
 کمیسیون فرهنگی

 ردیف  نام  حوزه انتخابی  سمت 

 1 مرتضی آقاتهرانی  تهران   رئیس

 2 بیژن نوباوه وطن  تهران   رئیس اول نایب 

 3 غالمرضا منتظری    گرگان رئیس دوم نایب 

 4 سادات الجوردی زهره  تهران  دبیر اول 

 5 حسین جاللی  رفسنجان دبیر دوم 

 6 مجید نصیرایی  طبس  سخنگو 

 7 پور فرد    یبانک  نیرحسیام اصفهان  عضو 

 8    یرضا تقو  دیس تهران  عضو 

 9   یهاجر چناران نیشابور  عضو 

 10   یهفشجان  نهیاحمد راست   شهرکرد  عضو 

 11 فرشادان    یمهد   دیس    سنندج  عضو 

 12   خواهیزدی  یعل  دیس   تهران  عضو 

 13   ریمحمد کعب عم   شوش  عضو 

 14   یمحمدرضا مبلغ   کوهدشت  عضو 

 15  یمحفوظ  یمجتب  دیس    آبادان  عضو 

 16 مختار    لیجل آبادان  عضو 

 17 یی رزایم  نیحس   اصفهان  عضو 

 18 نیبک یجواد ن   کاشمر  عضو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   رئیس  -مرتضی آقاتهرانی

 

اتمام   به  در اصفهان متولد شد. تحصیالت مقدماتی علوم حوزوی را در مدرسه حقانی قم  1336االسالم دکتر مرتضی آقا تهرانی در سال  حجت 

لیسانس فلسفه غرب و دکترای  لیسانس روانشناسی در قم، فوقخمینی )ره( و اخذ فوق رسانید. تحصیل در مؤسسات باقرالعلوم، در راه حق، امام  

رخشان  کانادا بخش دیگری از کارنامه دعرفان از دانشگاه بینگ همتون آمریکا، کارشناسی ارشد مطالعات اسالمی از دانشگاه لگ گیل  فلسفه  

اسالمی این شهر فعالیت نمودند و پس از  سال به عنوان امام جمعه شهر نیویورک و مسئول مؤسسه   5االسالم تهرانی، حجت علمی ایشان است. 

یتی  حوزه و دانشگاه و تحقیق و پژوهش در گستره فقه، اصول، اخالق، عرفان و علوم ترببازگشت از آمریکا تا به امروز به تدریس و تبلیغ در  

او در انتخابات مجلس شرکت کرد    .به دعوت احمدی نژاد و به توصیه استادان خود، استاد اخالق هیئت دولت شد  1384در سال    .استپرداخته  

ثبت نام    1394در اسفند    رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات  هء دور  نیشرکت در پنجم یبرا   یآقاتهران  یمرتضو به نمایندگی تهران برگزیده شد. 

  های دار یپا  ستیطلبان، لنفره ائتالف اصالح   30فهرست  (  1399–1395انتخابات مجلس دهم )  در  .شد  تینگهبان رد صالح  یشورا   یکرد، اما از سو 

  ء نفرهی با فهرست س    یو (  1403– 1399)  ازدهمینتوانست به مجلس برود. اما در انتخابات مجلس    یآقاتهران  یاصولگراها را عقب زد و مرتض  هیو بق

به عنوان نفر سوم به    868٫025وحدت قرار گرفت و توانست در تهران با تعداد آرا  ستیدر ل  یان. آقاتهر افتیراه    ازدهمیبه مجلس    انیگرااصول 

   .ابدیراه    ازدهمیمجلس  

 نائب رئیس اول   –  وطنبیژن نوباوه  



 

  ش ی است. او پ  یاسالم  یدوره مجلس شورا   نیازدهمیمردم تهران در    ندهیو نما  یدار یتهران( خبرنگار، عضو جبهه پا  1338وطن )زاده  نوباوه   ژنیب

