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 رديف

 شماره
 عنوان ثبت

 شماره 
 چاپ

 شماره
 چاپ سابقه

1  342 

رش کمدسـدن  ضاـی   ح وقـنض  یـااادامه رسـدگی  هـه 

 :درمنرد

آيین دادرسی ديوان عداات   طرح اصالح قانون تشکیالت و

 )ارجیع از جلسه علن ( اداری

 1اصالوده 

708 
426 

708 

2  28 

 یاارش کمدسدن  امنر داخل  کشنر ح شنراهی در منرد:

شدددرداريدا و و هزينددد درآمددا یايدداار اليحددد دورددوري ی 

 (3)اعیده شگه از شنرای نگهبی  دهیاريدا
1093 

29 
569 
 دارد 1اصالوده

949 

3  253 

ادامه رسدگی  هه یاارش شنر دحم کمدسدن  صنییع ح 
 معید  در منرد:

طرح توسعد و توتیا یاياار زنجیره روالد با رويکرد اصالح 
 )ارجیع از جلسه علن ( های تنظیم بازارسیاس 

 1اصالوده
522 

254 

326 

522 

4  785 

 یاارش کمدسدن  عمرا  در منرد:

بددای امدال   کن رل و ساماناهی اجارهي ی دورورطرح 

هـه  28/2/1401)دحفنریت این طـر  در جلسـه علنـ  مـنر  مسکونی

 تصنیب رسدگ.(

1084 1077 

5  787 
 هندجه ح محیسبیت در منرد: ح یاارش کمدسدن  هرنیمه

 )دحفنریـت ایـن طـر  در طرح دوروري ی تغییر تاريخ سال ماتی

 ب رسدگ.(هه تصنی 25/3/1401منر  جلسه علن  

1092 1086 

6  675 

 ح شــنراهی کمدســدن  امــنرداخل  کشــنرشــنر دحم یــاارش 

 رمنرد:د

 –تشدکی  و رعاتید  تشدک  هدای صدن ی طرح نحدوه

 تخصصی

1021 
888 

929 
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7  158 
 خیرج  درمنرد: سدیستح یاارش کمدسدن  امندت مل 

 غیرعام  یاارنا سازمان طرح تشکی 

 1جییگاین
540 

172 

540 

8  290 

 یاارش کمدسدن  آ دن نیمه داخل  مجلس در منرد:

( 37 ( بدد مداده5بصره بد عنوان تبصدره  طرح اتحاق يک ت

 قانون آيین نامد داخلی مجلس
381 368 

9  483 
 یاارش کمدسدن  اضتصیدی در منرد :

 های اق صادی در یايان هر دوت طرح تبیین وضعی  شاخص
680 625 

10  97 

 یاارش کمدسدن  امندت مل  ح سدیست خیرج  در منرد :

های سازمانی اليحد اصالح قانون نحوه اس  اده از خاند

 رانارتش جمدوری اسالمی اي
732 104 

11  310 

 در منرد :ههگاشت ح درمی  یاارش کمدسدن  

اليحد عضوي  دوت  جمدوری اسالمی ايران در  رد

    ( 145)در اجرای میده) اتمللی تحقیقات سرطانآژانس بین

 آ دن نیمه داخل  مجلس ح هر اسیس درخناست دحلت در دستنر ضرار یرفت(

760 394 

12  262 

 منرد:یاارش کمدسدن  عمرا  در 

 یبار ددا یو نوسداز یاز بدسداز  يطرح اصالح قانون حما

حرم مطدر حضرت امدام رضدا   ( و حدرم  رامونیررسوده ی

( و 20/10/1384مطدددر حضددرت معصددومد  و(  مصددو 

نیمه داخلـ  ( آیدن100( میده )2)دراجرای تبصره)آن  یاصالحات بعا

 (.مجلس هی احلنیت در دستنر ضرار یرفت

1008 330 

13  440 
 کنناه نبودن یاسخ وزيدر طرح نحوه مواجدد با قانع ررس ه

هی احلنیـت در  (آ دن نیمه داخل  مجلس141(میده )2)دراجرای تبصره)
 (دستنر ضراریرفت.

