
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال دوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها

از شنبه ۱۴۰۰/۹/۶ تا چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰
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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 اصالح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی" ثبت۳۵ اعاده شده از شورای نگهبان باحضور کارشناس مرکز 

پژوهش ها و سایر مدعوین ۲- رسیدگی به "طرح اصالح ماده ۵۷ قانون 
آئین نامه داخلی و تعیین ترکیب کمیسیون قضائی و حقوقی" ثبت ۵۷۷ با 
حضور یکی از طراحان، نماینده معاونت قوانین، کارشناس مرکز پژوهش 
ها و سایر مدعوین ۳- ارائه گزارش رئیس"کمیته بررسی مباحث اداری 

و ساختار تشکیالت مجلس شورای اسالمی"

06:30 تا 07:45
سه شنبه

جلسه(111) 
1400/09/09

----

جلسه "کمیته بررسی مباحث اداری و ساختار تشکیالت مجلس شورای 
اسالمی" با موضوع کارسنجی و نیاز سنجی نیروی انسانی مجموعه 

معاونت قوانین با حضور اعضای کمیته، معاون قوانین مجلس، مدیرکل 
منابع انسانی و سایر مدعوین

12:15 تا 14:00
سه شنبه

جلسه(112) 
1400/09/09

----

۱- رسیدگی به "طرح اصالح مواد ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۳۲ قانون آئین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی" ثبت ۳۴۹ با حضور یکی از طراحان، 

نماینده معاونت قوانین، کارشناس مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین۲- 
رسیدگی به"طرح اصالح ماده ۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی" ثبت۵۷۱ باحضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها 
و سایر مدعوین ?- ارائه گزارش رئیس"کمیته بررسی مباحث اداری و 

ساختار تشکیالت مجلس شورای اسالمی"

06:30 تا 07:45
چهارشنبه

جلسه(113) 
1400/09/10

2- کمیسیون اصل نود

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده 
های مطروحه 

14:00 تا 15:30

---- نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده درباره نحوه 
اجرای قانون حدنگار (کاداستر)

16:00 تا 17:30

یکشنبه
جلسه(133) 
1400/09/07

----
نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و فرمانده نیروی انتظامی و 

نمایندگان دستگاه های مرتبط در خصوص رسیدگی به تخلفات عرضه 
کنندگان لباس های ناهنجار 

10:00 تا 11:30
دوشنبه

جلسه(134) 
1400/09/08

----

نشست با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه 
اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی، کاهش ظرفیت پذیرش رشته های 
پزشکی ، دندانپزشکی و دستیاری تخصصی و همچنین چگونگی اجرای 

آیین نامه جدید تاسیس و اداره داروخانه ها 

14:00 تا 15:30
سه شنبه

جلسه(135) 
1400/09/09

3- کمیسیون تلفیق 
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین 
«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») 
اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، 

(معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، 

بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات 
کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

10:00 تا 12:00

----

ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین 
«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») 
اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، 

(معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، 

بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات 
کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

16:00 تا 18:00

یکشنبه
جلسه(122) 
1400/09/07

کمیته بهبود محیط کسب و کار

----

بررسی مشکالت و رفع موانع تولید لوازم خانگی باحضور: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ، اتاق ایران ، شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی ، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ، دیوان محاسبات کشور و 
مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی

14:00 تا 16:00
دوشنبه

جلسه(124) 
1400/09/08

کمیته تامین مالی

----

ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین 
«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») 
اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، 

(معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، 

بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات 
کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

11:30 تا 13:30
سه شنبه

جلسه(125) 
1400/09/09

----

ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین 
«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») 
اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، 

(معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، 

بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات 
کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

16:00 تا 18:00
سه شنبه

جلسه(126) 
1400/09/09

ب- کمیسیون های تخصصی
1- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
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---- بررسی صالحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای وزیر پیشنهادی 
وزارت آموزش و پرورش

10:00 تا 12:00
شنبه

جلسه(122) 
1400/09/06

303 اصلی
ادامه بررسی طرح اجرای اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران (تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای 
کشور)

