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 دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

 روز 

 تاریخ 
 موضوع  ساعت 

کمیسیون  

 اصلی/فرعی 
 

 کمیسیون های خاص   -الف 

 داخلی مجلس آیین نامه   کمیسیون  -۱

 سه شنبه 

 (  ۱۱۴جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۰۶:۳۰

۰۷:۴۵ 

طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی  "بررسی مجدد -۱

اعاده شده از شورای نگهبان باحضور نماینده شورای نگهبان، کارشناس مرکز   ۵۱۹ثبت"نمایندگان

قانون آئین نامه داخلی و تعیین   ۵۷طرح اصالح ماده "رسیدگی به  -2پژوهش ها و سایر مدعوین  

با حضور یکی از طراحان، نماینده معاونت قوانین،   ۵۷۷ثبت    "ترکیب کمیسیون قضائی و حقوقی

کمیته بررسی مباحث اداری و "ارائه گزارش رئیس -۳پژوهش ها و سایر مدعوین کارشناس مرکز 

 ---- "ساختار مجلس

----  

 سه شنبه 

 (  ۱۱۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱2:۱۵

۱۴:۰۰ 

با موضوع کارسنجی و نیاز سنجی نیروی   "کمیته بررسی مباحث اداری و ساختار مجلس  "جلسه 

انسانی واحدهای اداری با حضور اعضای کمیته، معاونین قوانین و نظارت مجلس، نماینده حوزه  

 ریاست، مدیرکل منابع انسانی و سایر مدعوین

----  

 چهارشنبه 

 (  ۱۱۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 

تا    ۰۶:۳۰

۰۷:۴۵ 

قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای   ۳2  و ۳۱، 2۹،  2۸طرح اصالح مواد "رسیدگی به  -۱

با حضور یکی از طراحان، نماینده معاونت قوانین، کارشناس مرکز پژوهش ها   ۳۴۹ثبت   "اسالمی

قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای   ۸2طرح اصالح ماده "رسیدگی به -2و سایر مدعوین

ارائه  -۳و سایر مدعوین  باحضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها  ۵۷۱ثبت "اسالمی

 "کمیته بررسی مباحث اداری و ساختار مجلس"گزارش رئیس

----  

 اصل نود  کمیسیون  -2

 سه شنبه 

 (  ۱۳۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۳۰ 

نشست با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و  

 جرائم در آزمون های سراسری 
----  

تا    ۱۶:۰۰

۱۷:۳۰ 

نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون اصل 

قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان   2و بند ج ماده  ۱نود با آن سازمان )بندب ماده 

 بازرسی کل کشور (

----  

 تلفیق   کمیسیون  -۳

 برنامه هفتگی ارائه نشده است. 

 قانون اساسی   ۴۴ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل   کمیسیون  -۴

 یکشنبه 

 (  ۱2۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۶:۰۰

۱۸:۰۰ 

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 

( باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، ۶۶۵نظام مالی کشور«( اصلی شماره ثبت ) 

ونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی(، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت  )معا

، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون،  

 دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

----  

 دوشنبه 

 (  ۱2۹جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۰۰

۱2:۰۰ 

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 

ودارایی،  ( باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی۶۶۵نظام مالی کشور«( اصلی شماره ثبت ) 

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

----  



۳ 

، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون،  

 دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

 کمیته تامین مالی 

 یکشنبه 

 (  ۱2۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱2:۳۰

۱۴:۰۰ 

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 

( باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، ۶۶۵نظام مالی کشور«( اصلی شماره ثبت ) 

نت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی(، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت  )معاو

، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون،  

 دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای 

----  

 کمیسیون های تخصصی   -ب 

 آموزش، تحقیقات و فناوری  کمیسیون  -۱

 یکشنبه 

 (  ۱2۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۵۰ 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )تدریس ۱۵ادامه بررسی طرح اجرای اصل پانزدهم ) 

 زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور(
 ۳۰۳ اصلی 

تا    ۱۵:۵۰

۱۵:۵۵ 

کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تاسیس صندوق  انتخاب هشت نفر از اعضای 

های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش 

 پزشکی 

----  

تا    ۱۵:۵۵

۱۶:۰۰ 

گذاری، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح نظام قانون

 حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقرراتتعیین 
----  

 سه شنبه 

 (  ۱2۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۵:۰۰ 

ارائه گزارش وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اقدامات انجام شده آن وزارت  

