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  دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

 روز
  تاریخ

  موضوع  ساعت
کمیسیون 
  اصلی/فرعی

شماره 
  ثبت

  کمیسیون هاي خاص -الف

  آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون -1

 سه شنبه
 ) 206جلسه(

1401/10/20  

تا  06:30
08:00  

دستورالعمل تشکیل "ادامه رسیدگی به گزارش کمیته مباحث اداري و ساختار مجلس در مورد-1
با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین  "فراکسیون هاي مجلس شوراي اسالمی

قانون آئین نامه داخلی مجلس  234و  212طرح الحاق دو تبصره به مواد "ادامه رسیدگی به-2
با حضور یکی از طراحان، کارشناسان مرکز پژوهش ها و  606به شماره ثبت  "شوراي اسالمی

  دیوان محاسبات و سایر مدعوین

 ----   

 چهارشنبه
 ) 207جلسه(

1401/10/21  

تا  06:30
08:00  

طرح اصالح "موردقانون آیین نامه داخلی در  142رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده -1
با حضور  513به شماره ثبت  "قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی 44و43،19مواد 

سایر مباحث -2یکی از طراحان، دبیر کارگروه بررسی کننده در مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین 
  حسب مورد

 ----   

  اصل نود کمیسیون -2

 شنبه
 ) 272جلسه(

1401/10/17  

تا  10:00
11:30  

جلسه رئیس کمیسیون با دبیران کمیته ها در خصوص بررسی عملکرد کمیته ها و تصمیم گیري 
  پیرامون گزارش هاي در دست اقدام و برنامه ریزي براي جلسات هفته آتی کمیسیون

 ----   

 یکشنبه
 ) 273جلسه(

1401/10/18  

تا  10:30
12:00  

سرپرست صندوق بازنشستگی جلسه کمیته ساماندهی امور مجلس و نمایندگان با حضور 
  کشوري درخصوص پرونده مطروحه

 ----   

تا  14:00
15:30  

جلسه هیات رئیسه کمیسیون براي بررسی و تصمیم گیري درخصوص پرونده ها و شکایات 
  واصله

 ----   

تا  16:00
17:30  

جلسه عمومی کمیسیون با حضور معاون دیپلماسی وزارت خارجه، مدیرعامل سازمان تعاون 
روستایی و نمایندگان مرکز پژوهش ها درخصوص حمایت از بخش کشاورزي و مشکالت 

  فعاالن و صادرکنندگان محصوالت کشاورزي
 ----   

 دوشنبه
 ) 274جلسه(

1401/10/19  

تا  10:00
11:30  

 جلسه کمیته فرهنگی با حضور معاون امنیت عمومی ناجا، مدیرکل پیگیري امور فرهنگی
دادستانی کل کشور و دبیر ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور درخصوص موضوع عفاف و 

  حجاب
 ----   

تا  14:00
15:30  

جلسه کمیسیون با حضور دادستان کل کشور و معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزارت 
قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي  17اطالعات، اطالعات سپاه و فراجا درخصوص ماده 

  قانون اساسی  49اصل 
 ----   

تا  16:00
17:30  

جلسه کمیسیون با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي درخصوص اخذ 
  مابه التفاوت از اعضاي زنجیره تولید، تامین و توزیع کاالهاي اساسی پس از حذف ارز ترجیحی 

 ----   

 سه شنبه
 ) 275جلسه(

1401/10/20  

تا  11:00
12:00  

موسسه اعتباري ملل درخصوص پرونده جلسه کمیته اقتصادي کمیسیون با حضور مدیرعامل 
  مطروحه

 ----   

   ---- جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و معاونین کلیه دستگاههاي تا  14:00
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  قانون جامع حدنگار 9مرتبط درخصوص تکلیف قانونی موضوع ماده   15:30

تا  16:00
18:00  

جلسه کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازي و معاونین درخصوص: سامانه ملی امالك و 
اسکان ، ایمنی جاده ها و نقاط حادثه خیز ، شرکتهاي حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند 