14:00 تا 15:55

----
انتخاب هشت نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون 

مشترک طرح تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

15:55 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(123) 
1400/09/07

545 اصلی

ادامه بررسی شور دوم طرح اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره 
مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ثبت (۱۸۴) و 

همچنین بررسی طرح اصالح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ثبت (۵۴۵)

14:00 تا 15:00

----
ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط روسای سازمان های بسیج 

اساتید، بسیج دانش آموزی و بسیج علمی و پژوهشی به کمیسیون به 
مناسبت هفته بسیج

15:00 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(124) 
1400/09/09

هیات رئیسه کمیسیون

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون  07:00 تا 08:00
سه شنبه

جلسه(124) 
1400/09/09

کمیته فرهنگ و تربیت اسالمی

---- جلسه کمیته فرهنگ و تربیت اسالمی 16:00 تا 18:00
سه شنبه

جلسه(124) 
1400/09/09

2- کمیسیون اجتماعی

---- نشست اعضای محترم کمیسیون اجتماعی با وزیر محترم پیشنهادی 
آموزش و پرورش به منظور استماع برنامه ها و اولویت ها

14:00 تا 15:00
شنبه

جلسه(155) 
1400/09/06

----
دعوت از رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به 

منظور تبیین اولویت های مرکز پژوهش ها مرتبط با شرح وظایف قانونی 
کمیسیون اجتماعی

14:00 تا 15:00

---- دعوت از رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور به منظور تبیین برنامه ها 
و اولویت های سازمان بهزیستی

15:00 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(156) 
1400/09/07

200 اصلی
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور نمایندگان 
سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و 

دستگاه ها و سازمان های مرتبط
14:00 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(158) 
1400/09/09

---- هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 06:00 تا 08:00
چهارشنبه

جلسه(159) 
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1400/09/10
مواردخاص

----

جلسه کمیته موارد خاص به منظور ادامه بررسی طرح توانمندسازی و 
پایداری سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان سازمان تامین 
اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و 

سازمان های مربوطه.

14:00 تا 16:00
دوشنبه

جلسه(157) 
1400/09/08

کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار

578 اصلی جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار به منظور بررسی طرح 
الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون کار' با حضور دستگاه های مربوطه.

08:00 تا 10:00

----

جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار به منظور بررسی طرح 
مدیریت تعارض منافع با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی 
کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه ها و سازمان های 

مرتبط.

10:00 تا 12:00

دوشنبه
جلسه(157) 
1400/09/08

3- کمیسیون اقتصادی
---- بررسی موضوعات مالی و بانکی پیرامون تولید و صادرات فرش 13:30 تا 14:30

---- بررسی گزارش معاون محترم قوه قضائیه در خصوص مشکالت مالی و 
مسائل منابع انسانی

14:30 تا 15:30

---- بررسی گزارش رئیس محترم جهاد دانشگاهی در خصوص عملکرد 
اقتصادی شرکتهای دانش بنیان 

15:30 تا 16:30

یکشنبه
جلسه(6111) 
1400/09/07

---- جلسه کارگروه اصناف جهت بررسی طرح اصالح قانون نظام صنفی 
کشور(اصلی- ثبت ۲۷۱)

08:00 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(6112) 
1400/09/08

---- انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و 
بانکهای واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

13:00 تا 13:30

----
نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس محترم کمیته امداد امام 

خمینی(ره) به منظور ارائه گزارش از فعالیتهای کمیته امداد امام 
خمینی(ره) و تبیین مشکالت و تنگناها

13:30 تا 14:30

---- ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳) 14:30 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(6113) 
1400/09/09

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

12:00 تا 13:00
چهارشنبه

جلسه(6114) 
1400/09/10

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 14:00 تا 14:20
---- استماع گزارش رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه 14:20 تا 15:00

----
گرامیداشت سالروز شهادت دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی 

کشور دکتر فخری زاده و استماع گزارش معاون وزیر و رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

15:00 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(158) 
1400/09/07

---- بازدید 09:30 تا 13:00 دوشنبه
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جلسه(159) 
1400/09/08

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 14:00 تا 14:20
---- جمع بندی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیته ها 14:20 تا 14:45

