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 ها کمیسیون شده تائید جلسات دستور

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
 کمیسیون

 اصلی/فرعی
 خاص هاي کمیسیون -الف

 مجلس داخلی نامه آیین کمیسیون -1
 یکشنبه

1399/09/02 
 با اسالمی شوراي مجلس داخلی نامه آئین قانون 38ماده به تبصره یک الحاق فوریتی دو طرح به رسیدگی 14:00 تا 13:00

 مدعوین و کارشناسان حضور
---- 

 شنبه سه
1399/09/04 

 حضور با 75ثبت نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت قانون از موادي الحاق و اصالح طرح به رسیدگی 07:45 تا 06:30
 اسالمی شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز کارشناسان و کمیته رئیس

---- 

 چهارشنبه
1399/09/05 

 با 75ثبت نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت قانون از موادي الحاق و اصالح طرح به رسیدگی ادامه 07:45 تا 06:30
 اسالمی شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز کارشناسان و کمیته رئیس حضور

---- 

 نود اصل کمیسیون -2

  یکشنبه
1399/09/02 

 ---- کمیسیون رئیسه هیات نشست 16:00 تا 14:00
 فرعی نود اصل در 'دولتی هاي بنگاه واگذاري فرایند بخشی انتظام طرح' طرح/الیحه بررسی 18:00 تا 16:00

  شنبه سه
1399/09/04 

 ---- کمیسیون رئیسه هیات نشست 16:00 تا 14:00
 ----  کمیسیون گانه پنج هاي کمیته نشست 18:00 تا 16:00

 اساسی قانون 44 اصل اجراي بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -3

  یکشنبه
1399/09/02 

 ----  ) 109 ثبت شماره (فرعی خصوصی -عمومی مشارکت الیحه بررسی ادامه 17:00 تا 16:00
 ----  دولتی) غیر (بخش برق نیروگاههاي کنندگان تولید مشکالت بررسی 18:00 تا 17:00

  دوشنبه
1399/09/03 

 تجارت، و معدن صنعت وزارت باحضور تولید موانع رفع و تسهیل ستاد عملکرد بررسی و گزارش ارائه 09:00 تا 08:00
 اسالمی شوراي مجلس مرکزپژوهشهاي و کشور محاسبات دیوان ایران، اتاق کشور، وزارت مرکزي، بانک

---- 

 توسعه ششم برنامه قانون )46( ماده (لف) بند اجراي از تجارت و معدن ، صنعت وزارت عملکرد بررسی 10:00 تا 09:00
  اسالمی شوراي مجلس مرکزپژوهشهاي محاسبات، دیوان تجارت، و معدن صنعت وزارت کشور

---- 

 کارگروه:

  شنبه سه
1399/09/04 

 18:00 تا 16:00

 بررسی - قانون با آن تطبیق و توجیحات ارزیابی واگذاري، لیست از شده خارج هايبنگاه بررسی ادامه
 وزارت باحضور: )190 ثبت شماره (اصلی دولتی هاي بنگاه واگذاري فرایند بخشی انتظام طرح

 تمحاسبا دیوان نیرو، وزارت سازي) خصوصی سازمان و اقتصادي (معاونت دارایی و اموراقتصادي
  اسالمی شوراي مجلس مرکزپژوهشهاي و کشور

---- 

 ----  کشور سیمان صنعت مشکالت بررسی 20:00 تا 18:00
 تخصصی هاي کمیسیون -ب

  دارد اصالحیه فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون -1
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

 اجتماعی کمیسیون -2

  یکشنبه
1399/09/02 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت 14:00 تا 13:50

 خصوص در عملکرد گزارش استماع منظور به اجتماعی تامین سازمان محترم مدیرعامل از دعوت 14:30 تا 14:00
 بیکاري بیمه موضوع در آمده بعمل اقدامات

---- 

 ---- (اصلی) 57 ثبت -منافع تعارض مدیریت طرح بررسی ادامه 16:00 تا 14:30
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  شنبه سه
1399/09/04 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت 14:15 تا 14:00
 ---- منافع تعارض مدیریت طرح بررسی ادامه 15:45 تا 14:15

 و اجتماعی اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون 112 ماده (ج) بند استفساریه بررسی ادامه 16:00 تا 15:45
 ایران اسالمی جمهوري فرهنگی

