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 روز
کمیسیون  موضوع ساعت تاریخ

 اصلی/فرعی
شماره 
 ثبت

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

 سه شنبه
) 211جلسه(  

1401/11/18 

تا  06:30
08:00 

قانون آئین نامه داخلی مجلس  234و  212ادامه رسیدگی به طرح الحاق دو تبصره به مواد  -1
با حضور یکی از طراحان، کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس، دیوان  606شوراي اسالمی ثبت 

رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده -2محاسبات، معاونت نظارت مجلس و سایر مدعوین 
 44و  43-19طرح اصالح مواد «انون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی در مورد ق 142

با حضور یکی از طراحان، دبیر  513قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی به شماره ثبت 
 کارگروه بررسی کننده و سایر مدعوین

----  

 نود اصل کمیسیون -2

 یکشنبه
) 287جلسه(  

1401/11/16 

ا ت 10:00
12:00 

جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور رئیس کل گمرك، معاون دیپلماسی اقتصادي 
وزارت امور خارجه و نماینده وزارت راه و شهرسازي درخصوص مشکالت تردد ناوگان حمل و نقل 

 در مرز آستارا
----  

تا  14:00
  ---- گیري درخصوص پرونده ها و شکایات واصلهجلسه هیات رئیسه کمیسیون براي بررسی و تصمیم  15:30

تا  16:00
17:30 

جلسه عمومی کمیسیون براي بررسی گزارش تهیه شده به منظور قرائت در جلسه علنی مجلس 
  ---- شوراي اسالمی

 دوشنبه
) 288جلسه(  

1401/11/17 

تا  10:00
12:00 

محل آن وزارتخانه) درخصوص جلسه کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازي و معاونین (در 
بررسی : سامانه ملی امالك و اسکان ، ایمنی جاده ها و نقاط حادثه خیز و شرکتهاي حمل و نقل 

 بزرگ مقیاس هوشمند (باربري آنالین) 
----  

تا  14:00
16:00 

جلسه کمیسیون با حضور رئیس مرکز آمار ایران، مدیرعامل شرکت ملی پست، روساي سازمان 
احوال، نقشه برداري، ثبت اسناد و امالك کشور، شهرداریها و دهیاري هاي کشور، هاي ثبت 

تامین اجتماعی، امور اداري و استخدامی ، امور مالیاتی، مدیران : وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا و مدیرکل اتباع 

کشور درخصوص ارسال ریزداده ها به مرکز آمار ایران در راستاي توسعه آمارهاي خارجی وزارت 
 ثبتی مبنا و اجراي سرشماري عمومی نفوس و مسکن

----  

تا  18:00
19:30 

جلسه کمیسیون با حضور وزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس کل سازمان خصوصی سازي، معاون 
راه آهن درخصوص روند واگذاري شرکت خدمات  وزارت راه و شهرسازي و مدیرعامل شرکت

) قانون تسهیل 1مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)، بررسسی پیشرفت اجراي ماده (
مجوزهاي کسب و کار در خصوص مجوزهاي ثبت محور و تعویق در صدور خودکار مجوزهاي 

 تاییدمحور

----  

 سه شنبه
) 289جلسه(  

1401/11/18 

تا  10:00
12:00 

جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، مدیران: 
سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اطالعات، فرماندهی انتظامی جمهوري اسالمی ایران و استاندار 

 هرمزگان در خصوص بررسی موضوع استقرار اسکنرهاي جاده اي 
----  

تا  13:00
:0015  

بازدید اعضاي کمیسیون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بررسی آخرین وضعیت سامانه 
  ---- رفاه ایرانیان 

تا  16:00
18:00 

جلسه کمیسیون با حضور وزیر ورزش و جوانان درخصوص: گزارش عملکرد فدراسیون ها ، 
کرد اعتبارات صندوق حمایت  گزارش نظارت بر عملکرد باشگاه هاي ورزشی ،گزارش نحوه هزینه

