
معاونت قوانین
اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین

دوره یازدهم - سال سوم

              

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها(۲۵)

از شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ تا چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
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دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

شماره ثبت کمیسیون 
اصلی/فرعی موضوع ساعت روز

تاریخ
الف- کمیسیون های خاص

۱- کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

----

۱-ادامه رسیدگی به طرح الحاق دو تبصره به مواد ۲۱۲ و ۲۳۴ 
قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ثبت ۶۰۶ با حضور 

یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، دیوان 
محاسبات کشور، معاونت نظارت مجلس و سایر مدعوین۲-رسیدگی 

به گزارش کارگروه موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی در مورد «طرح اصالح مواد ۱۹-۴۳ و 
۴۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 
۵۱۳ با حضور یکی از طراحان، دبیر کارگروه بررسی کننده و 

سایر مدعوین

۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۱۰) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

۲- کمیسیون اصل نود

----
جلسه رئیس کمیسیون بامدیران ودبیران کمیته ها درخصوص 

بررسی عملکردکمیته ها و تصمیم گیری پیرامون گزارش های در 
دست اقدام و برنامه ریزی برای جلسات هفته آتی کمیسیون

۱۰:۰۰ تا 
۱۱:۳۰

شنبه
جلسه(۲۸۲) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

----
جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین 

درخصوص بررسی : نوسانات ارزی اخیر و نحوه اجرایی شدن 
قانون اصالح قانون صدور چک 

۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۳۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی و تصمیم گیری 
درخصوص پرونده ها و شکایات واصله

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

---- جلسه عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده به منظور 
قرائت در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی

۱۶:۰۰ تا 
۱۷:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۸۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

----

جلسه کمیسیون با حضور وزرای کشور و جهاد کشاورزی، 
شهردار تهران و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان 

میادین میوه و تره بار، سازمان تعاون روستایی، اتاق تعاون، 
سازمان بازرسی کل کشور و سازمان بسیج مستضعفین 

درخصوص: مدیریت و تنظیم بازار کاالهای اساسی، رفع موانع 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی 

۱۰:۰۰ تا 
۱۲:۰۰

----
جلسه کمیسیون با حضور معاونین: وزارتخانه های صمت، جهاد 

کشاورزی، دادگستری، معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان بسیج مستضعفین درخصوص 

پرونده مطروحه

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

----
جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور رئیس ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، مدیران وزارتخانه های: کشور، 
اطالعات و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در 

خصوص بررسی موضوع استقرار اسکنرهای جاده ای 

۱۶:۰۰ تا 
۱۷:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲۸۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

----

جلسه کمیسیون با حضور مدیران وزارت نیرو، اطالعات، صمت، 
امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان 

بازرسی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان 
بورس و اوراق بهادار، نهاد ریاست جمهوری و نماینده کمیسیون 

اقتصادی مجلس درخصوص موضوع رمزارزها و مسائل مرتبط با 
آن

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

----
جلسه کمیسیون با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه 

قضائیه درخصوص موضوع پیشگیری از قاچاق کاال و تضییع بیت 
المال

۱۶:۰۰ تا 
۱۷:۳۰

سه شنبه
جلسه(۲۸۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

---- بازدید هیات بازرسی کمیسیون از شرکت عمران شهرهای جدید و 
برگزاری جلسه با مدیرعامل و هیات مدیره آن شرکت 

۰۹:۰۰ تا 
۱۱:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲۸۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲

کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی

---- جلسه کمیته اقتصادی با حضور معاون وزارت صمت و نمایندگان 
وزارت کشور، اطالعات و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای 

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

چهارشنبه
جلسه(۲۸۶) 
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صنفی کشور درخصوص نحوه اجرای ماده ۲۲ قانون نظام صنفی 
کشور 

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۳- کمیسیون تلفیق 

برنامه هفتگی ارائه نشده است.

۴- کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱

برنامه هفتگی ارائه نشده است.

۵- کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲

برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

----

ادامه بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره های: ۲ 
(بندهای -و-ی)، ۴ (بند الف)، ۵ ( بند ط) باحضور سازمان برنامه 

و بودجه کشور و وزارتخانه های: امور اقتصادی و دارایی و 
کشور، سازمان خصوصی سازی، سازمان شهرداری ها و دهیاری 

های کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی. 

