
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال دوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(1)

از دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ تا چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹
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دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

کمیسیون 
اصلی/فرعی

موضوع ساعت
روز

تاریخ
الف- کمیسیون های خاص

1- کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

----

۱- رسیدگی به طرح نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسالمی 
برمصوبات شوراهای عالی به شماره ثبت ۲۷۳ با حضور یکی از طراحان 
و کارشناسان مرکز پژوهش ها، معاونت نظارت مجلس و سایر مدعوین 

۲- رسیدگی به طرح اصالح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی به شماره ثبت ۲۹۲ باحضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز 

پژوهش ها و سایر مدعوین ۳- مباحث دیگر کمیسیون حسب مورد

06:30 تا 
07:45

سه شنبه
جلسه(81) 
1400/03/18

----

۱- رسیدگی به طرح های اصالح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
به شماره های ثبت ۱۶۹- ۱۵۱- ۲۶۵- ۲۹۶- ۳۴۵- ۳۷۸- ۲۱۷ باحضور 

یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین۳- مباحث 
دیگر کمیسیون حسب مورد

06:30 تا 
07:45

چهارشنبه
جلسه(82) 
1400/03/19

2- کمیسیون اصل نود

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون
14:00 تا 

15:30

---- نشست با معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در باره حوادث ناشی از 
افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸

16:00 تا 
17:30

سه شنبه
جلسه(96) 
1400/03/18

3- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

----

ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (شماره 
ثبت ۱۴۵) باحضور: وزارت خانه های اموراقتصادی و دارایی، 

صنعت،معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، ، اتاق 
ایران، اتاق اصناف ، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس 

شورای اسالمی 

16:00 تا 
18:00

سه شنبه
جلسه(72) 
1400/03/18

ب- کمیسیون های تخصصی
1- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

---- انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون (اجالسیه دوم)
14:00 تا 

15:45

سه شنبه
جلسه(84) 
1400/03/18

کارگروه آموزش و پرورش

417 اصلی بررسی طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش
15:45 تا 

18:00

سه شنبه
جلسه(84) 
1400/03/18
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2- کمیسیون اجتماعی

---- برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 
14:00 تا 

15:00

459 اصلی بررسی طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه

15:00 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(98) 
1400/03/18

موارد خاص

15 اصلی ادامه بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 
07:30 تا 

09:00

سه شنبه
جلسه(98) 
1400/03/18

3- کمیسیون اقتصادی

---- ۱) جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه 
رسیدگی به طرحها و لوایح

12:00 تا 
13:00

---- ۲) ادامه بررسی طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال (اصلی- ثبت 
۶۲)(الحاق به طرح مالیات بر عایدی سرمایه)

14:00 تا 
15:30

----
۳) بررسی طرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای 

حسابداران(اصلی- ثبت ۲۶۳)(ارجاعی از صحن علنی به منظور بررسی 
در شور دوم)

15:30 تا 
16:00

----
۴) ادامه بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم جهت اعمال 

ماده(۲۳۴) آئیننامه داخلی در خصوص « چرایی تاخیر چند ماهه در 
ترخیص کاالهای اساسی مورد نیاز کشور» 

16:00 تا 
16:30

سه شنبه
جلسه(150) 
1400/03/18

---- برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اجالسیه دوم کمیسیون اقتصادی(در 
اجرای ماده ۶۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی)

14:00 تا 
15:00

چهارشنبه
جلسه(151) 
1400/03/19

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 
14:00 تا 

14:10

----

بررسی ابعاد امنیتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین 
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای 

اسالمی و مجلس خبرگان رهبری با حضور وزیر محترم کشور و معاونان 
ایشان

14:10 تا 
15:30

316 اصلی برگزاری انتخابات اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص درباره عملکرد 
مرکز استراتژیک ریاست جمهوری

15:30 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(115) 
1400/03/18

---- نشست اعضای هیئت رئیسه کمیسیون و روسای کمیته ها
06:30 تا 

08:00

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت
14:00 تا 

14:10
316 اصلی بررسی طرح/الیحه 'اصالح قانون بسیج سازندگی ' در امنیت ملی و  14:10 تا 

چهارشنبه
جلسه(116) 
1400/03/19

.
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سیاست خارجی 14:50

367 اصلی بررسی طرح/الیحه 'تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نو آوری دفاعی' در 
امنیت ملی و سیاست خارجی

