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 دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

 روز
کمیسیون  موضوع ساعت تاریخ

  اصلی/فرعی

 کمیسیون هاي خاص -الف
 مجلس داخلی نامه آیین کمیسیون -1

 ائه نشده است.برنامه هفتگی ار

 نود اصل کمیسیون -2

 دوشنبه
 ) 240جلسه(

1401/08/16 

جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونین درخصوص بررسی آخرین وضعیت اجراي  12:00تا  10:00
  ---- طرح تحول آموزش و پرورش

 15:30تا  14:00
زارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و جلسه با حضور رئیس سازمان ثبت احوال کشور و مدیران و

مرکز پژوهشها درخصوص بررسی موانع ایجاد و راه اندازي پایگاه داده روابط سببی و نسبی اشخاص 
 حقیقی

----  

  ---- جلسه کمیته اقتصادي با حضور مدیران بانک مرکزي جمهوري اسالمی درخصوص پرونده مطروحه  17:30تا  16:00

 سه شنبه
 ) 241جلسه(

1401/08/17 

جلسه کمیته اقتصادي با حضور استاندار تهران و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص  12:00تا  10:30
  ---- پرونده مطروحه 

جلسه کمیسیون با حضور وزیر جهاد کشاورزي درخصوص عملکرد کمیسیونهاي رفع تداخالت صدور  15:30تا  14:00
  ---- کارهاي موثر در پیشگیري از خرد شدن اراضی کشاورزياسناد اراضی زراعی و اتخاذ راه

 چهارشنبه
 ) 242جلسه(

1401/08/18 
جلسه کمیته سیاسی کمیسیون با حضور شهردار و رئیس شوراي شهر آبعلی درخصوص تعلل و  15:30تا  14:00

  ---- قانون شهرداري ها  55ماده  2استنکاف از وظایف قانونی مصرح در بند 

  تلفیق یونکمیس -3
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 1401 بودجه تلفیق کمیسیون -4
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 اساسی قانون 44 اصل اجراي بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -5

 دوشنبه
 ) 3618جلسه(
1401/08/16 

 10:00تا  09:00

و صنایع معدنی و ارائه گزارش توسط وزارت صنعت، بررسی چالشها و راهکارهاي توسعه بخش معدن 
و  1401) قانون بودجه سال 7معدن و تجارت و سازمان بورس در خصوص بند (م) و بند (ع) تبصره (

کل کشور با حضور: وزارت صنعت، معدن و تجارت ،  1400تبصره هاي متناظر در قانون بودجه سال 
ات کشور ، اتاق ایران و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي سازمان بورس و اوراق بهادار ، دیوان محاسب

 اسالمی. 

----  

 11:00تا  10:00

بررسی گزارش کمیته کسب و کار کمیسیون درخصوص ارزیابی برنامه هاي توسعه خوشه هاي کسب 
وکار باحضور: وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت (مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك 

ران)، جهاد کشاورزي، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور هاي صنعتی ای
 و مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی

----  

 کمیته
 سه شنبه

 ) 3620جلسه(
1401/08/17 

 14:00تا  12:30
دي و بررسی تسهیل روابط تجاري و اقتصادي با کشور پاکستان، باحضور: وزارت خانه هاي امور اقتصا

دارایی ، امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوري و راه و شهرسازي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
 ایران، سازمان هواپیمایی کشوري و اتاق ایران. 

----  



3 

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

 دوشنبه
 ) 248جلسه(

1401/08/16 

 10:00تا  08:00

جلیل رحیمی جهان -1حترم آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سواالت آقایان: حضور وزیر م
احمد مرادي نماینده محترم بندعباس، -2آبادي نماینده محترم تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد 

علی -4مهدي عیسی زاده نماینده محترم میاندوآب -3فقره) 2قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر(
مسلم -6مهدي طغیانی نماینده محترم اصفهان -5اینده محترم شاهرود و میامی اصغر خانی نم

اسماعیل حسین زهی -8محمود احمدي بیغش نماینده محترم شازند -7صالحی نماینده محترم اقلید 
سید مجتبی محفوظی نماینده -9نماینده محترم خاش، میرجاوه و بخش هاي نصرت آباد و کورین 

وحیدي نماینده محترم بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و محمد -10محترم آبادان 
حبیب اله دهمرده نماینده محترم -12سید محمد مولوي نماینده محترم آبادان -11فقره) 2جرگالن(

-14محمدرضا احمدي نماینده محترم رشت. و خانم ها:-13زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون 
 فاطمه مقصودي نماینده محترم بروجرد-15فقره) 2رم نیشابور و فیروزه(هاجر چنارانی نماینده محت

----  

 10:45تا  10:00

حسین -1حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سواالت آقایان: 
عبدالجالل ایري نماینده محترم کردکوي، -2حق وردي نماینده محترم شهریار، مالرد و شهر قدس 

مجتبی توانگر -4علی اکبر علیزاده برمی نماینده محترم دامغان -3کمن، بندر گز و گمیشان تر
 نماینده محترم تهران، ري، اسالمشهر، شمیرانات و پردیس