---- 

 اجتماعی هاي آسیب
 دوشنبه

1399/09/03 
 ---- نشینی حاشیه خصوص در اجتماعی هاي آسیب کمیته جلسه 17:00 تا 15:00

 استخدامی و اداري

  دوشنبه
1399/09/03 

 کمیسیون در 'غیردولتی عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر طرح' طرح/الیحه بررسی 12:00 تا 10:00
 اجتماعی

 اصلی

 اصلی اجتماعی کمیسیون در 'ها شهرداري استخدامی الیحه' طرح/الیحه بررسی 15:00 تا 13:00
 کار روابط و کارآفرینی اشتغال،

 دوشنبه
1399/09/03 

 کمیسیون در 'اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اختیارات و وظایف تعیین الیحه' طرح/الیحه بررسی 10:00 تا 08:00
 اجتماعی

 اصلی

 اقتصادي کمیسیون -3

  یکشنبه
1399/09/02 

 15:00 تا 14:00
 منطقه سازمان عملکرد ب) قشم آزاد منطقه عملکرد الف) از: تفحص و تحقیق هیأت اعضاي انتخاب
 نحوه ت) خصوصی بخش به باختر پتروشیمی هلدینگ واگذاري نحوه پ) اروند صنعتی و تجاري

 بهارستان شهرستان گلستان شهر شاهوي شهید انبارهاي واگذاري
---- 

 و پولشویی با مرتبط قانونی احکام اجراي نحوه خصوص در اقتصادي کمیسیون نظارتی گزارش بررسی 16:00 تا 15:00
  مجلس) داخلی نامه آیین 45 ماده (موضوع ریال حکمرانی

---- 

 دوشنبه
1399/09/03 

 ---- ارزي حوزه هاي نابسامانی کنترل راهکارهاي و نوسانات بررسی ادامه جهت ارزي کارگروه جلسه 16:00 تا 14:00

  شنبه سه
1399/09/04 

 ---- ایران اسالمی جمهوري بهادار اوراق قانون از موادي اصالح طرح کلیات بررسی 15:30 تا 14:00

 کمیسیون در 'خزر ساحلی دولتهاي بین تجاري و اقتصادي همکاري موافقتنامه الیحه' طرح/الیحه بررسی 16:00 تا 15:30
 اقتصادي

 اصلی

 ارزیابی استانداردسازي، ايمنطقه مؤسسه اساسنامه )10-1-4-5( بند اصالحی پروتکل الیحه بررسی 16:30 تا 16:00
 اقتصادي کمیسیون در 'اقتصادي(ریسکام) همکاري سازمان شناسیاندازه و صالحیت تأیید انطباق،

---- 

 چهارشنبه
1399/09/05 

 ---- لوایح و طرحها به رسیدگی نحوه و روز اخبار بررسی خصوص در کمیسیون رئیسه هیأت جلسه 13:00 تا 12:00

 بانکی و پولی

  دوشنبه
1399/09/03 

 قانون از موادي (اصالح ریال حکمرانی طرح کارشناسی بررسی براي بانکی و پولی کارگروه جلسه 12:00 تا 10:00
  پولشویی) با مبارزه

---- 

 قانون از موادي (اصالح ریال حکمرانی طرح کارشناسی بررسی براي بانکی و پولی کارگروه جلسه 16:00 تا 13:30
 پولشویی) با مبارزه

---- 

 چهارشنبه
1399/09/05 

 قانون از موادي (اصالح ریال حکمرانی طرح کارشناسی بررسی براي بانکی و پولی کارگروه جلسه 16:00 تا 13:30
  پولشویی) با مبارزه

---- 

 مالیاتی
 دوشنبه

1399/09/03 
 ---- سرمایه عایدي بر مالیات طرح کارشناسی بررسی براي مالیاتی کارگروه جلسه 10:00 تا 08:00
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 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4

  یکشنبه
1399/09/02 

 ----  اخبار آخرین بر مروري 13:40 تا 13:30
 ---- ها تحریم لغو براي راهبردي اقدام طرح بررسی ادامه 15:30 تا 13:40

  شنبه سه
1399/09/04 

 ----  اخبار آخرین بر مروري 13:40 تا 13:30
 ---- غیرعامل پدافند سازمان تشکیل طرح نهایی بندي جمع 14:10 تا 13:40

