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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

 شنبه سه
  )57جلسه(

1399/10/23 
 07:45 تا 06:30

 از موادي الحاق و اصالح طرح« مورد در کمیسیون منتخب کمیته گزارش به رسیدگی ادامه -1
 کارشناسان و کارگروه رئیس حضور با 75 شماره ثبت به »نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت قانون
 کمیسیون در عضویت براي کمیسیون اعضاي از نفر یک انتخاب موضوع -2 ها پژوهش مرکز

 283ثبت شماره به »اطالعات و داده انتشار به الزام طرح« به رسیدگی مشترك

---- 

 چهارشنبه
  )58جلسه(

1399/10/24 
 07:45 تا 06:30

 قانون از موادي الحاق و اصالح طرح« مورد در کمیسیون منتخب کمیته گزارش به رسیدگی ادامه
 مرکز کارشناسان و کارگروه رئیس حضور با 75 شماره ثبت به »نمایندگان رفتار بر سمجل نظارت
  ها پژوهش

---- 

 نود اصل کمیسیون -2
 یکشنبه

  )61جلسه(
1399/10/21 

 ---- مرکزي بانک کل رئیس با کمیسیون عمومی نشست 17:00 تا 14:00

 دوشنبه
  )62جلسه(

1399/10/22 
 ---- سنتی طب و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه ستاد دبیر با نشست 10:00 تا 08:00

 شنبه سه
  )63جلسه(

1399/10/23 

 ---- کمیسیون هاي کمیته روساي و رئیسه هیات نشست 15:30 تا 14:00

 ---- کمیسیون به واصله هاي طرح بررسی براي کمیسیون عمومی نشست 17:30 تا 15:30

 عمرانی و فنی اقتصادي، کمیته
 شنبه
  )60جلسه(

1399/10/20 
 با کمیسیون فرداي نشست موضوع باره در نظارتی دستگاههاي نمایندگان با اقتصادي کمیته نشست 16:00 تا 14:00

 مرکزي بانک کل رئیس
---- 

 اجتماعی و فرهنگی کمیته
 دوشنبه

  )62جلسه(
1399/10/22 

 ---- اجتماعی و فرهنگی کمیته نشست 14:00 تا 13:00

  تلفیق کمیسیون -3
 شنبه
  )17جلسه(

1399/10/20 

 اصلی کشور کل 1400 سال بودجه الیحه به رسیدگی ادامه 12:00 تا 08:00

 اصلی کشور کل 1400 سال بودجه الیحه به رسیدگی ادامه 17:00 تا 13:30

 یکشنبه
  )18جلسه(

1399/10/21 
 اصلی کشور کل 1400 سال بودجه الیحه به رسیدگی ادامه 17:00 تا 13:30
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 دوشنبه
  )19جلسه(

1399/10/22 

 اصلی کشور کل 1400 سال بودجه الیحه به رسیدگی ادامه 12:00 تا 08:00

 اصلی کشور کل 1400 سال بودجه الیحه به رسیدگی ادامه 17:00 تا 13:30

 شنبه سه
  )20جلسه(

1399/10/23 
 اصلی کشور کل 1400 سال بودجه الیحه به رسیدگی ادامه 17:00 تا 13:30

 چهارشنبه
  )21جلسه(

1399/10/24 
 اصلی کشور کل 1400 سال بودجه الیحه به رسیدگی ادامه 17:00 تا 13:30

 اساسی قانون 44 اصل اجراي بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -4

 یکشنبه
  )3545جلسه(
1399/10/21 

 17:00 تا 15:00

 )260( ثبت شماره به کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون از موادي اصالح طرح بررسی ادامه
 بانک دادگستري، تجارت، و معدن صنعت، دارایی، و اقتصادي امور هاي خانه وزارت باحضور:
 و تعاون ، ایران هاي اتاق اسالمی، شوراي مجلس مرکزپژوهشهاي کشور، محاسبات دیوان ، مرکزي
  اصناف

---- 

 دوشنبه
  )3546جلسه(
1399/10/22 

 10:00 تا 08:00
 وزارتخانه حضور: با کشاورزي بخش در اساسی قانون 44 اصل کلی سیاستهاي اجراي بررسی-