 ء هانتخابی  ء از حوزه  یاسالم  یمجلس شورا   یفرهنگ  ونیسیدوم کم  سی رئ  بیو نا  یاسالم  شورای  مجلس  نهم  ء دوره  و  هشتمء  دوره  ء  ندهینما  نیاز ا

فعالیت های بیژن نوباوه می توان    قاز سواب  است.بوده   زین  ماینظارت بر صدا و س  یو اسالمشهر در استان تهران و عضو شورا   راناتیشم  ،یر   ان،تهر

  به خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد و شبه قاره هند، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در کشور

روزنامه عصر ایرانیان اشاره    انگلستان، مشاغل متعدد مدیریتی در معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و هم چنین مدیر مسئول

نوباوه در مجلس گفته بود که توسط آمریکا ترور بیولوژیکی شده است »بیوتروریسم یک بحث جدی است. تا حاال چندین مورد اتفاق افتاده.    .کرد

گ دوم جهانی باقی مانده  های آمریکایی وارد بدنم شده. سمی که از جندرباره خود من هم صادق بوده. ابتدای تشخیص بیماری من گفتند سم 

انتخابات مجلس    نیازدهمیدر    .است   نشده  اثبات  کنون  تا  موضوع  این کنند. این یک واقعیت است.«  ها هنوز از آن استفاده میبود و آمریکایی 

از استان تهران    سیاسالمشهر و پرد  رانات،یشم  ،یتهران، ر  هیبه عنوان نفر دهم از حوزه انتخاب  ،ی را  565هزار و    792با کسب    یاسالم  یشورا

 انتخاب گردد. 

 دوم   سیرئ  بینا-  غالمرضا منتظری

 

،    یابوالحسن خرقان  خیش  ریخرقان از توابع شاهرود و موطن عارف شه  یو هشت در روستا   یماه سال س  ر یدر چهارم ت  یدکتر غالمرضا منتظر 

   1359در سال      افتیگرگان ، راه    ی  لیتحص  ییراهنما  یبه دانشسرا   ی در دوره کاردان  لیادامه تحص  یبرا   56در سال  وی    .چشم به جهان گشود



  التیبه تحص  دیرسان  انیمشهد مقدس به پا  یدانشگاه فردوس  اتیرا در رشته اله  یدوره کارشناس.  به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد  

سازمان    سییفرهنگ و ارشاد استان گلستان و ر  یکل اداره    ریمد  نیاز ا   شی پ  یودر تهران ، اهتمام نمود.    یدوره دکتر   انی تا پا  شیخو  یلیتکم

گرگان و آق قال از استان    هیماخوذه، از حوزه انتخاب  یرا  114هزار و    201از مجموع    یرا  893هزار و    40با کسب    هنرمندان کشور بود.    جیبس

 . ابدیراه  یازدهم  گلستان انتخاب گردد و به مجلس  

 دبیر اول   -یسادات الجوردزهره 

 

 

 

اسداهلل  شهید او تنها دختر  است.  یانقالب اسالم یدار یجبهه پا  یمرکز یاصولگرا و عضو شورا استمداریس( 1343 ء )زاده یزهره سادات الجورد 

تهران    نیاز دانشکده اصول الد  ثیارشد علوم قرآن و حد   یمدرک کارشناس  یدارا  یزهره الجورد   است.    دادستان سابق انقالب تهران  یالجورد 

)نهم و دهم( معاونت مرکز امور زنان را بر عهده    نژادی او در دولت محمود احمد   دارد.  زیاز جامعه الزهرا قم را ن  یاست که مدرک سطح دو حوزو 

  1396شهر تهران در سال    یاسالم  یشورا   خاباتانت  یبرا   انیاصولگرا  یاست. او از نامزدها   یاسالم  یحزب زنان جمهور   یسخنگو   یوردداشت. الج 

قرار گرفت    انیاز تهران نامزد شد و در فهرست وحدت اصولگرا  یاسالم  یمجلس شورا  1398در انتخابات    ی. الجوردافتیشورا راه ن  نیبود که به ا

