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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴ ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هر ده سال یک بار با در نظر گرفتن 
عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
میتواند اضافه شود. با توجه به اینکه آخرین افزایش در سال۱۳۷۸ بوده است، تا انتخابات بعدی (۱۳۹۹ ) این تعداد 
میتواند به چهل نفر برسد. به دنبال مشورت با مجامع استانی و براساس الیحه قبلی دولت، پیشنهادهای کارشناسی 
حوزههای مختلف و بررسیهای انجام شده، با درنظرگرفتن سیاستهای کلی انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری و 

مسائل جغرافیایی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی طرح زیر پیشنهاد می شود.

نظر به عدم وصول آخرین جمعبندی برخی از مجامع استانی(از جمله یک نفر از خراسان رضوی، یک نفر از 
سیستان و بلوچستان، کردستان، گیالن و مازندران) تعداد کمتری پیشبینی شده است که در کمیسیون مربوطه تکمیل 

میگردد

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - رضا آریان پور - مجید نصیرائی - رضا حاجی پور - جبار کوچکی نژادارم 
ساداتی - احمدحسین فالحی همدان - جلیل مختار - سیدجواد ساداتی نژاد - بهزاد رحیمی - مهدی 
عسگری - هادی بیگی نژاد - علی اکبر بسطامی - نصراله پژمان فر - صدیف بدری - علی خضریان - 
احمد محرم زاده یخفروزان - محمدمهدی فروردین - علی جدی - رحیم زارع - سیدکاظم دلخوش 
اباتری - منصور شکرالهی - سیدمهدی فرشادان - فاطمه محمدبیگی - حسین رئیسی - جعفر راستی - 
هاجر چنارانی - موسی احمدی - علی علیزاده مراغه - حسن نوروزی - عبداله ایزدپناه - محمدتقی 
نقدعلی - روح اله نجابت - حبیب آقاجری - رضا تقی پورانوری - محمدمهدی زاهدی - جواد نیک 
بین - یعقوب رضازاده - احمد راستینه هفشجانی - امانقلیچ شادمهر - یحیی ابراهیمی - رسول فرخی 

میکال 
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عنوان طرح:
 طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها

تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی از دویست و نود نفر به سیصد و سی نفر افزایش می یابد و تعداد حوزه 
های انتخابیه به شرح زیر اصالح می شود:

 

استان آذربایجان شرقی :

الف-

با افزایش یک نماینده، حوزه جدید آذرشهر شامل: آذرشهر، شهرگوگان، شهر ممقان و شهر تیمورلو و بخش 
حومه، بخش ممقان و بخش گوگان با یک نماینده ایجاد میشود.

ب-

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر، تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش مییابد.

پ-

شهرستان هریس از حوزه انتخابیه اهر و هریس منتزع و به حوزه انتخابیه تبریز و اسکو الحاق میشود.

- استان آذربایجان غربی :

با افزایش یک نماینده و با التزاع چایپاره از حوزه خوی و چایپاره و انتزاع چالدران از حوزه ماکو و چالدران، 
حوزه انتخابیه جدید چایپاره و چالدران، شامل: شهرستان چایپاره ( شهرقره، ضیاءالدین، بخش مرکزی و بخش 
حاجیالر) و شهرستان چالدران ( شهرهای سیه چشمه و آواجیق و بخش مرکزی و بخش دستک ) تشکیل می شود.

استان اصفهان:

الف-

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه  انتخابیه زیر تقسیم میشود:
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حوزه انتخابیه کاشان و بخش نیاسر شامل: شهر کاشان- بخش مرکزی- بخش برزک- بخش نیاسر به مرکزیت 
شهر کاشان با یک نماینده

حوزه انتخابیه آران و بیدگل شامل: شهر آران و بیدگل- بخش مرکزی- بخش کویرات به مرکزیت شهر آران و 
بیدگل با یک نماینده

ب-

با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه جدید شرق اصفهان، با انتزاع بخشهای (جرقویه علیا، جرقویه سفلی،جلگه، 
بنرود و کوهپایه) از حوزه انتخابیه اصفهان، تشکیل میشود.

 

استان اردبیل:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تعداد نمایندگان این حوزه به چهار نفر 
افزایش مییابد.

 

استان البرز:

با اضافه شدن دو نماینده به حوزه انتخابیه کرج شامل: شهرستانهای کرج، فردیس و اشتهارد تعداد نمایندگان این 
حوزه به چهار نفر  افزایش مییابد.

 

استان ایالم:

با اضافه شدن یک نماینده و انتزاع شهرستان (سیروان) از حوزه انتخابیه ایالم، ملکشاهی، مهران، ایوان و چرداول 
و الحاق  آن به حوزه انتخابیه دهلران، درهشهر و آبدانان، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه دهلران، درهشهر، آبدانان، 

بدره و سیروان به دو نفر افزایش مییابد.

