
 قوانین معاونت
 مشاورین و صحن ها، کمیسیون کل اداره

 

 
 
 

 
 اول سال - یازدهم دوره

 

 
                 

 
   

 
 
 

 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(24)
 

 16/11/1399 شنبه پنج تا 11/11/1399 شنبه از
 



2 

 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

  )61جلسه(
1399/11/14 

 با 75 ثبت رفتارنمایندگان بر مجلس نظارت قانون به موادي الحاق و اصالح طرح رسیدگی ادامه -1 07:45 تا 06:30
 کمیسیون عمومی مباحث -2 مجلس مراکز کارشناسان و کننده بررسی کمیته رئیس حضور

---- 

 چهارشنبه
  )62جلسه(

1399/11/15 
 با 75 ثبت رفتارنمایندگان بر مجلس نظارت قانون به موادي الحاق و اصالح طرح رسیدگی ادامه -1 07:45 تا 06:30

 کمیسیون عمومی مباحث -2 مجلس مراکز کارشناسان و کننده بررسی کمیته رئیس حضور
---- 

 نود اصل کمیسیون -2
 یکشنبه

  )66جلسه(
1399/11/12 

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

 ----  کمیسیون عمومی نشست 17:00 تا 15:30

 دوشنبه
  )67جلسه(

1399/11/13 
 ----  کمیسیون هاي کمیته روساي و رئیسه هیات نشست 15:30 تا 14:00

 عمرانی و فنی اقتصادي، کمیته
 دوشنبه

  )67جلسه(
1399/11/13 

 ----  کمیسیون اقتصادي کمیته نشست 12:00 تا 10:00

 اجتماعی و فرهنگی کمیته

 دوشنبه
  )67جلسه(

1399/11/13 

 ----  واصله شکایات بررسی براي کمیسیون اجتماعی فرهنگی کمیته نشست 10:00 تا 08:00
 ----  کمیسیون اجتماعی فرهنگی کمیته جلسه 14:30 تا 13:00
 ----  کمیسیون اجتماعی فرهنگی کمیته جلسه 16:00 تا 14:30

  تلفیق کمیسیون -3
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

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

  )3548جلسه(
1399/11/12 

 ---- 1400 سال بودجه تلفیق گزارش بررسی 18:00 تا 16:00

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

 خصوص در تلفیق کمیسیون در فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون منتخب اعضاي گزارش 15:00 تا 14:00 یکشنبه
 کشور کل 1400 سال بودجه الیحه

---- 
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  )64جلسه(
1399/11/12 

 ---- فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبات خصوص در بررسی و بحث 15:55 تا 15:00

 16:00 تا 15:55
 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 امنیت تأمین و کرامت صیانت،

---- 

 دوشنبه
  )65جلسه(

1399/11/13 
 ---- پردیس فناوري و علم پارك از بازدید 16:00 تا 11:00

 اجتماعی کمیسیون -2

 یکشنبه
  )69جلسه(

1399/11/12 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت 14:00 تا 13:45
 ---- 1400 سال بودجه الیحه تلفیق کمیسیون مصوبات خصوص در نظر تبادل و بحث 14:30 تا 14:00

 نامه آئین 234 ماده اجراي درخواست خصوص در تجارت و معدن صنعت، محترم وزیر از دعوت 15:00 تا 14:30
 اسالمی شوراي مجلس محترم نمایندگان توسط اسالمی شوراي مجلس داخلی

---- 

 تفحص و تحقیق درخواست خصوص در کشوري بازنشستگی صندوق محترم مدیرعامل از دعوت 15:30 تا 15:00
 زارع آقاي جناب

---- 

 اصلی مربوطه هاي دستگاه حضور با دولت کارکنان استخدام ساماندهی طرح بررسی 17:00 تا 15:30
 اجتماعی هاي آسیب

 شنبه
  )68جلسه(

1399/11/11 
 حین قبل، هاي حوزه در خانواده عمومی هاي برنامه خصوص در اجتماعی هاي آسیب کمیته جلسه 15:00 تا 13:30