  (باربري آنالین) و نهضت ملی مسکن 
 ----   

 چهارشنبه
 ) 276جلسه(

1401/10/21  

تا  14:00
15:30  

   ----   جلسه کمیته اقتصادي کمیسیون درخصوص بررسی و رسیدگی به شکایت واصله 

  کمیته اقتصادي، فنی و عمرانی

 دوشنبه
 ) 274جلسه(

1401/10/19  

تا  10:00
11:30  

جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور مسئولین وزارتخانه هاي کشور، راه و 
ساماندهی تردد ناوگان فاقد بارنامه به منظور جلوگیري از شهرسازي و دادگستري درخصوص 

  قاچاق کاال
 ----   

  تلفیق  کمیسیون -3

  برنامه هفتگی ارائه نشده است.

  1401تلفیق بودجه  کمیسیون -4

  برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

 یکشنبه
) 3646جلسه(

1401/10/18  

تا  16:00
20:00  

ادامه بـررسی شـور دوم گـزارش کمیسـیون در خصوص طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد (از 
حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي «طریق اصالح قوانین 

)، 665شماره ثبت  -، (اصلی »)کشوررفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی «و » ایرانی
باحضور: وزارت امور اقتصادي و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس 

  شوراي اسالمی.

 ----   

 سه شنبه
) 3647جلسه(

1401/10/20  

تا  16:00
20:00  

 ادامه بـررسی شـور دوم گـزارش کمیسـیون در خصوص طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد (از
حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي «طریق اصالح قوانین 

)، 665شماره ثبت  -، (اصلی »)رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور«و » ایرانی
باحضور: وزارت امور اقتصادي و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس 

  المی.شوراي اس

 ----   

 چهارشنبه
) 3648جلسه(

1401/10/21  

تا  12:00
18:00  

ادامه بـررسی شـور دوم گـزارش کمیسـیون در خصوص طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد (از 
حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي «طریق اصالح قوانین 

)، 665شماره ثبت  -، (اصلی »)پذیر و ارتقاي نظام مالی کشوررفع موانع تولید رقابت «و » ایرانی
باحضور: وزارت امور اقتصادي و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس 

  شوراي اسالمی.

 ----   

  کمیته

 دوشنبه
) 3649جلسه(

1401/10/19  

تا  13:00
15:00  

ادامه بررسی واگذاري ها و تسهیل فعالیت بخش غیردولتی در حوزه هاي راهبردي (حمل و نقل 
ریلی) باحضور وزارتخانه راه و شهرسازي ، شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران، سازمان 
  خصوصی سازي ، اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور، مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی 

 ----   
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  هاي تخصصی کمیسیون -ب

  آموزش، تحقیقات و فناوري کمیسیون -1

 یکشنبه
 ) 263جلسه(

1401/10/18  

تا  14:00
15:40  

 852  اصلی  بررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

تا  15:40
15:55  

رأي گیري گزارش نهایی کمیسیون در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش 
  کشور

 ----   

تا  15:55
16:00  

انتخاب یک نفر از اعضاي کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترك طرح خدمت و 
  محرومیت زدایی

 ----   

 سه شنبه
 ) 265جلسه(

1401/10/20  

تا  14:00
16:00  

ارائه گزارش دانشگاه هاي فرهنگیان و شهید رجایی در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه 
  هاي آتی 

 ----   

  رئیسه کمیسیونهیات 

 یکشنبه
 ) 263جلسه(

1401/10/18  

تا  13:30
14:00  

   ----   نشست هیأت رئیسه کمیسیون

  کمیته آموزش و پرورش

 دوشنبه
 ) 264جلسه(

1401/10/19  

تا  10:00
12:00  

   ----   بررسی طرح مدرسه؛ کانون تربیت و پیشرفت محله

  اجتماعی کمیسیون -2

 یکشنبه
 ) 316جلسه(

1401/10/18  

تا  14:00
15:30  

رفع ایراد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق هاي بازنشستگی (اعاده از 
شوراي نگهبان) با دعوت از اعضاي محترم شوراي نگهبان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

