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 رديف

 شماره

 ثبت
 عنوان

 شماره

 چاپ

 شماره

 چاپ سابقه

1  759 

ادامه رسیدگی به گـاار  میییـی ا امـ ردا کی م ـ ر   

 : ش راها در م رد

گانو   دسوتهاهیا  طرح دوفوريتی شفافیت قووی  سو 

 (4)اعاده شده از ش رای نگهباا ریئی وساير نیادهایج

1257 

1041 
1050 
1146 
1222 

 دارد1جایگاین

2  532 

 گاار  میییی ا آم ز ، تحقیقات   فنا ری درم رد:

اليح  مویفقتنام  بین جمیور  یسالمی یيرین و سازمان 

آموزشی  علمی و فرهنهی ملل متحد )يونسکو( در 

موزشی و پژوهشی ی  آخصوص تأسیس مرکز منطق 

آور  زلزل  بری  غرب و مديريت خطرپذير  و تاب

شناسی و یلمللی زلزل مرکز آسیا در پژوهشهاه بین

میندسی زلزل  )پژوهشهاه( تیرین  ب  عنوین مرکز 

( تحت حمايت يونسکو با تمرکز بر مديريت و 2گروه)

 (1)اعاده شده از ش رای نگهباا کاهش خطرپذير  باليا

1261 698 
971 

3  618 

گـاار  میییـی ا آمـ ز ، تحقیقـات   ادامه رسیدگی به 

 فنا ری درم رد:

ویحوده قوانون برقوریر  (ماده۳(بند)4طرح یصالح تبصره)

هووا  عوودیلت آموزشووی در پووذيرج دینشوورو در دوره

  تحصیالت تکمیلی و تخصصی

1167 
 1اصالحیه
 دارد

813 

4  63 
 در م رد : اقتصادی میییی ا ش ر د م گاار 

 مالیات بر عايد  سرماي   طرح
1152 64 

382 
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5  810 

 گاار  میییی ا اقتصادی در م رد:
اليح  يک فوريتی پروتکل یصالحی مویفقتنام  بین دولت 
جمیور  یسالمی یيرین و دولت جمیور  عریق ب  منظور 
یجتناب یز یخذ مالیات مضاعف و تبادل یطالعات در مورد 

در جکیه ف ریت این الیحه )یک مالیات ها  بر در آمد و سرماي 
 (به تص یب رسید 2/5/1401کنی م رخ ع

1130 1208 

6  216 
 در م رد: قضائی   حق قیگاار  میییی ا 

)یـک ف ریـت طرح يک فوريتی حمايت مالی یز یفشاگرین فساد

 به تص یب رسید.( 27/7/1401این طرح در جکیه عکنی م رخ 

1209 251 

7  417 

 ات   فنا ری در م رد:گاار  میییی ا آم ز ، تحقیق
طـرح بـا طرح این )طرح تأمین نیرو  ینسانی آموزج و پرورج

ـین 17( به ماده )11الحاق تبصره ) ـتيدامی ميکی ـین تيکیـس اس ( قـان ا تيی
طرح ساماندهی    (189التدریس   آم زشیاراا نهضت س ادآم زی ثبت)حق
طرح    (505مین   تربیت نیر ی انیانی  زارت آم ز   پر ر  ثبت)أ  ت

تيکیس استيدامی اصالح قان ا الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قان ا تيیین 
التدرییی   آم زشیاراا نهضت س ادآم زی در  زارت آم ز     ميکیین حق

ـین 17طرح الحاق یک تبصـره بـه مـاده )   (520پر ر  ثبت)  ( قـان ا تيی
 ادآم زی در آم زشیاراا نهضت س التدریس  استيدامی ميکیین حقتيکیس 

با هـ  اداـام شـده اسـت.()دراجرای  (637 زارت آم ز    پر ر  ثبت)
 (آئین نامه دا کی مجکس با ا ل یت در دست ر قرارگرفت.(100ماده)

991 

842 
684 
666 
521 
214 

 طرح نحوه مویجی  با قانع کننده نبودن پاسوخ وزيور بررسی 440  8
 ی مجکس در دست ر قرارگرفت.((آئین نامه دا ک141( ماده )2)دراجرای تبصره )

558 - 

9  811 

 گاار  میییی ا اقتصادی در م رد:
فوريتی پروتکل)تمديد( مویفقتنام  موقت تشکیل يک اليح 

منطق  آزید ترار  بین  جمیور  یسالمی یيرین و یتحادي  
در ف ریت این الیحه )یکها  عضویقتصاد  یوریسیا و دولت

 ( یب رسیدبه تص 4/5/1401کنی م رخ جکیه ع

1136 1212 
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10  246 

 در م رد:اقتصادی میییی ا ش رد م گاار  

( قانون بیم  یجبار  خساریت ویردشده 8اليح  یصالح ماده )