 کشور، محاسبات دیوان سازي، خصوصی سازمان کشاورزي، جهاد دارایی، و اقتصادي امور هاي
  تعاون اتاق و ایران اتاق اسالمی، شوراي مجلس مرکزپژوهشهاي

---- 

 تخصصی هاي کمیسیون -ب
 فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون -1

 یکشنبه
  )59جلسه(

1399/10/21 

 اصلی فرهنگیان بنديرتبه طرح بررسی 14:00 تا 13:30

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون به ماده یک الحاق طرح بررسی 14:40 تا 14:00
 )2( دولت

 فرعی

 فرعی مدارس و آموزان،معلمان دانش براي اینترنت شدن رایگان طرح بررسی 15:20 تا 14:40

 15:30 تا 15:20
 انتشار به الزام طرح مشترك کمیسیون در عضویت جهت کمیسیون اعضاي از نفر دو انتخاب -1

 طرح مشترك کمیسیون در عضویت جهت کمیسیون اعضاي از نفر دو انتخاب -2 اطالعات و داده
 خشونت برابر در بانوان منیتا تأمین و کرامت صیانت،

---- 

 شنبه سه
  )61جلسه(

1399/10/23 

 ---- کمیسیون رئیسه هیأت نشست 13:30 تا 13:00

 محاسبات دیوان محترم دادستان و رئیس حضور با کشور پژوهشی و آموزشی بودجه تفریغ بررسی 15:30 تا 13:30
 کشور کل

---- 

 اسالمی تربیت و فرهنگ کارگروه
 دوشنبه

  )60جلسه(
1399/10/22 

 ---- پرورش و آموزش در تربیتی و فرهنگی مسائل بررسی 12:00 تا 10:00

 اجتماعی کمیسیون -2
 یکشنبه

  )63جلسه(
1399/10/21 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت 13:15 تا 13:00

 اصلی مربوط هاي سازمان و ها دستگاه حضور با 'منافع تعارض مدیریت طرح' بررسی ادامه 15:00 تا 13:15
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 شنبه سه
  )65جلسه(

1399/10/23 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت 13:15 تا 13:00
 اصلی مربوط هاي سازمان و ها دستگاه حضور با 'منافع تعارض مدیریت طرح' بررسی ادامه 15:00 تا 13:15
 ---- گذشته ماه سه در کار روابط و کارآفرینی اشتغال، کمیته عملکرد گزارش استماع 15:30 تا 15:00
 ---- گذشته ماه سه در استخدامی و اداري کمیته عملکرد گزارش استماع 16:00 تا 15:30

 استخدامی و اداري
 دوشنبه

  )64جلسه(
1399/10/22 

 شوراي از شده (اعاده 'غیردولتی عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر طرح' بررسی 17:00 تا 15:00
 نگهبان)

 اصلی

 کار روابط و کارآفرینی اشتغال،

 دوشنبه
  )64جلسه(

1399/10/22 

 10:00 تا 08:00
 مسئوالن حضور با 'اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اختیارات و وظایف تعیین الیحه' بررسی
 جهاد وزارت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت

 کشاورزي
 اصلی

 اشتغال، کمیته در مربوط دستگاههاي حضور با 'ساختمانی کارگران بیمه قانون اصالح طرح' بررسی 12:00 تا 10:00
 کار روابط و کارآفرینی

 اصلی

 ها) انجمن و ها (خیریه نهاد مردم هاي سازمان ساماندهی
 یکشنبه

  )63جلسه(
1399/10/21 

 دستگاههاي حضور با ها) انجمن و ها (خیریه نهاد مردم هاي سازمان ساماندهی کمیته جلسه 19:00 تا 17:00
 مربوطه

---- 

 اقتصادي کمیسیون -3
 یکشنبه

  )103جلسه(
1399/10/21 

 اصلی اقتصادي در ' ایران اسالمی جمهوري بانکداري طرح' طرح/الیحه بررسی 16:00 تا 14:00

 دوشنبه
  )104جلسه(
1399/10/22 

 -ایران(اصلی اسالمی جمهوري اقتصاد تعاونی بخش الیحه بررسی براي تعاون کارگروه جلسه )1 10:00 تا 08:00
 )87 ثبت