 ستاد رئیس و کننده هماهنگ محترم معاون سیاري دریادار امیر حضور با منطقه امنیتی تحوالت بررسی 15:30 تا 14:10
  ایشان محترم معاونین همراه به ایران اسالمی جمهوري ارتش

---- 

 چهارشنبه
1399/09/05 

 ---- ها کمیته محترم روساي و رئیسه هیئت محترم اعضاي نشست 08:00 تا 06:30

 دفاعی
 دوشنبه

1399/09/03 
 ---- ربط ذي محترم مسئوالن حضور با وظیفه نظام قانون بر مروري و بررسی ادامه 10:30 تا 08:30

 مرز
 یکشنبه

1399/09/02 
 مسئوالن حضور با ارمنستان جمهوري و آذربایجان جمهوري کشورهاي تحوالت و اخبار آخرین بررسی 17:30 تا 15:30

 مرز) و خارجی روابط دفاعی، امنیت، هاي کمیته مشارکت ربط(با ذي محترم
---- 

  شنبه سه
1399/09/04 

 بررسی خصوص در آبادان شریف مردم محترم نماینده مولوي سیدمحمد آقاي جناب گزارش استماع 16:00 تا 15:30
  اروندکنار بخش و آبادان شهرستان مرزي وضعیت آخرین

---- 

 ---- ربط ذي محترم مسئوالن حضور با کشور غربی شمال مرزهاي با مرتبط تحوالت و اخبار آخرین بررسی 17:30 تا 16:00
 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5

 یکشنبه
1399/09/02 

 15:00 تا 13:00
 از شده (اعاده سیاسی گروههاي و احزاب فعالیت نحوه قانون )10( و )1مواد( اصالح طرح بررسی
 هاي دستگاه و پژوهشها مرکز نگهبان، شوراي محترم نماینده حضور با )23ثبت شماره-نگهبان شوراي
 ربط ذي اجرایی

 اصلی

  شنبه سه
1399/09/04 

 از شده اعاده - 29 ثبت - (اصلی اسالمی شوراي مجلس انتخابات قانون از موادي اصالح طرح بررسی 15:00 تا 13:00
 اجرایی هاي دستگاه و پژوهشها مرکز نگهبان، شوراي محترم نماینده حضور با نگهبان) شوراي

 اصلی

 حضور با خوزستان استانداري خصوص در مجلس داخلی نامه آیین )234( ماده درخواست بررسی ادامه 15:15 تا 15:00
 مولوي) محمد سید آقاي (جناب متقاضی نماینده

---- 

 نهاد مردم هاي سازمان و صنفی هاي تشکل کمیته
 دوشنبه

1399/09/03 
 ---- دولتی) (غیر نهاد مردم هاي سازمان فعالیت و تاسیس بر ناظر لوایح و ها طرح قوانین، بررسی 15:00 تا 13:00

 انرژي کمیسیون -6

  یکشنبه
1399/09/02 

 ---- جنوبی پارس نفتی هاي الیه توسعه وضعیت آخرین بررسی 14:30 تا 13:30

 در ضروري اقدامات بینی پیش و تابعه شرکتهاي و نیرو وزارت 1399 سال بودجه قانون عملکرد بررسی 16:00 تا 14:30
 وزارتخانه این 1400 سال بودجه الیحه

---- 

  دوشنبه
1399/09/03 

 ---- اي هسته برق به کشور نیاز بینی پیش براي گرفته صورت اقدامات بررسی 12:00 تا 11:00
 ---- جاري سال زمستان براي کشور گاز و مایع سوخت تأمین وضعیت آخرین بررسی 15:00 تا 13:00

  شنبه سه
1399/09/04 

 ---- انرژي کمیسیون رئیسه هیئت جلسه 07:45 تا 07:00

 اولویت تحقق اجرایی برنامه درخصوص کمیسیون محترم عضو نژاد، محمد آقاي جناب گزارش ارائه 14:30 تا 13:30
 برق صنعت حوزه در ایشان به کمیسیون شده محول هاي

---- 
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 در ضروري اقدامات بینی پیش و تابعه شرکتهاي و نفت وزارت 1399 سال بودجه قانون عملکرد بررسی 16:00 تا 14:30
 وزارتخانه این 1400 سال بودجه الیحه

---- 

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7

  یکشنبه
1399/09/02 

 ---- مجلس رئیسه هیات با مشترك جلسه در اسالمی شوراي مجلس 1400 سال پیشنهادي بودجه به رسیدگی 14:30 تا 13:30

