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 توصیف فضای کلی مرحله دوم انتخابات
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 :مقدمه

موضاوااتی  در ایا  پاهو ش   . مطلب پیش رو به توصیف فضای کلی مرحله دوم انتخاباا  مللاش راورای ایاامی اصتدااد دارد     

 دوم مرحلاه  برگاداری  نحاوه راه یافتاه باه دور دوم     ای انتخابیاه و نامدد اای    ای باقی مانده به تفکیک حوزه مچون تعداد کریی

   .و آصری  اصبار تایید صحت انتخابا  برریی رده ایت انتخابا  قانون نگاه از انتخابا 

 

 تعداد کرسي هاي باقي مانده مجلس دهمـ 1

 ۲۹ایاران باا مراارکت    حوزه انتخابیه یرایر  ۹0۲در  گیری رأیایفند با  ۷د می  دوره انتخابا  مللش رورای ایامی جمعه 

  .درصدی در تهران برگدار رد ۰0در کل کرور و  مردم درصدی

 تاريخ برگزاري انتخابات مرحله دوم مجلس دهمـ  2

 د ا   جمعاه  مللاش  انتخاباا   دوم دور ایایی قانون نگهبان رورای موافقت با: گفت کرور انتخابا  یتاد دبیر  مطلق پورالی الی

 (۹2/1۹/19۲2فارس  )  .درو می برگدار19۲۰ اردیبهرت

 ید صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبانأياخبار تآخرين ـ  3

حاوزه انتخابیاه    ۹0۲ربکه اول ییما  از ملموع  12طبق اظهارا  آقای ره پیک یخنگوی رورای نگهبان در گفتگو با بخش صبری 

ر و در ملموع صحت کل انتخابا  دور اول مللش حوزه انتخابیه تایید رده و برای ااام نظر در صدود یک حوزه دیگ ۹0۰صحت 

 پنلمای   انتخاباا   صاحت پایش از ایا     نگهبان رورای  مچنی .رورای نگهبان  فته آینده ااام نظر صوا د کرد  رورای ایامی

 1.کرد تایید را ر بری صبرگان مللش دوره

 هاي انتخابیه مرحله دوم انتخابات حوزهـ  4

 اای انتخابیاه     ر انتخاب صوا ند رد  که نام حوزهایتان کرو ۹1حوزه انتخابیه در  ۰۲نماینده از  ۲۲وع در مرحله دوم انتخابا  ملم

 . آمده ایت ادامهو ایتان  ا در 

                                                           
 .یایت رورای نگهبان -1



 

۹ 

 آذربايجان شرقي 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

 ها   کرسي

 در مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 2 ۹ ۲ تبرید  ایکو و آذررهر 1

 1299۷۲ محمد حسی  فر نگی

 112912 ز را یاای

 119۷21 الیرضا منادی

 10۰9۹۲ محمد ایماایل یعیدی

 10۹۹۰۰ میرالی اصغر مویوی

 ۲1۰۲۹ الدینی محمدرضا میرتاج

 ۲۲۹11 مقدار الدی  بی رهاب

 111۰۰ زاده اباس اباس

 1 ا 1 یراب و مهربان 2
 - ملید ندیر پور

 - یویف داوودی

 1 ا 1 مرند و جلفا 3
 ۹۲0۲9 نهاد محمد حس 

 ۹۲۲۷۹ کری  رافعی

 1 ا 1 مراغه و الب ریر 4
 ۹۲0۲۲ مهدی دواتگری

 ۹۲۰1۹ زاده محمدالی حسی 

 1 ا 1 ا ر و  ریش 5
 1۷0۷۹ اهلل ابدالهی بیت

 19929 سینیانمهدی ح

 1 ا 1 ربستر 6
 1۹912 را ی معدومه آقاپور الی

 1۰11 الی الیلو

 آذربايجان غربي 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

 ها   کرسي

 در مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

1 
میاندوآب  تکاب و 

 دژ را ی 
 ۹ ا ۹

 2۲12۲ محمد میرزایی

 292۲1 زاده مهدی ایسی

 2119۲ نیا جهانبخش محبی

 ۰1211  مایون  ارمی

 ۹ 1 9 ارومیه 2

 1۲۹۰۷ پور  اهلل حضر  روح

 10۹۲12 یید  ادی بهادری

 102۹۲۲ حاک  ممکان

 1۹۲19 ملید دودکانلوی میان

 1 ا 1 یلماس 3
 119۹1 ریول جایریرنقی

 1۲2۲9 رهروز برزگر کارانی
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  اردبیل 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 پارس آباد و بیله یوار 1
 ۹02۲۲ ایرج بیگدلو