۱۶:۰۰ تا 
۱۸:۳۰

یکشنبه
جلسه(۳۶۵۸) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

----

ادامه بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره های: ۷ 
(بند الف)، ۱۰ (بند ک)، ۱۱ (بندهای هـ - ل) باحضور سازمان 

برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های: صنعت، معدن و تجارت، 
امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، قوه قضائیه، فراجا، 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان برنامه 
و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی.

۱۶:۰۰ تا 
۱۸:۳۰

دوشنبه
جلسه(۳۶۵۹) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- بررسی پیشنهادات نمایندگان محترم بر اساس ماده (۶۵) قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی.

۱۸:۳۰ تا 
۱۹:۳۰

دوشنبه
جلسه(۳۶۶۰) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کمیته

---- متعاقبا اعالم می گردد. ۰۸:۰۰ تا 
۲۰:۰۰

شنبه
جلسه(۳۶۶۲) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

----
بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور: 
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و 

دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، دیوان 
محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. 

۱۲:۳۰ تا 
۱۴:۳۰

دوشنبه
جلسه(۳۶۶۱) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- متعاقبا اعالم می گردد. ۱۱:۰۰ تا 
۲۰:۰۰

سه شنبه
جلسه(۳۶۶۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

ب- کمیسیون های تخصصی

۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

860 فرعي

بررسي تبصره ها و بندهاي ارجاعي الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل 
کشور؛ تبصره ۱ (بندهاي د- ط-ک)-تبصره ۲ (بند ط)- تبصره ۳ 

(بند ب) تبصره ۶ (بندهاي ک-ن-ث-ض-ظ)- تبصره ۹ (کلیه 
بندها) تبصره ۱۰ (بند ک)- تبصره ۱۱ (بند ب)- تبصره ۱۲ 

(بندهاي الف- د- و)-تبصره ۱۶- تبصره ۱۸- تبصره ۱۹ (بند الف)

۰۸:۰۰ تا 
۱۲:۰۰

860 فرعي

بررسي تبصره ها و بندهاي ارجاعي الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل 
کشور؛ تبصره ۱ (بندهاي د- ط-ک)-تبصره ۲ (بند ط)- تبصره ۳ 

(بند ب) تبصره ۶ (بندهاي ک-ن-ث-ض-ظ)- تبصره ۹ (کلیه 
بندها) تبصره ۱۰ (بند ک)- تبصره ۱۱ (بند ب)- تبصره ۱۲ 

(بندهاي الف- د- و)-تبصره ۱۶- تبصره ۱۸- تبصره ۱۹ (بند الف)

۱۴:۰۰ تا 
۱۸:۰۰

شنبه
جلسه(۲۷۰) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

---- بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور وزیر محترم 
علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۷۱) 
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860 فرعي

بررسي تبصره ها و بندهاي ارجاعي الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل 
کشور؛ تبصره ۱ (بندهاي د- ط-ک)-تبصره ۲ (بند ط)- تبصره ۳ 

(بند ب) تبصره ۶ (بندهاي ک-ن-ث-ض-ظ)- تبصره ۹ (کلیه 
بندها) تبصره ۱۰ (بند ک)- تبصره ۱۱ (بند ب)- تبصره ۱۲ 

(بندهاي الف- د- و)-تبصره ۱۶- تبصره ۱۸- تبصره ۱۹ (بند الف)

۱۶:۰۰ تا 
۱۸:۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور وزیر محترم 
آموزش و پرورش

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

860 فرعي

بررسي تبصره ها و بندهاي ارجاعي الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل 
کشور؛ تبصره ۱ (بندهاي د- ط-ک)-تبصره ۲ (بند ط)- تبصره ۳ 

(بند ب) تبصره ۶ (بندهاي ک-ن-ث-ض-ظ)- تبصره ۹ (کلیه 
بندها) تبصره ۱۰ (بند ک)- تبصره ۱۱ (بند ب)- تبصره ۱۲ 

(بندهاي الف- د- و)-تبصره ۱۶- تبصره ۱۸- تبصره ۱۹ (بند الف)

۱۶:۰۰ تا 
۱۸:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۷۲) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور معاون 
محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