----
استماع گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی پیرامون آخرین تحوالت هسته 
ای کشور با نگاهی به بررسی سفر اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی 
14:45 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(160) 
1400/09/09

---- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون 06:30 تا 08:00
چهارشنبه

جلسه(161) 
1400/09/10

امنیت

----
الف- الیحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان (اصلی-ثبت ۵۳۱) ب- طرح 

اعطای تابعیت به اتباع خارجی (اصلی-ثبت ۶۳۹)
16:00 تا 18:00

یکشنبه
جلسه(158) 
1400/09/07

دفاعی

---- نشست مشترک کمیته دفاعی با رئیس ستادکل نیروهای مسلح 08:00 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(159) 
1400/09/08

روابط خارجی

----

الف- طرح تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت (اصلی-ثبت ۴۵۴) 
ب- الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و مجمع مجالس 
آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجمع 

مجالس آسیایی (اصلی-ثبت ۶۶۴)

16:00 تا 18:00
یکشنبه

جلسه(158) 
1400/09/07

5- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 13:30 تا 13:40

----
الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (اعاده شده از 

شورای نگهبان- شماره ثبت ۲۸) با حضور عضو محترم شورای نگهبان، 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

13:40 تا 15:00

----

طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران (اعاده شده از 

شورای نگهبان- شماره ثبت ۶۹۰) با حضور عضو محترم شورای نگهبان، 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

15:00 تا 16:00

---- کارگروه بررسی طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای 
اسالمی

16:00 تا 17:30

یکشنبه
جلسه(179) 
1400/09/07

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 13:30 تا 13:40

---- ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب شهرداران (شور دوم- شماره ثبت ۱۶۰) 

13:40 تا 15:30

سه شنبه
جلسه(181) 
1400/09/09

---- نشست هیات رئیسه کمیسیون 07:00 تا 08:00 چهارشنبه
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جلسه(182) 
1400/09/10

ساماندهی تجمعات و راهپیمایی ها

----
کارگروه بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها 

(شماره ثبت ۷۰۲) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها، دستگاه های 
امنیتی و اجرایی ذی ربط

16:00 تا 17:30
یکشنبه

جلسه(179) 
1400/09/07

کارگروه های تخصصی کمیسیون

---- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

08:00 تا 14:00
شنبه

جلسه(178) 
1400/09/06

---- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور 
کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

08:00 تا 14:00
دوشنبه

جلسه(180) 
1400/09/08

6- کمیسیون انرژی

----
ارائه گزارش عملکرد جناب آقای دکتر طیبی، رئیس محترم جهاد 

دانشگاهی درخصوص آخرین دستاوردها، فعالیتها و اقدامات جهاد 
دانشگاهی در حوزه انرژی 

14:00 تا 16:00
یکشنبه

جلسه(139) 
1400/09/07

----
نشست مشترک با معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور جهت بررسی عملکرد سال جاری احکام بخش نفت، گاز، 

پتروشیمی، آب و برق و بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
18:00 تا 20:00

دوشنبه
جلسه(140) 
1400/09/08

---- جمع بندی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق 14:00 تا 14:30
سه شنبه

جلسه(141) 
1400/09/09

---- بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان محترم جهت تحقیق و تفحص 
از عملکرد شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز

14:30 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(142) 
1400/09/09

7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

---- استماع گزارش و بحث و بررسی مشکالت اعتبارات قوه قضائیه با 
حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه

13:45 تا 14:15

---- رسیدگی به طرح اصالح بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

14:15 تا 14:45

---- رسیدگی به طرح استفساریه بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور

14:45 تا 15:30

---- رسیدگی به طرح استفساریه بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
کل کشور

15:30 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(181) 
1400/09/07

---- رسیدگی به طرح استفساریه بند(ز) تبصره(۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
کل کشور

13:30 تا 14:30 سه شنبه
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----
جلسه مشترک اعضای کمیسیون با جناب آقای دکتر مخبر معاون محترم 
اول رئیس جمهور جهت بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف 