 روز ابتدایی دولت سیزدهم  ۱۰۰در 
----  

تا    ۱۵:۰۰

۱۶:۰۰ 
  ---- اقدامات انجام شده توسط رئیس محترم سازمان بسیج اساتید به مناسبت هفته بسیجارائه گزارش 

 هیات رئیسه کمیسیون 

 سه شنبه 

 (  ۱2۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۰۷:۰۰

۰۸:۰۰ 
  ---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون 

 کمیته آموزش و پرورش 

 سه شنبه 

 (  ۱2۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۶:۰۰

۱۸:۰۰ 
  ---- کمیته آموزش و پرورشجلسه 

 کمیته فرهنگ و تربیت اسالمی 

 سه شنبه 

 (  ۱2۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۶:۰۰

۱۸:۰۰ 
  ---- جلسه کمیته فرهنگ و تربیت اسالمی

 اجتماعی  کمیسیون  -2

 یکشنبه 

 (  ۱۶۱جلسه) 

تا    ۱۴:۰۰

۱۴:۳۰ 

العاده خاص کارمندان سازمان های بررسی تغییر عنوان مصوبه کمیسیون در طرح تسری فوق 

 پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان قوه قضائیه 
----  



۴ 

تا    ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

۱۵:۰۰ 

( قانون بیمه ۵تصویب تغییرات بوجود آمده در مصوبه کمیسیون پیرامون طرح اصالح ماده )

 کارگران ساختمانی
----  

تا    ۱۵:۰۰

۱۶:۰۰ 

ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور نمایندگان سازمان اداری و ادامه بررسی طرح 

 استخدامی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلسو سایر دستگاه های مرتبط
----  

 دوشنبه 

 (  ۱۶2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۵:۳۰

۱۸:۰۰ 

سازمان تامین جلسه کمیته موارد خاص به منظور ادامه بررسی طرح توانمندسازی و پایداری 

اجتماعی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت تعاون، 

 کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط

----  

 سه شنبه 

 (  ۱۶۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۶:۰۰ 

سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل محترم  نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با مدیرعامل محترم 

صندوق عشایر، رئیس محترم سازمان امور اجتماعی، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و  

قانون   2دیوان محاسبات کشور در خصوص میزان تخصیص اعتبار و نحوه اجرای بند )و( تبصره 

 کل کشور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان.  ۱۴۰۰بودجه 

----  

 آسیب های اجتماعی 

 شنبه 

 (  ۱۶۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۵:۳۰ 

جلسه کمیته آسیب های اجتماعی پیرامون بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان و لزوم تشکیل  

 کمیته در این زمینه
----  

تا    ۱۵:۳۰

۱۷:۳۰ 

اجتماعی وزارت تعاون، کار و  نشست کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون با معاون محترم رفاه 

 رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش پیرامون اقدامات بعمل آمده در حوزه زنان سرپرست خانوار
----  

 دوشنبه 

 (  ۱۶2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۵:۳۰ 

جلسه کمیته آسیب های اجتماعی پیرامون کودکان کار و مجموعه علل و عوامل موثر با دعوت از 

وزارت دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، وزارت کشور، رئیس سازمان 

اداری و استخدامی کشور، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی،  

 سازمان امور اجتماعی، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش

----  

 مواردخاص 

 دوشنبه 

 (  ۱۶2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱2:۰۰

۱۳:۳۰ 

جلسه کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی پیرامون بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در 

 مشاغل حساس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان
----  

 هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 

 چهارشنبه 

 (  ۱۶۴جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 

تا    ۰۶:۰۰

۰۸:۰۰ 
  ---- کمیسیون اجتماعیجلسه هیات رئیسه 

 کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار 

 دوشنبه 

 (  ۱۶2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۹:۰۰

۱2:۰۰ 

جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح مدیریت  

سازمان برنامه و بودجه، تعارض منافع با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، 

 نماینده های پیشنهاد دهنده، مرکز پژوهش های مجلس و دیگر دستگاه ها و سازمان های مرتبط

----  

 اقتصادی  کمیسیون  -۳

 یکشنبه 

 (  ۶۱۱۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۴:۳۰ 
  ---- بررسی مشکالت اقتصادی صنعت تولید و صادرات فرش

تا    ۱۴:۳۰

۱۶:۰۰ 
  ---- ( ۶۳ثبت  -بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه)اصلیادامه 



۵ 

 دوشنبه 

 (  ۶۱۱۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۸:۰۰

۱۰:۰۰ 

(  2۷۱ثبت   -( جلسه کارگروه اصناف جهت بررسی طرح اصالح قانون نظام صنفی کشور)اصلی۱

وسایل نقلیه  ( جلسه کارگروه بررسی طرح اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان 2

