و بختياري -7

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه اردل و فارسان و كوهرنگ و كيار اين حوزه به دو حوزه زير 

  :گرددتقسيم مي



 
ش بخ -بخش مركزي -هاي اردل شامل شهر اردلحوزه انتخابيه اردل و كيار متشكل از شهرستان -الف

  بخش ناغان، به مركزيت شهر اردل با يك نماينده -بخش مركزي -ميانكوه و كيار شامل شهر شلمزار

بخش  -هاي فارسان شامل شهر فارسانحوزه انتخابيه فارسان و كوهرنگ متشكل از شهرستان -ب

بخش  -بخش مركزي  -بخش جونقان و كوهرنگ شامل شهر چلگرد  -بخش باباحيدر  -مركزي 

  فارسان با يك نمايندهبخش دوآب صمصامي، به مركزيت شهر  -بازفت 

  استان خراسان جنوبي -8

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه فردوس و طبس و بشرويه و سرايان اين حوزه به دو  -الف 

  :گرددحوزه انتخابيه زير تقسيم مي

بخش  -هاي فردوس شامل شهر فردوس حوزه انتخابيه فردوس و سرايان متشكل از شهرستان -1

بخش سه قلعه، به مركزيت شهر فردوس با يك  -بخش آيسك  -و سرايان شامل شهر سرايان  مركزي

  نماينده

 -زي بخش مرك -هاي طبس شامل شهر طبس حوزه انتخابيه طبس و بشرويه متشكل از شهرستان -2

بخش ارسك، به  -بخش مركزي -بخش ديهوك و بشرويه شامل شهر بشرويه  -بخش دستگردان

  طبس با يك نمايندهمركزيت شهر 

  :گرددحوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه به شرح زير اصالح مي -ب

 -مركزي  بخش -هاي نهبندان شامل شهر نهبندان حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه متشكل از شهرستان

بخش مود، به مركزيت شهر نهبندان با  -بخش مركزي -بخش شوسف و سربيشه شامل شهر سربيشه

  نمايندهيك 

  استان خراسان رضوي -9

شهرستان كالت تابع استان خراسان رضوي از حوزه انتخابيه مشهد و كالت منتزع و به حوزه  -الف 

  .گرددانتخابيه درگز ملحق مي

هاي احمدآباد و رضويه تابع شهرستان مشهد از حوزه انتخابيه فريمان و سرخس و بخش -ب

  .گردندتزع و به حوزه انتخابيه مشهد ملحق ميهاي احمدآباد و رضويه منبخش

  .يابدتعداد نمايندگان حوزه انتخابيه مشهد از پنج نفر به شش نفر افزايش مي -ج

جام و تايباد و باخزر منتزع و به حوزه انتخابيه فريمان و آباد تابع شهرستان تربتبخش صالح -د

  .گرددسرخس الحاق مي

 



  استان خراسان شمالي -10

شهرستان فاروج تابع استان خراسان شمالي از حوزه انتخابيه قوچان و فاروج منتزع و به حوزه  -الف

  .گرددانتخابيه شيروان الحاق مي

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه بجنورد و مانه و سملقان و گزمه و جاجرم اين حوزه به دو  -ب

  :گرددحوزه مستقل زير تقسيم مي

بخش راز و جرگالن  -بخش گرمخان  -بخش مركزي  -حوزه انتخابيه بجنورد شامل شهر بجنورد  -1

  به مركزيت شهر بجنورد با دو نماينده

هاي مانه و سملقان شامل شهر حوزه انتخابيه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشكل از شهرستان -2

 -بخش مركزي  -م شامل شهر جاجرم بخش سملقان، جاجر -بخش مانه  -بخش مركزي  -آشخانه 

بخش مركزي، به مركزيت شهر آشخانه با يك  -بخش جلگه شوقان و گرمه  -بخش جلگه سنخواست 

  نماينده

  استان خوزستان -11

 -بخش مركزي  -هاي باغملك شامل شهر باغملك حوزه جديد باغملك و هفتگل متشكل از شهرستان