 ب  شخص ثالث در یثر حویدث ناشی یز وسايل نقلی 

975 294 
524 

11  184 

 گاار  ش ر د م میییی ا آم ز ، تحقیقات   فنا ری در م رد:

انون تأسویس و یدیره مودیرو و طرح یصالح موید  یز قو

 مریکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

990 
208 
496 
722 

12  160 

 در م رد: میییی ا ام ردا کی م  ر   ش راهاش ر د م گاار  

     ینتخابات و وظايف تشکیالت قانون یز موید  یصالح طرح

 کشور یسالمی شوریها 

1202 174 
309 

13  204 
 در م رد:گاار  میییی ا قضائی   حق قی 

دراجرای )قانون نحوه یجری  محکومیت ها  مالیطرح یصالح 

 نامه دا کی مجکس با ا ل یت در دست ر قرار گرفت(( آیین100ماده)

1077 282 

14  799 
 اقتصادی در م رد:گاار  میییی ا 

 ( قانون مالیات بر یرزج یفزوده۳9طرح یصالح بند)ب( ماده )
1213 1102 

15  458 
رازیت همکار  کنندگان با یقودیمات طرح تشديد م بررسی

( 2)دراجرای تبصـره ) کشورها  متخاصم علی  یمنیت و منافع ملی

 (آئین نامه دا کی مجکس در دست ر قرارگرفت(141ماده )

584 - 

16  226 
 گاار  میییی ا عیراا در م رد :

)دراجـرای  ها( قوانون شویردیر 100طرح یصوالح مواده)

 نامه دا کی مجکس با ا ل یت در دست ر قرارگرفت.(( آئین100ماده)

713 262 

17  196 
 گاار  میییی ا ام ر دا کی م  ر   ش راها در م رد:

 یر  و روستايی جامع مديريت ش طرح
  1جایگاین
629 

225 
629 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.pdf
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18  732 
 گاار  میییی ا صنایع   ميادا در م رد:

 طرح فیرست قوینین و یحکام نامعتبر در حوزه صنعت
1121 981 

19  389 

 ن آم ز    تحقیقات در م رد:سگاار  میییی 
( قوانون سونرش و 4طرح یلحاق يوک تبصوره بو  مواده )

هووا  تحصوویالت تکمیلووی در پووذيرج دینشوورو در دوره
 دینشهاهیا و مریکز آموزج عالی کشور

750 481 

20  97 

 گاار  میییی ا امنیت مکی   سیاست  ارجی در م رد :
ها  سوازمانی اليح  یصالح قوانون نحووه یسوتفاده یز خانو 

(آئین نامـه دا کـی 100)دراجرای ماده)یرتش جمیور  یسالمی یيرین
 فت.(مجکس با ا ل یت در دست ر قرارگر

732 104 

21  531 
 امنیت مکی   سیاست  ارجی درم رد:گاار  میییی ا 

ها  یمنیتی و ینتظوامی بوین دولوت اليح  مویفقتنام  همکار 
 جمیور  یسالمی یيرین و دولت جمیور  قرقیزستان

1120 697 

22  316 
  ارجی درم رد: سیاست  گاار  میییی ا امنیت مکی

نامـه (آیین100راجرای ماده)د) طرح یصالح قانون بسیج سازندگی
 دا کی مجکس با ا ل یت در دست ر قرار گرفت(

1067 400 

23  483 
 گاار  میییی ا اقتصادی در م رد :

 ها  یقتصاد  در پايان هر دولتطرح تبیین وضعیت شاخص
680 625 

24  382 
 در م رد :اجتیاعی گاار  میییی ا 

ون ( یلحاقی ب  مواده ویحوده قوان5اليح  یصالح تبصره )
 (1391)مص بسرباز قیرمان 

930 470 

25  228 

 گاار  میییی ا اجتیاعی در م رد:
طوورح تأسوویس شوورکتیا  تعوواونی توسووع  و عموورین 

نامـه دا کـی ( آیین100دراجـرای مـاده))یرستانی و يا یسوتانیش
 مجکس با ا ل یت دردست ر قرار گرفت(

889 264 

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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26  521 

 گاار  میییی ا صنایع   ميادا در م رد :

( قانون حمايت یز هنرمنودین  2( ماده)1اليح  یصالح تبصره)

 (1396)مص ب ستادکارین و فعاالن صنايع دستیی

743 685 

27  118 

 در م رد:قضائی   حق قی میییی ا  گاار 
اليح  مبارزه با قاچواق ینسوان و یعضوا  بودن و مروازیت 