 از شده پرورش(اعاده و آموزش وزارت پشتیبانی و اداري مالی، مقررات از برخی تنظیم طرح به رسیدگی 15:00 تا 14:30
 نگهبان) محترم شوراي

---- 

 ---- محاسبات دیوان قانون اصالح طرح به رسیدگی 15:30 تا 15:00
 شنبه سه
1399/09/04 

 و بانکها دولتی، شرکتهاي 1400 سال پیشنهادي و سالجاري بودجه وضعیت و عملکرد بررسی و بحث 15:30 تا 13:30
 دولت به وابسته انتفاعی موسسات

---- 

 کمیسیون رئیسه هیات
 شنبه سه
1399/09/04 

 ---- کمیسیون رئیسه هیات جلسه 13:30 تا 13:00

 درمان و بهداشت کمیسیون -8
 یکشنبه

1399/09/02 
 راه بررسی خصوص در پزشکی علوم فرهنگستان مسئولین با کمیسیون محترم اعضاء مشترك نشست 15:30 تا 13:00

 پزشکی) علوم فرهنگستان محل (در کرونا بیماري با مقابله کارهاي
---- 

  شنبه سه
1399/09/04 

 ---- اخبار استماع 14:05 تا 14:00

 کنترل خصوص در پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت و بسیج مشترك طرح ابعاد بررسی 16:00 تا 14:05
 ) سلیمانی قاسم شهید طرح ( کرونا بیماري

---- 

 غذا و دارو کمیته
 یکشنبه

1399/09/02 
 ادامه .3 بنیان دانش تولید جهش طرح بررسی .2کرونا واکسن حوزه در بنیان دانش شرکتهاي گزارش .1 18:00 تا 15:30

 غذا و دارو جامع طرح نویس پیش بررسی
---- 

 لوایح و طرحها کمیته
 دوشنبه

1399/09/03 
 ----  ) 143چاپ– اصلی ( روانی اختالالت به مبتال افراد حقوق از حمایت الیحه بررسی 12:00 تا 10:00

 معادن و صنایع کمیسیون -9

  یکشنبه
1399/09/02 

 فرعی ( ایران گاز ملی شرکت اساسنامه طرح خصوص در پتروشیمی و گاز و نفت صنایع کمیته گزارش 13:30 تا 13:00
  53-9-7 : ارجاعی مواد )66 ثبت شماره -

---- 

 مستمر بهبود قانون اصالح طرح خصوص در کار و کسب فضاي بهبود و تولید جهش کمیته گزارش 14:00 تا 13:30
 )148 ثبت شماره – فرعی ( کار و کسب فضاي

---- 

 ( اجتماعی هاي رسان پیام ساماندهی و مجازي فضاي در کاربران حقوق از صیانت طرح بررسی ادامه 15:00 تا 14:00
 14-10-8-6-3-2 : ارجاعی مواد )171 ثبت شماره – فرعی

---- 

 شنبه سه
1399/09/04 

 حوزه آوردهاي دست از بازدید و اطاعات فناوري و ارتباطات محترم وزیر با کمیسیون اعضاي نشست 16:00 تا 11:30
  ایران فضایی پژوهشگاه و فضایی

---- 

  صنعتی توسعه راهبردهاي و صنعت کمیته
 یکشنبه

1399/09/02 
 اصلی ( سبک خودروي صنعت و بازار تحویل طرح بررسی : صنعتی توسعه راهبردهاي و صنعت کمیته 16:00 تا 15:00

 )178 ثبت شماره –
---- 

  دارد اصالحیه عمران کمیسیون -10

 است. نشده ارائه هفتگی برنامه
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 فرهنگی کمیسیون -11

  یکشنبه
1399/09/02 

 ---- فرهنگی اخبار بررسی 14:00 تا 13:30
 ----  ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان محترم رئیس عملکرد گزارش استماع 15:30 تا 14:00

 دوشنبه
1399/09/03 

 11:00 تا 09:00

 نوروزي اله رحمت -الف آقایان: سواالت به پاسخگویی براي جوانان و ورزش محترم وزیر از دعوت
 خمیر آبادو حاجی ابوموسی، قشم، بندرعباس، محترم نماینده مرادي احمد -ب آباد علی محترم نماینده

 -ث دابندهخ محترم نماینده حسینی البرز سید -ت عجبشیر و مراغه محترم نماینده زاده علی علی -پ
 محترم نماینده گیالنی سهراب -ج فقره)2میبد( و تفت محترم نماینده میبدي میرمحمدي جلیل سید