---- 

 و رئیس حضور با بهادار اوراق بورس معامالت تاالر از اقتصادي کمیسیون اعضاي بازدید )2 13:00 تا 11:00
 فرابورس و انرژي کاال، هاي-بورس مدیران نیز و بهادار اوراق و بورس سازمان محترم معاونان

---- 

 آقاي جناب سوال بررسی جهت مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع محترم وزیر از دعوت )3 14:30 تا 14:00
 تهران محترم نماینده آقامیرسلیم سیدمصطفی

---- 

 ---- شیراز محترم نماینده نجابت اله روح آقاي جناب سوال بررسی جهت نیرو محترم وزیر از دعوت )4 15:00 تا 14:30

 شنبه سه
  )105جلسه(
1399/10/23 

 ---- )3نگهبان( شوراي از شده اعاده )20 ثبت -افزوده(اصلی ارزش بر مالیات الیحه بررسی )1 15:00 تا 14:00

 16:00 تا 15:00
 )3 )60 ثبت -ورودي(اصلی حقوق مبناي ارز نرخ اصالح طرح خصوص در نهایی گیري راي )2

 به شده وارد خسارات اجباري بیمه قانون )8( ماده اصالح الیحه خصوص در نهایی گیري راي
 )246 ثبت -نقلیه(اصلی وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص

---- 

 خصوص در سپه بانک مدیره هیأت اعضاي و مدیرعامل با اقتصادي کمیسیون مشترك نشست )4 20:00 تا 18:00
 مذکور بانک محل در بانکها بزرگ ادغام بررسی

---- 

 چهارشنبه
  )106جلسه(
1399/10/24 

 ---- )271 ثبت -کشور(اصلی صنفی نظام قانون اصالح طرح بررسی جهت اصناف کارگروه جلسه )1 12:00 تا 11:00

 ---- لوایح و طرحها به رسیدگی نحوه و روز اخبار بررسی خصوص در کمیسیون رئیسه هیأت جلسه )2 13:00 تا 12:00
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 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4

 یکشنبه
  )78جلسه(

1399/10/21 

 ----  تحوالت و اخبار آخرین بر مروري 14:15 تا 14:00

 بررسی و مرزها از بازدید منظور به خرمشهر و آبادان شهرستانهاي به اعزامی هیئت گزارش استماع 14:30 تا 14:15
 منطقه مسائل

---- 

 منافع از صیانت و ها تحریم لغو براي راهبردي اقدام قانون اجراي نحوه با مرتبط مسائل پیگیري 15:00 تا 14:30
 ایران ملت

---- 

 موارد در مسلح نیروهاي مأمورین توسط سالح کارگیري به قانون اصالح الیحه' طرح/الیحه بررسی 16:00 تا 15:00
 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون در 'ضروري

 اصلی

 شنبه سه
  )80جلسه(

1399/10/23 

 ----  تحوالت و اخبار آخرین بر مروري 14:15 تا 14:00

 14:30 تا 14:15

 جمهوري مرزي هايرودخانه وضعیت آخرین -الف خصوص: در آب امنیت کمیته گزارش استماع
 به که ایران اسالمی جمهوري هايرودخانه وضعیت آخرین -ب همسایه کشورهاي با ایران اسالمی
 ساحلی هايدرحوضه کشورمان هايرودخانه وضعیت آخرین -ج شوند.می منتهی خزر دریاچه

  عمان يدریا و فارسخلیج

---- 

 ربطذي دستگاههاي تدابیر و اقدامات آخرین پیگیري خصوص در دفاعی کارگروه گزارش استماع 14:45 تا 14:30
  اهواز تروریستی حادثه محترم هاي خانواده با ارتباط در

---- 

 اصلی خارجی سیاست و ملی امنیت در 'الحاقی پروتکل داوطلبانه اجراي توقف' طرح/الیحه بررسی 16:00 تا 14:45
 چهارشنبه

  )81جلسه(
1399/10/24 

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

 امنیت

 دوشنبه
  )79جلسه(

1399/10/22 
 11:00 تا 09:00

 جمهوري مرزي هايرودخانه وضعیت آخرین -الف : آب امنیت کمیته در ذیل موارد بررسی
 به که ایران اسالمی جمهوري هايرودخانه وضعیت آخرین -ب همسایه کشورهاي با ایران اسالمی
 ساحلی هايدرحوضه کشورمان هايرودخانه وضعیت آخرین -ج شوند.می منتهی خزر دریاچه

