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 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  441 
 در مورد: آموزش، تحقیقات و فناوريگزارش کمیسیون 
تغییر دستور در جلسه علنی  تقاضاي ( بندي معلمانالیحه نظام رتبه

   )رسید. به تصویب 10/3/1400در جلسه علنی مورخ 
600 559 

2  184 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري در مورد:

طرح اصالح موادي از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز 
 آموزشی و پرورشی غیردولتی

496 208 

3  425 

کمیسـیون کشـاورزي، آب، منـابع طبیعـی و شور دوم گزارش 
 :محیط زیست در مورد

ر و رفـع موانـع تولیـدات طرح تقویت امنیت غذایی کشـو
 ین نامه داخلی مجلس)) آئ45) ماده (1(در اجراي تبصره (کشاورزي

609 
537 
570 

 گزارش کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: 225  4
 261 503 بیمه محصوالت کشاورزيقانون طرح الحاق یک تبصره به 

5  111 
 در مورد: ستیز طیو مح یعیآب،منابع طب،يکشاورز ونیسیکم گزارش

الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحـاقی بـه کنوانسـیون  
 دریاي خزر چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی

504 118 

6  246 
 در مورد:اقتصادي  ونیسیگزارش کم

خسارات واردشده بـه  ياجبار مهی) قانون ب8اصالح ماده ( حهیال
 هینقل لیاز وسا یشخص ثالث در اثر حوادث ناش

524 294 

 در مورد:امنیت ملی و سیاست خارجی  ونیسیگزارش کم 158  7
 رعاملیسازمان پدافند غ لیطرح تشک

540 172 

 در مورد:اجتماعی  ونیسیگزارش کم 298  8
 کشور یساعت رسم رییطرح تغ

543 383 

9  75 
 در مورد: آیین نامه داخلی مجلس ونیسیگزارش کم

طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار 
 نمایندگان

565 
82 
321 
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 :قرار دارد هفته جاري دستور موارد زیر نیز در تقاضاي فوریت 
 

 طراح میزان فوریت  ح یا الیحهطر
 )2) مـاده(2) و (1مقرر در تبصره هاي (الیحه تمدید مهلت 

 رسیدگی به تخلفات رانندگیقانون 
 -------- یک فوریت

 
  ها سوال

(یـک مسجد سلیمان، اللی، هفتکل و اندیکا نماینده محترم ورناصريقندعلی  آقایان سؤال هاي
( از وزیـر  محتـرم نفـت وزیـر (یک فقـره) ازمهاباد  ه محترمنمایند جالل محمودزادهفقره) و 

 صبح دعوت به عمل آمده است)                    8ساعت  18/3/1400محترم براي روز سه شنبه مورخ 

 در مورد: یاجتماع ونیسیگزارش کم 57 10
 58 572 طرح مدیریت تعارض منافع

11 306 
گزارش کمیسیون ویژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت براجـراي 

 ) قانون اساسی در مورد:44اصل(
 گر بخش برقالیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم

587 390 

 در مورد: گزارش کمیسیون اجتماعی 413 12
 517 601 ) 81) (شماره (1326)(1947الیحه مقاوله نامه بازرسی کار (

13 415 

 در مورد: ن اجتماعیگزارش کمیسیو
) 1981نامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی (الیحه تصویب مقاوله

نامــه ) مقاوله1381( 2002) و پروتکــل 155) (شــماره 1360(
 ایمنی و بهداشت شغلی 

602 519 

14 129 
 گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

الیحه موافقتنامه همکـاري اقتصـادي و تجـاري بـین دولتهـاي 
 ساحلی خزر

615 136 

15 253 
 گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح 
 ) آئین نامه داخلی مجلس)45) ماده (1(در اجراي تبصره (سیاست هاي تنظیم بازار

522 
254 
326 
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 موارد زیر نیز در دستور هفته جاري قرار دارد:
          اسـتخراج رمزارزهـاي  صنعت وضعیتبررسیگزارش کمیسیون اقتصادي در مورد   .1

ین نامـه ئـ) آ45) مـاده(1(در اجراي تبصـره(در کشور جهان روا و مبادالت داخلی آن
 )28(چاپ  داخلی مجلس)

 انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها .2

تحقیق و تفحص از عملکرد تقاضاي  تصویب مبنی بر گزارش کمیسیون صنایع و معادن .3
  ین نامه داخلی مجلس )) آئ212(در اجراي ماده (سازمان ملی استاندارد ایران

 ) و77موارد اعالمی نقض اصول("  رش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصـوصگزا .4
                       ) 234در اجـــراي مـــاده(("  2030در موضـــوع ســـند  ) قـــانون اساســـی125(

 ) مجلس آیین نامه داخلی

فحـص از نحـوه تقاضـاي تحقیـق و ت تصـویب گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر .5
  ) آیین نامه داخلی مجلس)212(در اجراي ماده (احداث پتروشیمی الوند

 تحقیق و تفحـصتقاضاي  تصویب مبنی بربرنامه و بودجه و محاسبات گزارش کمیسیون   .6
  ) 212در اجـراي مـاده (( در دسـتگاههاي اجرایـیحقوق هاي نامتعارف  پرداختاز 

 آئین نامه داخلی مجلس)

در نحـوه انتخـاب و  یقـانون يها رتیمغا یبررس اقتصادي در مورد گزارش کمیسیون .7
              ) آیـین نامـه 234(در اجـراي مـاده( سـازمان بـورس و اوراق بهـادار سیانتصاب رئـ

 )مجلس داخلی

تقاضـاي تحقیـق و  تصـویبگزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري مبنـی بـر  .8
(در اجـراي               1391ر از سـال تفحص از عملکرد سازمان سنجش آمـوزش کشـو

 ) آئین نامه داخلی مجلس)212ماده (

 
 