اقتصادی و بودجه ای کشور
14:30 تا 17:30

جلسه(183) 
1400/09/09

کمیته اقتصادی

---- بررسی نهایی و جمعبندی طرح انجام پروژه های ریلی با تهاتر نفت 
خام(اصلی – چاپ۶۰۵)

07:00 تا 08:30

---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح مواد(۱۶) و (۱۷) قانون احکام دائمی 
توسعه

08:30 تا 10:00

دوشنبه
جلسه(182) 
1400/09/08

کمیته امور اجتماعی و فرهنگی

---- رسیدگی به اقدامات و عملکرد اعتبارات سالجاری سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای

07:30 تا 08:00

---- رسیدگی به اقدامات و عملکرد اعتبارات سالجاری سازمان بهزیستی 
کشور

08:00 تا 08:30

---- رسیدگی به اقدامات و عملکرد اعتبارات سالجاری سازمان جمعیت هالل 
احمر جمهوری اسالمی ایران

08:30 تا 09:00

دوشنبه
جلسه(182) 
1400/09/08

کمیته برنامه ریزی، آمایش و آمار

---- بررسی آخرین وضعیت اجرای احکام مرتبط با آسیبهای اجتماعی در 
برنامه ششم

12:30 تا 14:00
یکشنبه

جلسه(181) 
1400/09/07

کمیته رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی

---- بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ - شرکت فرودگاهها و ناوبری کشور - 
شرکت توانیر - شرکت ایمیدرو - شرکت پاالیش و پخش

14:00 تا 16:00
شنبه

جلسه(184) 
1400/09/06

8- کمیسیون بهداشت و درمان
---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:00 تا 14:05

---- استماع گزارش مسئولین سازمان نظام پزشکی در خصوص برنامه های 
آن سازمان

14:05 تا 15:05

---- بررسی طرح لزوم به رسمیت شناخته شدن طب سنتی ایرانی در قوانین 
کشور (قانون تشکیل وزارت بهداشت ) ( اصلی – چاپ ۶۴۷)

15:05 تا 15:45

---- بررسی طرح اصالح بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی ( فرعی – چاپ ۸۳۲)

15:45 تا 16:00

یکشنبه
جلسه(143) 
1400/09/07

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:00 تا 14:05

----
بررسی آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت بودجه وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی در سالجاری و پیش بینی بودجه ۱۴۰۱ بخش 

سالمت
14:05 تا 15:30

----
بررسی شرایط معافیت فارغ التحصیالن پزشکی، دندانپزشکی و دارو 

سازی متعهد به خدمت در مناطق محروم (بر اساس ماده ۶ قانون 
خدمات وظیفه عمومی)

15:30 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(145) 
1400/09/09
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کمیته برنامه ششم توسعه

----

۱- استماع گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای احکام 
مرتبط با سالمت در برنامه ششم ۲-استماع گزارش مسئولین کارگروه 

های چهارگانه ( سالمت ، بیمه های اجتماعی ، امدادی و اجتماعی ) ۳- 
استماع نظرات کارشناسی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی در 

خصوص نحوه تدوین و نگارش قانون برنامه هفتم 

13:30 تا 15:30
دوشنبه

جلسه(144) 
1400/09/08

کمیته بهزیستی و توانبخشی

---- ادامه بررسی گزارش کارگروه های کمیته بهزیستی و توانبخشی 10:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(144) 
1400/09/08

کمیته هالل احمر

---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 08:00 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(144) 
1400/09/08

9- کمیسیون صنایع و معادن

---- بررسی برنامه های وزیر محترم پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش 09:00 تا 10:00
شنبه

جلسه(188) 
1400/09/06

----
ادامه بررسی طرح توسعه، تولید و نظارت زنجیره فوالد ارجاعی از 

صحن علنی مجلس با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی ذیربط مرکز 
پژوهشها و اتاق ایران

14:00 تا 15:15

---- استماع گزارش معاون محترم صنعت و معدن سازمان بسیج مستضعفان 
در حوزه های وظایف کمیسیون 

15:15 تا 16:00

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 16:00 تا 16:30

یکشنبه
جلسه(189) 
1400/09/07

---- دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین مربوط در 
حوزه مسائل مربوط به کمیسیون

14:00 تا 16:00
سه شنبه

جلسه(191) 
1400/09/09

کمیته تامین مالی صنعت و معدن و تولید

---- بررسی عملکرد موضوعات بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه صنعت ، معدن و 
ارتباطات با حضور رئیس محترم بانک مرکزی

11:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(190) 
1400/09/08

کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار

---- ادامه بررسی طرح ارتقاء جایگاه تحقیق وتوسعه در صنعت و معدن با 
حضور مسئولین دستگاه اجرایی.