 ازدواج از پس و
---- 

 استخدامی و اداري
 دوشنبه

  )70جلسه(
1399/11/13 

 ---- استخدامی و اداري کمیته در ها شهرداري استخدام الیحه بررسی ادامه 10:00 تا 08:00

 و اداري کمیته در غیردولتی عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر طرح بررسی ادامه 12:00 تا 10:00
 استخدامی

---- 

 اقتصادي کمیسیون -3

 یکشنبه
  )111جلسه(
1399/11/12 

 16:00 تا 14:00

 موازین رعایت نحوه خصوص در مجلس داخلی نامه¬آئین )234ماده( اعمال تقاضاي بررسی )1
 در حکمرانی ارتقاي طرح بررسی ادامه )2 بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس انتخاب در قانونی
 خصوص در نهایی گیري¬راي )3 )62 ثبت -پولشوئی)(اصلی با مبارزه قانون ریال(اصالح حوزه

 عنوان با مجلس داخلی نامه¬آئین )234ماده( اعمال براي محترم نمایندگان از تعدادي تقاضاي
 در نهایی گیري¬راي )4 »کشور نیاز مورد اساسی کاالهاي ترخیص در ماهه چند تاخیر چرایی«

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

---- 

 دوشنبه
  )112جلسه(
1399/11/13 

 ---- کشور کل 1400 سال بودجه الیحه تلفیق کمیسیون گزارش بررسی )1 10:00 تا 08:00

 ماده اعمال مالیاتی(تقاضاي جامع طرح اجراي و تهیه نحوه بررسی جهت مالیاتی کارگروه جلسه )2 12:00 تا 10:00
 داخلی) نامه آئین 234

---- 

 شناسی آسیب بررسی جهت قضائیه قوه کارگروه با اقتصادي کمیسیون اعضاي مشترك نشست )3 20:00 تا 18:00
 کشور کل بازرسی سازمان محل در کشور اقتصادي قوانین

---- 

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4
 ---- تحوالت و اخبار آخرین بر مروري 14:30 تا 14:00 یکشنبه
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  )85جلسه(
1399/11/12 

 موارد در مسلح نیروهاي مأمورین توسط سالح کارگیري به قانون اصالح الیحه' طرح/الیحه بررسی 16:00 تا 14:30
 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون در 'ضروري

 اصلی

 شنبه پنج
  )86جلسه(

1399/11/16 
 سیاست کمیسیون با اسالمی شوراي مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون مشترك نشست 17:00 تا 14:00

 کنفرانس) (ویدئو روسیه فدراسیون دوماي خارجی
---- 

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5

 یکشنبه
  )71جلسه(

1399/11/12 

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

 اسالمی شوراهاي انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون از موادي اصالح طرح دوم شور بررسی 15:00 تا 13:10
 ربط ذي اجرایی هاي دستگاه و پژوهشها مرکز نماینده حضور با شهرداران انتخاب و کشور

---- 

 نگهبان) شوراي از شده (اعاده ها دهیاري و شهرداریها هزینه و پایدار درآمد الیحه بررسی کارگروه 17:00 تا 15:00
 ربط ذي اجرایی هاي دستگاه و پژوهشها مرکز کارشناس نگهبان، شوراي محترم نماینده حضور با

---- 

 چهارشنبه
  )73جلسه(

1399/11/15 
 ---- تخصصی هاي کمیته يرؤسا و کمیسیون رئیسه هیئت نشست 08:00 تا 07:00

 کشور اسالمی شوراهاي انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون اصالح کارگروه
 دوشنبه

  )72جلسه(
1399/11/13 

 اسالمی شوراهاي انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون از موادي اصالح طرح بررسی کارگروه 12:00 تا 08:00
 کشور