سازمان  سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوري، سازمان برنامه و بودجه کشور،
تامین اجتماعی نیروهاي مسلح، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، دیوان محاسبات 

  کشور

 ----   

تا  15:30
16:00  

) قانون بیمه کارگران ساختمانی (اعاده از شوراي نگهبان) با دعوت 5رفع ایراد طرح اصالح ماده (
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اعضاي محترم شوراي نگهبان، سازمان تامین اجتماعی، 

  مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی
 ----   

 دوشنبه
 ) 317جلسه(

1401/10/19  

تا  14:00
16:00  

دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم 
 -3آقاي بهزاد رحیمی  جناب-2جناب آقاي محمد حسین فرهنگی -1مجلس شوراي اسالمی: 

جناب آقاي سید  -5جناب آقاي محمد حسن آصفري  -4سوال) 4جناب آقاي کمال حسین پور (
جناب آقاي رضا  -8جناب آقاي پرویز اوسطی  -7جناب آقاي علی علیزاده  -6سلمان ذاکر 

جناب آقاي محمدرضا صباغیان  -10سوال) 2جناب آقاي احمد نادري (-9سوال) 2آریانپور (
جناب آقاي مصطفی رضا حسینی قطب  -12جناب آقاي مهدي شریفیان  -11سوال) 4فقی (با

جناب آقاي - 15جناب آقاي محمدرضا احمدي -14جناب آقاي غالمعلی کوهساري -13آبادي 
  محمد کعب عمیر

 ----   
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 سه شنبه
 ) 318جلسه(

1401/10/20  

تا  14:00
15:00  

استخدامی کشور به منظور بررسی تقاضاي تحقیق و دعوت از رئیس محترم سازمان اداري و 
  تفحص نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی از سازمان اداري و استخدامی کشور

 ----   

تا  15:00
16:00  

دعوت از رئیس محترم دیوان عدالت اداري در راستاي ادامه جلسات کارگروه مشترك کمیسیون 
  اجتماعی و دیوان عدالت اداري

 ----   

  هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

 چهارشنبه
 ) 319جلسه(

1401/10/21  

تا  06:00
08:00  

   ----   جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

  اصالحیه دارد  اقتصادي کمیسیون -3

  برنامه هفتگی ارائه نشده است.

  امنیت ملی و سیاست خارجی کمیسیون -4

 یکشنبه
 ) 275جلسه(

1401/10/18  

تا  14:00
15:00  

دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان به منظور استماع گزارش 
مدیریت کرونا و همچنین بررسی میزان آمادگی آن وزارتخانه در خصوص مقابله با موج جدید و 

  زیر سویه هاي اخیر آن 
 ----   

تا  15:00
16:00  

   ----   ادامه بررسی طرح تاسیس سازمان حفاظت اطالعات قوه قضائیه 

 دوشنبه
 ) 276جلسه(

1401/10/19  

تا  10:00
12:00  

نشست مشترك اعضاي کمیسیون با فرمانده نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی 
  ایران 

 ----   

 سه شنبه
 ) 277جلسه(

1401/10/20  

تا  14:00
15:00  

   ----   مروري بر آخرین اخبار و هم اندیشی پیرامون مسائل مهم و راهبردي 

تا  15:00
16:00  

   ----   استماع گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین تحوالت سیاست خارجی 

تا  16:00
17:00  

خانم دعوت از وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی به سواالت تعدادي از نمایندگان (آقایان و 
. علی بابایی کارنامی 2. مهدي شریفیان نماینده تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 1ها): 

. سید علی 4. محمدحسن آصفري نماینده اراك، کمیجان و خنداب 3نماینده ساري و میاندورود 
. 7رقان .روح اله نجابت نماینده شیراز و ز6.زهرا شیخی نماینده اصفهان 5موسوي نماینده ملکان 

. محمد خدا بخشی 9. کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت 8جلیل مختار نماینده آبادان 
  .سید نظام الدین موسوي نماینده تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس10نماینده الگودرز 