 ) ربط ذي مسئوالن حضور با ( عمان دریاي و فارسخلیج

---- 

 دفاعی
 دوشنبه

  )79جلسه(
1399/10/22 

 حادثه محترم هاي خانواده با ارتباط در ربط ذي دستگاههاي تدابیر و اقدامات آخرین پیگیري 16:00 تا 14:00
 اهواز تروریستی

---- 

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5

 یکشنبه
  )64جلسه(

1399/10/21 

 ----  کشور داخلی اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:10 تا 13:00

 با نگهبان) شوراي از شده (اعاده ها دهیاري و شهرداریها هزینه و پایدار درآمد الیحه بررسی ادامه 15:00 تا 13:10
 ربط ذي اجرایی هاي دستگاه و پژوهشها مرکز کارشناس نگهبان، شوراي محترم نماینده حضور

 اصلی

 بر نظارت مرکزي هیات دائمی دبیرخانه وظایف شرح و تشکیالت نامه آیین تصویب و بررسی ادامه 15:15 تا 15:00
 کشور اسالمی شوراهاي انتخابات

---- 

 و داده انتشار به الزام طرح مشترك کمیسیون در عضویت جهت کمیسیون اعضا از نفر دو انتخاب 15:30 تا 15:15
 اطالعات

---- 

 حوزه جدول اصالح (طرح تخصصی هاي کمیته به کمیسیون کار دستور لوایح و ها طرح ارجاع 16:00 تا 15:30
 و...) گلساران استان تشکیل طرح -اسالمی شوراي مجلس انتخابیه هاي

---- 
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 شنبه سه
  )66جلسه(

1399/10/23 

 ---- کشور داخلی اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:10 تا 13:00

 عملکرد خصوص در آبادان محترم نماینده محمدمولوي سید آقاي جناب تفحص و تحقیق بررسی 14:00 تا 13:10
 ربط ذي اجرایی دستگاه حضور با خوزستان استانداري

---- 

 محترم نماینده الرگانی موسوي آقاي جناب المسلمین و االسالم حجه تفحص و تحقیق بررسی 15:00 تا 14:00
  ربط ذي اجرایی دستگاه حضور با اصفهان استانداري عملکرد خصوص در اصفهان

---- 

 هاي گروه و احزاب فعالیت نحوه قانون 10 ماده کمیسیون در ناظر عضو نماینده گزارش استماع 15:15 تا 15:00
 سیاسی

---- 

 شکایات به رسیدگی و اختالف حل مرکزي هیئت در ناظر عضو نمایندگان گزارش استماع 16:00 تا 15:15
 کشور اسالمی شوراهاي

---- 

 چهارشنبه
  )67جلسه(

1399/10/24 
 ---- ها کمیته رؤساي و کمیسیون رئیسه هیئت نشست 08:00 تا 07:00

 نهاد مردم هاي سازمان و صنفی هاي تشکل کمیته

 یکشنبه
  )64جلسه(

1399/10/21 
 17:30 تا 16:00

 تشکل سیاسی(طرح گروههاي و احزاب فعالیت نحوه قانون )10( و )1مواد( اصالح طرح بررسی
 مرکز نماینده حضور با )23ثبت شماره-نگهبان شوراي از شده اعاده- تخصصی -صنفی هاي

 ذي اجرایی هاي دستگاه و اداري عدالت دیوان تخصصی،-صنفی هاي تشکل نمایندگان پژوهشها،
 ربط

 اصلی

 انرژي کمیسیون -6

 یکشنبه
  )48جلسه(

1399/10/21 

 14:00 تا 13:30
 برنامه خصوص در انرژي کمیسیون محترم عضو نژاد بیگی دکتر آقاي جناب توسط گزارش ارائه

 تکمیل و توسعه فروشی، خام کاهش« موضوع با کمیسیون مصوب هاي اولویت تحقق براي اجرایی
 »ارزش زنجیره

---- 

 توانمندي و مشکالت ها، چالش خصوص در پتروشیمی صنعت کارفرمایی انجمن گزارش ارائه 15:30 تا 14:00
 حوزه این هاي