 

استان بوشهر:
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با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم میشود:

الف-

حوزه انتخابیه »بوشهر« شامل: شهر بوشهر و بخشهای مرکزی و خارک به مرکزیت شهر بوشهر با یک نماینده

ب-

حوزه انتخابیه گناوه و دیلم متشکل از شهرستان گناوه شامل: شهر بندر گناوه، بخشهای مرکزی و ریگ و شهرستان 
دیلم شامل: شهر بندر دیلم، بخشهای مرکزی و امام حسن به مرکزیت شهر بندر گناوه با یک نماینده

 

استان تهران:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه »شهریار، قدس و مالرد« تعداد نمایندگان این حوزه به دو نماینده 
افزایش پیدا میکند.

 

استان چهارمحال و بختیاری:

الف-

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان، این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم میشود:

حوزه انتخابیه شهرکرد متشکل از شهرستان شهرکرد و بخشهای مرکزی، فرخشهر و الوان  )

حوزه انتخابیه بن و سامان، متشکل از شهرستان بن و بخشهای مرکزی و شیدا و شهرستان سامان و بخشهای مرکزی 
و زایندهرود

ب-

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ  و کیار این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم میشود:

حوزه انتخابیه اردل و کیار: متشکل از شهرستان اردل شامل: شهر اردل- بخشهای مرکزی- بخش میانکوه و 
شهرستان کیار شامل: شهر شلمزار- بخش مرکزی- بخش ناغان به مرکزیت شهر اردل با یک نماینده
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حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ: متشکل از شهرستانهای فارسان شامل: شهر فارسان- بخش مرکزی- بخش 
باباحیدر- بخش جونقان و شهرستان کوهرنگ شامل: شهر چلگرد- بخش مرکزی- بخش بازفت- بخش دوآب 

صمصامی به مرکزیت شهر فارسان با یک نماینده

 

استان خراسان جنوبی:

الف-

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم میشود:

حوزه انتخابیه فردوس و سرایان متشکل از شهرستانهای فردوس شامل: شهر فردوس- بخش مرکزی و شهرستان 
سرایان شامل: شهر سرایان-

بخش آبیک- بخش سه قلعه به مرکزیت شهر فردوس با یک نماینده  ) 

حوزه انتخابیه طبس و بشرویه متشکل از شهرستان طبس شامل: شهر طبس- بخش مرکزی- بخش دستگردان- 
بخش دیهوک و شهرستان بشرویه شامل: شهر بشرویه- بخش مرکزی- بخش ارسک- به مرکزیت شهر طبس با 

یک نماینده

ب-

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه بهشرح زیر اصالح میشود:

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه متشکل از شهرستان نهبندان شامل: شهر نهبندان - بخش مرکزی- بخش شوسف 
و شهرستان سربیشه شامل: شهر سربیشه- بخش مرکزی- بخش مود به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده

 

استان خراسان رضوی:

الف-

شهرکالت تابع استان خراسان رضوی از حوزه انتخابیه مشهد و کالت منتزع و به حوزه انتخابیه درگز ملحق شود.

ب-
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بخشهای احمدآباد و رضویه از حوزه فریمان و سرخس منتزع و به حوزه انتخابیه مشهد ملحق میشود.

پ-

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه شهرستان مشهد تعداد نمایندگان این حوزه به شش نفر افزایش یابد.

 

استان خراسان شمالی:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بجنورد، مانه، سملقان، گرمه و جاجرم این حوزه به دو حوزه مستقل زیر 
تقسیم میشود:

الف-

حوزه انتخابیه بجنورد شامل: شهر بجنورد - بخش مرکزی- بخش گرمخان- شهرستان راز و جرگالن به مرکزیت 
شهر بجنورد با دو نماینده

ب-

حوزه انتخابیه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشکل از شهرستان های مانه و سملقان شامل: شهر آشخانه– بخش 
مرکزی- بخش مانه– بخش سملقان، جاجرم شامل: شهر جاجرم- بخش مرکزی- بخش جلگه سنخواست- بخش 

جلگه شوفان و گرمه شامل: شهر گرمه بخش مرکزی، به مرکزیت شهر آشخانه با یک نماینده

 

استان خوزستان:

الف-

شهرستان باغملک از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک و شهرستان هفتگل از حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، اللی، 
هفتگل و اندیکا منتزع میشود و با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه جدید باغملک و هفتگل متشکل از شهرستان 
باغملک شامل: شهر باغملک- بخشهای مرکزی- صیدون- میداود و شهرستان هفتگل شامل: شهر هفتگل و 

بخشهای مرکزی و ریقوه به مرکزیت شهر باغملک ایجاد میشود.

ب-
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با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی به دو حوزه انتخابیه بهشرح زیر 
تقسیم میشود:

حوزه انتخابیه ماهشهر و بندر امام خمینی با یک نماینده

حوزه انتخابیه امیدیه و هندیجان یا یک نماینده

 

استان زنجان:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه زنجان و طارم، تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش مییابد.

 

استان سیستان و بلوچستان:

الف-

شهرستان فنوج و بخشهای الشار و بنت، تابع شهرستان نیکشهر از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز و دلگان منتزع و 
به حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهر و کنارک الحاق میشود.