- 558 
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14  521 

 یاارش کمدسدن  صنییع ح معید  در منرد :

( قانون حماي  از هنرمناان، 2( ماده 1اليحد اصالح تبصره 

 1396يع دس ی د مصو  اس ادکاران و رعاالن صنا

743 685 

15  96 

 یاارش کمدسدن  امندت مل  ح سدیست خیرج  در منرد :

اليحد اصالح قانون بد کارگیری سالح توسط مأمورين 

 نیروهای مسلح در موارد ضروری

749 103 

16  417 

 یاارش کمدسدن  آمنزش، تحقدقیت ح فنیحری در منرد:
طـر  هـی طر  ین ا )طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و یرورش

التـگریس ح ( ضینن  تعدـدن تللدـا اسـتمگام  معلمـدن و 17( هه میده )11الحیق تبصره )
مدن ح ترهدـت ندـرحی أطـر  سـیمینگه  ح تـح  (189ثبـت)زشدیرا  نهات سنادآمنزی آمن

طر  اصال  ضینن  الحیق یک تبصره هه مـیده ح  (505انسین  حزارت آمنزش حپرحرش ثبت)
التگریسـ  ح آمنزشـدیرا  نهاـت  تللدـا اسـتمگام  معلمـدن وـ ن الحیض  ضینن  تعدـد

       طــر  الحــیق یــک تبصــره هــه ح  (520ثبــت)ادآمنزی در حزارت آمــنزش ح پــرحرش ســن
التگریس ح آمنزشدیرا  نهات سـنادآمنزی در ( ضینن  تعددن استمگام  معلمدن و 17میده )

 گ.(هم ادغیم شگه ان هی (637حزارت آمنزش ح پرحرش ثبت)

991 

842 

684 

666 

521 

214 

17  200 
 یاارش کمدسدن  اجتمیع  در منرد:

 طرح ساماناهی اس خاام کارکنان دوت  

 1جییگاین

1022 
230 

1022 

18  184 

کمدسـدن  آمـنزش، تحقدقـیت ح فنـیحری در شنر دحم یاارش 

 منرد:

طرح اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مداارو و 

 دوت یمراکز آموزشی و یرورشی غیر

990 
208 

496 

722 

19  526 

 یاارش کمدسدن  اجتمیع  در منرد :

جمعی نامد ح  تشک  و مذاکره دس داليحد تصويب مقاوتد

 (98(  شماره 1328  1949مورخ 

761 692 
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20  530 

 یاارش کمدسدن  اضتصیدی در منرد :

اليحد موارق نامد بین دوت  جمدوری اسالمی ايران و دوت  

ورد کمک و همکاری م قاب  در جمدوری کرواسی در م

 امور گمرکی

826 696 

21  525 

یاارش کمدسدن  کشیحرزی، آب، منیهع طبدع  ح محدط زیسـت 

 در منرد :

اتمللی اليحد تصويب اصالحات ضمايم کنوانسیون بین

 1973ها جلوگیری از آتودگی دريا ناشی از کش ی

 (1973/78 ماری  

908 691 

22  228 

 در منرد:اجتمیع  یاارش کمدسدن  

طرح تأسیس شرک دای تعاونی توسعد و عمران شدرسد انی و 

نیمـه داخلـ  مجلـس هـی ( آیدن100( مـیده )2دراجـرای تبصـره))يا اس انی

 احلنیت در دستنر ضرار یرفت(

889 264 

23  118 

 در منرد:ضای   ح وقنض  یاارش کمدسدن  

اليحد مبارزه با قاچداق انسدان و اعضدای بدان و مجدازات 

دراجــرای )عبوردهنداگان غیرمجدداز اردراد از مرزهددای کشدور

ـتنر ضـرار نیم( آیدن100( میده )2تبصره) ه داخل  مجلـس هـی احلنیـت در دس

 یرفت(

1036 125 

24  432 

 در منرد:ضای   ح وقنض  یاارش کمدسدن  

سدازمان   ی( قدانون تشدک6مداده  ديسداراس   یقانون  طرح

نیمـه داخلـ  ( آیدن100( مـیده )2دراجرای تبصـره)) ک  کشور یبازرس

 مجلس هی احلنیت در دستنر ضرار یرفت(

1035 548 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
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 : هاسوال

نمیینـگه محتـرم بیههـیر، کنـیرص، ضصرضنگشـهر ح  اين سعیایآقای معین ات هـییسنال -

نمیینـگه محتـرم تهـرا ، ری ،  خانم راطمد قاسم یدورح ( یک فقره)شهرهمش مرکای ندک

وزيدر مح درم از ( یک فقـره)شمدرانیت ، اسالمشهر ح پردیس ح تعگادی دیگر از نمیینگیی 

سـیعت  31/3/1401سه شنبه مـنر  )از حزیر محترم هرای رحز  بدااش ، درمان و آموزش یزشکی