860 فرعي

بررسي تبصره ها و بندهاي ارجاعي الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل 
کشور؛ تبصره ۱ (بندهاي د- ط-ک)-تبصره ۲ (بند ط)- تبصره ۳ 

(بند ب) تبصره ۶ (بندهاي ک-ن-ث-ض-ظ)- تبصره ۹ (کلیه 
بندها) تبصره ۱۰ (بند ک)- تبصره ۱۱ (بند ب)- تبصره ۱۲ 

(بندهاي الف- د- و)-تبصره ۱۶- تبصره ۱۸- تبصره ۱۹ (بند الف)

۱۶:۰۰ تا 
۱۸:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۷۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

هیات رئیسه کمیسیون

---- نشست هیأت رئیسه کمیسیون ۱۳:۳۰ تا 
۱۴:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۷۱) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

۲- کمیسیون اجتماعی

برنامه هفتگی ارائه نشده است.

۳- کمیسیون اقتصادی

---- کارگروه بررسی پیشنهادهای الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 
ارجاعی به کمیسیون اقتصادی

۱۰:۰۰ تا 
۱۳:۰۰

---- بررسی برنامه های جذب سرمایه گذاری خارجی با حضور رئیس 
محترم سازمان کمک های فنی و سرمایه گذاری خارجی ایران

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

----
بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان در خصوص طرح دو 
فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی 

جمعیت(اصلی- ثبت ۸۳۷)

۱۵:۳۰ تا 
۱۶:۳۰

یکشنبه
جلسه(۶۳۲۹) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

----
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس محترم بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی به منظور استماع گزارش عملکرد و برنامه های 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی

۱۳:۳۰ تا 
۱۴:۳۰

----

دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی 
به سواالت: ۱. جناب آقای کمال حسین پور، نماینده محترم 

پیرانشهر(۳ فقره) ۲. جناب آقای محسن فتحی، نماینده محترم 
سنندج(۴ فقره) ۳. سرکار خانم زهره الهیان، نماینده محترم 

تهران(۱ فقره) ۴. جناب آقای جالل محمودزاده، نماینده محترم 
مهاباد(۳ فقره) ۵. جناب آقای سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده محترم 

تهران(۱ فقره) ۶. جناب آقای علی اصغر خانی نماینده محترم 
شاهرود(۱ فقره) ۷. جناب آقای محمد کعب عمیر نماینده محترم 
شوش(۲ فقره) ۸. جناب آقای سیدمجتبی محفوظی نماینده محترم 

آبادان(۱ فقره) ۹. جناب آقای محمدرضا صباغیان، نماینده محترم 
بافق(۱ فقره) ۱۰. سرکار خانم هاجر چنارانی نماینده محترم 

نیشابور(۱ فقره) ۱۱. جناب آقای علیرضا عباسی نماینده محترم 
کرج(۲ فقره) ۱۲. جناب آقای علی اکبر بسطامی نماینده محترم 
ایالم(۳ فقره) ۱۳. جناب آقای معین الدین سعیدی، نماینده محترم 

چابهار(۱ فقره) ۱۴. جناب آقای علی علیزاده مراغه نماینده محترم 
مراغه(۱ فقره) ۱۵. جناب آقای علیرضا ورناصری قندعلی نماینده 

محترم مسجدسلیمان(۸ فقره) ۱۶. جناب آقای مهدی شریفیان، 
نماینده محترم تهران(۲ فقره) ۱۷. جناب آقای هادی بیگینژاد 

نماینده محترم مالیر(۱ فقره) ۱۸. جناب آقای مجتبی ذوالنوری 

۱۴:۳۰ تا 
۱۶:۳۰

دوشنبه
جلسه(۶۳۳۰) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
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نماینده محترم قم(۱ فقره) ۱۹. جناب آقای محمد وحیدی نماینده 
محترم بجنورد(۱ فقره) ۲۰. سرکار خانم زهرا شیخی نماینده 

محترم اصفهان(۱ فقره)

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

۰۷:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

----
کارگروه بررسی طرح اصالح برخی از قوانین و مقرارت مربوط 

به شهرداریها(اصلی- ثبت ۸۴۴) با حضور مدیران محترم 
سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۰۰

سه شنبه
جلسه(۶۳۳۱) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

---- ارائه گزارش مصوبات کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
براي ارائه به کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

