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 رديف

 شماره

 ثبت
 عنوان

 شماره

 چاپ

 شماره

 چاپ سابقه

1  765 
 :ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها در مورد

ـه ششـلی  طرح تأسیس سازمان ملی اقامت ـاممان  )این طرح با الیح س
 ( ادغام گردیده است.(285مهاجران اشباع خارجی به شماره ثبت)

1175 
1047 
362 

2  824 
 ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد:

( قااوون 10اليحه دوفوريتی الحاا  يات ترهاره ماه مااده  
 (ارجاع ام جلسه علنی)1401ساماودهی صنعت خودرو مهوب 

 1اصالحیه

1185 

1179 
1185 

3  837 

 گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد:
الحا  يت ماده مه قاوون حمايت از خااوواده  دوفوريتی طرح

به  18/8/1401لنی مورخ در جلسه ع )دوفوریت این طرح و جواوی جمعیت
 (شصویب رسید

- 1225 

4  762 
 در مورد: گزارش كمیسیون آمومش، شحقیقات و فناوری

 ( قانون حمایت خانواده48)( ماده 3طرح استفساریه بند )
1061 1044 

5  216 
 در مورد: قضائی و حقوقیگزارش كمیسیون 

 طرح يت فوريتی حمايت مالی از افشاگران فساد 
1209 251 

6  196 
 گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها در مورد:

 مردمی سازی حکمراوی طرح
  جایگزین
629 

225 
629 

7  618 

 حقیقات و فناوری درمورد:گزارش كمیسیون آمومش، ش
واحاده قااوون مرقاراری مااده(۳(مناد 4طرح اصالح ترهره 

های تحهایال  عدالت آموزشی در پذيرش داوشجو در دوره
نامـه داخلـی مسلـا بـا  آیین (100)در اجرای ماده) تکمیلی و تخههی

 اولویت دردستور قرار گرفت.(

1167 813 

8  417 

 اوری در مورد:گزارش كمیسیون آمومش، شحقیقات و فن
طرح الحاق با طرح این )طرح تأمین ویروی اوساوی آموزش و پرورش

التدریا و ( قانون شعیین شللیف استخدامی معلمین حق17( به ماده )11شبصره )
مین و شربیت أطرح ساماندهی و شو  (189آمومشیاران نهضت سوادآمومی ثبت)

اصالح قانون الحاق طرح و  (505نیروی انسانی ومارت آمومش وپرورش ثبت)

991 

842 
684 
666 
521 
214 
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التدریسی  شللیف استخدامی معلمین حقیک شبصره به ماده الحاقی قانون شعیین 
و  (520و آمومشیاران نهضت سوادآمومی در ومارت آمومش و پرورش ثبـت)

ـین شللیـف  ( قانون شعیین 17طرح الحاق یک شبصره به ماده ) ـتخدامی معلم اس
ی در ومارت آمـومش و پـرورش آمومشیاران نهضت سوادآموم التدریا وحق
(آئین نامه داخلی مسلا 100با هم ادغام شده است.()دراجرای ماده) (637ثبت)

 با اولویت در دستور قرارگرفت.(

9  184 
 گزارش شور دوم كمیسیون آمومش، شحقیقات و فناوری در مورد:

طرح اصالح موادی از قااوون تأسایس و اداره مادار  و 
 مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی

990 
208 

496 

722 

10  63 
 در مورد : اقتصادی كمیسیون شوردوم  گزارش

 طرح مالیا  مر عايدی سرمايه 
1152 

64 

382 

11  440 
 طرح وحوه مواجهه ما قاوع كننده وراودن پاساخ وزيار بررسی

(آئین نامـه داخلـی مسلـا در دسـتور 141( ماده )2)دراجرای شبصره )
 ت.(قرارگرف

558 - 

12  819 

 : گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد
اليحه يت فوريتی معافیت واردا  مواد اولیه دارويی، شیرخشت 

 و تجهیزا  پزشکی از پرداخت مالیا  مر ارزش افزوده
 (به شصویب رسید 9/6/1401لنی مورخ )یک فوریت این الیحه در جلسه ع

1203 1170 

13  799 
 ورد:اقتصادی در مگزارش كمیسیون 

 1102 1213 ( قاوون مالیا  مر ارزش افزوده۳9طرح اصالح مند ب( ماده  

14  27 
 :در موردقضائی و حقوقی گزارش كمیسیون 

)اعـاده طرح الزام مه ثرت رسمی معامال  اموال غیرمنقاول

 (4شده ام شورای نگهبان 
1199 

28-630 
917 
1166 

15  204 
 گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

دراجـرای )قاوون وحوه اجرای محکومیت های ماالیالح طرح اص
 نامه داخلی مسلا با اولویت در دستور قرار گرفت(( آیین100ماده)

1077 282 
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16  97 

 گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :
های ساازماوی ارتا  اليحه اصالح قاوون وحوه استفاده از خاوه

(آئین نامه داخلـی مسلـا بـا 100ه))دراجرای مادجمهوری اسالمی ايران
 اولویت در دستور قرارگرفت.(

732 104 

17  732 
 گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد:

 طرح فهرست قواوین و احکام وامعترر در حوزه صنعت
1121 981 

18  531 
 امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:گزارش كمیسیون 

امی مین دولات های امنیتی و اوتظاليحه موافقتنامه همکاری
 جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری قرقیزستان

1120 697 

19  226 
 گزارش كمیسیون عمران در مورد :

( 100)دراجرای ماده) ها( قاوون شهرداری100ماده طرح اصالح 
 نامه داخلی مسلا با اولویت در دستور قرارگرفت.(آئین