 از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی و نحوه واگذاري هاي اماکن ورزشی به بخش خصوصی 
----  

 چهارشنبه
) 290جلسه(  

تا  10:00
12:00 

بازدید اعضاي کمیسیون از دفاتر اسناد رسمی درخصوص بررسی اجرایی شدن طرح تصدیق 
  ---- الکترونیک
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1401/11/19 

  تلفیق کمیسیون -3
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

 1402بودجه  تلفیق کمیسیون -5
 یکشنبه

) 70جلسه(  
1401/11/16 

تا  10:30
  ---- دستور کار براساس جدول زمانبندي 20:30

 دوشنبه
) 71جلسه(  

1401/11/17 

تا  10:30
  ---- کار براساس جدول زمانبندي دستور 20:30

 سه شنبه
) 72جلسه(  

1401/11/18 

تا  10:30
  ---- دستور کار براساس جدول زمانبندي 20:30

 چهارشنبه
) 73جلسه(  

1401/11/19 

تا  08:00
  ---- دستور کار براساس جدول زمانبندي 20:30

 پنج شنبه
) 74جلسه(  

1401/11/20 

تا  08:00
  ---- ساس جدول زمانبنديدستور کار برا 20:30

 اساسی قانون 44 اصل اجراي بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -6
 یکشنبه

) 3666جلسه(
 

1401/11/16 

تا  16:00
18:00 

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

 ).665شماره ثبت  -، (اصلی »)رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور«و 
----  

 دوشنبه
) 3667جلسه(
 

1401/11/17 

تا  16:00
18:00 

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

 ).665شماره ثبت  -، (اصلی »)رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور«و 
----  

 کمیته
 یکشنبه

) 3668جلسه(
 

1401/11/16 

تا  08:30
  ---- د شد.متعاقباً اعالم خواه 13:00

 سه شنبه
) 3670جلسه(  

1401/11/18 

تا  08:30
  ---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 20:00

 چهارشنبه
) 3671جلسه(  

تا  11:30
  ---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 20:00
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1401/11/19 

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

 یکشنبه
) 274جلسه(  

1401/11/16 

تا  14:00
14:30 

انتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق الیحه برنامه پنجساله 
  ---- هفتم توسعه

تا  14:30
 822 اصلی بررسی جزئیات طرح تقویم مدارس 16:00

 دوشنبه
) 275جلسه(  

1401/11/17 

تا  14:00
16:00 

معین الدین سعیدي  -1ه سواالت آقایان:حضور وزیر محترم آموزش و پرورش جهت پاسخگویی ب
مسلم صالحی نماینده -2نماینده محترم چابهار، کنارك، نیک شهر، قصرقند، دشتیاري و زرآباد 

محمد سرگزي نماینده محترم مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون -3محترم اقلید 
و سملقان، جاجرم، گرمه، راز  سید محمد پاك مهر نماینده محترم مردم بجنورد، مانه-4فقره) 2(

محمد باقري -6فقره) 2ابراهیم عزیزي نماینده محترم مردم شیراز و زرقان (-5فقره) 3و جرگالن (
علی اکبر کریمی نماینده محترم مردم اراك، کمیجان و -7بنابی نماینده محترم مردم بناب 

-9اسالمشهر و پردیس  مهدي شریفیان نماینده محترم مردم تهران، ري، شمیرانات،-8خنداب 
سید لفته احمدنژاد -10فقره) 2احسان ارکانی نمیانده محترم مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان (

هاجر چنارانی نماینده محترم مردم نیشابور، فیروزه -11نماینده محترم مردم خرمشهر و خانمها: 
 ره)فق3فاطمه مقصودي نماینده محترم مردم بروجرد (-12فقره) 3و زبرخان (

----  

 هیات رئیسه کمیسیون
 یکشنبه

) 274جلسه(  
1401/11/16 

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

 اجتماعی کمیسیون -2
 یکشنبه

) 330جلسه(  
1401/11/16 

تا  14:00
16:00 

) قانون تامین اجتماعی با دعوت از سازمان تامین 38ادامه بررسی طرح استفساریه ماده (
ی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، اجتماع