ب-

بخش آشار تابع شهرستان مهرستان از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز و دلگان منتزع و به حوزه انتخابیه سراوان، 
سیب و سوران مهرستان ملحق میشود.

پ-

با افزایش یک نماینده، حوزه جدید نیکشهر و سرباز متشکل از شهرستانهای نیکشهر شامل: شهر نیکشهر- بخش 
مرکزی- شهرستان قصرقند- بخش بنت- شهرستان فنوج- بخش الشار و شهرستان سرباز شامل: شهر راسک- 

بخش مرکزی- بخش سرباز- بخش پیشین- بخش پارود به مرکزیت شهر نیکشهر با یک نماینده ایجاد میشود.

 

استان فارس:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه شیراز، تعداد نمایندگان این حوزه به پنج نفر افزایش مییابد.
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استان قزوین:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش 
مییابد.

 

استان کرمان:

الف-

با اضافه شدن یک نماینده و انتزاع شهرستان بردسیر از حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر و الحاق به حوزه انتخابیه 
کرمان و راور، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمان، راور و بردسیر به سه نفر افزایش مییابد.

ب-

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعهگنج و فاریاب تعداد نمایندگان 
این حوزه به دو نفر افزایش مییابد.

 

استان کرمانشاه:

شهرستان هرسین از حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و صحنه منتزع و به حوزه انتخابیه کرمانشاه الحاق شده و با 
اضافه شدن یک نماینده، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمانشاه و هرسین به چهار نفر افزایش مییابد.

 

استان گلستان:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه مینودشت این حوزه به دو حوزه مستقل به شرح زیر تفکیک میشود:

الف-

حوزه انتخابیه مینودشت و گالیکش به مرکزیت مینودشت شامل: شهرستانهای مینودشت و گالیکش با یک نماینده

www.dotic.ir

http://dotic.ir


11

ب-

حوزه انتخابیه کالله و مراوهتپه  با یک نماینده

 

استان لرستان:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه سلسله و دلفان این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم میشود:

الف-

حوزه انتخابیه سلسله و بخش مرکزی با یک نماینده

ب-

حوزه انتخابیه دلفان و بخش مرکزی با یک نماینده

 

استان مرکزی:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب، تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش 
مییابد.

 

استان هرمزگان:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه میناب و رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد تعداد نمایندگان این حوزه 
به دو نماینده افزایش مییابد.

 

استان همدان:

الف-

حوزه انتخابیه بهار شامل: شهر بهار و بخشهای مرکزی، صالحآباد و اللهجین به مرکزیت شهر بهار با یک نماینده
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ب- 

حوزه انتخابیه کبودرآهنگ شامل: شهرکبودرآهنگ و بخشهای مرکزی ،گل تپه و شیرین سو به مرکزیت شهر 
کبودرآهنگ با یک نماینده 

 

استان یزد:

با افزایش ۲ نماینده به استان یزد و همچنین منتزع شدن شهرستان های ابرکوه ، خاتم از حوزه انتخابیه مهریز ابرکوه 
بافق بهاباد و خاتم  حوزه های انتخابیه استان به صورت زیر تقسیم میشود:

الف-

حوزه انتخابیه یزد و صدوق با دو نماینده

ب-

حوزه انتخابیه بهاباد، بافق و مهریز با یک نماینده

ج-

حوزه انتخابیه تفت و میبد با یک نماینده

د-

حوزه انتخابیه اردکان با یک نماینده

ه-

حوزه انتخابیه ابرکوه و خاتم و مروست با یک نماینده

تبصره 

وزارت کشور فهرست اسامی استانها و حوزه های انتخابیه آنها و مرکزیت حوزههایی را که در این قانون تعیین 
نشده است براساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه انتخابیه هر استان، تنظیم و اعالم میکند.
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تبصره 

این قانون از یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی الزم االجراء است.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح  طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها 

تقدیم می شود.

معاون قوانین

www.dotic.ir

http://dotic.ir


15

نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی 
مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین الزم است این 
طرح در قالب اصالح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی مصوب۱۳۶۶/۱/۳۰ که دارای ارتباط 

اصلی با موضوع این طرح است، تنظیم شود. همچنین عبارت مادهواحده در انتهای عنوان زائد است و باید حذف گردد. 

۲- تبصره ۲ طرح که در انتهای متن آمده قابلیت اجراء ندارد. پیشنهاد میشود عبارت دوره یازدهم به دوره دوازدهم اصالح 
گردد. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


18

نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی مصوب: ۱۳۶۶/۰۱/۳۰

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اصالح جدول حوزه های انتخابیه مصوب: ۱۳۷۴/۰۹/۲۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوری در محدوده حوزه های انتخاباتی مصوب: ۱۳۷۰/۱۰/۱۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها مصوب: ۱۳۷۸/۰۸/۱۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اصالح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی مصوب: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: -فصل ششم-مبحث اول - مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل شصت و چهارم**-فصل 
ششم-مبحث اول - مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل شصت و چهارم-استفساریه
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