از استان تهران انتخاب    سیاسالمشهر و پرد  رانات،یشم  ،ی تهران، ر  هیو هشتم از حوزه انتخاب  ستیبه عنوان نفر ب  ،یرا   931هزار و    714و با کسب  

 . دیگرد



 دبیر دوم  -یجالل  نیحس

 

  ی اسالم  یانتخابات مجلس شورا   ن یازدهمیموفق شد در    یو جاللی دکتری حوزوی دارد.  است.    یرانی اصولگرا ا  استمداریو س  یروحان  یجالل  نیحس

رفسنجان و انار از استان    هیماخوذه، از حوزه انتخاب  یهزار را   117از مجموع    یرا788هزار و    53برگزار شد، با کسب    1398اسفند    2  خیکه در تار

 . ابدیراه    لسکرمان انتخاب گردد و به مج

 سخنگو   -ییراینص  دیمج

 

  یاسی مسؤول س  می باشد. از سوابق وی میتوان به    ارشد فقه و اصولکارشناس وی    است.  یرانیاصولگرا ا  استمدار یو س  یروحان  ییراینص  دیمج

برگزار شد، با    1398اسفند    2  خیکه در تار  یاسالم  یانتخابات مجلس شورا  نیازدهمیموفق شد در    اشاره کرد.  وی  خراسان  هیعلم  یهاحوزه 

انتخاب    یاز استان خراسان جنوب  هیو بشرو انیفردوس، طبس، سرا  هی از حوزه انتخاب  ح،یصح  یرا  704هزار و    84از   یرا  334هزار و    37کسب  

 . ابدیگردد و به مجلس راه  



 عضو  -پور  یبانک  نیحس  ریام

 

که به علوم    یبه  جهان گشود و با توجه به عالقه وافر   دهیدر استان اصفهان د  1349در سال    یپور فرد شهرت به بانک  یبانک  نیحس  ریدکتر ام

ا  لیاقدام به تحص  2و تا مقطع سطح    دنیوارد حوزه گرد  1361داشتند در سال    ینید بر مدرک حوزو   شانینمودند.  مدرک    یدارا   یعالوه 

باشند از    یفلسفه غرب م  یمدرک دکترا  نیمدرس تهران و همچن  تیاز دانشگاه ترب  1376در سال    یفلسفه اسالم  -  اتیارشد اله  یکارشناس

اصفهان و   هیاز حوزه انتخاب ،یرا 629هزار و  245با کسب  وی باشد. یم در قسمت آثار قابل مشاهده که است  دهیبه چاپ رس زین یآثار شانیا

   .ابدیورزنه از استان اصفهان انتخاب گردد و به مجلس راه  

 عضو   -   یرضا تقو  دیس

 

 یشورا استیر یتهران است. و هیاز حوزه انتخاب یاسالم یمجلس شورا  ندهیدر دامغان( نما  1325)متولد  یرضا تقو دیس

دامغان در دوره دوم و تهران در ادوار  نده ینما  یو بر عهده داشت. 1396 ید  16تا  1379خرداد   10ائمه جمعه را از  یاستگذاریس

  یمجلس را برعهده داشت. تقو ی سن استیر ازدهم ی در مجلس  نیهمچن یاست. وبوده زین یاسالم یچهارم و پنجم مجلس شورا

ء  جمعه  امام،  قم  جیمسئول بساز دگر سمت های وی می توان به    .بر عهده دارد  زیسالمت کشور را ن نیریمجمع خ ی امنا أتیه استیر

 نیازدهمیتوانست در  یتقو اشاره کرد.    یدر وزارت جهاد کشاورز  هیفق  یول  ندهینماو    یاسالم  غاتیسازمان تبل  یفرهنگ  معاون،    شهرکرد



و  راناتیشم ،یتهران، ر هیاز حوزه انتخاب کمیو  ستیبه عنوان نفر ب ،یرا 307هزار و  753با کسب  یاسالم یانتخابات مجلس شورا