14:50 تا 
15:30

---- ادامه بررسی نگاشت نهادی پیشنهاد برای کمیسیون
15:30 تا 

16:00
امنیت

---- بررسی پیامدهای امنیتی سهام عدالت در تصمیم گیری أخیر دولت با 
حضور مسئوالن محترم ذی ربط

16:00 تا 
18:00

سه شنبه
جلسه(115) 
1400/03/18

دفاعی

---- ادامه بررسی قانون خدمت نظام وظیفه عمومی با حضور مسئوالن محترم 
ذی ربط

14:00 تا 
16:00

چهارشنبه
جلسه(116) 
1400/03/19

روابط خارجی

414 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵ 
(۱۳۶۴) (شماره ۱۶۰)' در امنیت ملی و سیاست خارجی

15:30 تا 
15:45

423 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه تصویب اصالح اساسنامه سازمان بین المللی 
کار' در امنیت ملی و سیاست خارجی

15:45 تا 
16:00

310 فرعی بررسی طرح/الیحه 'الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در 
آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان' در امنیت ملی و سیاست خارجی

16:00 تا 
16:15

---- جمع بندی نهایی لوایح مطروحه
16:15 تا 

17:30

سه شنبه
جلسه(115) 
1400/03/18

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور
14:00 تا 

14:15

---- انتخاب اعضا هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
(اجالسیه دوم دوره یازدهم) 

14:15 تا 
15:00

----
گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص پیشگیری و مدیریت بحران با 

محوریت امنیت داخلی (سازمان مدیریت بحران کشور- شهرداری تهران- 
وزارت نیرو و وزارت کشاورزی)

15:00 تا 
16:30

----

کارگروه بررسی الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها 
(ارجاعی از صحن علنی- اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور نماینده 

محترم شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی 
ذی ربط

16:30 تا 
17:30

سه شنبه
جلسه(118) 
1400/03/18

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون و روسای کمیته های تخصصی
07:00 تا 

08:00

چهارشنبه
جلسه(119) 
1400/03/19
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کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد

400 اصلی بررسی 'طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)' 
با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

16:30 تا 
18:00

سه شنبه
جلسه(118) 
1400/03/18

6- کمیسیون انرژی

452 فرعی بررسی طرح 'الحاق یک تبصره به ماده (۵۴) قانون احکام دائمی 
برنامههای توسعه کشور'

14:00 تا 
14:30

سه شنبه
جلسه(83) 
1400/03/18

---- ارائه گزارش عملکرد اجالسیه اول کمیسیون انرژی
14:30 تا 

16:00

سه شنبه
جلسه(84) 
1400/03/18

---- بررسی مسائل منطقه ای حوزه آب 
12:00 تا 

14:00

چهارشنبه
جلسه(86) 
1400/03/19

7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

---- برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برای اجالسیه دوم
14:00 تا 

15:00

214 اصلی
بررسی طرح/الیحه 'طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی 
دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی' در برنامه و 

بودجه و محاسبات

15:00 تا 
15:30

227 اصلی بررسی طرح/الیحه 'قانون اختیار به دولت جهت کمک به پروژهای 
زیربنایی' در برنامه و بودجه و محاسبات

15:30 تا 
16:00

سه شنبه
جلسه(122) 
1400/03/18

8- کمیسیون بهداشت و درمان

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار
14:00 تا 

14:05

---- برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برای اجالسیه دوم ( در اجرای 
ماده ۶۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی )

14:05 تا 
14:20

----

دعوت از وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگوئی به 
سئوال ۱.جناب آقای جالل محمود زاده نماینده محترم مهاباد (۳ فقره) 

۲.جناب آقای قاسم ساعدی نماینده محترم دشت آزادگان (۱ فقره) 
۳.جناب آقای علی علیزاده نماینده محترم مراغه (۱ فقره) ۴. جناب آقای 

علی اکبر علیزاده نماینده محترم دامغان (۱ فقره) ۵..جناب آقای حاجی 
دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر (۱فقره) ۶..جناب آقای آصفری 

نماینده محترم اراک (۱ فقره) ۷.سرکارخانم هاجر چنارانی نماینده محترم 
نیشابور(۱ فقره) ۸..سرکارخانم زهره الهیان نماینده محترم تهران (۱ فقره)

14:20 تا 
15:30

---- بررسی طرح تشویق وحمایت از خیرین ( فرعی – ۵۰۸)
15:30 تا 

16:00

سه شنبه
جلسه(96) 
1400/03/18

کمیته طرحها و لوایح
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---- متعاقبا اعالم میگردد
13:30 تا 