---- 

 انرژي کمیسیون -6

 یکشنبه
  )53جلسه(

1399/11/12 

 اصلی  'رمزارز استخراج صنعت تولید جهش از استفاده با ارز تامین' طرح گیري رأي 13:45 تا 13:30

 در )CNG( و سوخت عرضه و توزیع اجرایی الزامات' طرح درخصوص نفت کمیته گزارش ارائه 14:45 تا 13:45
  'کشور

 اصلی

 جلوگیري در آن جایگاه و صنعت این آینده بینی پیش و پتروشیمی صنعت گذشته عملکرد بررسی 16:30 تا 14:45
 فروشی خام از

---- 

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7
 یکشنبه

  )91جلسه(
1399/11/12 

 ---- کشور کل 1400 سال بودجه الیحه درخصوص تلفیق کمیسیون گزارش پیرامون نظر تبادل و بحث 16:00 تا 14:00

 درمان و بهداشت کمیسیون -8

 یکشنبه
  )66جلسه(

1399/11/12 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:35 تا 13:30
 ---- 1400 بودجه تلفیق کمیسیون گزارش در سالمت بخش بودجه وضعیت آخرین بررسی 15:00 تا 13:35

 و عامل غیر پدافند سازمان و احمر هالل و بحران مدیریت ، اورژانس سازمانهاي ادغام طرح بررسی 15:30 تا 15:00
 )427چاپ - (فرعی بحران مدیریت وزارت تشکیل

---- 

 دوشنبه
  )67جلسه(

1399/11/13 

 ----  اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:35 تا 13:30
 ----  کشور در کرونا بیماري وضعیت آخرین بررسی 15:00 تا 13:35

 سرپرست بد و سرپرست بی نوجوانان و کودکان از حمایت قانون 22 ماده اصالح طرح بررسی 15:30 تا 15:00
 ) 299 چاپ – (فرعی

---- 
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 غذا و دارو کمیته
 یکشنبه

  )66جلسه(
1399/11/12 

 نویس پیش .2 کشور کل 1400 بودجه الیحه در دارو ارز نرخ وضعیت آخرین .1 بررسی: ادامه 17:30 تا 15:30
 غذا و دارو جامع طرح

---- 

 لوایح و طرحها کمیته
 دوشنبه

  )67جلسه(
1399/11/13 

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

 معادن و صنایع کمیسیون -9

 یکشنبه
  )92جلسه(

1399/11/12 

 15:00 تا 14:00
 هاي سیاست اصالح رویکرد با فوالد زنجیره پایدار تولید و توسعه طرح دوم شور بررسی ادامه
 با دوم) شور در بررسی براي علنی صحن 23/10/1399 مورخ جلسه از ارجاعی ( بازار تنظیم

  ایران اتاق و پژوهشها مرکز ، اجرایی دستگاههاي مسئولین حضور
---- 

 ---- پیشنهادات تنظیم و ارجاعی بندهاي در کشور کل 1400 سال بودجه تلفیق کمیسیون گزارش بررسی 16:00 تا 15:00

 دوشنبه
  )93جلسه(

1399/11/13 

 10:30 تا 08:00

 : محترم نمایندگان سواالت به پاسخگویی براي تجارت و معدن صنعت محترم وزیر از دعوت
 نماینده آبادي قطب حسینی رضا آقاي جناب رشت محترم نماینده نژاد کوچکی جبار آقاي جناب
 محمودزاده جالل آقاي جناب ورزقان محترم نماینده دهقانی الهویردي آقاي جناب بابک شهر محترم
 و ابرکوه بافق مهریز محترم نماینده صباغیان محمدرضا آقاي جناب فقره)2( مهاباد محترم نماینده
 محمد آقاي جناب فقره) 2 ( نیشابور محترم نماینده چنارانی هاجر خانم سرکار فقره) 2 ( خاتم

 ر(جویبا و سوادکوه شهر قائم محترم نماینده مرادیان کیوان آقاي جناب آبادان محترم نماینده مولوي
 محترم نماینده طغیانی مهدي آقاي جناب خمین محترم نماینده نظري علیرضا آقاي جناب فقره) 2