713 262 

20  483 
 گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد :

 625 680 های اقتهادی در پايان هر دولتطرح تریین وضعیت شاخص

21  382 
 در مورد :اجتماعی گزارش كمیسیون 

( الحاقی ماه مااده واحاده قااوون 5اليحه اصالح ترهره  
 (1391)مصوبسرماز قهرمان 

930 470 

22  246 
 در مورد:اقتصادی كمیسیون شوردوم گزارش 

( قاوون میمه اجراری خسارا  واردشده 8اليحه اصالح ماده  
 مه شخص ثالث در اثر حوادث واشی از وسايل وقلیه

975 
294 

524 

23  228 

 در مورد:اجتماعی گزارش كمیسیون 
طرح تأسیس شركتهای تعاووی توسعه و عماران شهرساتاوی و ياا 

 مسلا با اولویت دردستور قرار گرفت(نامه داخلی ( آیین100دراجرای ماده))استاوی
889 264 

24  521 
 گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد :

( قاوون حمايات از هنرمنادان، 2( ماده 1اليحه اصالح ترهره 
 (1396)مصوب ستادكاران و فعاالن صنايع دستیا

743 685 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.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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25  458 
طرح تشديد مجازا  همکاری كننادگان ماا اقاداما   بررسی

( 2)دراجرای شبصـره ) اصم علیه امنیت و منافع ملیكشورهای متخ
 (آئین نامه داخلی مسلا در دستور قرارگرفت(141ماده )

584 - 

26  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش كمیسیون 
اليحه مرارزه ماا قاچاا  اوساان و اع اای مادن و مجاازا  

( 100)دراجرای ماده) عروردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای كشور
 نامه داخلی مسلا با اولویت در دستور قرارگرفت.(ینآئ

1036 125 

27  432 

 گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 یسازمان مازرسا لی( قاوون تشک6ماده  هياستفسار یقاووو طرح

ـین نامـه داخلـی مسلـا بـا اولویـت در 100)دراجرای ماده) كل كشور (آئ
 دستور قرارگرفت.(

1035 548 

28  334 

 گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 جمهاوری وظام مديران و مسؤولین خروج ممنوعیت طرح

 شادن سارری تاا كشور از مسؤولیت اتمام از پس اسالمی
(آئـین نامـه داخلـی مسلـا بـا 100)دراجـرای مـاده) قاوووی مراحل

 اولویت در دستور قرارگرفت(

1049 418 

29  367 
 خارجی درمورد: سیاستو ش كمیسیون امنیت ملیگزار

)دراجـرای  طرح تقويت و توسعه علوم پژوه  و ووآوری دفاعی
 نامه داخلی مسلا با اولویت در دستور قرار گرفت((آیین100ماده)

1066 455 

30  316 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش كمیسیون امنیت ملی

ـاده)دراجـرای ) طرح اصالح قاوون مسیج سازودگی نامـه (آیین100م
 داخلی مسلا با اولویت در دستور قرار گرفت(

1067 400 

31  398 
 گزارش كمیسیون آمومش، شحقیقات و فناوری درمورد:

 (100)در اجرای مـاده)طرح ساماودهی وظارتی داوشگاه آزاد اسالمی
 نامه داخلی مسلا با اولویت دردستور قرار گرفت.( آیین

1147 490 

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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 :ها  سوال

شهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و نماینده محتـرم آقايان مجتری رضاخواه ال سو .1

شعـدادی دیگـر ام نماینـدگان نماینده محترم قم و  احمد امیرآمادی فراهاوی و پردیا

ـنبه مـورخ  وزير محترم ارتراطا  و فناوری اطالعاا محترم ام  )ام ومیـر بـرای روم سـه ش

 آمده است( صبح دعوت به عم  8/-ساعت  24/8/1401

میاندوآب و شعدادی دیگر ام نماینـدگان نماینده محترم آقای مهدی عیسی زاده سوال  .2

)ام ومیر برای روم سه شنبه مورخ  مهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزير محترم محترم ام 

 صبح دعوت به عم  آمده است(10/-ساعت  24/8/1401
 

 موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد: 

 انتخاب نمایندگان ناظر در مسامع و شوراها .1

مررسی وقاط قو  و ضعف طرح داروياار و ترعاا   در مورد بهداشت و درمانگزارش كمیسیون  .2

 ( آیین نامه داخلی مسلا(107( ماده)1)دراجرای شبصره) واشی از آن

عملکارد  تقاضاای تحقیاو و تفحاص از تصويبگزارش كمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر  .3

 ( آیین نامه داخلی مسلا(212)در اجرای ماده ) رانيا یصنعت یهاكوچت و شهرک عين صناسازما

 
 
 
 
 

 

ده مه قاوون آيین وامه داخلی مجلاس طرح الحا  يت ما در مورددوفوريت  بررسی شقاضای -
 شورای اسالمی

 قاوون مديريت خدما  كشوری(117 طرح اصالح ماده در مورددوفوريت  بررسی شقاضای -
طرح الحا  يت ماده ماه قااوون ویاايف و اختیاارا   در مورددوفوريت  بررسی شقاضای -

 وزار  ارتراطا  و فناوری اطالعا 
مسکن  اساسنامه منیاد( 7 ترهره مه ماده(7 طرح الحا  ورددر ميت فوريت  بررسی شقاضای -

 اوقالب اسالمی مامت تسهیل روود ساخت و ساز روستايی مرای مومیاان روساتا وحمايات از
 جهت ساخت يت میلیون مسکن در سال دولت در

 
 
 