 بخش رغيوه، به مركزيت -بخش مركزي  -شامل شهر هفتگل بخش ميداود و هفتگل  -بخش صيدون 

  .گرددشهر باغملك با يك نماينده ايجاد مي

  استان زنجان - 12

هاي بوغداكندي و قلتوق تابع بخش مركزي شهرستان زنجان از حوزه انتخابيه ماهنشان و دهستان

  .گردنديه زنجان و طارم ملحق ميهاي بوغداكندي و قلتون منتزع و به حوزه انتخابايجرود و دهستان

  استان سيستان و بلوچستان -13

شهر از حوزه انتخابيه ايرانشهر و سرباز و هاي فتوج و الشار و بنت تابع شهرستان نيكبخش -الف 

 بهار و نيك شهر و كناركهاي فنوج و الشار و بنت و آشار منتزع و به حوزه انتخابيه چاهدلگان و بخش

  .گردندالحاق مي

بخش آشار تابع شهرستان زابلي از حوزه انتخابيه ايرانشهر و سرباز و دلگان و بخش آشار منتزع و  -ب

  .گرددبه حوزه انتخابيه سراوان و سيب سوران و زابلي ملحق مي

بخش  -شهر شهر شامل شهر نيكهاي نيكشهر و سرباز متشكل از شهرستانحوزه جديد نيك -ج

 -بخش الشار و سرباز شامل شهر راسك  -بخش فنوج  -بخش بنت  -ر قند بخش قص -مركزي 

اينده شهر با يك نمبخش پارود، به مركزيت شهر نيك -بخش پيشين  -بخش سرباز  -بخش مركزي 



  .گرددايجاد مي

 
  استان فارس -14

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه فيروز آباد و قيرو كارزين و فراشبند اين حوزه به دو حوزه 

  :گرددمستقل زير تقسيم مي

 بخش ميمند به مركزيت شهر -بخش مركزي  -حوزه انتخابيه فيروز آباد شامل شهر فيروزآباد  -الف 

  آباد با يك نمايندهفيروز

 -هاي قير و كارزين شامل شهر قير و كارزين و فراشبند متشكل از شهرستانحوزه انتخابيه قير  -ب

 بخش دهرم، به مركزيت -بخش مركزي  -بخش افزر و فراشبند شامل شهر فراشبند  -بخش مركزي 

  شهر قير با يك نماينده

  استان قزوين -15

سيم وزه به دو حوزه مستقل زير تقبا افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه قزوين و آبيك و البرز اين ح

  :گرددمي

الف ـ حوزه انتخابيه قزوين شامل شهر قزوين ـ بخش مركزي ـ بخش طارم سفلي ـ بخش رودبار 

  الموت ـ بخش رودبار شهرستان ـ بخش كوهين به مركزيت شهر قزوين با دو نماينده

 -شامل شهر الوند ـ بخش مركزي  هاي البرزب ـ حوزه انتخابيه البرز و آبيك متشكل از شهرستان

بخش محمديه و آبيك شامل شهر آبيك ـ بخش مركزي ـ بخش بشاريات، به مركزيت شهر الوند با 

  يك نماينده

  ـ استان كرمان 16

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه كهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج و فارياب اين 

  .گرددزير تقسيم مي حوزه به دو حوزه مستقل

هاي كهنوج شامل شهر الف ـ حوزه انتخابيه كهنوج و رودبار جنوب و فارياب متشكل از شهرستان

بخش  -كهنوج ـ بخش مركزي ـ بخش چاه مريد، رودبار جنوب شامل شهر رودبار ـ بخش مركزي 

نوج با يك بخش حور، به مركزيت شهر كه -جازموريان و فارياب شهر فارياب ـ بخش مركزي 

  نماينده

 -هاي قلعه گنج شامل شهر قلعه گنج ب ـ حوزه انتخابيه قلعه گنج و منوجان متشكل از شهرستان