۱۴:۰۰ تا 
۱۴:۱۵

----
بررسي نهایي طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور به 

شماره ثبت ۱۵۸ (اعاده شده از شوراي نگهبان) با حضور نماینده 
شوراي نگهبان و مسئوالن دستگاه هاي ذي ربط

۱۴:۱۵ تا 
۱۵:۰۰

---- بررسی نهایی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطالعات قوه قضائیه 
(شماره ثبت ۷۶۴)

۱۵:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

---- نشست مشترک با فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران

۱۵:۳۰ تا 
۱۶:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۸۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- استماع گزارش مسئوالن ذی ربط در حوزه سیاست خارجی ۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۸۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- مروری بر آخرین اخبار و تحوالت  ۱۴:۰۰ تا 
۱۴:۱۵

----
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در 

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران

۱۴:۱۵ تا 
۱۴:۳۰

---- نشست مشترک با رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش 
جمهوری اسالمی ایران

۱۴:۳۰ تا 
۱۶:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۸۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

---- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون ۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲۸۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۵- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

---- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با 
حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

۰۸:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

شنبه
جلسه(۳۶۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

----
کارگروه بررسی طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور (شماره ثبت 

۸۴۲) با دعوت از طراح محترم، کارشناس مرکز پژوهشها و 
دستگاه های اجرایی ذی ربط

۱۱:۳۰ تا 
۱۳:۰۰

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور ۱۴:۰۰ تا 
۱۴:۱۰

----
بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در حوزه نیروی 

انتظامی با حضور فرمانده کل نیروی انتظامی، کارشناس مرکز 
پژوهشها، مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات

۱۴:۱۰ تا 
۱۵:۱۰

----
بررسی پیشنهادات نمایندگان درخصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور در خصوص احکام و تبصره های ارجاعی به کمیسیون 

با حضور کارشناس مرکز پژوهشها، مسئوالن سازمان برنامه و 
بودجه و دیوان محاسبات

۱۵:۱۰ تا 
۱۶:۰۰

یکشنبه
جلسه(۳۶۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور  ۱۴:۰۰ تا 
۱۴:۱۰

----
بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در حوزه امنیتی با 

حضور وزیر محترم اطالعات، کارشناس مرکز پژوهشها، 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات 

۱۴:۱۰ تا 
۱۵:۱۰

----
بررسی پیشنهادات نمایندگان درخصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور در خصوص احکام و تبصره های ارجاعی به کمیسیون 

با حضور کارشناس مرکز پژوهشها، مسئوالن سازمان برنامه و 

۱۵:۱۰ تا 
۱۶:۳۰

دوشنبه
جلسه(۳۶۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
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بودجه و دیوان محاسبات 

----
بررسی پیشنهادات نمایندگان درخصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور در خصوص احکام و تبصره های ارجاعی به کمیسیون 

با حضور کارشناس مرکز پژوهشها، مسئوالن سازمان برنامه و 
بودجه و دیوان محاسبات 

۱۳:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

سه شنبه
جلسه(۳۶۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

---- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با 
حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط 

۰۸:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۳۶۷) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۶- کمیسیون انرژی

---- ارائه گزارش مصوبات کمیسیون انرژی درخصوص الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط اعضای تلفیق کمیسیون

۱۳:۳۰ تا 
۱۵:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۹۷) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون 
تلفیق برنامه هفتم توسعه

۱۵:۳۰ تا 
۱۶:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۹۸) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- ارائه گزارش رئیس سازمان بسیج سازندگی درخصوص عملکرد 
این سازمان در بخش انرژی کشور

۱۳:۳۰ تا 
۱۵:۳۰

دوشنبه
جلسه(۲۹۹) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۷- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

---- ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۰۸:۳۰ تا 
۱۲:۰۰

---- ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۱۷:۰۰

شنبه
جلسه(۳۲۲) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

---- رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده(۱) قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

---- ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۵:۳۰ تا 
۱۷:۰۰

یکشنبه
جلسه(۳۲۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۰۸:۳۰ تا 
۱۲:۰۰

---- ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۱۷:۰۰

دوشنبه
جلسه(۳۲۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۱۷:۰۰

سه شنبه
جلسه(۳۲۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

---- ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۱۷:۰۰

---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون ۱۷:۰۰ تا 
۱۸:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۳۲۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۸- کمیسیون بهداشت و درمان