---- 

 فرعی »الحاقی پروتکل داوطلبانه اجراي توقف« طرح بررسی 16:00 تا 15:30

 شنبه سه
  )50جلسه(

1399/10/23 
 16:30 تا 13:30

 شریعتی مالک آقاي جناب )1 ذیل: شرح به نفت محترم وزیر از محترم نمایندگان سواالت بررسی
 ملکشاهی ران،مه ایوان، ایالم، محترم نماینده فالحی سارا خانم سرکار )2 تهران محترم نماینده نیاسر

 کارنامی بابایی علی آقاي جناب )4 اصفهان محترم نماینده میرزایی حسین آقاي جناب )3 چرداول و
 )6 البرز و آبیک قزوین، محترم نماینده سیاهکلی اهللا لطف آقاي جناب )5 ساري محترم نماینده
 پور آریان ضار آقاي جناب )7 سردشت و پیرانشهر محترم نماینده پور حسین کمال آقاي جناب
 )9 آبادان محترم نماینده مختار جلیل آقاي جناب )8 کالله و گالیکش دشت، مینو محترم نماینده
 قصرشیرین و ذهاب سرپل محترم نماینده حیدري شهریار آقاي جناب

---- 

 نفتی هاي فرآورده و نفت کمیته
 دوشنبه

  )49جلسه(
1399/10/22 

 اصلی  'کشور در )CNG( و سوخت عرضه و توزیع اجرایی الزامات' طرح بررسی 12:00 تا 08:00

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7

 داخلی نامه آئین )234ماده( اجراي جهت محترم نمایندگان از تعدادي درخواست به رسیدگی ادامه 15:00 تا 14:00 یکشنبه
 مزایا و حقوق ثبت سامانه اندازي راه از دولت استنکاف اسالمی شوراي مجلس

---- 
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  )88جلسه(
1399/10/21 

 قرار شهرداریها سازمان اختیار در خالی هاي خانه مالیات منابع از درصدي" طرح به رسیدگی 16:00 تا 15:00
 "گیرد.

---- 

 شنبه سه
  )89جلسه(

1399/10/23 

 ---- توسعه ششم برنامه قانون )100ماده( بند(ت) اصالح طرح به رسیدگی 15:00 تا 14:00

 ---- توسعه ششم برنامه قانون )6ماده( بند(ب) اصالح طرح به رسیدگی 16:00 تا 15:00

 درمان و بهداشت کمیسیون -8

 یکشنبه
  )60جلسه(

1399/10/21 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:05 تا 13:00

 15:00 تا 13:05
 وزارت مسئولین، حضور با کشور کل 1400 بودجه الیحه در دارو به تخصیصی ارز نرخ بررسی

 دیوان ، مرکزي بانک ، بودجه و برنامه سازمان صمت، وزارت ، پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت
  اسالمی شوراي مجلس پژوهشهاي مرکز و دارو صنعت فعاالن ، کشور محاسبات

---- 

 دوشنبه
  )61جلسه(

1399/10/22 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:05 تا 13:00

 15:00 تا 13:05

 سمیه خانم .سرکار1 سئوال به پاسخ جهت اجتماعی رفاه و تعاون،کار محترم وزیر از دعوت
 نیشابور محترم نماینده چنارانی هاجر .سرکارخانم2 فقره) 1( شهرضا محترم نماینده محمودي

 اکبر علی آقاي .جناب4 فقره)2( مهاباد محترم نماینده محمودزاده جالل آقاي .جناب3 فقره)1(
 فقره) 1( آبادان محترم نماینده مختار جلیل آقاي .جناب5 فقره)1( دامغان محترم نماینده علیزاده

 فرخی رسول آقاي .جناب7 فقره) 1تبریز( محترم نماینده فرهنگی حسین محمد آقاي .جناب6
 فقره)1( اردکان محترم نماینده دشتی رضا محمد آقاي .جناب8 فقره)1( هیجانال محترم نماینده

 ولی آقاي .جناب10 فقره)1( پیرانشهر و سردشت محترم پورنماینده حسین کمال اقاي .جناب9
 1( اردبیل محترم نماینده بدري صدیف آقاي .جناب11 فقره) 1( گرمی محترم نماینده اسماعیلی

 فقره) 1( مراغه محترم نماینده علیزاده یعل آقاي جناب .12 فقره)