 ----   

  دفاعی

 سه شنبه
 ) 277جلسه(

1401/10/20  

تا  16:00
18:00  

   ----   ادامه بررسی قانون خدمت وظیفه عمومی 

  مرز

 دوشنبه
 ) 276جلسه(

تا  08:00
10:00  

بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوري اسالمی ایران با حضور مسئوالن ارشد دستگاه هاي ذي 
  ربط 

 ----   
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1401/10/19  

  کمیته مشترك بررسی طرح ها و لوایح ویژه 

 یکشنبه
 ) 275جلسه(

1401/10/18  

تا  16:00
18:00  

   ----   بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت 

  امورداخلی کشور و شوراها کمیسیون -5

 شنبه
 ) 352جلسه(

1401/10/17  

تا  08:00
13:00  

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و 
  دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 ----   

 تا 13:00
15:30  

بررسی طرح اصالح جدول حوزه هاي انتخابیه مجلس (با تاکید بر تقسیم بندي نمایندگان حوزه 
انتخابیه تهران بر اساس مناطق بیست و دوگانه) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه 

  هاي اجرایی ذي ربط
 ----   

 یکشنبه
 ) 353جلسه(

1401/10/18  

تا  13:30
13:40  

   ----   و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور تالوت قرآن کریم

تا  13:40
14:30  

ارجاع  -759بررسی طرح شفافیت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرایی و سایر نهادها(شماره ثبت 
  )-از صحن

 ----   

تا  14:30
16:00  

بررسی نهایی طرح اصالح جدول حوزه هاي انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شوراي 
  اسالمی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 ----   

 دوشنبه
 ) 354جلسه(

1401/10/19  

تا  08:00
12:00  

(ادغام شده 765شماره ثبت -ارائه گزارش کارگروه بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت 
  خارجی)طرح تاسیس سازمان ملی اقامت و الیحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع 

 ----   

تا  13:00
17:00  

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و 
  دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 ----   

 سه شنبه
 ) 355جلسه(

1401/10/20  

تا  13:30
13:40  

   ----   تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 

تا  13:40
16:00  

آیین نامه داخلی درخصوص پیش نویس قانون  142گزارش مرکز پژوهشها از کارگروه ماده 
تشکل هاي اجتماعی موضوع طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد (شماره ثبت 

400(  
 ----   

 چهارشنبه
 ) 356جلسه(

1401/10/21  

تا  12:00
17:00  

کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به 
  دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 ----   

  انرژي کمیسیون -6

 یکشنبه
 ) 290جلسه(

1401/10/18  

تا  13:30
16:00  

در بخش نفت، گاز و  1401قانون بودجه سال  14بررسی اجراي احکام و تفریغ جدول تبصره 
  فرآورده هاي نفتی 

 ----   

 یکشنبه
 ) 292جلسه(

تا  16:00
16:15  

   ----   قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق 3انتخاب عضو ناظر موضوع ماده 
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1401/10/18  

 سه شنبه
 ) 291جلسه(

1401/10/20  

تا  13:30
16:00  

دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارائه گزارش و بررسی اقدامات و 
  بخش انرژي کشورعملکرد این وزارتخانه در 

 ----   

 سه شنبه
 ) 293جلسه(

1401/10/20  

تا  16:00
16:15  

خدمت و «انتخاب دو نفر از اعضاي کمیسیون براي عضویت در کمیسیون مشترك طرح 
  »محرومیت زدایی

 ----   

  برنامه و بودجه و محاسبات کمیسیون -7

 یکشنبه
 ) 315جلسه(

1401/10/18  

تا  14:00
16:00  

ماهه دریافت ها و پرداخت ها(منابع و مصارف) منابع عمومی  9بررسی عملکرد ارائه گزارش و 
  کل کشور 1401و هدفمندي یارانه ها در قانون بودجه سال 

 ----   

 سه شنبه
 ) 316جلسه(

1401/10/20  

تا  14:00
16:00  

استماع گزارش اقدامات وزارت امورخارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادي و عملکرد اعتبارات 
  هزینه اي و تملک دارائی هاي سرمایه اي این وزارت با حضور وزیر و معاونین وزارتخانه