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا 
۱۴:۰۵

----
بررسي درخواست تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي در 

خصوص استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با 
حضور وزیر و نمایندگان متقاضي

۱۴:۰۵ تا 
۱۶:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۴۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا 
۱۴:۰۵

----
بررسي وضعیت بودجه بخش سالمت ارتش جمهوري اسالمي 
ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان پزشکي قانوني، 

منطقه ویژه مکران در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و بررسي 
پیشنهادات واصله نمایندگان محترم

۱۴:۰۵ تا 
۱۶:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۴۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار ۱۴:۰۰ تا 
۱۴:۰۵

---- ادامه بررسي بودجه بخش سالمت و پیشنهادات واصله نمایندگان  ۱۴:۰۵ تا 

سه شنبه
جلسه(۲۴۷) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
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محترم در خصوص الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و جمع بندي و 
ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق 

۱۶:۰۰

کمیته دارو و غذا

---- بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان غذا و دارو  ۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۳۰

یکشنبه
جلسه(۲۴۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

۹- کمیسیون صنایع و معادن

---- بررسی پیشنهادهای نمایندگان محترم در تبصره های ارجاعی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مرتبط به کمیسیون صنایع و معادن

۱۰:۰۰ تا 
۱۲:۰۰

---- بررسی پیشنهادهای نمایندگان محترم در تبصره های ارجاعی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مرتبط به کمیسیون صنایع و معادن

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

شنبه
جلسه(۳۱۲) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

---- بررسی پیشنهادهای نمایندگان محترم در تبصره های ارجاعی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مرتبط به کمیسیون صنایع و معادن

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

یکشنبه
جلسه(۳۱۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- بررسی پیشنهادهای نمایندگان محترم در تبصره های ارجاعی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مرتبط به کمیسیون صنایع و معادن

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

دوشنبه
جلسه(۳۱۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- جمع بندي گزارش کمیسیون در خصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور 

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۰۰

سه شنبه
جلسه(۳۱۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

۱۰- کمیسیون عمران

---- بررسی بندها و تبصرههای ارجاعی الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۲۰:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۷۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- بررسی بندها و تبصرههای ارجاعی الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۲۰:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۷۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- بررسی بندها و تبصرههای ارجاعی الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۲۰:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۷۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

---- بررسی بندها و تبصرههای ارجاعی الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ۰۸:۰۰ تا 
۱۲:۰۰

---- بررسی بندها و تبصرههای ارجاعی الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ۱۴:۰۰ تا 
۲۰:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲۷۷) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲

کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی

785 اصلي

ادامه بررسي طرح دو فوریتي کنترل و ساماندهي اجاره بهاي 
امالک مسکوني؛ با دعوت از وزارت راه و شهرسازي، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادي و 
دارایي، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت هاي راهبردي و 

حقوقي قوه قضائیه و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

۰۹:۰۰ تا 
۱۲:۰۰

شنبه
جلسه(۲۷۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۱- کمیسیون فرهنگی

----
۱- استماع گزارش عملکرد جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس 

محترم بنیاد سعدی ۲- بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 
(پیشنهادات نمایندگان محترم) 

۱۳:۳۰ تا 
۱۸:۰۰

یکشنبه
جلسه(۲۸۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- بررسی تبصره های ارجاعی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  ۱۳:۰۰ تا 
۱۷:۰۰

دوشنبه
جلسه(۲۸۷) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

----

۱- دعوت از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت پاسخ به 
سوال نمایندگان محترم آقایان: الف- محمد احمدی بیغش نماینده 
محترم شازند ب- عبدالناصر درخشان نماینده محترم ایرانشهر، 

دلگان، بمپور، سرباز و فنوج ج- محمد کعب عمیر نماینده محترم 
شوش و کرخه (۲ مورد) د- مهدی عسگری نماینده محترم کرج، 
اشتهارد و فردیس هـ- روح اله ایزد خواه نماینده محترم تهران، 

۱۳:۰۰ تا 
۱۴:۰۰

سه شنبه
جلسه(۲۸۸) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱



8

ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس و- حسین حق وردی نماینده 
محترم شهریار، قدس و مالرد 

---- ۲- ادامه بررسي تبصره هاي ارجاعي الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل 
کشور، جمع بندي و ارائه گزارش.