---- 

 شنبه سه
  )62جلسه(

1399/10/23 

 ----  اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:05 تا 13:00

 فرعی ( بازنشستگان یا شاغلین براي اشتغال پروانه نوع هر تمدید و صدور ممنوعیت طرح بررسی 13:45 تا 13:05
 )240چاپ شماره -

---- 

 ---- )267 ثبت شماره – فرعی ( موعد از پیش بازنشستگی طرح بررسی 14:15 تا 13:45

 – فرعی ( آمریکا خصمانه اقدامات مقابل در تولید رونق و ملی اقتصاد از حمایت طرح بررسی 15:00 تا 14:15
 )60 چاپ شماره

---- 

 لوایح و طرحها کمیته
 دوشنبه

  )61جلسه(
1399/10/22 

 ---- روانی اختالالت به مبتال افراد حقوق از حمایت الیحه 12:00 تا 10:00

 معادن و صنایع کمیسیون -9

 یکشنبه
  )84جلسه(

1399/10/21 

 ----  کاري عملکرد خصوص در دانشگاهی جهاد محترم رئیس گزارش استماع 14:45 تا 14:00
 ---- )178 ثبت شماره -اصلی سبک( خودروي صنعت و بازار تحول طرح بررسی ادامه 16:00 تا 14:45
 ---- کمیسیون رئیسه هیات جلسه 16:30 تا 16:00

 دوشنبه
  )85جلسه(

1399/10/22 
 10:30 تا 08:00

 : محترم نمایندگان سواالت به پاسخگویی براي اطالعات فناوري و ارتباطات محترم وزیر از دعوت
 محترم نماینده مقتدایی عباس آقاي جناب درگز محترم نماینده مقدم رزمیان حسن آقاي جناب

 نماینده صباغیان محمدرضا آقاي جناب اهواز محترم نماینده عمیر محمدکعب آقاي جناب اصفهان
 نماینده بروجنی جعفري قلی امیر آقاي جناب ) فقره دو بهاباد( و خاتم ابرکوه، بافق، مهریز، رممحت

---- 



8 

 پور محمدرضا آقاي جناب یزد محترم نماینده جوکار محمدصالح آقاي جناب بروجن محترم
 و آذرشهر ، تبریز محترم نماینده فرهنگی حسین محمد آقاي جناب کرمان محترم نماینده ابراهیمی

 نماینده زاده عیسی مهدي آقاي جناب ساري محترم نماینده کارنامی بابائی علی آقاي جناب واسک
  جلفا و مرند نماینده بهرام پاشایی معصومه خانم سرکار میاندوآب محترم

 قانون 212 ماده اجراي در ایران استاندارد ملی سازمان تفحص و تحقیق انجام درخواست بررسی 11:45 تا 10:30
 متقاضی نمایندگان و ایران استاندارد ملی سازمان رئیس حضور با داخلی نامه آئین

---- 

 و صنایع ، بازرگانی اتاق رئیسه هیات محترم اعضاي و رئیس با کمیسیون محترم اعضاي نشست 16:00 تا 12:00
  اتاق محل در ایران کشاورزي و معادن

---- 

 شنبه سه
  )86جلسه(

1399/10/23 

 از اسالمی شوراي مجلس علنی صحن مصوب خودرو از تفحص و تحقیق هیات اعضاي انتخاب 14:20 تا 14:00
  متقاضی نمایندگان میان

---- 

 ----  داخلی نامه آئین قانون 235 ماده اجراي در اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت عملکرد بررسی 14:45 تا 14:20
 ---- )274 ثبت شماره – اصلی ( معادن قانون از موادي اصالح طرح بررسی ادامه 16:00 تا 14:45

 کار و کسب فضاي بهبود و تولید جهش کمیته
 شنبه سه

  )86جلسه(
1399/10/23 

 17:00 تا 16:00
 شورایعالی تشکیل و توسعه سوم برنامه قانون 4 و 2 مواد اصالح قانون 3 ماده اصالح طرح بررسی
 اتاق ، پژوهشها مرکز ، اجرایی دستگاههاي مسئوالن حضور با )281 ثبت شماره – فرعی ( انرژي
  تعاون و ایران

---- 

  صنعتی توسعه راهبردهاي و صنعت کمیته
 یکشنبه

  )84جلسه(
1399/10/21 

 صنعت، وزارت از اجرایی دستگاههاي مسئوالن حضور با کمیته به ارجاعی موضوعات بررسی 17:00 تا 16:00
  نساجی صنایع انجمن ، ایران اتاق پژوهشها، مرکز ، تجارت و معدن