 1۷2۷۰ رکور پورحسی  رقان

2 
اردبیل  نمی   یرای  و 

 یرن
9 ۹ 1 

 ۲۹2۰۷ زنگیر محمد فیضی

 ۰۰۰11 ییدکاظ  مویوی

 ايالم 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 رهر د لران  آبدانان و دره 1
 ۹۰۰۹۹ زاده رادمهر کاظ 

 ۹۹۷2۲ محمد احمدی الی

2 
ایام  ریروان  چرداول  

 ایوان و مهران
 ۹ ا ۹

 9۲2۷0 جال میرزایی

 91912 لطیف صادقی

 9۲9۲9 یام امینی

 91۰۰۲ یارا فاحی

 اصفهان 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 ور اولد

 1 ا ۰ اصفهان 1

 ۹00۲۲0 حمیدرضا فوالدگر

 1۲99۲۲ (1)مینو صالقی

 1۲۰0۲۲ الدی  نا ید تاج

 1۷۲۹90 حیدرالی اابدی

 1۷۲10۷ احمد یالک

2 
 رهرضا

 
 1 ا 1

 1۲۹۰1 محمدرضا آقائی

 1۹9۹2 یمیه محمودی

3 
 یمیرم

 
 1 ا 1

 ۷19۹ اصغر یلیمی

 ۷222 جعفریبهروز 

                                                           
اما . نده ای  حوزه در مرحله اول حاید آراء الزم برای ورود به مللش رورای ایامی ردند   مه پنج نمایاز یوی رورای نگهبان تا قبل از برریی حوزه انتخابیه اصفهان ا1

 نفر منتخب نهایی نتیله به نسبت آمده پیش حواری برصی دربارهدبیر یتاد انتخابا  کرور  مطلق پورالیآقای  .ابطال ردنفر یوم ای  حوزه تویط رورای نگهبان  یآرا

 انتخابا  و تأیید پنل  چهارم  دوم  اول  نفرا  برای انتخابا  که دارته ااام  کرده اریال کرور وزار  به که ای نامه در نگهبان رورای: فتگ اصفهان انتخابیه حوزه یوم

 .ایت رده کریده دوم مرحله به یوم نفر



 

2 

 تهران 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 دماوند و فیروزکوه 1
 1۹۷۰0 نهاد یید احمد ریولی

 10۹۰۲ قای  میرزایی نیکو

 1 ا 1 رهریار 2
 ۷۰۰۹2 حسی  گرویی

 ۲۷۲۲۲ مد محمودیمح

 1 ا 1 رباط کری  3
 21121 حس  نوروزی

 99911 ابرا ی  نکو

  چهارمحال و بختیاري 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

1 
اردل  فاریان  کو رنگ و 

 کیار
 1 ا 1

 ۹1۲۰۲ ی باباحیدریالی کاظم

 111۲۷ اهلل حمده رلمداری قدر 

 1 ا 1 بروج  2
 12۲2۹ صدیله ربیعی فرادنبه

 10101 الی نادری فرد

 

 خراسان رضوي 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 حیدریهتربت  1
 9۲۰۷1 یعید بایتانی

 9191۷ ابوالقای  صسروی

 

 

 

 

 

 

 



 