  ) فقره 2 ،دیواندره( سنندج محترم نماینده فتحی محسن آقاي جناب ) فقره 2 ( اصفهان

---- 

 12:00 تا 10:30
 محوطه داخل در الوند پتروشیمی احداث چگونگی " تفحص و تحقیق انجام درخواست بررسی

 وزیر از دعوت با داخلی نامه آئین قانون 212 ماده اجراي در " شازند ) ره خمینی( امام پاالیشگاه
 اجرایی دستگاههاي مسئولین و نفت محترم

---- 

 تنظیم و ارجاعی بندهاي در کشور کل 1400 سال بودجه تلفیق کمیسیون گزارش بررسی ادامه 16:00 تا 14:15
  پیشنهادات

---- 

 اطالعات فناوري و ارتباطات کمیته
 دوشنبه

  )93جلسه(
1399/11/13 

 ---- داخلی نامه آئین قانون 235 ماده اجراي در اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت عملکرد بررسی 17:00 تا 16:00

 عمران کمیسیون -10
 یکشنبه

  )77جلسه(
1399/11/12 

 اصلی  'خصوصی -عمومی مشارکت الیحه' بررسی ادامه 16:00 تا 14:00

 دوشنبه
  )78جلسه(

1399/11/13 
 12:00 تا 10:30

 -1 نمایندگان: سؤاالت به پاسخگویی جهت نیرو، محترم وزیر اردکانیان دکتر آقاي جناب از دعوت
 حاجی حسینعلی آقاي جناب -2 چایپاره و خوي محترم نماینده زاده نجف عادل آقاي جناب

 و پیرانشهر محترم نماینده پور حسین کمال آقاي جناب -3 برخوار و میمه محترم نماینده لیگانید
 آقاي جناب -5 سؤال) 2آبادان( محترم نماینده مولوي سیدمحمد آقاي جناب -4 سؤال) 6( سردشت
 -7 ازنا و درود محترم نماینده گودرزي حسین آقاي جناب -6 کرج محترم نماینده عباسی علیرضا

---- 
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 نماینده دهمرده اله حبیب آقاي جناب -8 گنبدکاووس محترم نماینده شادمهر امانقلیچ آقاي جناب
 زابل محترم

 شنبه سه
  )79جلسه(

1399/11/14 
 ----  کمیسیون رئیسه هیات جلسه 08:00 تا 07:00

 فاضالب و آب
 دوشنبه

  )78جلسه(
1399/11/13 

 ----  خوزستان فاضالب و آب از تفحص و تحقیق 10:30 تا 08:00

 فرهنگی کمیسیون -11
 یکشنبه

  )70جلسه(
1399/11/12 

 ---- فرهنگی اخبار بررسی-1 14:00 تا 13:30

 ---- کشور کل1400 بودجه الیحه بررسی از تلفیق کمیسیون عضو نمایندگان گزارش ارائه-2 15:30 تا 14:00

 دوشنبه
  )71جلسه(

1399/11/13 
 ---- شد خواهد اعالم متعاقبا 12:00 تا 08:00

 حقوقی و قضائی کمیسیون -12
 یکشنبه

  )38جلسه(
1399/11/12 

 اصلی )182 ثبت -صنعتی(اصلی مالکیت از حمایت طرح بررسی ادامه 17:00 تا 13:30

 دوشنبه
  )39جلسه(

1399/11/13 
 17:00 تا 13:30

 حسن-1 آقایان: نمایندگان سؤاالت به پاسخگویی جهت دادگستري محترم وزیر از دعوت
-2 )13:40 تا 13:30ماسال(ساعت و رضوانشهر طوالش، انتخابیه حوزه محترم نماینده محمدیاري

 3تبریز،آذرشهرواسکو( انتخابیه حوزه محترم نماینده الدینی¬میرتاج سیدمحمدرضا
 تیران و آباد نجف انتخابیه حوزه رممحت نماینده ابوترابی ابوالفضل-3 )14:10 تا 13:40فقره)(ساعت