بخش مركزي ـ بخش چاه دادخدا و منوجان شامل شهر منوجان ـ بخش مركزي ـ بخش آسمينون، به 



  مركزيت شهر قلعه گنج با يك نماينده

  ـ استان كرمانشاه 17

  .يابدندگان حوزه انتخابيه كرمانشاه از سه نفر به چهار نفر افزايش ميتعداد نماي

  ـ استان گلستان 18

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه مينودشت و كالله و مراوه تپه و گاليكش اين حوزه به دو حوزه 

  :گرددمستقل زير تقسيم مي

و  بخش كوهسارات -بخش مركزي  -مينودشت  الف ـ حوزه انتخابيه مينودشت و گاليكش شامل شهر

  بخش لوه به مركزيت شهر مينودشت با يك نماينده -بخش مركزي  -گاليكش شامل شهر گاليكش 

 -زي بخش مرك -هاي كالله شامل شهر كالله ب ـ حوزه انتخابيه كالله و مراوه تپه متشكل از شهرستان

 بخش گليداغ به مركزيت شهر كالله -بخش مركزي  بخش پيشكمر و مراوه تپه شامل شهر مراوه تپه ـ

  با يك نماينده

 
  ـ استان لرستان 19

آباد شهرستان سلسله تابع استان لرستان از حوزه انتخابيه دلفان و سلسله منتزع و به حوزه انتخابيه خرم

  .شودو دوره الحاق مي

  ـ استان مازندران 20

بخش  -هاي چالوس شامل شهر چالوس متشكل از شهرستانآباد الف ـ حوزه جديد چالوس و عباس

آباد ـ بخش مركزي ـ بخش آباد شامل شهر عباسآباد و عباسبخش مرزن -مركزي ـ بخش كالردشت 

  .گرددكالرآباد، به مركزيت شهر چالوس با يك نماينده ايجاد مي

د منتزع و به حوزه انتخابيه نوشهر ب ـ شهر رويان تابع شهرستان نور از حوزه انتخابيه نور و محمودآبا

  .گرددالحاق مي

  ـ استان هرمزگان 21

تعداد نمايندگان حوزه انتخابيه ميناب و رودان و جاسك و سيريك و بشاگرد از يك نماينده به دو 

  .يابدنماينده افزايش مي

 

 

 



 

  استان همدانـ  22

نگ اين حوزه به دو حوزه مستقل با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه بهار و کبودرآه

  :گرددزير تقسيم مي

آباد ـ بخش الف ـ حوزه انتخابيه بهار شامل شهر بهار ـ بخش مرکزي ـ بخش صالح

  اللجين، به مرکزيت شهر بهار با يك نماينده

 

ب ـ حوزه انتخابيه کبودرآهنگ شامل شهر کبودرآهنگ ـ بخش مرکزي ـ بخش شيرين 

  مرکزيت شهر کبودرآهنگ با يك نماينده بخش گل تپه، به -سو 

  ـ استان يزد 23

الف ـ شهرستان صدوق تابع استان يزد از حوزه انتخابيه يزد و صدوق منتزع و به حوزه انتخابيه اردكان 

  .گرددالحاق مي

بهاباد  و هاي بافق و بهاباد تابع استان يزد از حوزه انتخابيه مهريز و بافق و ابركوه و خاتمب ـ شهرستان

شوند و نيز تعداد نمايندگان حوزه انتخابيه يزد از يك نفر به دو منتزع و به حوزه انتخابيه يزد الحاق مي

  .يابدنفر افزايش مي

ـ تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از دويست و نود نفر به سيصد و ده نفر و تعداد 1تبصره 

  .يابدبه دويست و بيست و سه حوزه افزايش ميهاي انتخابيه از دويست و هفت حوزه حوزه

هاي انتخابيه آنها را بر اساس حروف ها و حوزهتواند ترتيب اسامي استانـ وزارت كشور مي 2تبصره 

 الفبا با ذكر نام مركز استان در ابتداي حوزه انتخابيه هر استان، تنظيم نمايد

 