۰ 

  خوزستان 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

1 
حمیدیه    باوی  ا واز 

 کارون
 9 ا 9

 10۷۷12  مایون یویفی

 11۷۷۷ نسب جواد کاظ 

 1۹۹00 ییدرکرصدا مویوی

 ۷1۲1۲ ییدرریف حسینی

 ۲1111 ربیب جویری

 ۲۲۲۰2 الی یاری

2 
ما رهر  امیدیه و 

  ندیلان
 1 ا 1

 ۹۲010 حبیب آقاجری

 ۹1۲1۷ گلمرادی الی

3 

مسلد 

یلیمان اللی  فتگل و 

 اندیکا

 1 ا 1

الی اسگر ظا ری 

 وند ابده
۹۰۲2۲ 

 ۹99۲۷ الیرضا ورناصری

 1 ۹ 9 آبادان 4
 1۲1۹۲ یید محمد مولوی

 ۹9211 غامرضا ررفی

 1 ا 1 ایذه و باغملک 5
 ۹۰912 یید ادی طباطبایی

 ۹9۰۲۲ اهلل صادمی  دایت

 1 ا 1 بهبهان ۲
 ۹0۷9۷ محمودرضا ضرغامی

 1۰۷22 زر اهلل کرت حبیب

 زنجان 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

1 
 زنلان و طارم

 
 ۹ ا ۹

 ۰09۷۲ فریدون احمدی

 ۰۹9۰1 ییدافضل مویوی

 99۲۲۰ چی الی وقف

 91۲10 صان محمدی کری  

 1 ا 1 ابهر و صرمدره و یلطانیه 2
 ۹۰09۷ صالمحمدی صرمیمحمدرضا 

 ۹۰9۹2 محمد ادیدی

3 
 صدابنده

 
 1 ا 1

 1۲290 ییدالبرز حسینی

 1۲900 احمد بیگدلی



 

۲ 

 فارس 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 نیرید و ایتهبان 1
 1۲990 طهمایبی فر اد

 119۰2 اصغر مسعودی

 1 ا 2 ریراز 2
 19۹2۷2 اکبری  الی

 111۲۲1 جعفر قادری

 1 ا 1 داراب و زری  درت 3
 ۹۷۹۲1 محمدجواد اسگری

 ۹۰0۰۰ رضا انداری

 کردستان  

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 دهمان باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 مریوان و یروآباد 1
 1۰11۰ مندور مرادی

 1۹11۲ امید کریمیان

2 
ینندج  دیوان دره و 

 کامیاران
۹ 1 1 

 21۲۲۰ ییدحس  الوی

 ۹۰2۲۲ یاالر مرادی

 کرمانشاه 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  رسيک

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 ینقر و کلیایی 1
 10۰29 کیا ییدجواد حسینی

 ۰۰1۰ محمد امادی ریتگار

 1 ۹ 9 کرمانراه 2
 ۰9192 احمد صفری

 ۷۰9۹۹ یید یعید حیدری طیب

   



 

۷ 

 گلستان 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

1 
بندرترکم  و  کردکوی 

 بندرگد
 1 ا 1

 9۹۰۲۰ پور رامی  نورقلی

 ۹2۷99 اهلل جالی رحمت

 1 ا 1 مینودرت و کاله 2
 91۷9۲ ییدنلیب حسینی

 21۹۷2 غراوی رهرام کویه

 ۹ ا ۹ قا گرگان و آق 3

 2۷1۲2 زاده دالغفور اماناب

 2۷2۲۷ نورمحمد تربتی نهاد

 2۰0۲2  دار جریبی نبی

 29901 یید الی طا ری

 گیالن 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 رودبار 1
 19۹20 صمد مراری

 1۹۰۲ منوچهر جمالی یویفی

 1 ۹ 9 ررت 2

 ۰1۲۹۹ نهاد جبار کوچکی

 ۰99۲۹ یید ولی اهلل اظمتی

محمد صادق 

 جوریابی حسنی
29۲0۹ 

 ۰19۲۷ یید الی آقازاده داویاری

 

 

 

 

 

 



 

1 

 لرستان 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده اقيب
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 ۹ ا ۹ آباد صرم 1