14:00 تا 16:00
دوشنبه

جلسه(190) 
1400/09/08

کمیته صنایع هوافضا و فناوریهای نوین 
---- بررسی فناوری IOT با حضور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری،  09:00 تا 11:00 دوشنبه
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وزارت صمت(معاون فناوری و ) و مدیر عامل شرکت مگفا، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات( معاون فناوری) ، وزارت راه و شهرسازی( 
معاون فناوری) ، شهرداری تهران ( معاون فناوری )و شرکت های ایران 

خودرو و سایپا

جلسه(190) 
1400/09/08

10- کمیسیون عمران
195 اصلی ادامه رسیدگی به طرح 'کاهش تعرفه بنگاه های معامالتی'  14:00 تا 15:00

262 اصلی
ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی 

بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السالم و حرم 
مطهر حضرت معصومه علیها سالم

15:00 تا 16:00

661 اصلی
بررسی کلیات طرح تعیینتکلیف عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی 

تصرفی دولت یا دراختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای با 
جمعیت باالتر از ۲۵ هزار نفر

16:00 تا 17:00

یکشنبه
جلسه(156) 
1400/09/07

----
نشست تخصصی کمیسیون با رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور 
در خصوص پروژه های عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۱ در محل سازمان 

برنامه و بودجه
15:00 تا 17:00

دوشنبه
جلسه(157) 
1400/09/08

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

---- ارائه گزارش فرمانده قرارگاه سازندگی بسیج در خصوص پروژه های 
عمرانی بسیج سازندگی (به مناسبت هفته بسیج)

14:00 تا 14:30

----

دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص پاسخ به سواالت 
نمایندگان محترم: ۱- جناب آقای محمدعلی محسنی بندپی نماینده 

محترم نوشهر ۲- محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک( ۲ فقره) ۳- 
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده محترم اراک ۴- حسن 

محمدیاری نماینده محترم طوالش ۵- ابراهیم رضایی نماینده محترم 
دشتستان ۶- غالمعلی کوهساری نماینده محترم رامیان 

14:30 تا 15:30

---- بررسی گسترش پهنه فرونشست تهران و پایش فعالیت گسلهای اطراف 
تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران

15:30 تا 17:00

سه شنبه
جلسه(158) 
1400/09/09

آب و فاضالب

---- بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در 
حوزه آب و فاضالب

10:00 تا 11:30
دوشنبه

جلسه(157) 
1400/09/08

بنادر و دریانوردی

---- بررسی الیحه ارجاع اختالف بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت 
ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد به داوری 

11:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(157) 
1400/09/08

حمل و نقل ریلی

---- ارائه گزارش مدیرعامل محترم راه آهن جمهور اسالمی ایران  13:00 تا 14:30
دوشنبه

جلسه(157) 
1400/09/08
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کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 08:00 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(157) 
1400/09/08

11- کمیسیون فرهنگی

---- بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش  09:00 تا 10:00
شنبه

جلسه(155) 
1400/09/06

---- بحث و تبادل نظر پیرامون طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون  14:00 تا 15:30

---- ارائه گزارش عملکرد کمیته های تخصصی  15:30 تا 16:30

یکشنبه
جلسه(156) 
1400/09/07

---- متعاقباً اعالم خواه شد. 08:00 تا 12:00
دوشنبه

جلسه(157) 
1400/09/08

---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون  11:00 تا 12:00

---- نشست مشترک کمیسیون با سازمان سینمایی در محل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی 

14:00 تا 16:30

سه شنبه
جلسه(158) 
1400/09/09

کمیته تربیت بدنی و جوانان

---- بررسی طرح های ارجاعی به کمیته  16:00 تا 18:00
یکشنبه

جلسه(156) 
1400/09/07

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

---- بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت سیزدهم با 
حضور ایشان 

