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  کانون مهدویت
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    70  غازانحدیثه   1
 اصلی    50  صادقیاکبر   2
 اصلی    45  حبیبیفهیمه   3
 اصلی    44  عبدالهیاحمد   4
 اصلی    44  احمديامیررضا   5
 علی البدل    36  خانیعبدي رسول   6

 علی البدل    23  طباطباییهدي   7

  قرآن و عترتکانون 
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    38  مهدي پاشازاده  1
 اصلی    29  مهدي حبیبی  2
 اصلی    21  کوثر سلطانی  3
 اصلی    20  رضا قلعه اي  4
 اصلی    14  مجتبی حبیبی  5
 علی البدل    9  غالمرضا یوسفی  6

 علی البدل    8  مهدیه دهقان  7

  کانون اهل بیت
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    60  علیرضا یعقوبی  1
 اصلی    47  سمانه ساکی  2
 اصلی    45  مهدي قلی زاده  3
 اصلی    43  سیدمحمدصادق میرمحمدي  4
     39  شهریار بابایی  5

 علی البدل    39  نفیسه مشکانی  6

 علی البدل    30  مهدي توکلی  7



 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  کانون حجاب و عفاف
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    47  مائده حسین آباد  1
 اصلی    38  نرجس فعله کارظریف  2
 اصلی    33  زینب خاکدامن  3
 اصلی    33  زهرا عیوضی  4
     32  سعادت خانیمحدثه   5

 علی البدل    32  زهرا طهماسبی  6

 علی البدل    23  عاطفه کاوه  7

  کانون شاهد و ایثارگر
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    20  محمدمهدي رنجبر  1
 اصلی    18  مجتبی جمالی تبار  2
 اصلی    17  رضا ابوالقاسمیان  3
 اصلی    17  حسین نجمی  4
 اصلی    13  محمدمهدي الهی پور  5

  کانون رسانه
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    59  عرفان عباسی  1
 اصلی    46  محدثه حیدري  2
 اصلی    39  محمدحسین سلیمی  3
 اصلی    34  محمدمهدي رضوي  4
 اصلی    25  امیرحسین عبدي بوسجین  5

  کانون موسیقی
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    15  مسعود رحیمی  1
 اصلی    13  محمد صابري  2
 اصلی    12  بنیامین اثیمی  3
 اصلی    9  سیدرضا میرآشتیانی  4
 علی البدل    7  مهدیه غیاث آبادي  5

 علی البدل    4  محمد محبعلی  6



 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  
                  

  کانون شعر و ادب
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  خانوادگینام و نام   ردیف
 اصلی    23  احسان ذبیعی بیدگلی  1
 اصلی    16  مهسا فراهانی  2
 اصلی    11  نفیسه زمانی  3
 اصلی    8  علی موالیی  4
 اصلی    6  امین احمدي  5
 علی البدل    3  امیرصدرا جعفري خباز  6

 علی البدل    3  علی حسنی  7

  هالل احمرکانون 
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام خانوادگینام و   ردیف
 اصلی    67  مرتضوينسرین   1
 اصلی    64  بدیعیفاطمه   2
 اصلی    61  فتوحیمرتضی   3
 اصلی    56  محمديامیرحسین   4
 اصلی    50  خلج  وفاییساالر   5
 علی البدل    37  ابراهیمیمحمدرضا امیر  6

 علی البدل    23  زاده  اسديآذین   7

  همیاران سالمتکانون 
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    68  غزاله سلیمی  1
 اصلی    49  نسترن مرتضوي  2
 اصلی    46  علی رضایی  3
 اصلی    45  ورکیفاطمه   4
 اصلی    41  ثانیمحمدحسین   5