 ۰۹۰21 محمد بیرانوندی

 9۹1۹۷ راد را ی محمدرضا ملک

 90222 مرتضی محمودوند

 91۷۹9 نیا ااظ  محمدی

 1 ا 1 درود و ازنا 2
 ۹0۲۲2 حسی  گودرزی

 ۹0۰۷2 پور  ملید کیان

 ۹ ا ۹ بروجرد 3

 902۲۲ ی  بروجردیااءالد

 ۹۲101  ادی مقدیی

 ۹۷۰۹۷ اباس گودرزی

 ۹۲11۰ فاطمه مقدودی

 مازندران 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 1 ۹ بابل 1
 ۰1191 حسی  نیازآذری

 ۰۰991 اهلل طا رنهادلداری  مت

2 
قائمرهر  یوادکوه و 

 رجویبا
۹ 1 1 

 2۲۰1۹ کمال الیپور

 2۷۹09 راد یید الی ادیانی

 مرکزي 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 1 ۹ اراک  کمیلان و صنداب 1
 ۰۲0۹1 محمدحس  آصفری

 ۰2۰2۲ ییدمهدی مقدیی

 1 ا 1 رازند 2
 1۰۷1۲ صاحبعلی غفاری

 11۰19 الی ابرا یمی

 1 ا 1 یاوه و زرندیه 3
 ۹9111 رها میرگلوبیا 

 ۹۹۷۲۹ محمدرضا مندوری

 



 

۲ 

 هرمزگان 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 بندرلنگه  بستک  پارییان 1
 ۹۲۲۷۷ نهاد  صالد زمدم

 ۹۲1۰0 احمد جباری

 همدان 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

 1 ا 1 رزن 1
 1۰019 حس  لطفی

 121۲۲ اطااهلل یلطانی صبور

 1 1 ۹ مایر 2
 ۹۲1۷۹ صواه احد آزادی

 ۹109۹ الیرضا امامی

 

 يزد 

 حوزه انتخابیه رديف

تعداد کل 

در  ها  کرسي

 مجلس

هاي  کرسي

 شده مشخص

هاي  کرسي

 مانده باقي
 نامزدهاي دور دوم

 نتیجه

 دور اول

1 
ه و مهرید  بافق  ابرکو

 صات 
 1 ا 1

 در دور دوم محمد رضا صباغیان

 در دور دوم محمد رضا بابایی
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   انتخابات قانوناز نگاه نحوه برگزاري مرحله دوم انتخابات  ـ  5

 آرا چهاارم  یاک  کساب  باه  موفاق  مدد ا در حوزة انتخابیه صاود امللش رورای ایامی اگر  ر یک از نقانون انتخابا   ۲طبق مادة 

 ماورد  نمایندگان برابر دو  مانده ی باقیرود و تعداد نامدد ا می ای آن حوزه به دور دوم کریده  تمام یا برصی کریی  انتخابا  نروند

توانناد   مای  اناد  داده رأی اول ةمرحل در که ای انتخابیه ةحوز در منحدراً اول ةمرحل د ندگان رأی مچنی   . آن حوزه صوا د بودنیاز 

 مرحلاه  درتوانناد   اند نید می نداده رأی انتخاباتی  ای حوزه از یک  یچ در اول ةمرحل در که کسانی ونمایند  کترربرای مرحلة دوم 

 :مرحله دوم انتخابا  به ررح ذیل ایتبرصی مواد قانونی مه  برای . کنند ررکت انتخابا  دوم

 و دوم مرحلاه  در و آراء کال  چهاارم  یاک  حاداقل  ثریات اک کساب  باه  منوط اول مرحله در نماینده انتخاب :قانون انتخابات 8 ماده ـ 

 .ایت میدان  ر به نسبی اکثریت  کسب با ای دوره میان انتخابا   مچنی 

 نگردیاد   حاصال  آراء چهاارم  یاک  حاداقل  اکثریات  داوطلبان از نفر چند یا یک برای اول مرحله در چنانچه :قانون انتخابات 9 ماده ـ

 بدیات  اول مرحلاه  در را آراء چهاارم  یاک  حاداقل  اکثریات  کاه  نامدد ایی بی  از که معنی  بدی   رد صوا د ای مرحله دو انتخابا 

 مرحلاه  انتخابا  در اند  دارته اول مرحله در را آراء بیرتری   که کسانی بی  از نیاز مورد نمایندگان برابر دو تعداد به فقط اند  نیاورده