14:00 تا 15:00
شنبه

جلسه(121) 
1400/09/06

---- ادامه بررسی الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات 
عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)

14:00 تا 15:30

----

نشست با جناب آقای دکتر الفت معاون محترم منابع انسانی و امور 
فرهنگی قوه قضائیه جهت بررسی طرح تسری فوق العاده خاص 

کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان قوه 
قضائیه 

15:30 تا 16:30

یکشنبه
جلسه(122) 
1400/09/07

---- ادامه بررسی الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات 
عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)

14:00 تا 15:30

---- نشست با جناب آقای دکتر خدائیان رئیس محترم سازمان بازرسی کل 
کشور درخصوص برنامه های آتی آن سازمان

15:30 تا 16:30

سه شنبه
جلسه(124) 
1400/09/09

حقوق خصوصی
---- بررسی الیحه تجارت (اصلی- ثبت ۱۱) (اعاده شده از شورای نگهبان) 10:00 تا 12:00 دوشنبه
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----
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون اجرای محکومیتهای 
مالی (اصلی- ثبت ۲۳۴) با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان 

و نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی¬ربط
13:00 تا 15:00

جلسه(123) 
1400/09/08

حقوق عمومی و بین الملل

---- ادامه بررسی طرح یکفوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد (اصلی- 
ثبت ۲۱۶) 

08:00 تا 10:00

----
ادامه 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

دوشنبه
جلسه(123) 
1400/09/08

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

----
نشست اعضای کمیسیون بمنظور تبادل اخبار و ارائه گزارش عملکرد 

کمیته های تخصصی ذیربط به کمیسیون و هم چنین ارائه گزارش سفر 
رییس محترم کمیسیون 

13:30 تا 14:00

---- دعوت از رییس بنیاد مستضعفان جهت ارائه گزارش عملکرد از برنامه 
های کشاورزی آن بنیاد

14:00 تا 15:30

---- دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی و وزیر محترم نیرو جهت ارائه 
گزارش از اقدامات انجام شده درخصوص رفع مشکل آب استان اصفهان

15:30 تا 17:00

یکشنبه
جلسه(175) 
1400/09/07

---- دعوت از وزیر محترم نفت بمنظور جلسه هم اندیشی تهاتر محصوالت 
نفتی با کاالهای محصوالت کشاورزی

12:30 تا 14:00
دوشنبه

جلسه(176) 
1400/09/08

---- تبادل اخبار 13:45 تا 14:00

----

دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سئواالت 
نمایندگان محترم ذیل: ۱- سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه ۲- 

محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک،کمیجان و خنداب ( ۲سوال) 
۳- جلیل مختار نماینده محترم آبادان (۲ سوال) ۴- هاجر چنارانی 

نماینده محترم نیشابورو فیروزه ۵- محمد کعب عمیرنماینده محترم 
شوش ۶- جالل محمودزاده نماینده محترم مهاباد ۷- سید مجتبی 

محفوظی نماینده محترم آبادان ۸- کمال حسین پور نماینده محترم 
پیرانشهر و سردشت ۹- ابراهیم رضائی نماینده محترم بوشهر و دشتستان 

14:00 تا 16:00

سه شنبه
جلسه(177) 
1400/09/09

ب- کمیسیون های مشترک
1- کمیسیون کمیسیون طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»

---- ادامه بررسی کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی (محل برگزاری جلسه: کمیسیون اصل نودم)

07:00 تا 09:00
دوشنبه

جلسه(10) 
1400/09/08

----
ادامه بررسی کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی (محل برگزاری جلسه: کمیسیون صنایع و 

معادن)
16:00 تا 18:00

سه شنبه
جلسه(11) 
1400/09/09
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اصالحات دستور جلسات 

نقش کمیسیون موضوع ساعت
روز

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

----

اصالحیه ۱ 
ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصالح قوانین 
«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی 
شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، 

(معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، 
راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، 

سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و 
مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

08:00 تا 10:00
دوشنبه

جلسه(123) 
1400/09/08