 چنارانی هاجر خانم -ح بهارستان و کریم رباط محترم نماینده نوروزي حسن -چ گتوند و شوشتر
  فقره)3نیشابور( محترم نماینده

---- 

  شنبه سه
1399/09/04 

 ---- فرهنگی اخبار بررسی 14:00 تا 13:30

 15:30 تا 14:00

 سلیمی علیرضا -الف آقایان: سواالت به پاسخگویی براي اسالمی ارشاد و فرهنگ محترم وزیر از دعوت
 محمودزاده جالل -پ رشت محترم نماینده نژاد کوچکی جبار -ب دلیجان و محالت محترم نماینده
 چنارانی جرها -ث فقره) 2ارومیه( محترم نماینده ذاکر سلمان سید -ت فقره) 5( مهاباد محترم نماینده
 مرادي احمد -چ کلیایی و سنقر محترم نماینده کیا حسینی جواد سید -ج فیروزه و نیشابور محترم نماینده
 2( آبادان محترم نماینده مختار جلیل -ح خمیر و آباد حاجی ابوموسی، قشم، بندرعباس، محترم نماینده

  فقره)

---- 

 چهارشنبه
1399/09/05 

 ---- کمیسیون رئیسه هیأت جلسه 08:00 تا 07:00

 حقوقی و قضائی کمیسیون -12
 یکشنبه

1399/09/02 
 اصلی )182 ثبت -صنعتی(اصلی مالکیت از حمایت طرح بررسی 15:30 تا 13:30

  شنبه سه
1399/09/04 

 ---- )234 ثبت -(اصلی مالی هايمحکومیت اجراي نحوه قانون )11( ماده به تبصره یک الحاق طرح بررسی 15:00 تا 13:30

 اصالحات و -1355مصوب - چک صدور قانون )14( ماده به تبصره یک الحاق یکفوریتی الیحه بررسی 16:00 تا 15:00
 )208 ثبت -آن(اصلی بعدي

---- 

 خصوصی حقوق کارگروه
 یکشنبه

1399/09/02 
 اصلی )234 ثبت -(اصلی مالی هايمحکومیت اجراي نحوه قانون )11( ماده به تبصره یک الحاق طرح بررسی 18:00 تا 15:30

 الملل بین و عمومی حقوق کارگروه

  دوشنبه
1399/09/03 

 اصلی نگهبان) شوراي از شده (اعاده )11 ثبت -(اصلی تجارت الیحه بررسی 12:00 تا 08:00

 اصالحات و -1355مصوب - چک صدور قانون )14( ماده به تبصره یک الحاق یکفوریتی الیحه بررسی 15:00 تا 13:30
 )208 ثبت -آن(اصلی بعدي

 اصلی

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون -13
 شنبه

1399/09/01 
 هاي نهاده میزان وضعیت آخرین از خمینی امام بندر از کننده بازدید منتخب کمیته گزارش بررسی کمیته: 10:30 تا 08:30

 ذیربط مسئولین حضور با خمینی امام بندر گمرك و بنادر انبارهاي در موجود
---- 

 یکشنبه
1399/09/02 

 ----  کشاورزي اراضی اسناد و کاداستر وضعیت آخرین از ذیربط اجرائی دستگاههاي گزارش ارائه 15:00 تا 13:00

 شنبه سه
1399/09/04 

 15:00 تا 13:00
 نماینده عسکري محمدجواد آقاي جناب -1 سئواالت: به پاسخگویی جهت نیرو محترم وزیر از دعوت
 جناب -3 رامشیر و رامهرمز محترم نماینده متینیان ابراهیم آقاي جناب -2 دشت زرین و داراب محترم
 -4 سئوال) فقره 2( اندیکا و هفتگل اللی، سلیمان مسجد محترم نماینده قندعلی ورناصري علیرضا آقاي

---- 
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 اله رحمت آقاي جناب -5 سئوال) فقره 2(شهر خمینی محترم نماینده علی نقد تقی محمد آقاي جناب
 آقاي جناب -7 شوش محترم نماینده عمیر کعب محمد آقاي جناب -6 اباد علی محترم نماینده نوروزي
 محفوظی مجتبی سید آقاي جناب -8 خنداب و کمیجان اراك، محترم نماینده آصفري حسن محمد
 آقاي جناب -10 دهاقان و شهرضا محترم ندهنمای محمودي سمیه خانم سرکار -9 آبادان محترم نماینده
 روانسر و باباجانی ثالث جوانرود، پاوه، محترم نماینده لهونی تن¬زره آرش