 رارکت  انتخاباا   دوم مرحلاه  در آناان   تماام  بارد  برابر دو از کمتر باقیمانده   اینامدد تعداد که صورتی در و کنند می ررکت دوم

 .نمود صوا ند

 نامددی و رد نخوا د انلام دوم مرحله انتخابا  بارد  نیاز مورد نمایندگان از کمتر یا مساوی باقیمانده نامدد ای تعداد اگر ـ1 تبصره 

 .یابد می راه مللش به بارد کرده کسب را آراء ملموع چهارم یک حداقل که

 و اول مرحله نتیله ااام از پش ماه یک ظرف را انتخابا  دوم مرحله انلام زمان نگهبان رورای  ما نگی با کرور وزار  ـ3 تبصره 

 .نمود صوا د ااام و تعیی  نگهبان  رورای تویط انتخابا  صحت  تأیید

 و نماود  صوا ند ررکت اند داده رأی انتخابا  اول مرحله در که ای انتخابیه حوزه در منحدراً دوم مرحله د ندگان رأی کلیه ـ4 تبصره 

 .نمایند ررکت توانند می انتخابا  دوم مرحله در بارند نداده رأی انتخاباتی  ای حوزه از یک  یچ در اول مرحله در که کسانی

 در دوره آن قبلای  انتخاباا   در کاه  دارناد  رأی حاق  کسانی ش ملل دوره  ر انتخابیه  ای حوزه ای دوره میان انتخابا  در ـ5 تبصره 

 .بارند نداده رأی و نکرده ررکت انتخابیه  ای حوزه از یک  یچ در یا و بارند داده  رأی حوزه  مان

 :در مرحله دوم انتخابات نامزدهامدت تبلیغات رسمي  ـ6

قانون انتخابا  مللش رورای ایامی مراخ  راده    ۰۲ ماده رر  فدلمد  تبلیغا  ریمی انتخابا  مللش رورای ایامی در 

 تاا  و آغااز ( دوم و اول مرحلاه )رأی  اصاذ  روز از قبال  روز  رات  نمایندگی نامدد ای انتخاباتی تبلیغا  فعالیت طبق ای  ماده. ایت

 . استروز  هفتبنابر اين، زمان تبلیغات مرحله دوم  (1).دارت صوا د ادامهرأی  اصذ از قبل یاات چهار و بیست

                                                           
 « اصاحا  آصری  با ایامی رورای مللش انتخابا  قانون» یایت رورای نگهبان   ا1
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 جدول نمایه کلی  مرحله دوم انتخابات مجلس دهم: ضمیمه ◙

  استان رديف
هاي  تعداد کرسي

 باقیمانده

هاي  تعداد حوزه

 انتخابیه

 مرحلة دوم

 يافتگان به دور دوم مجموع راه

 11 حوزه ۲ ۲ آذربایلان ررقی 1

 1۹ حوزه 2 ۲ آذربایلان غربی ۹

 2 حوزه ۹ ۹ اردبیل 9

 ۲ حوزه ۹ 9 ایام 2

 ۲ حوزه 9 9 اصفهان ۰

 ۲ حوزه 9 9 تهران ۲

 2 حوزه ۹ ۹ چهارمحال و بختیاری ۷

 ۹ حوزه 1 1 صرایان رضوی 1

 1۲ حوزه ۲ 1 صوزیتان ۲

 1 حوزه 9 2 زنلان 10

 ۲ حوزه 9 9 فارس 11

 2 حوزه ۹ ۹ کردیتان 1۹

 2 حوزه ۹ ۹ کرمانراه 19

 1 حوزه 9 2 گلستان 12

 ۲ حوزه ۹ 9 گیان 1۰

 10 حوزه 9 ۰ لریتان 1۲

 2 حوزه ۹ ۹ مازندران 1۷

 ۲ حوزه 9 9 مرکدی 11

 ۹ حوزه 1 1  رمدگان 1۲

 2 حوزه ۹ ۹  مدان ۹0

 ۹ حوزه 1 1 یدد ۹1

 138 56 69 مجموع

 