---- 

 عمران کمیسیون -10
 یکشنبه

  )72جلسه(
1399/10/21 

 در افغانستان اسالمی جمهوري دولت و ایران اسالمی جمهوري دولت بین موافقتنامه الیحه' بررسی 14:30 تا 14:00
  'آهنراه المللیبین ارتباط خصوص

 اصلی

 اصلی  'خصوصی -عمومی مشارکت الیحه' بررسی ادامه 17:00 تا 14:30

 شنبه سه
  )74جلسه(

1399/10/23 

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

 حوزه در عمرانی هاي (پروژه شهرسازي و راه محترم وزیر اسالمی مهندس آقاي جناب از دعوت 15:30 تا 14:00
 نقل) و حمل

---- 

 16:30 تا 15:30

 سؤاالت به پاسخگویی جهت شهرسازي و راه محترم وزیر اسالمی مهندس آقاي جناب از دعوت
 اکبرکریمی علی آقاي جناب -2 مشهد محترم نماینده قدوسی کریمی آقاي جناب -1 نمایندگان:

 کیومرث آقاي جناب -4 کامیاران محترم نماینده فتحی محسن آقاي جناب -3 اراك محترم نماینده
  عجبشیر و مراغه محترم نماینده علیزاده علی آقاي جناب -5 اسدآباد محترم ندهنمای سرمدي

---- 

 ریلی نقل و حمل
 دوشنبه

  )73جلسه(
1399/10/22 

 آهن راه اجرایی روند و توافقات قرارداد، بندي جمع و بررسی ادامه ریلی: نقل و حمل کمیته 10:30 تا 09:30
 اصفهان - قم -تهران السیرسریع

---- 

 هوایی نقل و حمل
 دوشنبه

  )73جلسه(
 ---- هوایی صنعت مشکالت و مسائل بررسی هوایی: نقل و حمل کمیته 09:30 تا 08:30
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1399/10/22 
 شهرسازي و معماري

 دوشنبه
  )73جلسه(

1399/10/22 
 ---- معماري و شهرسازي هاياولویت تعیین بررسی ادامه شهرسازي: و معماري کمیته 15:00 تا 14:00

 مهندسی و اجرایی فنی، هاي نظام
 دوشنبه

  )73جلسه(
1399/10/22 

 اصلی 'ها شهرداري قانون 100 ماده اصالح طرح' بررسی 12:00 تا 10:30

 فرهنگی کمیسیون -11
 یکشنبه

  )65جلسه(
1399/10/21 

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

 اصلی  '»اجتماعی هايرسانپیام ساماندهی و مجازي فضاي در کاربران حقوق از صیانت«' طرح بررسی 15:30 تا 14:00

 دوشنبه
  )66جلسه(

1399/10/22 
 ---- شد خواهد اعالم متعاقباً 12:00 تا 08:30

 شنبه سه
  )67جلسه(

1399/10/23 

 ---- فرهنگی اخبار بررسی 14:00 تا 13:30
 ----  ذیربط هاي دستگاه مسئولین حضور با تهران شمال در کوهنوردان حادثه پیرامون بررسی و بحث 15:30 تا 14:00
 ---- کمیسیون رئیسه هیأت جلسه 16:00 تا 15:30

 حقوقی و قضائی کمیسیون -12
 یکشنبه

  )31جلسه(
1399/10/21 

 اصلی )354 ثبت -(اصلی اختالف حل شوراهاي دوفوریتی الیحه به رسیدگی 16:00 تا 13:30

 دوشنبه
  )32جلسه(

1399/10/22 

 اصلی )354 ثبت -(اصلی اختالف حل شوراهاي دوفوریتی الیحه به رسیدگی ادامه 12:00 تا 08:00

 ---- )354 ثبت -(اصلی اختالف حل شوراهاي دوفوریتی الیحه به رسیدگی ادامه 16:00 تا 13:30

 شنبه سه
  )34جلسه(

1399/10/23 
 اصلی )354 ثبت -(اصلی اختالف حل شوراهاي دوفوریتی الیحه به رسیدگی ادامه 16:00 تا 13:30