 (۳۱۸ثبت  -)اصلی۱۳۹۵موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 

----  

تا    ۱2:۳۰

۱۴:۳۰ 

صنعتی و ویزه   -نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری

صنعتی   -های پیشنهادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاریاقتصادی به منظور بررسی برنامه

کشور و نیز ارائه گزارش کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح اصالح  

 اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی  قانون چگونگی 

----  

 سه شنبه 

 (  ۶۱۱۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۴:۰۰ 

انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده در 

 قانون اساسی  ۴۴اجرای اصل 
----  

تا    ۱۴:۰۰

۱۶:۰۰ 

راه و شهرسازی و معاونان ایشان به منظور نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر محترم 

بررسی »بررسی آخرین وضعیت اجرای قوانین اقتصادی مرتبط با آن وزارتخانه)قانون جهش تولید  

و تامین مسکن، قانون اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم)مالیات بر خانه های خالی(( و نیز  

 گزارش در خصوص اقتصاد حمل و نقل« 

----  

 چهارشنبه 

 (  ۶۱۱۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 

تا    ۱2:۰۰

۱۳:۰۰ 

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

 و امور نظارتی 
----  

 اقتصاد دیجیتال 

 دوشنبه 

 (  ۶۱۱۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۳۰

۱2:۰۰ 
  ---- فضای کسب و کار مجازیجلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال به منظور بررسی 

 بازرگانی 

 دوشنبه 

 (  ۶۱۱۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۹:۰۰

۱۰:۳۰ 

جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ( ۳۶۵ثبت   -جمهوری اسالمی ایران و اصالحات و الحاقات بعدی آن)اصلی
----  

 گمرکی 

 دوشنبه 

 (  ۶۱۱۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۰۰

۱2:۰۰ 

و   ۹۱ثبت   –جلسه کارگروه بازرگانی به منظور بررسی الیحه اصالح قانون امور گمرکی )اصلی 

2۳۶ ) 
----  

 امنیت ملی و سیاست خارجی  کمیسیون  -۴

 یکشنبه 

 (  ۱۶2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۴:۳۰ 
  ---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت

تا    ۱۴:۳۰

۱۶:۰۰ 
  ---- بررسی آخرین تحوالت افغانستان با حضور مسئوالن ذی ربط

 سه شنبه 

 (  ۱۶۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱2:۰۰

۱۶:۰۰ 
  ---- نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر امور خارجه و معاونان ایشان

 چهارشنبه 

 (  ۱۶۵جلسه) 

تا    ۰۶:۳۰

۰۸:۰۰ 
  ---- کمیسیون نشست اعضای هیات ریسه 



۶ 

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 

 امنیت 

 یکشنبه 

 (  ۱۶2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۶:۳۰

۱۸:۳۰ 
  ---- بررسی آخرین اخبار و تحوالت

 روابط خارجی 

 یکشنبه 

 (  ۱۶2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۶:۰۰

۱۷:۰۰ 

در امنیت ملی و سیاست   'طرح تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت'بررسی طرح/الیحه 

 خارجی 
 ۴۵۴ اصلی 

تا    ۱۷:۰۰

۱۸:۰۰ 

الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و مجمع مجالس آسیایی  'بررسی طرح/الیحه 

در امنیت ملی و   'های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیاییدر رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت 

 سیاست خارجی 

 ۶۶۴ اصلی 

 امورداخلی کشور و شوراها  کمیسیون  -۵

 شنبه 

 (  ۱۸۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 

تا    ۰۸:۰۰

۱۴:۰۰ 

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و  

 دستگاه های اجرایی ذی ربط
----  

 یکشنبه 

 (  ۱۸۴جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۳:۴۰ 
  ---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور

تا    ۱۳:۴۰

۱۴:۱۵ 
  ---- گزارش منظومه ماهواره ی ایرانی

تا    ۱۴:۱۵

۱۵:۳۰ 

ادامه بررسی الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها )اعاده شده از شورای محترم  

 نگهبان(  
----  

تا    ۱۵:۳۰

۱۷:۰۰ 

( با  ۷۰2کارگروه بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها )شماره ثبت 

 حضور کارشناس مرکز پژوهشها، وزارت کشور و دستگاه های امنیتی  
----  

 دوشنبه 

 (  ۱۸۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۰۰

۱2:۰۰ 

مرکز پژوهشها و  بررسی طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس با حضور کارشناس 