 آب کمیته
 دوشنبه

1399/09/03 
 ----  آب جامع طرح بررسی -2 کمیته اولویتهاي بررسی -1 آب: کمیته 14:30 تا 13:00

 بازار توسعه کمیته
 دوشنبه

1399/09/03 
 ----  کشور کشاورزي خبرگان ملی مجمع عملکرد گزارش ارائه 10:30 تا 08:30

  غیرمترقبه حوادث و هواشناسی کمیته

 دوشنبه
1399/09/03 

 12:00 تا 10:30
 میزان تا کارفرما سهم بیمه حق پرداخت از معافیت خصوص در اجتماعی تامین سازمان بخشنامه بررسی

 بودجه، و برنامه سازمان حسابرسی، سازمان دارائی، و اقتصاد امور وزارت مسئولین حضور با کارگر نفر 5
 مجلس پژوهشهاي مرکز و اجتماعی تامین سازمان

---- 

 
  جلسات دستور اصالحات

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
 نقش

 کمیسیون
 فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون

  یکشنبه
1399/09/02 

 14:00 تا 13:30

  1 اصالحیه
 در فرهنگی انقالب عالی شوراي عضو و فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون محترم رئیس گزارش

 شوراي 1399/8/27 مصوب پرورش و آموزش وزارت در انسانی منابع جذب هاي سیاست خصوص
 شده) اضافه (دستور فرهنگی انقالب عالی

---- 

 14:15 تا 14:00
  1 اصالحیه
 اضافه (دستور شفافیت الیحه مشترك کمیسیون در عضویت جهت کمیسیون اعضاي از نفر دو انتخاب

 شده)
---- 

  1 اصالحیه 15:30 تا 14:15
 شده) اضافه (دستور فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون هاي کمیته عملکرد گزارش

---- 

  شنبه سه
1399/09/04 

  1 اصالحیه 13:30 تا 13:00
 شده) اضافه (دستور کمیسیون رئیسه هیأت نشست

---- 

  1 اصالحیه 15:30 تا 13:30
 شده) اضافه (دستور گزارش ارائه جهت فرهنگیان دانشگاه رئیس از دعوت

---- 

 پرورش و آموزش کارگروه
 یکشنبه

1399/09/02 
  1 اصالحیه 17:00 تا 15:30

 شده) اضافه (دستور پرورش و آموزش وزارت در انسانی نیروي ساماندهی
---- 

 اسالمی تربیت و فرهنگ کارگروه
 دوشنبه

1399/09/03 
  1 اصالحیه 16:00 تا 14:00

 شده) اضافه (دستور پرورش و آموزش در تربیتی و فرهنگی مسائل بررسی
---- 
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 انرژي کمیسیون
 دوشنبه

1399/09/03 
  1 اصالحیه 15:00 تا 13:00

 جاري سال زمستان براي کشور گاز و مایع سوخت تأمین وضعیت آخرین بررسی
---- 

 شنبه سه
1399/09/04 

  1 اصالحیه 07:45 تا 07:00
 انرژي کمیسیون رئیسه هیئت جلسه

---- 

 عمران کمیسیون

  یکشنبه
1399/09/02 

 14:45 تا 14:00
  1 اصالحیه
 و ایران اسالمی جمهوري دولت بین کاال و مسافر ايجاده المللیبین نقل و حمل موافقتنامه الیحه' بررسی
 شده) اضافه (دستور نگهبان) محترم شوراي از اعاده ('سوئیس فدرال شوراي

 اصلی

  1 اصالحیه 16:00 تا 14:45
 شده) اضافه (دستور 'خصوصی -عمومی مشارکت الیحه' بررسی ادامه

 اصلی

  شنبه سه
1399/09/04 

  1 اصالحیه 08:00 تا 07:00
 شده) اضافه (دستور کمیسیون رئیسه هیات جلسه

---- 

 16:00 تا 14:00
  1 اصالحیه
 آن قیمت و ساختمانی مصالح توزیع و عرضه بررسی تجارت: و معدن صنعت، محترم وزیر از دعوت
 شده) اضافه (دستور

---- 

 