 ----   

  بهداشت و درمان کمیسیون -8

 یکشنبه
 ) 239جلسه(

1401/10/18  

تا  14:00
14:05  

   ----   تالوت قرآن کریم و استماع اخبار

تا  14:05
16:00  

(اصالح نظام پرداخت در جهت توازن بین بررسی برقراري عدالت درون بخشی نظام سالمت 
رشته اي ) با حضور معاون درمان و نمایندگان معاونتهاي بهداشت ، آموزشی، پژوهشی و توسعه 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مسئولین سازمانهاي نظام پزشکی ، فرهنگستان 
  راي اسالمی علوم پزشکی ، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهاي مجلس شو

 ----   

 سه شنبه
 ) 241جلسه(

1401/10/20  

تا  14:00
14:05  

   ----   تالوت قرآن کریم و استماع اخبار

تا  14:05
15:00  

بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در خصوص 
واگذاري پاالیشگاه پژوهش و پاالیش پالسما سازمان انتقال خون به بخش خصوص با حضور 

  نماینده متقاضیان ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان انتقال خون کشور 
 ----   

تا  15:00
16:00  

وتخصیص  1401استماع گزارش ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص میزان تحقق بودجه 
   1402ارز به دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت بودجه سازمان در الیحه بودجه 

 ----   

  کمیته پرستاران

 دوشنبه
 ) 240جلسه(

1401/10/19  

تا  11:00
13:00  

بررسی میزان نیاز سنجی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به کادر بهداشت و درمان و 
پرستاري با حضور مسئولین سازمان امور اداري و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه ، 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان نظام پرستاري و مرکز پژوهشهاي مجلس 
  شوراي اسالمی 

 ----   

  صنایع و معادن کمیسیون -9

 یکشنبه
 ) 306جلسه(

تا  14:00
15:00  

استماع گزارش مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردي در خصوص عملکرد صنعت دریایی 
  و ارائه نظرات و پیشنهادات 

 ----   
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تا  15:00  1401/10/18
16:00  

اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري ادامه بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و 
  با حضور مسئوالن دستگاههاي اجرایی 840اطالعات به شماره ثبت 

 ----   

 دوشنبه
 ) 307جلسه(

1401/10/19  

تا  10:00
12:00  

کارگروه : دعوت از مدیرعامل و رئیس هیات عامل محترم سازمان ملی مس در خصوص فعالیت 
  هاي سازمان و موارد ارجاعی به کمیسیون 

 ----   

 سه شنبه
 ) 308جلسه(

1401/10/20  

تا  07:15
08:00  

   ----   جلسه هیات رئیسه کمیسیون 

تا  13:00
15:00  

استماع گزارش وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی در خصوص تامین مالی و تسهیالت در 
  کل کشور  1401قانون بودجه سال  7حوزه صنعت کشور و عملکرد بند ل تبصره 

 ----   

  عمران کمیسیون -10

 یکشنبه
 ) 266جلسه(

1401/10/18  

تا  14:00
16:00  

در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی ساخت و ساز 
  خواري

 ----   

 سه شنبه
 ) 268جلسه(

1401/10/20  

تا  07:00
08:00  

   ----   جلسه هیات رئیسه کمیسیون

تا  14:00
15:00  

دعوت از رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارائه گزارش درخصوص مسکن 
  مددجویان

 ----   

تا  15:00
16:30  

از وزیر محترم نیرو و ارائه گزارش در خصوص بررسی وضعیت آب رسانی به شهرها و دعوت 
  روستاهاي کشور

 ----   

  حمل و نقل ریلی

 دوشنبه
 ) 267جلسه(

1401/10/19  

تا  14:00
16:00  

بررسی برنامه منابع و مصارف پروژه هاي ریلی از محل تهاتر نفت، صندوق توسعه ملی و بهینه 
  1402سال سازي مصرف سوخت در 