 دستگاه های اجرایی ذی ربط
----  

تا    ۱۴:۰۰

۱۶:۰۰ 

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و  

 دستگاه های اجرایی ذی ربط 
----  

 سه شنبه 

 (  ۱۸۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۳:۴۰ 
  ---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور  

تا    ۱۳:۴۰

۱۵:۳۰ 

اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ادامه بررسی طرح 

 (۱۶۰شماره ثبت  -)شور دوم
----  

تا    ۱۵:۳۰

۱۷:۰۰ 

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و  

 دستگاه های اجرایی ذی ربط 
----  

 چهارشنبه 

 (  ۱۸۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 

تا    ۱۳:۰۰

2۰:۰۰ 
  ---- سفر استانی اعضا محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

  ---- سفر استانی اعضا محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  تا    ۰۸:۰۰ پنج شنبه 



۷ 

 (  ۱۸۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۸ 

۱۸:۰۰ 

 انرژی  کمیسیون  -۶

 یکشنبه 

 (  ۱۴۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۳:۰۰

۱۵:۰۰ 

گزارش عملکرد معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص  

 فعالیتها و اقدامات و نیز برنامه های آتی این شرکت آخرین دستاوردها، 
----  

 یکشنبه 

 (  ۱۴۴جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۵:۰۰

۱۷:۰۰ 

بررسی و اماکن سنجی صدور خدمات فنی و مهندسی جهت نیروگاهها و پاالیشگاه های خارجی  

وزارت صنعت،  با حضور امور بین الملل و نیز مهندسی و پژوهش وزارت نفت، بازرگانی خارجی  

 معدن و تجارت و امور انرژی وزارت خارجه

----  

 دوشنبه 

 (  ۱۴۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۹:۰۰

۱۱:۰۰ 

نشست مشترک با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران جهت بررسی وضعیت گازهای 

   LPGمشعل و ساماندهی آنها، جمع آوری، فروش و ظرفیت سازی گازهای 
----  

 سه شنبه 

 (  ۱۴۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۳:۰۰

۱۵:۰۰ 

جالل محمودزاده، نماینده   -۱بررسی سواالت نمایندگان محترم از وزیر محترم نفت به شرح ذیل: 

ابراهیم رضایی، نماینده   -۳معین الدین سعیدی، نماینده محترم چابهار  -2محترم مهاباد )سه فقره( 

روح اهلل متفکر آزاد، نماینده محترم   -۵جلیل مختار، نماینده محترم آبادان  -۴محترم دشتستان  

سید مصطفی آقای میرسلیم،   -۷تهران مهدی شریفیان، نماینده محترم   -۶تبریز، آذر شهر و اسکو 

 علی اصغر خانی، نماینده محترم شاهرود و میامی -۸نماینده محترم تهران 

----  

 سه شنبه 

 (  ۱۴۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۵:۰۰

۱۵:۳۰ 

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی درخصوص   2۳۴بررسی گزارش اعمال ماده  

 وزارت نفت سابق از توسعه میادین مشترک نفت و گاز استنکاف ریاست جمهوری سابق و  
----  

 سه شنبه 

 (  ۱۴۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۵:۳۰

۱۶:۰۰ 

قانون آیین نامه داخلی  2۳۴بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان محترم جهت اعمال ماده  

توسط  مجلس شورای اسالمی درخصوص استنکاف و عدم اجرای قانون و عدم رعایت شئونات 

 ریاست جمهوری سابق و وزارت نفت سابق پیرامون قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت 

----  

 برنامه و بودجه و محاسبات  کمیسیون  -۷

 یکشنبه 

 (  ۱۸۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۳:۰۰

۱۴:۳۰ 

شرکتهای  ۱۴۰۱رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص بودجه پیشنهادی سال 

بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با حضور رئیس کل دیوان محاسبات و معاونین  دولتی، 

 ایشان

----  

تا    ۱۴:۳۰

۱۶:۰۰ 

بحث و بررسی گزارش دیوان محاسبات درخصوص ثبت اطالعات فردی و استخدامی کارکنان  

سازمان امور  توسط دستگاههای اجرائی در سامانه پاکنا با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس  

 اداری استخدامی کشور

----  

 سه شنبه 

 (  ۱۸۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۶:۰۰ 

استماع گزارش و بحث و تبادل نظر درخصوص چارچوب و رویکردهای الیحه بودجه سال 

 کل کشور با حضور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و معاونین ایشان ۱۴۰۱
----  