15:30

چهارشنبه
جلسه(97) 
1400/03/19

9- کمیسیون صنایع و معادن

---- ادامه بررسی طرح یکپارچه سازی داده ها و اطالعات ملی ( شماره ثبت 
۲۸۴) با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط

14:00 تا 
15:30

----

ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون معادن کشور (شماره ثبت ۲۷۴) 
و طرح های اصالح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به ( شماره 

ثبت ۳۸۴ )و طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصالح معادن مصوب 
۱۳۹۰ به ( شماره ثبت ۳۸۸ )و طرح اصالح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن به 
(شماره ثبت ۳۴۸ )با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط ، دیوان 

محاسبات کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق ایران

15:30 تا 
17:00

سه شنبه
جلسه(137) 
1400/03/18

10- کمیسیون عمران

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون
07:00 تا 

08:00

---- انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون عمران
14:00 تا 

14:30

---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
14:30 تا 

15:30

----

دعوت از جناب آقای مهندس اسالمی وزیر محترم راه و شهرسازی جهت 
پاسخگویی به سواالت: ۱- جناب آقای جالل محمودزاده نماینده محترم 
مهاباد( ۶ فقره) ۲- جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر 

و سردشت (۶ فقره) ۳- جناب آقای عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده 
محترم سروستان ۴- جناب آقای محسن فتحی نماینده محترم سنندج، 
دیواندره و کامیاران (۴فقره) ۵- جناب آقای محمد خدابخشی نماینده 

محترم الیگودرز (۴ فقره) ۶- جناب آقای هادی بیگی نژاد نماینده محترم 
مالیر ۷- جناب آقای علی علیزاده نماینده محترم مراغه و عجبشیر ۸- 
جناب آقای رضا آریانپور نماینده محترم مینودشت،کالیکش و کالله و 

مراوه تپه 

15:30 تا 
17:00

سه شنبه
جلسه(115) 
1400/03/18

11- کمیسیون فرهنگی

---- ۱-بررسی اخبار فرهنگی
14:00 تا 

14:30

---- ۲-ادامه بررسی طرح اداره سازمان صدا و سیما (اصلی)
14:30 تا 

16:30

سه شنبه
جلسه(99) 
1400/03/18

کمیته تربیت بدنی و جوانان

---- ادامه بررسی طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران
16:30 تا 

18:00

سه شنبه
جلسه(99) 
1400/03/18
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12- کمیسیون قضائی و حقوقی

458 اصلی بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای 
متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (اصلی- ثبت ۴۵۸)

14:00 تا 
15:00

سه شنبه
جلسه(69) 
1400/03/18

کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی

334 اصلی
بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسالمی 
پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی (به شماره 

ثبت ۳۳۴)

15:00 تا 
17:00

سه شنبه
جلسه(69) 
1400/03/18

کارگروه حقوق عمومی و بین الملل

342 اصلی ادامه بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری (اصلی- ثبت ۳۴۲)

17:00 تا 
19:00

سه شنبه
جلسه(69) 
1400/03/18

13- کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

---- برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برای اجالسیه سال دوم مستند 
به ماده ۶۰ آئین نامه داخلی مجلس

14:00 تا 
14:30

439 اصلی بررسی طرح استفساریه ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم (اصلی- ثبت 
(۴۳۹

14:30 تا 
15:00

----
بررسی موضوع تعیین قیمت و مشکالت توزیع کود فسفاته و پتاسه در 

سال زراعی جدید با دعوت از مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی و سایر مسئولین اجرایی ذیربط

15:00 تا 
17:00

سه شنبه
جلسه(116) 
1400/03/18

---- بررسی اقدامات الزم برای انجام کشاورزی قراردادی جهت خرید گندم 
در سال زراعی جدید با دعوت از مسئولین اجرایی ذیربط

14:00 تا 
16:00

چهارشنبه
جلسه(117) 
1400/03/19

اصالحات دستور جلسات 

نقش کمیسیون موضوع ساعت
روز

تاریخ
کمیسیون اجتماعی

---- اصالحیه ۱ 
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 

14:00 تا 15:00

---- اصالحیه ۱ 
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی (دستور حذف شده)

14:00 تا 16:00

459 اصلی
اصالحیه ۱ 

بررسی طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه

15:00 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(98) 
1400/03/18