( 100)دراجرای ماده) عبوردهندگان غیرمراز یفرید یز مرزها  کشور

 نامه دا کی مجکس با ا ل یت در دست ر قرارگرفت.(آئین

1036 125 

28  390 

 در م رد:برنامه ، ب دجه   محاسبات گاار  میییی ا 
ها  ( قانون یحکام دیئمی برنام 54رح یصالح ماده )ط

کشور در مورد شیرکیا  صنعتی و تسر  آن ب  
 شیرکیا  کشاورز 

1229 482 
578 

29  432 

 گاار  میییی ا قضائی   حق قی در م رد:
سوازمان  لی( قوانون تشوک6مواده)  يیستفسوار یقوانون طرح
ـین نامـه دا کـی م100)دراجرای ماده) کل کشور یبازرس جکـس بـا (آئ

 (ا ل یت در دست ر قرارگرفت

1035 548 

30  367 
  ارجی درم رد: سیاست  گاار  میییی ا امنیت مکی

 سوع  علووم پوژوهش و نووآور  دفواعیطرح تقويت و تو
 نامه دا کی مجکس با ا ل یت در دست ر قرار گرفت((آیین100)دراجرای ماده)

1066 455 

31  398 
 یی ا آم ز ، تحقیقات   فنا ری درم رد:یگاار  میی

 (100)در اجرای مـاده)طرح ساماندهی نظارتی دینشهاه آزید یسالمی

  ر قرار گرفت(نامه دا کی مجکس با ا ل یت دردست آیین
1147 490 

32  334 

 گاار  میییی ا قضائی   حق قی در م رد:
 جمیور  نظام مديرین و مسؤولین خروج ممنوعیت طرح

 شودن سپر  تا کشور یز مسؤولیت یتمام یز پس یسالمی
(آئین نامه دا کی مجکس بـا ا ل یـت 100)دراجرای ماده) قانونی مریحل

 در دست ر قرارگرفت(

1049 418 

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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  : سوال
  تيداد دیگـری اه از، با ی، حییدیه   مار ا نیاینده محترم آقا  مرتبی يوسفی س ال  -

ـنبه مـ رخ )از  زیر برای ر ز سهورزج و جوینان وزير محترم از از نیایندگاا محترم   13/10/1401ش
 صبح دع ت به عیل آمده است( 00/8ساعت 

 موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد: 
 انتياب نیایندگاا ناظر در مجامع   ش راها .1

ـاده) تحقیق و تفحص یز منطق  آزید قشمدر م رد گاار  نهایی میییی ا اقتصادی  .2 ( 212)در اجرای م
 آیین نامه دا کی مجکس(

عملکورد صوندوق  تقاضا  تحقیوق و تفحوص یز تصويب مبنی بر اجتیاعیگاار  میییی ا  .3
 ( آیین نامه دا کی مجکس(212)در اجرای ماده )بازنشستهی کارکنان صدی و سیما  جمیور  یسالمی یيرین

 
 
 
 
 
 

 

33  792 

 در م رد: اقتصادیگاار  میییی ا 
سیام  شيدر یفزی رینيی ییسالم  یجازه مشارکت جمیور ح يال

ـاده)یسالمدور ششم بانک توسع  ی  يسرما ـین نامـه 100)دراجـرای م (آئ

 دا کی مجکس با ا ل یت در دست ر قرارگرفت(

1221 1091 

( ماده ویحده قوانون بودجو  8اليح  یصالح تبصره ) در م رد دوفوريتبررسی تقاضای  -1
  کل کشور 1401سال 

 ( قانون مرازیت یسالمی 109اليح  یلحاق يک بند ب  ماده) در م رد دوفوريتبررسی تقاضای  -2
چواق یسولح  و میموات و طرح یصالح قانون مرازیت قا در م رد دوفوريتبررسی تقاضای  -3

 دیرندگان سالح و میمات غیرمراز

( قانون برنام  پنرسوال  112ماده )« ج»طرح یستفساري  بند  در مـ رد دوفوريتبررسی تقاضای  -4
 ششم توسع  یقتصاد   یجتماعی و فرهنهی جمیور  یسالمی یيرین

قوانون (1)همواد (ب)یلحواق سو  تبصوره بو  بنودطورح  در مـ رددوفوريت  بررسی تقاضای -5
 ها و یصالحات و یلحاقات بعد  آنهدفمندساز  يارین 

( یساسونام  بنیواد مسوکن ۷(تبصره ب  ماده)۷طرح یلحاق)در م رد فوريت يک بررسی تقاضای -6
ینقالب یسالمی بابت تسییل روند ساخت و ساز روستايی بری  بومیان روستا وحمايت یز دولوت 

 در جیت ساخت يک میلیون مسکن در سال
 
 