 کمیته اقتصادی 

 دوشنبه 

 (  ۱۸۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۷:۰۰

۰۹:۰۰ 

رسیدگی   -2( قانون احکام دائمی توسعه کشور ۱۷( و )۱۶ادامه رسیدگی به طرح اصالح مواد) -۱

 ( 2( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2۸به طرح اصالح ماده)
----  

 کمیته امور اجتماعی و فرهنگی 



۸ 

 دوشنبه 

 (  ۱۸۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۷:۳۰

۰۹:۰۰ 

  -2کل کشور  ۱۴۰۰( قانون بودجه سال 2استفساریه بند)و( تبصره) -۱بررسی طرحهای: 

 کل کشور   ۱۴۰۰( قانون بودجه سال 2۰استفساریه بند)ز( تبصره)
----  

 کمیته رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی 

 شنبه 

 (  ۱۸۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۶:۰۰ 

کانون   -۳شرکت ارتباطات زیرساخت   -2سازمان بیمه سالمت ایرانیان  -۱بودجه: بررسی  

 شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی  -۴پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
----  

 بهداشت و درمان  کمیسیون  -۸

 یکشنبه 

 (  ۱۴۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۴:۰۰ 

سوال جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم  دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به 

 آبادان )یک فقره( 
----  

تا    ۱۴:۰۰

۱۴:۰۵ 
  ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار

تا    ۱۴:۰۵

۱۴:۳۵ 
  ---- استماع گزارش ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی در خصوص برنامه های آن سازمان 

تا    ۱۴:۳۵

۱۵:۱۰ 

بررسی طرح لزوم به رسمیت شناخته شدن طب سنتی ایرانی در قوانین کشور )قانون تشکیل 

 ( ۶۴۷چاپ   –وزارت بهداشت ( ) اصلی  
----  

تا    ۱۵:۱۰

۱۶:۰۰ 
  ---- استماع گزارش ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی )ره( در خصوص برنامه های آن نهاد

 سه شنبه 

 (  ۱۴۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۴:۰۵ 
  ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار

تا    ۱۴:۰۵

۱۴:۳۰ 
  ---- بررسی مشکالت بیماران اس.ام.ای باحضورمسئولین وزارت بهداشت و نمایندگان بیماران

تا    ۱۴:۳۰

۱۵:۰۰ 
  ---- استماع گزارش ریاست محترم سازمان انتقال خون درخصوص برنامه های آن سازمان 

تا    ۱۵:۰۰

۱۵:۴۰ 
  ---- استماع گزارش ریاست محترم سازمان اورژانس کشور در خصوص برنامه های آن سازمان 

تا    ۱۵:۴۰

۱۶:۰۰ 

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

 (۸۳2چاپ 
----  

 کمیته بهزیستی و توانبخشی 

 دوشنبه 

 (  ۱۴۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۸:۰۰

۱۰:۰۰ 

بررسی گزارش کارگروه های تخصصی بررسی خالء های قانونی در تحقق هدف سوم سند ملی  

 سالمندان کشور
----  

 کمیته پرستاران 

 دوشنبه 

 (  ۱۴۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۳:۳۰

۱۵:۳۰ 
  ---- بررسی آخرین وضعیت اجرائی شدن تعرفه پرستاران

 کمیته هالل احمر 



۹ 

 دوشنبه 

 (  ۱۴۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۰۰

۱2:۰۰ 

رسیدگی به طرح اصالح اساسنامه  استماع برنامه های ریاست محترم جمعیت هالل احمر و ادامه 

 جمعیت هالل احمر
----  

 صنایع و معادن  کمیسیون  -۹

 یکشنبه 

 (  ۱۹2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۴:۱۵ 
  ---- بررسی اخبار و اطالعات واصله

تا    ۱۴:۱۵

۱۵:۰۰ 

گزارش رئیس کمیته تامین مالی صنعت و معدن و تولید کمیسیون در خصوص تکالیف بودجه در 

 حوزه صنعت ، معدن و ارتباطات و بودجه سال آتی  
----  

تا    ۱۵:۰۰

۱۶:۰۰ 
  ---- استماع گزارش معاون محترم صنعت و معدن سازمان بسیج مستضعفان  

 دوشنبه 

 (  ۱۹۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۸:۰۰

۱۰:۰۰ 

دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سئواالت نمایندگان محترم :  

جناب آقای محسن فتحی   -2فقره(  2جناب آقای جالل محمود زاده نماینده محترم مهاباد)  -۱

جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم رباط    -۳نماینده محترم سنندج ،دیواندره و کامیاران 

  ۳جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت )    -۴ستان و پرند  کریم،بهار

جناب آقای جالل  -۶جناب آقای رضا حسینی قطب آبادی نماینده محترم شهربابک  -۵فقره ( 

جناب آقای الهویردی دهقانی نماینده محترم ورزقان  -۷رشیدی کوچی نماینده محترم مرودشت 

 ه دهمرده نماینده محترم زابل زهک نیمروز جناب آقای حبیب ال -۸

----  

 سه شنبه 

 (  ۱۹۴جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۴:۱۵ 
  ---- بررسی اخبار و اطالعات واصله

تا    ۱۴:۱۵

۱۶:۰۰ 

ادامه بررسی طرح توسعه، تولید و نظارت زنجیره فوالد ارجاعی از صحن علنی مجلس با حضور  

 ذیربط مرکز پژوهشها و اتاق ایرانمسئوالن دستگاههای اجرایی 
----  

 چهارشنبه 

 (  ۱۹۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 

تا    ۱۴:۰۰

2۳:۰۰ 

-۱۷چهارشنبه  -بازدید اعضای محترم کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی 

 برگشت  ۱۴۰۰-۹-2۰بعداز ظهر رفت و شنبه مورخ ۹-۱۴۰۰
----  

 اطالعات کمیته ارتباطات و فناوری  

 دوشنبه 

 (  ۱۹۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۰۰

۱2:۰۰ 
  ---- بررسی موضوعات ارجاعی به کمیته

 کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

 سه شنبه 

 (  ۱۹۴جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۶:۰۰

۱۷:۰۰ 

بررسی عملکرد شرکت ملی نفت ایران د رخصوص توسعه میادین نفتی پارس جنوبی و میادین 

 مشترک نفتی با حضور معاون وزیر و مدیر عامل شرکت  
----  

 کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی  

 دوشنبه 

 (  ۱۹۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۸:۰۰

۱۰:۰۰ 
  ---- بررسی پیش نویس طرح نظام مهندسی صنعت

 عمران  کمیسیون  -۱۰

 ۱۹۵ اصلی  بنگاههای معامالتی ادامه رسیدگی به طرح کاهش تعرفهتا    ۱۴:۰۰ یکشنبه 



۱۰ 

 (  ۱۵۹جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

۱۴:۴۵ 

تا    ۱۴:۴۵

۱۵:۳۰ 

ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم 

 علیه السالم و حرم مطهر حضرت معصومه علیها سالم مطهر حضرت امام رضا 
 2۶2 اصلی 

تا    ۱۵:۳۰

۱۶:۳۰ 

های احداثی در اراضی تصرفی دولت یا  تکلیف عرصه ساختمانبررسی کلیات طرح تعیین 

 هزار نفر  2۵دراختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای با جمعیت باالتر از 
 ۶۶۱ اصلی 

 سه شنبه 

 (  ۱۶۱جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۰۷:۰۰

۰۸:۰۰ 
  ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۰۰ 

جناب آقای فرهاد   -۱دعوت از وزیر محترم نیرو در خصوص پاسخ به سواالت نمایندگان محترم: 

جناب آقای رضا آریانپور نماینده محترم    -2طهماسبی نماینده محترم نی ریز، استهبان و بختگان 

فقره(  2جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک)  -۳مینودشت، گالیکش و کالله 

جناب آقای غالمعلی   -۵ب آقای حسین حق وردی نماینده محترم شهریار، قدس و مالرد جنا -۴

جناب آقای سیدجواد حسینی کیا نماینده محترم   -۶کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر 

 جناب آقای مهدی شریفیان نماینده محترم تهران، ری، شمیرانان، اسالمشهر و پردیس   -۷سنقر 

----  

تا    ۱۵:۰۰

۱۶:۳۰ 
  ---- دعوت از وزیر محترم نیرو جهت ارائه گزارش در خصوص آب رسانی به روستاهای کشور

 آب و فاضالب 

 دوشنبه 

 (  ۱۶۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۰۰

۱۱:۳۰ 
  ---- در حوزه آب و فاضالب ۱۴۰۱و همچنین بودجه پیشنهادی  ۱۴۰۰بررسی عملکرد بودجه سال 

 حمل و نقل ریلی 

 دوشنبه 

 (  ۱۶۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۳۰ 
  ---- رسیدگی به الیحه اصالح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

 کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی 

 دوشنبه 

 (  ۱۶۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۰۰ 
  ---- در حوزه بنیاد مسکن  ۱۴۰۱پیشنهادی و همچنین بودجه  ۱۴۰۰بررسی عملکرد بودجه سال 

 کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی 

 دوشنبه 

 (  ۱۶۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۸:۰۰

۱۰:۰۰ 
  ---- ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

 فرهنگی  کمیسیون  -۱۱

 یکشنبه 

 (  ۱۵۹جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۳:۰۰

۱۶:۰۰ 
  ---- استماع گزارش عملکرد رئیس سازمان تبلیغات اسالمی  

 دوشنبه 

 (  ۱۶۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۸:۰۰

۱2:۰۰ 
  ---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 



۱۱ 

 سه شنبه 

 (  ۱۶۱جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۱:۰۰

۱2:۰۰ 
  ---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون 

تا    ۱۳:۰۰

۱۶:۰۰ 

دعوت از وزیر محترم ورزش و جوانان جهت پاسخ گویی به سواالت نمایندگان محترم آقایان: 

کمال حسین پور نماینده محترم  -فقره( ب 2جالل محمودزاده نماینده محترم مهاباد ) -الف

محمدرضا صباغیان  -سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه د -فقره( ج ۳پیرانشهر و سردشت)

احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، قشم،   -ده محترم بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد هـبافقی نماین

حسن محمدیاری نماینده  -ابراهیم رضایی نماینده محترم دشتستان ز  -ابوموسی، حاجی آباد و

سید    -علی علیزاده نماینده محترم مراغه و عجبشیر ت -محترم طوالش، رضوانشهر و ماسال ح

 یا نماینده محترم سنقر و کلیایی  جواد حسینی ک

----  

 کمیته تربیت بدنی و جوانان 

 یکشنبه 

 (  ۱۵۹جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۵:۳۰

۱۷:۰۰ 
  ---- بحث و بررسی پیرامون نظام باشگاه داری کشور  

 سه شنبه 

 (  ۱۶۱جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۵:۳۰

۱۷:۰۰ 
  ---- جوانانارائه گزارش معاونت امور جوانان وزارت ورزش و 

 کمیته زنان و خانواده  

 دوشنبه 

 (  ۱۶۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱2:۰۰

۱۵:۰۰ 
  ---- بحث و بررسی پیرامون چگونگی اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 

 قضائی و حقوقی  کمیسیون  -۱2

 یکشنبه 

 (  ۱2۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۰۰ 

ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسالمی پس از اتمام  ادامه بررسی طرح 

 ( ۳۳۴مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی )به شماره ثبت  
----  

تا    ۱۵:۰۰

۱۶:۳۰ 

ادامه بررسی الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از 

 ( ۱۱۸ثبت  -کشور)اصلیمرزهای 
----  

 سه شنبه 

 (  ۱2۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۰۰ 

ادامه بررسی الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از 

 ( ۱۱۸ثبت  -مرزهای کشور)اصلی
----  

تا    ۱۵:۰۰

۱۵:۴۵ 

نشست با حجت االسالم والمسلمین جناب آقای قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه  

 قضائیه جهت بررسی اولویتهای تقنینی قوه قضائیه  
----  

تا    ۱۵:۴۵

۱۶:۳۰ 

نشست با جناب آقای دکتر الفت معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه جهت  

العاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  بررسی طرح تسری فوق 

 به کارکنان قوه قضائیه

----  

 حقوق جزا و جرمشناسی 

 شنبه 

 (  ۱2۵جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 

تا    ۱۳:۰۰

۱۸:۰۰ 

ادامه بررسی الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از 

 ( ۱۱۸ثبت  -مرزهای کشور)اصلی
----  

 دوشنبه 

 (  ۱2۷جلسه) 

تا    ۰۸:۰۰

۱2:۰۰ 
  ---- (  2۱۶ثبت  -ادامه بررسی طرح یکفوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد )اصلی



۱2 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

 حقوق خصوصی 

 دوشنبه 

 (  ۱2۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۱۰:۰۰

۱2:۰۰ 
  ---- شده از شورای نگهبان(( )اعاده ۱۱ثبت   -بررسی الیحه تجارت )اصلی

تا    ۱۳:۰۰

۱۵:۰۰ 

(  2۳۴ثبت  -های مالی )اصلی( قانون اجرای محکومیت ۱۱بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده )

 با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط
----  

تا    ۱۵:۰۰

۱۷:۰۰ 
  ---- ( ۳۵۶ثبت   -چرخه تولید در مراجع اجرائی)اصلیبررسی طرح حمایت قضائی از 

 کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست  کمیسیون  -۱۳

 شنبه 

 (  ۱۸۳جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 

تا    ۱۰:۳۰

۱۴:۰۰ 
  ---- برگزاری جلسه کمیته تولیدات گیاهی 

 یکشنبه 

 (  ۱۷۸جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۳:۰۰

۱۴:۳۰ 

شرکت در جلسه هم اندیشی تهاتر محصوالت نفتی با  دعوت از وزیر محترم نفت جهت 

 محصوالت کشاورزی
----  

 یکشنبه 

 (  ۱۷۹جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

تا    ۱۴:۳۰

۱۶:۳۰ 

دعوت از سفیر برزیل جهت شرکت در جلسه کمیسیون بمنظور تبادل نظر در خصوص تهاتر 

 محصوالت بین دو کشور
----  

 دوشنبه 

 (  ۱۸۰جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 

تا    ۰۹:۰۰

۱2:۰۰ 

بررسی موضوع ترک فعل مسئولین دستگاههای اجرایی در قصور و کوتاهی در انجام وظایف  

 قانون آئین نامه داخلی مجلس(  2۳۴قانونی اجرای قانون هوای پاک )در اجرای ماده 
----  

 سه شنبه 

 (  ۱۸۱جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۵:۳۰ 

تبادل اخبار دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سئواالت نمایندگان محترم ذیل: 

سید سلمان   -۱دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت پاسخگوئی به سئواالت محترم ذیل:  

محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک،کمیجان و خنداب )   -2ذاکر نماینده محترم ارومیه 

هاجر چنارانی نماینده محترم   -۴سئوال(  2یل مختار نماینده محترم آبادان )جل  -۳سئوال(  2

جالل محمودزاده نماینده محترم    -۶محمد کعب عمیرنماینده محترم شوش  -۵نیشابورو فیروزه 

کمال حسین پور نماینده  -۸سید مجتبی محفوظی نماینده محترم آبادان  -۷سئوال(   ۳مهاباد)

احسان -۱۰ابراهیم رضائی نماینده محترم بوشهر و دشتستان   -۹ محترم پیرانشهر و سردشت 

 ارکانی نماینده محترم نیشابور و فیروزه )دو سئوال( 

----  

 سه شنبه 

 (  ۱۸2جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

تا    ۱۵:۳۰

۱۶:۳۰ 

بررسی موضوع نحوه خرید و فروش و عرضه دام با حضور وزیر محترم کشاورزی و مدیرعامل  

 پشتیبانی امور دامشرکت 
----  

 چهارشنبه 

 (  ۱۸۴جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 

تا    ۱۴:۰۰

۱۶:۰۰ 
  ---- نشست کمیته منابع طبیعی و امور اراضی

 

 اصالحات دستور جلسات  

 نقش   موضوع  ساعت  روز 



۱۳ 

 کمیسیون  تاریخ 

 اصل نود  کمیسیون 

 سه شنبه 

 (  ۱۳۷جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

 ۱۵:۳۰تا    ۱۴:۰۰

   ۱اصالحیه 

نشست با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و  

 جرائم در آزمون های سراسری 

----  

 ۱۷:۳۰تا    ۱۶:۰۰

   ۱اصالحیه 

نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون اصل 

قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی   2ماده و بند ج  ۱نود با آن سازمان )بندب ماده 

 کل کشور (

----  

 برنامه و بودجه و محاسبات  کمیسیون 

 یکشنبه 

 (  ۱۸۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

 ۱۴:۳۰تا    ۱۳:۰۰

   ۱اصالحیه 

شرکتهای  ۱۴۰۱رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص بودجه پیشنهادی سال 

موسسات انتفاعی وابسته به دولت با حضور رئیس کل دیوان محاسبات و معاونین  دولتی، بانکها و 

 ایشان

----  

 ۱۶:۰۰تا    ۱۴:۳۰

   ۱اصالحیه 

بحث و بررسی گزارش دیوان محاسبات درخصوص ثبت اطالعات فردی و استخدامی کارکنان  

رئیس سازمان امور  توسط دستگاههای اجرائی در سامانه پاکنا با حضور معاون رئیس جمهور و 

 اداری استخدامی کشور

----  

 بهداشت و درمان  کمیسیون 

 یکشنبه 

 (  ۱۴۶جلسه) 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 

 ۱۴:۰۰تا    ۱۳:۳۰

   ۱اصالحیه 

دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان 

 )یک فقره(

----  

 