 ----   

  کمیته نظام هاي فنی، اجرایی و مهندسی

 دوشنبه
 ) 267جلسه(

1401/10/19  

تا  10:00
12:00  

   ----   بررسی عملکرد ساخت مسکن در استان تهران

  فرهنگی کمیسیون -11

 یکشنبه
 ) 276جلسه(

1401/10/18  

تا  13:30
16:30  

خصوص مدیریت تحوالت اجتماعی استماع گزارش رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی در  -1
استماع گزارش رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان در خصوص نحوه جذب و تربیت  -2اخیر 

  دانشجو و اساتید
 ----   

 دوشنبه
 ) 277جلسه(

1401/10/19  

تا  08:00
12:00  

دعوت از وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري جهت پاسخگویی به سوال 
عباس  -2کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت  -1نمایندگان محترم آقایان: 

محمد کعب عمیر  -4هادي بیگی نژاد نماینده محترم مالیر  -3گودرزي نماینده محترم بروجرد 
 -6مورد) 2محمد صالح جوکار نماینده محترم یزد( -5مورد)  2و کرخه(نماینده محترم شوش 

 2روح اله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان( -7پرویز اوسطی نماینده محترم قروه و دهگالن 

 ----   
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سید غنی نظري خانقاه نماینده محترم خلخال و  -9جعفر راستی نماینده محترم شبستر  -8مورد) 
حسن نوروزي نماینده محترم رباط کریم  -11ر نماینده محترم ارومیه سید سلمان ذاک -10کوثر 

حسن همتی نماینده محترم شاهین دژ  -13مهدي طغیانی نماینده محترم اصفهان  -12و بهارستان 
 4محمدرضا صباغیان بافقی نماینده محترم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد ( -14و تکاب 

علیرضا عباسی نماینده  -16ده محترم سنندج، دیواندره، کامیاران محسن فتحی نماین -15مورد) 
  مجید نصیرایی نماینده محترم فردوس، سرایان، طبس، بشرویه  -17محترم کرج 

 سه شنبه
 ) 278جلسه(

1401/10/20  

تا  13:30
16:30  

استماع گزارش رئیس محترم سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص  -1
بررسی الیحه موافقتنامه  -2برنامه آتی و همچنین برگزاري جشنواره فیلم فجر انقالب اسالمی 

تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت 
  فدراسیون روسیه (اصلی) 

 ----   

  کمیته رسانه و هنر 

 شنبه
 ) 275جلسه(

1401/10/17  

تا  08:30
11:00  

   ----   بحث و بررسی پیرامون مسائل حوزه رسانه 

  کمیته ویژه بررسی برنامه هفتم توسعه 

 دوشنبه
 ) 277جلسه(

1401/10/19  

تا  08:00
12:00  

   ----   بحث و تبادل نظر پیرامون تدوین احکام فرهنگی برنامه توسعه هفتم با حضور کارشناسان ذیربط 

  قضائی و حقوقی کمیسیون -12

 یکشنبه
 ) 323جلسه(

1401/10/18  

تا  13:30
14:30  

 220) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی به شماره ثبت 711) تا (705بررسی طرح اصالح مواد (
  شده از شوراي نگهبان)(اعاده 

 ----   

تا  14:30
15:00  

   ----   اعاده شده از شوراي نگهبان 182بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به شماره ثبت 

تا  15:00
16:30  

)» 342بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري(به شماره ثبت 
  (اعاده شده از شوراي نگهبان)

 ----   

 سه شنبه
 ) 325جلسه(

1401/10/20  

تا  13:30
16:00  

   ----   )524ادامه بررسی الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (به شماره ثبت 

  کمیته حقوق جزا و جرمشناسی

 شنبه
 ) 322جلسه(

1401/10/17  

تا  15:00
19:00  

تلفن، فاضالب و گاز بررسی طرح اصالح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، 
  )748به (به شماره ثبت 

 ----   

 سه شنبه
 ) 325جلسه(

1401/10/20  

تا  16:00
19:00  

بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصالح قانون مجازات 
  )ارجاعی از صحن)2) و (1) (مواد (445ثبت  -(اصلیاخاللگران در نظام اقتصادي کشور 

