پیوست ()2
اعضای کمیته وفاق جایگزین
هیأت امناء:

اعضای ستاد مرکزی انتخابات
آبان سال :94

-1دکتر حسن فریداعلم

-1دکتر پرویز نورپناه

-2دکتر پرویز نورپناه

-2مهندس مرتضي قضات

-11خشایار خازن

-3دکتر ایرج شریفي آل آقا

-3مهندس لطف اله مکرمي
(دبیر ستاد)

-12خلیل الرحمن خلیلي
پوررودی

-4دکتر رضا مکنون

-4دکتر سیدحمید فتحي

-13حمید خوانین زاده

-35مسعود صبائي

-5مهندس محمد سعیدی
کیا

-5دکتر سیدمحمود رضائي

-14فاطمه داداشیان

-36آرمان صداقتي

-6مهندس لطف اله مکرمي

اعضای هیأت رئیسه مجمع
عمومي آبان : 94

-15سیدرضا دلبری

-37سینا صفایي

-7مهندس محمدمهدی
فنایي

-1مهندس امیر دادخواه
(رئیس)

-16باقر ذهبیون

-38جعفر صفری سنجاني

اعضای ستاد مرکزی انتخابات آذر
سال :97

-8مهندس جعفر صفری

-2مهندس علي اصغر گلسرخي

-17مریم ذوقي

-39علي عزیزی

-1مهندس سیدحسن شفتي
(رئیس)

-9دکتر محمدرضا رازفر

-2مهندس مرتضي قضات

-18محمدرضا رازفر

-40حسن فریداعلم

-2دکتر محمدعلي صادقي

-10دکتر رضا صراف شیرازی

-3مهندس سیاوش سمیعي

-19ابراهیم رحماني

-41محمدمهدی فنایي

-3دکتر رضا مکنون

-11دکتر فاطمه داداشیان

-4مهندس انوشیروان بجنود

-20الناز رحیمي چطری

-42سیدحامد قنادپور

-4دکتر مسعود صبایي

-12مهندس محمدحسین
واقف زاده

-5دکتر رضا مکنون

-21ایرج رهبر

-43محمدرضا کامراني

 -13دکتر علي اصغر صباغ
الواني

اعضای شورای مرکزی  ،بازرسین و هیأت
-22محمد فاضل روحبخش
مدیره (دوره پنجم جامعه)

-9علي حاجي زاده مقدم

-31عباس شعری مقدم

-53هاشم یکه زارع

-10علي اصغر حمزه گودرزی

-32سیدحسن شفتي

اعضای ستاد مرکزی انتخابات آذر
سال 97

-33عباس شیخ

-1دکتر پرویز نورپناه

-2مهندس علي اصغر گلسرخي
-34حمیدرضا صالحي سلمي
(دبیر ستاد)

-44محمد گزمه کمکي

-14مهندس سیدرضا دلبری

-1حامد ابراهیمي

-23سید روزبه ریاضي مقدم

-45هادی لطفي

-15مهندس هادی لطفي

-2سید حامد ابوطالبي

-24حامد ساجدی

-46سید احمد معتمدی

-16مهندس سیده مهرناز
سادات اخوی

-3کیوان انصاری

-25سیده مهرناز سادات اخوی

-47عبدالحمید ملک

-17مهندس علي فرخي

-4امید بنایي

-26محمد سعیدی کیا

-48لیال میوه ای

-18مهندس سیدروزبه
ریاضي مقدم

-5فرشاد پازوکي

-27عاطفه سلوک

-49نقي نوروزیان

-19مهندس خلیل الرحمن
خلیلي پور

-6محمدمهدی تابع قانون

-28سیدمحسن سیدین

-50محمدحسین واقف زاده

-7مجید جالل زاده فرد

-29ایرج شریفي آل آقا

-51مصطفي وحید

-8فرزانه جمعي

-30مریم شعباني

-52جاوید هوتن

-3مهندس عبدالعظیم گلچین
-4دکتر سیدحمید فتحي
-5دکتر سیدمحمود رضائي

 -5مهندس شیرین فرزانگان