۱۴:۰۰ تا 
۱۹:۰۰

---- متعاقبا اعالم خواهد شد. ۰۸:۳۰ تا 
۱۲:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۲۸۹) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲

کمیته برنامه، بودجه و اصالح ساختار

---- بررسی اعتبارات دستگاه های فرهنگی در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ کل کشور 

۱۴:۰۰ تا 
۱۹:۰۰

شنبه
جلسه(۲۸۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی

----
بررسی پیشنهادهای نمایندگان درخصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور و جمعبندی مصوبات کمیسیون درخصوص الیحه مذکور 

به شماره ثبت ۸۶۰

۱۳:۳۰ تا 
۱۸:۳۰

یکشنبه
جلسه(۳۳۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- بررسی الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به 
شماره ثبت ۴۷۱

۱۳:۳۰ تا 
۱۶:۰۰

دوشنبه
جلسه(۳۳۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کمیته حقوق جزا و جرمشناسی

----
بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد 

طرح اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
(اصلی- ثبت ۴۴۵) (مواد (۱) و (۲)ارجاعی از صحن)

۱۳:۳۰ تا 
۱۸:۳۰

سه شنبه
جلسه(۳۳۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

----
بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد 

طرح اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
(اصلی- ثبت ۴۴۵) (مواد (۱) و (۲)ارجاعی از صحن)

۱۳:۳۰ تا 
۱۹:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۳۳۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲

کمیته حقوق خصوصی

---- بررسی مبحث شرکتهای تعاونی کتاب شرکتهای الیحه تجارت (به 
شماره ثبت ۱۱) اعاده شده از شورای نگهبان

۰۸:۰۰ تا 
۱۹:۰۰

شنبه
جلسه(۳۳۲) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

---- بررسی مبحث شرکتهای تعاونی کتاب شرکتهای الیحه تجارت (به 
شماره ثبت ۱۱) اعاده شده از شورای نگهبان 

۱۶:۰۰ تا 
۱۹:۰۰

دوشنبه
جلسه(۳۳۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

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

---- - کارگروه ویژه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

---- - کارگروه ویژه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۳:۳۰ تا 
۱۶:۰۰

شنبه
جلسه(۳۶۴) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

---- - کارگروه ویژه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

---- - بررسی تبصره های ارجاعی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 
با حضور کارشناسان سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط 

۱۴:۰۰ تا 
۱۶:۳۰

یکشنبه
جلسه(۳۶۵) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

---- - کارگروه ویژه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

---- -ادامه بررسی الیحه بودجه و پیشنهادات نمایندگان محترم 
درخصوص تبصره های ارجاعی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

۱۴:۰۰ تا 
۱۷:۳۰

دوشنبه
جلسه(۳۶۶) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

---- - جلسه هیات رئیسه ۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

---- - جمع بندی تبصره های ارجاعیالیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۳:۳۰ تا 
۱۵:۰۰

سه شنبه
جلسه(۳۶۷) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

---- - کارگروه ویژه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۰۶:۳۰ تا 
۰۸:۰۰

---- - کارگروه ویژه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۳:۳۰ تا 

چهارشنبه
جلسه(۳۶۸) 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
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۱۵:۰۰

ب- کمیسیون های مشترک

۱- کمیسیون طرح «نظام قانونگذاری»

----
بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صالحیت 
مراجع وضع قوانین و مقررات به شماره ثبت (۵۹۴) (محل تشکیل 

جلسه کمیسیون قضائی و حقوقی)

۰۸:۰۰ تا 
۱۰:۰۰

چهارشنبه
جلسه(۴۲) 

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

اصالحات دستور جلسات 

نقش کمیسیون موضوع ساعت روز
تاریخ

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

----
اصالحیه ۱ 

رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده(۱) قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور

۱۴:۰۰ تا 
۱۵:۳۰

----
اصالحیه ۱ 

ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (دستور حذف 
شده)

۱۴:۳۰ تا 
۱۶:۰۰

---- اصالحیه ۱ 
ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

۱۵:۳۰ تا 
۱۷:۰۰

یکشنبه
جلسه(۳۲۳) 
۱۴۰۱/۱۱/۰۹