 اسالمشهر از استان تهران انتخاب گردد

 عضو   -هاجر چنارانی

 

در    او.  است  یشناسارشد جامعه   ی مدرک کارشناس  یدارا  ی واسالم  یمجلس شورا  ازدهمی  و  دهم   در دوره  روزهیو ف  شابوریمردم ن  ندهینماچنارانی  

تا قبل از دانشگاه در    شالتیاست. تحصو عراق کشته شده  رانیدر جنگ ا  یمتولد شد. پدر و  شابوریچناران بخش زبرخان در شهرستان ن  یروستا 

و    انی اصولگرا  ستیاز دو ل  کیچیدر ه  یهاجر چنارانه است.  برد   انیرا در دانشگاه الزهرا تهران به پا  یدانشگاه  التیتحصشده و      یسپر  شابورین

.  افتیراه    یاسالم  یبه دوره دهم مجلس شورا   روزهیو ف  شابوریمردم ن  رای  238٬711از مجموع    یرأ  75٬384اصالح طلبان قرار نداشت و با کسب  

 .مجلس شد  یخارج  استیو س  یمل  تیامن  ونیسیبه مجلس وارد کم  یابیاو پس از راه

 

 عضو   -احمد راستینه هفشجانی



 

انتخابات مجلس   نیازدهمیشهرکرد، بن و سامان در  ندهینما یداریبه جبهه پا کنزدیره چه هفشجان، در 1358زاده  ی،هفشجان نهیاحمد راست

سپاه چهارمحال و    یهمچون معاون بازرس  ییهات ی او در مسئول  نیاز ا  شیاست. پ  ازدهمیمجلس    یفرهنگ  ونیسیو عضو کم  یاسالم  یشورا

استان بود. سرهنگ پاسدار احمد    جیبس  یفناورو    تیمرکز رشد خالق  نیاستان و مسئول اول  یهادانشگاه   ییدانشجو  جیمسئول بس  ،یاریبخت

راستینه    است.داشته   ت یآباد( فعالشمس   زی هفشجان و طاقانک و ن  یمنطقه هفشجان )شهرها  یامام عل  هیناح   جیدر سمت فرمانده بس  نه،یراست

 ی دارد. اسیعلوم س  سانسیفوق لو    یاضیر  سانسیل

 

 عضو   -سید مهدی فرشادان

 



  ای دکتروی    است.  ارانیو کام  واندرهیسنندج، د  یهانتخاب  هاز حوز  یاسالم   یمجلس شورا   ازدهمیدهم و    هدور  هندینمافرشادان زاده سنندج و  

  ر ی مد  استان کردستان،  یستیکل بهز  ریمد  وان،ی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مر  سیرئبه    توانهای او می دارد. از دیگر سمت   یپزشک  یعموم

 اشاره کرد.   استان کردستان  یکل حوزه استاندار استاندار 

 

 عضو   -خواهسید علی یزدی 

 

شورای اسالمی، حوزه تهران، ریف  رای نماینده دوره یازدهم مجلس    394هزار و    742یزدی خواه سیاستمداری اصولگراست که توانسته با کسب  

 دارد و پیش از این مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران بوده است.   فناوریشمیرانات، اسالمشهر و پردیس شود. او دکترای مدیریت  

 

 عضو -محمد کعب امیر



 

شوش از    هیاز حوزه انتخاب  ،یرا  358ار و  هز  23با کسب    یاسالم  یانتخابات مجلس شورا   نیازدهمیدر    هتوانستکعب عمیر زاده خوزستان است و  

 او دکترای نفت دارد و کارمند شرکت نفت بوده است.    استان خوزستان انتخاب گردد.