 خصوصی حقوق کارگروه
 شنبه
  )33جلسه(

1399/10/20 
 اصلی )354 ثبت -(اصلی اختالف حل شوراهاي دوفوریتی الیحه به رسیدگی 12:00 تا 08:00

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

  )74جلسه(
1399/10/21 

 سایر و خارجه امور و نیرو محترم وزراي حضور با ایران هیدروپلیتیکی موضوعات و مسائل بررسی 15:00 تا 13:00
 ذیربط اجرائی دستگاههاي

---- 

 اصلی )225 ثبت - (اصلی کشاورزي محصوالت بیمه به تبصره یک الحاق طرح بررسی 16:00 تا 15:00
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 ثبت - (اصلی ایران اسالمی جمهوري کشاورزي باغات و زراعی اراضی کاربري حفظ طرح بررسی 17:00 تا 16:00
237( 

 اصلی

 دوشنبه
  )75جلسه(

1399/10/22 
 16:00 تا 14:00

 و زیست محیط سازمان ایشان، محترم معاونین و نیرو و کشاورزي جهاد محترم وزراي از دعوت
 در شده اتخاذ تصمیمات پیگیري بمنظور استانی محترم رانمدی سایر و خوزستان محترم استاندار

 مذکور(مینوشهر) استان به کمیسیون این سفر
---- 

 شنبه سه
  )76جلسه(

1399/10/23 

 از دعوت با کشور غذائی امنیت بر آنها تاثیر و تراریخته محصوالت از استفاده معایب و مزایا بررسی 15:00 تا 13:00
 ذیربط مسئولین

---- 

 محترم سفیر حضور با ارمنستان کشور به کشاورزي محصوالت صادرات ومشکالت مسائل بررسی 17:00 تا 15:00
 خصوصی بخشهاي و ذیربط مسئولین سایر و ارمنستان در ایران

---- 

 چهارشنبه
  )77جلسه(

1399/10/24 
 14:00 تا 12:30

 عسکري جواد محمد آقاي جناب-1 سئواالت: به پاسخگوئی براي نیرو محترم وزیر از دعوت
 شریف مردم نماینده متینیان ابراهیم آقاي جناب-2 دشت زرین و داراب شریف مردم نماینده
 سلیمان، مسجد شریف مردم نماینده قندعلی ورناصري علیرضا آقاي جناب-3 رامشیر و رامهرمز

 آباد علی شریف ممرد نماینده نوروزي ا... رحمت آقاي جناب-4 سئوال) (دو اندیکا و هفتگل اللی،
 آصفري حسن محمد آقاي جناب-6 شوش شریف مردم نماینده عمیر کعب محمد آقاي جناب-5

 مردم نماینده محفوظی مجتبی سید آقاي جناب -7 خنداب و کمیجان اراك، شریف مردم نماینده
 آقاي جناب -9 دهاقان و شهرضا شریف مردم نماینده محمودي سمیه خانم سرکار-8 آبادان شریف
 آقاي جناب-10 روانسر و باباجانی ثالث جوانرود، پاوه، شریف مردم نماینده لهونی تن زره آرش

 معین آقاي جناب-11 برخوار و میمه شهر، شاهین شریف مردم نماینده دلیگانی حاجی حسینعلی
 جناب-12 شهر نیک مرکزي بخش و شهر قصرقند، کنارك، چابهار، محترم نماینده سعیدي الدین
 مهاباد محترم نماینده محمودزاده لجال آقاي

---- 

 زیست محیط کمیته
 دوشنبه

  )75جلسه(
1399/10/22 

 ---- ذیربط مسئولین از دعوت با تهران شهر هواي آلودگی وضعیت بررسی زیست: محیط کمیته 12:00 تا 10:00

 
  جلسات دستور اصالحات

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
 نقش

 کمیسیون
 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون

 دوشنبه
  )75جلسه(

1399/10/22 
 16:00 تا 14:00

  1 اصالحیه
 و زیست محیط سازمان ایشان، محترم معاونین و نیرو و کشاورزي جهاد محترم وزراي از دعوت
 سفر در شده اتخاذ تصمیمات پیگیري بمنظور استانی محترم مدیران سایر و خوزستان محترم استاندار

 مذکور(مینوشهر) استان به کمیسیون این

---- 

 