 ----   

   ---- بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصالح قانون مجازات تا  13:30 چهارشنبه
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 ) 326جلسه(
1401/10/21  

  )ارجاعی از صحن)2) و (1) (مواد (445ثبت  -(اصلیاخاللگران در نظام اقتصادي کشور   19:00

  کمیته حقوق خصوصی

 یکشنبه
 ) 323جلسه(

1401/10/18  

تا  16:30
19:00  

) اعاده شده از 11بررسی مبحث شرکتهاي تعاونی کتاب شرکتهاي الیحه تجارت (به شماره ثبت 
  شوراي نگهبان 

 ----   

 دوشنبه
 ) 324جلسه(

1401/10/19  

تا  10:00
12:00  

بررسی طرح اصالح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی 
  )320شماره ثبت (به  1374مصوب 

 ----   

تا  13:30
18:30  

   ----   )280ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوري جمهوري اسالمی ایران (به شماره ثبت 

  کمینه حقوق عمومی و بین الملل

 شنبه
 ) 322جلسه(

1401/10/17  

تا  13:00
15:00  

)» 342اداري(به شماره ثبت بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
  (اعاده شده از شوراي نگهبان)

 ----   

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

 شنبه
 ) 354جلسه(

1401/10/17  

تا  06:30
08:00  

   ----   کارگروه ویژه نظارتی-

 یکشنبه
 ) 355جلسه(

1401/10/18  

تا  06:30
08:30  

   ----   کارگروه ویژه نظارتی -

تا  14:00
14:30  

) قانون اصالح قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزي 1) بند (ب) ماده (8اجراي جزء (-
نفر از اعضاي متقاضی عضویت در شوراي قیمت  4(انتخاب و معرفی 05/08/1399مصوب 
  گذاري )

 ----   

تا  14:30
15:30  

   ----   )626بررسی طرح جهش تولید در شرکت شهرك هاي کشاورزي (ثبت -

تا  15:30
16:30  

   ----   ادامه بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور -

 دوشنبه
 ) 356جلسه(

1401/10/19  

تا  06:30
08:00  

   ----   کارگروه ویژه نظارتی-

تا  08:30
10:30  

   ----   کمیته دامپروري( ارائه گزارش عملکرد و برنامه هاي آتی شرکت جهاد استقالل و نصر)  -

تا  10:30
12:30  

   ----   بررسی مسائل و مشکالت و موانع تولید صنایع غذایی کشاورزي و دستگاههاي اجرایی-

 سه شنبه
 ) 357جلسه(

تا  06:30
08:00  

   ----   جلسه هیات رئیسه -
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1401/10/20  

تا  13:30
15:00  

محترم به شرح نفر از نمانیدگان  16دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سئواالت  -
جناب آقاي -2جناب آقاي سید کمال علیپور نماینده محترم قائم شهر، سوادکوه و جویبار-1ذیل:

جناب آقاي محمدصالح جوکار نماینده -3مسعود پزشکیان نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو
و  جناب آقاي علیرضا ورناصري نماینده محترم مسجد سلیمان، اللی -4محترم یزد و اشکذر

جناب آقاي  -6جناب آقاي احمد مرادي نماینده محترم بندر عباس، قشم و ابوموسی -5اندیکا
جناب آقاي محمود احمدي بیغش  -7عبدالناصر درخشان نماینده محترم ایرانشهر و سرباز

 - 9جناب آقاي روح اله متفکر آزاد نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو -8نماینده محترم شازند
سرکارخانم هاجر چنارانی  -10اي محمد کعب عمیر نماینده محترم شوش (دو سئوال)جناب آق

جناب آقاي روح اله نجابت نماینده محترم شیراز (دو  -11نماینده محترم نیشابور و فیروزه 
جناب آقاي حسن نوروزي -13جناب آقاي فرهاد بشیري نماینده محترم پاکدشت -12سوال)

جناب آقاي محمد وحیدي نماینده محترم  -14بهارستان (دو سوال)نماینده محترم رباط کریم و 
جناب آقاي غالمعلی کوهساري نماینده محترم رامیان و  -15بجنورد، مانه، سملقان و جاجرم