 صبح دعنت هه عمل آمگه است.( 8/-

25  334 

 در منرد:ضای   ح وقنض  یاارش کمدسدن  

 جمددوری نظدام مدايران و مسؤوتین خروج ممنوعی  طرح

 شدان سدرری تدا کشدور از مسؤوتی  اتمام از یس اسالمی

نیمه داخلـ  مجلـس ( آیدن100( میده )2دراجرای تبصره)) قانونی مراح 

 هی احلنیت در دستنر ضرار یرفت(

1049 418 

26  226 
 یاارش کمدسدن  عمرا  در منرد :

 ها( قانون شدرداری100طرح اصالح ماده 
713 262 

27  196 
 نر داخل  کشنر ح شنراهی در منرد:یاارش کمدسدن  ام

 225 629 طرح جامع مايري  شدری و روس ايی

28  204 
 در منرد:ضای   ح وقنض  یاارش کمدسدن  

)در نحوه اجرای محکومی  های ماتی قانون طرح اصالح 

 ( ضینن  آیدن نیمه داخل (100( میده )2اجرای تبصره)
1077 282 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.pdf
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  موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد:

 انتمیب نمیینگیی  نیظر در مجیمع ح شنراهی .1

شرک  شس ا  تقاضای تحقیق و ت حص از تصويب اضتصیدی مبن  هرکمدسدن  یاارش  .2

 ( آیدن نیمه داخل  مجلس(212جرای میده))در ا 1399اتی  1392از سال 

عملکدرد  تقاضای تحقیدق و ت حدص از تصويب مبن  هر اجتمیع یاارش کمدسدن   .3

سازمان تأمین اج ماعی در حوزه ان صابات و نحوه مايري  شرک دای وابسد د خصوصدا  

 ( آیدن نیمه داخل  مجلس(212)در اجرای میده)شس ا 

قانون جوانی  (1  ماده (ت  طرح حذف تبصرهدر منرد  دوروري هررس  تقیضیی  -
 جمعی  و حماي  از خانواده

 طدرح ايجداد مدايري  م مرکدز جدد  تدأمین در منرد  دوروري هررس  تقیضیی  -
 غیرم رقبدحوادث ماشین آالت و امکانات تجس یک در 

طرح اتحاق يک ماده بد قانون کاهش مجازات نرد در م يک روري هررس  تقیضیی  -
 س تعزيریحب

بررسی عملکرد دسد ااهدای مسدوول در یاارش کمدسدن  ههگاشت ح درمی  در منرد 
در اجـرای هنـگ)د( )از بیماران خاص و صدعب اتعدالج یوشش بیمد هماانی و حماي  

( آیـدن 107( مـیده)1تبصره)ح  کل کشنر 1401( ضینن  هندجه سیل 17( تبصره) ( ح هنگ)14تبصره)
ایـرا  هدمـه سـالمت سیزمی  ح ر دس ح آمنزش پاشل  درمی   ،ههگاشتمحترم حزیر )از  نیمه داخل  مجلس(

 هه عمل آمگه است( دعنت 31/3/1401شنبه منر  هرای رحز سه
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تقاضدای تحقیدق و  ردع طبدع  مبن  هر یاارش کمدسدن  کشیحرزی، آب ح منیه .4

                  در اجرای )در مورد عملکرد سازمان ح ظ نباتات  ت حص از وزارت جداد کشاورزی

 آیدن نیمه داخل  مجلس( (212میده )

وزارت تقاضای تحقیق و ت حص از  تصويبیاارش کمدسدن  فرهنگ  مبن  هر  .5

 سوارکاری جمدوری اسالمی ايدران عملکرد راراسیون موردورزش و جوانان در 

 آیدن نیمه داخل  مجلس( (212میده )در اجرای )

( 121نقض اص  يکصا و بیس  و يکدم یاارش کمدسدن  ضای   ح وقنض  درمـنرد  .6

توسدط ریدیس جمددور دوت ددای يدازدهم و قانون اساسی و عام رعايد  شدنونات 

 ( آیدن نیمه داخل  مجلس(234)در اجرای میده) دوازدهم

ــاا .7 ــدن  ی ــترش کمدس ــدط زیس ــ  ح مح ــیهع طبدع ــیحرزی، آب، من ــر کش ــ  ه   مبن

نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص ان قال آ   تقاضای تحقیق و ت حص از تصوويب

 ( آیدن نیمه داخل  مجلس(212)در اجرای میده) ایبین حوضد

 شـنرای اسـالم  در مـنرد رسـدگی  هـه  مجلـسهررس  تقیضیی عـگه ای از نمیینـگیی   .8

  ( قدانون اساسدی85طبق اص  هشد اد و یدنجم  و روس ايی امع مايري  شدریطرح ج

 ( آیدن نیمه داخل  مجلس(164)در اجرای میده)