 فقره) 2سنقر( انتخابیه حوزه محترم نماینده کیا حسینی سیدجواد-4 )14:20 تا 14:10کرون(ساعت و
 ري، تهران، انتخابیه حوزه محترم نماینده ایزدخواه اله روح-5 فقره)2( 14:40 تا 14:20(ساعت

 حوزه محترم نماینده نوروزي حسن-6 )14:50 تا 14:40پردیس(ساعت و اسالمشهر شمیرانات،
 محترم نماینده توانگر مجتبی-7 )15:30 تا 14:50(ساعت فقره) 4بهارستان( و کریم رباط انتخابیه
 ارکانی احسان-8 )15:40 تا 15:30پردیس(ساعت و اسالمشهر شمیرانات، ري، تهران، انتخابیه حوزه

 محمودزاده جالل-9 )15:50 تا 15:40تس(ساع فیروزه و نیشابور انتخابیه حوزه محترم نماینده
 حوزه محترم نماینده مقتدایی عباس-10 )16 تا 15:50(ساعت مهاباد انتخابیه حوزه محترم نماینده
  )16:10 تا 16:00(ساعت اصفهان انتخابیه

---- 

 شناسی جرم و جزا حقوق کارگروه
 دوشنبه

  )39جلسه(
1399/11/13 

 ثبت -اسالمی(اصلی مجازات قانون پنجم کتاب )711( تا )705( مواد اصالح طرح بررسی ادامه 12:00 تا 08:00
220( 

 اصلی

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون -13
 فرعی ثبت - (فرعی نیرو وزارت به شهرسازي و راه وزارت از هواشناسی سازمان انتقال طرح بررسی 13:10 تا 13:00 یکشنبه
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  )83جلسه(
1399/11/12 

243( 
 فرعی )257 ثبت - (فرعی روستا امور وزارت تشکیل طرح بررسی 13:20 تا 13:10

 محیط وزارت تشکیل و زیست محیط با طبیعی منابع و اراضی امور سازمان ادغام طرح بررسی 13:30 تا 13:20
 )305 ثبت - (فرعی طبیعی منابع و زیست

 فرعی

 عملکرد گزارش ارائه بمنظور کشور محاسبات دیوان محترم معاونین و دادستان رئیس، از دعوت 15:00 تا 13:30
 96/4/25 مصوب پاك هواي قانون اجراي در اجرائی دستگاههاي

---- 

 و وزیر محترم معاون حضور با کشاورزي تجارت و محصوالت صادرات مشکالت و مسائل بررسی 17:00 تا 15:00
 خصوصی بخشهاي و ذیربط مسئولین سایر و تجارت توسعه سازمان رئیس

---- 

 
  جلسات دستور اصالحات

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
 نقش

 کمیسیون
 معادن و صنایع کمیسیون

 دوشنبه
  )93جلسه(

1399/11/13 
 14:15 تا 14:00

  1 اصالحیه
 اسالمی شوراي مجلس علنی صحن مصوب مبارکه فوالد از تفحص و تحقیق هیات اعضاي انتخاب

 شده) حذف (دستور داخلی نامه آیین 212 ماده اجراي در متقاضی نمایندگان میان از
---- 

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون

 یکشنبه
  )83جلسه(

1399/11/12 

 17:00 تا 15:00
  1 اصالحیه
 محترم سفیر حضور با عراق کشور به کشاورزي محصوالت صادرات مشکالت و مسائل بررسی
 شده) حذف (دستور خصوصی بخشهاي و ذیربط مسئولین سایر و عراق در ایران

---- 

 17:00 تا 15:00
  1 اصالحیه
 و وزیر محترم معاون حضور با کشاورزي تجارت و محصوالت صادرات مشکالت و مسائل بررسی
 خصوصی بخشهاي و ذیربط مسئولین سایر و تجارت توسعه سازمان رئیس

---- 

 