----  

 هیات رئیسه کمیسیون
 یکشنبه

 ) 247جلسه(
1401/08/15 

  ---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون 14:00تا  13:30

 اجتماعی کمیسیون -2
 آسیب هاي اجتماعی

 شنبه
 ) 290جلسه(

1401/08/14 
 16:00تا  14:00

کل کشور  1401) قانون بودجه 16جلسه کمیته آسیب هاي اجتماعی به منظور نحوه اجراي تبصره (
با دعوت نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادي و دارایی، کمیته امداد 

مان بهزیستی کشور، سازمان بسیج مستضعفین، بانک مرکزي جمهوري اسالمی امام خمینی (ره)، ساز
 ایران، ستاد دیه، صندونق نو آوري و شکوفایی و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی

----  

 زنان و خانواده

 دوشنبه
 ) 291جلسه(

1401/08/16 
 12:00تا  08:30

ادامه طرح اصالح قانون سازمان نظام روان جلسه کمیته زنان و خانواده به منظور ادامه بررسی 
شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران با دعوت نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، رئیس 

سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
 اسالمی، نمایندگان طراح و ...

----  

 اقتصادي کمیسیون -3
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4
 جنگ نرم

 دوشنبه
 ) 258جلسه(

1401/08/16 
  ---- ادامه بررسی عملیات رسانه اي در اغتشاشات اخیر 18:00تا  16:00

 روابط خارجی
  ---- )827ولت جمهوري اسالمی ایران به سازمان همکاري شانگهاي (شماره ثبت بررسی الیحه الحاق د 10:00تا  08:00 دوشنبه
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 ) 258جلسه(
1401/08/16 

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5
 شنبه

 ) 319جلسه(
1401/08/14 

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه  16:00تا  08:00
  ---- هاي اجرایی ذي ربط

 یکشنبه
 ) 320جلسه(

1401/08/15 
بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه  14:00تا  12:00

  ---- هاي اجرایی ذي ربط 

 دوشنبه
 ) 321جلسه(

1401/08/16 
با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی  16:00تا  08:00

  ---- هاي اجرایی ذي ربط 

 سه شنبه
 ) 322جلسه(

1401/08/17 

  ---- نشست اعضاي هیأت رئیسه کمیسیون و رؤساي کمیته هاي تخصصی 08:00تا  07:00

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه  14:00تا  12:00
  ---- هاي اجرایی ذي ربط 

کارگروه بررسی طرح اصالح جدول حوزه هاي انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شوراي  18:00تا  16:30
  ---- رکز پژوهشها و دستگاه هاي اجرایی ذي ربطاسالمی با حضور روساي مجامع استانی، کارشناس م

 چهارشنبه
 ) 323جلسه(

1401/08/18 
بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه  16:00تا  13:00

  ---- هاي اجرایی ذي ربط 

 انرژي کمیسیون -6
 شنبه

 ) 267جلسه(
1401/08/14 

  ---- قانون هدفمند کردن یارانه ها 1بررسی پیش نویس طرح دوفوریتی الحاق سه تبصره به بند ب ماده  12:00تا  10:00

 نفت و فرآورده هاي نفتی
 دوشنبه

 ) 268جلسه(
1401/08/16 

  ---- تدوین احکام برنامه هفتم توسعه در بخش نفت 11:30تا  10:00

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7

 دوشنبه
 ) 296جلسه(

1401/08/16 

) قانون آئین نامه داخلی درخصوص نحوه اعمال شاخص هاي 234جمعبندي نهائی گزارش ماده( 11:30تا  11:00
  ---- مناطق محروم کشور

  ---- کل کشور  1401) قانون بودجه سال 14) بند(الف) تبصره(5جمعبندي گزارش عملکرد جزء( 12:00تا  11:30

بازدید از سامانه جامع مالیاتی کشور و جلسه با رئیس و مدیران سازمان امور مالیاتی جهت بررسی  14:00 تا 12:00
  ---- مسائل و مشکالت تحقق درآمدهاي مالیاتی کشور

 کمیته امور اجتماعی و فرهنگی
 دوشنبه

 ) 296جلسه(
1401/08/16 

  ---- کل کشور 1401) قانون بودجه سال 14ره(بررسی عملکرد احکام و منابع و مصارف تبص 09:30تا  08:00

 درمان و بهداشت کمیسیون -8
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 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 معادن و صنایع کمیسیون -9

 دوشنبه
 ) 291جلسه(

1401/08/16 

قانون  7بند ط تبصره  3دعوت از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در خصوص بررسی جزء  16:00تا  14:00
  ---- کل کشور  1401سال  بودجه

نشست مشترك اعضاي کمیسیون صنایع و معادن با وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و معاونین در  21:00تا  18:00
  ---- محل وزارتخانه 

 عمران کمیسیون -10
 کمیته مسکن و عمران شهري و روستایی

 دوشنبه
 ) 246جلسه(

1401/08/16 
و عمران شهري و روستایی: ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی ساخت و ساز در  کمیته مسکن 10:30تا  08:30