  جناب آقاي بابایی کارنامی نماینده محترم ساري و میاندرود --16آزادشهر 

 ----   

تا  15:00
16:00  

عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص وظایف قانونی بررسی تحقیق و تفحص از -
  بویژه در مورد پدیده ریزگردها و آلودگی هوا

 ----   

تا  16:00
17:00  

   ----   ادامه بررسی موضوع تامین میوه شب عید و صادرات مرکبات-

 چهارشنبه
 ) 358جلسه(

1401/10/21  

تا  06:30
08:00  

   ----   کارگروه ویژه نظارتی -

تا  13:30
15:00  

   ----   کمیته منابع طبیع

  کمیسیون هاي مشترك -ب

  »نظام قانونگذاري«طرح  کمیسیون -1

 دوشنبه
 ) 40جلسه(

1401/10/19  

تا  08:00
10:00  

بررسی طرح نظام قانونگذاري، تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات 
  کمیسیون قضائی و حقوقی)) (محل تشکیل جلسه 594به شماره ثبت (

 ----   

 
  اصالحات دستور جلسات 

 روز
  تاریخ

  موضوع  ساعت
نقش 

  کمیسیون
 

  اقتصادي کمیسیون

 یکشنبه
 ) 6321جلسه(

1401/10/18  

  15:00تا  13:00
  1اصالحیه 

جلسه بررسی برنامه ها و سیاست هاي جدید ارزي کشور با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزي 
  شده)(دستور اضافه 

 ----   

  1اصالحیه   16:30تا  15:00
  جلسه کارگروه تخصصی بررسی تدابیر دولت در حوزه کنترل نقدینگی (دستور اضافه شده)

 ----   

   ----   1اصالحیه   12:00تا  10:30 دوشنبه
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 ) 6322جلسه(
1401/10/19  

) (دستور 739ثبت  -جلسه کارگروه تخصصی بررسی الیحه مدیریت بدهی هاي عمومی(اصلی
  اضافه شده)

 سه شنبه
 ) 6323جلسه(

1401/10/20  

  14:00تا  13:00

  1اصالحیه 
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی 159ماده (» ب«الف) بررسی استفساریه بند 

) ب) بررسی طرح اصالح برخی از قوانین و 669ثبت  -و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران(اصلی
  ) (دستور اضافه شده)844ثبت  -ها(اصلیبه شهرداري مقرارت مربوط

 ----   

  15:00تا  14:00

  1اصالحیه 
) قانون آئین نامه داخلی در خصوص عدم اجراي بند (الف) تبصره 234بررسی تقاضاي اعمال ماده (

کل کشور با دعوت از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، رئیس  1401) قانون بودجه سال 10(
محترم دیوان محاسبات، خزانه دار محترم کل کشور، رئیس کل محترم بیمه مرکزي ایران، رئیس 

محترم پلیس راه، رئیس محترم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، رئیس محترم اورژانس و 
  دبیرکل محترم سندیکاي بیمه گران ایران (دستور اضافه شده)

 ----   

  16:00تا  15:00
  1اصالحیه 

نشست مشترك کمیسیون اقتصادي با رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور به منظور استماع گزارش 
  عملکرد سازمان (دستور اضافه شده)

 ----   

 چهارشنبه
 ) 6324جلسه(

1401/10/21  
  08:00تا  07:30

  1اصالحیه 
لوایح و جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و 

  امور نظارتی (دستور اضافه شده)
 ----   

  بازرگانی

 دوشنبه
 ) 6322جلسه(

1401/10/19  

  10:00تا  08:00
  1اصالحیه 

و  91ثبت  –ادامه جلسه کارگروه بازرگانی جهت بررسی الیحه اصالح قانون امور گمرکی(اصلی 
  ) (دستور اضافه شده)236

 ----   

  12:00تا  10:30
  1اصالحیه 

جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي  ادامه
  ) (دستور اضافه شده)365ثبت  - جمهوري اسالمی ایران و اصالحات و الحاقات بعدي آن(اصلی

 ----   

  