 

 عضو   -محمدرضا مبلغی

 

 

کوهدشت و رومشکان در استان لرستان است. او توانست   هیاز حوزه انتخاب یاسالم یمجلس شورا ازدهمیدوره  ندهینما یمروجیمحمدرضا مبلغ

از    رای  62٬055برگزار شد با کسب    1398اسفند    2  خیکه در تار  یاسالم   یدوره انتخابات مجلس شورا   نیازدهمینفر ائتالف در    17با کمک  

 حوزه علمیه خرم آباد بوده است.   اش ریاستمعادل دکترای حوزوی دارد و سوابق اجرایی او    .ابدیبه مجلس راه    رای  113٬279مجموع  

 

 عضو   -سید مجتبی محفوظی



 

هزار و   21با کسب  یاسالم  یانتخابات مجلس شورا نیازدهمیتوانست در مجتبی محفوظی زاده قم است و دکترای زبان و ادبیات عرب دارد. او 

به مجلس به عنوان    یابیاز راه  شی پ  یمحفوظ  آبادان از استان خوزستان انتخاب گردد.  هیاز حوزه انتخاب  ،یرا  231هزار و    70از مجموع    یرا  402

 . کردی م  یریگیپ  ییرا در سطوح باال  یمستشار   یهات یو عراق مامور  هیها در سوراز سپاه پاسداران سال   یعضو 

 

 عضو   -جلیل مختار

 

  آبادان   دوم  نفر   عنوان  به  آرا  کل  درصد  ٪26٫06معادل    یرا   25٬412با کسب    رای  97٬524توانست از مجموع  در آبادان    1353جلیل مختار متولد  

 ون یسیکم  یو سخنگو  سهیرئ  ئتیعضو ه  ران،یا  یاسالم  یالمجالس جمهور   نیب  ییاجرا  ئتیه  ریدر حال حاضر دب  یکند. و  داپی  راه  مجلس  به

آبادان،   یستیسازمان بهز استیدر گذشته ر یکشور. و  یادار یعال یدر شورا  یاسالم یرا ناظر اول مجلس شو ،یاسالم  یمجلس شورا یاجتماع

. او دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی، گرایش اقتصاد و  استشهر آبادان و مدرس دانشگاه را در پرونده خود داشته   یدو دوره شورا   تیعضو

 توسعه است. 

 

 عضو   -حسین میرزایی



 

 2  خیکه در تاراست    یاسالم  یدوره مجلس شورا  نیازدهمیمنتخب مردم اصفهان و ورزنه در    ندهینمادر اصفهان،    1353حسین میرزایی  زاده  

  ی به مجلس شورا  ه،یحوزه انتخاب  نیاز ا  گرید  ندهینما  4اصفهان و ورزنه ، به همراه    هیاز حوزه انتخاب  ،یرا  370هزار و    163، با کسب  1398اسفند  

  ه ی درخشان حوزه علم  یاصفهان و مدرسه استعدادها   نیحس  رزایم  هیمدرسه علم  تیریو مد  یبه طراح  توانیم  شانیاز سوابق ا  .افتیراه    یسالما

و تاکنون    پردازندیم  یو طب  یمشاوره ا  یهات ی مؤسسه به فعال  نیاست که در ا  90انشاء در سال    یمؤسسه فرهنگ  سیتأس  نیاشاره کرد و همچن

 تحصیالت وی نیز مهندسی عمران و سطح عالی حوزه است.   اند.داده   ماتهزار نفر خد  60از    شیبه ب

 

 عضو   -جواد نیک بین

 



ماخوذه    یرأ   696هزار و    126از مجموع    یرا  487هزار و    29با کسب    یاسالم  یانتخابات مجلس شورا   نی ازدهمیدر  نیک بین زاده کوهسرخ  

او    بهارستان شد.  یراه  نیب  کی.جواد ندیانتخاب گرد  یآباد از استان خراسان رضو   لیکاشمر ، کوهسرخ ، بردسکن و خل  هیاز حوزه انتخاب  ح،یصح

 که تحصیالت حوزوی دارد پیش از این سرپرست حوزه علمیه کاشمر بوده است. 

 