  ---- محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواري (تشکیل جلسه در محل مرکز پژوهش هاي مجلس)

 کمیته نظام هاي فنی، اجرایی و مهندسی

 دوشنبه
 ) 246جلسه(

1401/08/16 
 12:00تا  10:00

ی، اجرایی و مهندسی: ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره هاي فنکمیته نظام
بهاي امالك مسکونی با دعوت از وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، 

وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت راهبردي قوه قضائیه و مرکز 
 هاي مجلس شوراي اسالمی پژوهش

----  

 فرهنگی کمیسیون -11
 یکشنبه

 ) 255جلسه(
1401/08/15 

 21:00تا  18:00
بحث و بررسی پیرامون پیوست فرهنگی جام جهانی با حضور وزراي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد 

مل منطقه اسالمی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر عا
 آزاد کیش 

----  

 دوشنبه
 ) 256جلسه(

1401/08/16 
شوراي عالی انقالب فرهنگی با  427بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهاي اجرایی مصوبه شماره  12:00تا  08:30

  ---- حضور مسئولین دستگاه هاي ذیربط

 کمیته رسانه و هنر 
 شنبه

 ) 254جلسه(
1401/08/14 

  ---- ث و بررسی پیرامون مسائل حوزه رسانه بح 10:30تا  08:30

 کمیته ویژه
 شنبه

 ) 254جلسه(
1401/08/14 

  ---- بحث و بررسی پیرامون نحوه ایجاد تحول فرهنگی همسو با گام دوم انقالب اسالمی در مدارس کشور 11:30تا  10:00

 حقوقی و قضائی کمیسیون -12
 شنبه

 ) 292جلسه(
1401/08/14 

  ---- اعاده شده از شوراي نگهبان 11بررسی مبحث ورشکستگی الیحه تجارت ثبت  18:00تا  08:00

 کمیته حقوق جزا و جرمشناسی
 دوشنبه

 ) 293جلسه(
1401/08/16 

بررسی طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناك ( الحاق موادي به قانون  12:00تا  10:00
  ---- 693عزیرات ) ) به شماره ثبت مجازات اسالمی ( کتاب پنجم ت
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 چهارشنبه
 ) 294جلسه(

1401/08/18 
  ---- 524ادامه بررسی الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به شماره ثبت  18:00تا  13:30

 کمیته حقوق خصوصی
 دوشنبه

 ) 293جلسه(
1401/08/16 

  ---- )280ثبت  -ري اسالمی ایران (اصلیادامه بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوري جمهو 18:00تا  13:30

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون -13
 شنبه

 ) 321جلسه(
1401/08/14 

کارگروه بررسی ایرادات مجمع به طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزي (شماره  - 15:00تا  13:30
  ---- ) 425 –ثبت 

 دوشنبه
 ) 322جلسه(

1401/08/16 

 12:00تا  10:00

امور تولیدات دامی  -کمیته دامپروري(ساماندهی مجتمع دامپروري آبادان) معاونین امور مجلس -
وزارت جهاد کشاورزي و رئیس سازمان دامپزشکی و سازمان منابع طبیعی وآبخیزداري کشور، 

ت توانیر، مدیرعامل شرکت معاونین امور حقوقی و مجلس و آب و آبفاي وزارت نیرو، مدیرعامل شرک
 ملی گاز، سازمان محیط زیست

----  

 15:00تا  13:30
کمیته آب(برنامه هاي مقابله با بحران و تغییر اقلیم) با حضور مسئولین ذیربط در وزارت نیرو، مرکز -

تحقیقات آب، کمیته سازگاري با کم آبی وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محیط زیست، 
 اشناسیسازمان هو

----  

کمیته کشاورزي دانش بنیان و فناورانه(دانه هاي روغنی) با حضور معاون محترم امور زراعت وزارت - 16:00تا  15:00
  ---- جهادکشاورزي+ مرکز پژهشها

بررسی و پیگیري مصوبات سفر به شهرستانهاي ایذه، باغملک و دزپارت با حضور وزراي نیرو، جهاد - 18:00تا  16:30
  ---- کشاورزي و معاونین محترم مرتبط

 چهارشنبه
 ) 323جلسه(

1401/08/18 
  ---- کمیته محیط زیست- 15:00تا  13:30

 کمیسیون هاي مشترك -ب
 »قانونگذاري نظام« طرح کمیسیون -1

 دوشنبه
 ) 33جلسه(

1401/08/16 
الحیت مراجع وضع قوانین و مقررات به بررسی طرح نظام قانونگذاري، تعیین حدود اختیارات و ص 10:00تا  08:00

  ---- ) (محل تشکیل جلسه کمیسیون قضائی و حقوقی)594شماره ثبت (

 
 اصالحات دستور جلسات 

 روز
نقش  موضوع ساعت تاریخ

  کمیسیون

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون
 کمیته امور اجتماعی و فرهنگی

 دوشنبه
 ) 296جلسه(

1401/08/16 
  1اصالحیه  09:30تا  08:00

  ---- کل کشور 1401) قانون بودجه سال 14بررسی عملکرد احکام و منابع و مصارف تبصره(

 