 نمایندگان طراح
----  

 دوشنبه
) 331جلسه(  

1401/11/17 

تا  14:00
15:00 

دعوت از وزیر محترم نیرو به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی: 
جناب آقاي  -3ناب آقاي حسینعلی حاجی دلیگانی ج-2جناب آقاي علیرضا ورناصري قندعلی -1

 جناب آقاي علی بابایی کارنامی -4احمد امیرآبادي فراهانی 
----  

تا  15:00
16:00 

دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزي به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم مجلس شوراي 
جناب  -3ي احمد امیرآبادي فراهانی جناب آقا-2جناب آقاي انور حبیب زاده بوکانی -1اسالمی: 

جناب آقاي محمد حسن -5جناب آقاي محمد صفري ملک میان  -4آقاي غالمعلی کوهساري 
 آصفري

----  

 هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
 سه شنبه

) 332جلسه(  
1401/11/18 

تا  06:00
  ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 08:00

 تماعی و دیوان عدالت اداريکارگروه مشترك کمیسیون اچ
 دوشنبه

) 331جلسه(  
1401/11/17 

تا  10:00
12:00 

ادامه جلسه کارگروه مشترك دیوان عدالت اداري و کمیسیون اجتماعی با اولویت اصالح مواد 
قانون کار با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداري، وزارت تعاون، کار و رفاه  160و  158

 اجتماعی، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمیاجتماعی، سازمان تامین 
----  
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 اقتصادي کمیسیون -3

 یکشنبه
) 6332جلسه(
 

1401/11/16 

تا  14:00
15:30 

نشست مشترك با جناب آقاي حسین دهقان دبیر محترم شوراي توسعه سواحل مکران به منظور 
استفاده حداکثري از استماع گزارش برنامه هاي شورا در تحقق منویات مقام معظم رهبري در 

 ظرفیت هاي اقتصادي سواحل مکران
----  

تا  15:30
16:00 

ثبت  -بررسی طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکتها و کارخانجات به شهر محل استقرار(اصلی
596( ----  

 دوشنبه
) 6333جلسه(
 

1401/11/17 

تا  14:00
15:30 

لمی و فناوري رئیس جمهور به منظور نشست مشترك کمیسیون اقتصادي با معاون محترم ع
  ---- استماع گزارش عملکرد معاونت

تا  15:30
16:30 

نشست مشترك کمیسیون اقتصادي با رئیس محترم مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی با 
  ---- موضوع پویایی شناسی چالش هاي حکمرانی کشور 

 سه شنبه
) 6334جلسه(
 

1401/11/18 

تا  07:30
08:00 

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

 اصالحیه دارد  خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5

 یکشنبه
) 369جلسه(  

1401/11/16 

تا  14:00
1014:   ---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 

تا  14:10
15:00 

مواد  -855بررسی طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی (شماره ثبت 
  ---- ارجاعی از صحن)

تا  15:00
15:30 

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

تا  15:30
  ---- )400بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد (شماره ثبت  16:30

 دوشنبه
) 370جلسه(  

1401/11/17 

تا  14:00
  ---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 14:10

تا  14:10
16:00 

ی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و اصالح جدول حوزه هاي بررسی نهای
  ---- انتخابیه با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و نمایندگان دستگاه هاي اجرایی

 سه شنبه
) 371جلسه(  

1401/11/18 

تا  12:00
16:00 

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

 چهارشنبه
) 372جلسه(  

1401/11/19 

تا  08:00
16:00 

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

 انرژي کمیسیون -6
 یکشنبه

) 300جلسه(  
1401/11/16 

تا  13:30
  ---- بررسی نهایی طرح بهره برداري صلح آمیز از فناوري هسته اي 14:30
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 دوشنبه
) 303جلسه(  

1401/11/17 

تا  13:30
16:30 

محمد باقري بنابی،  -1بررسی سواالت نمایندگان محترم از وزیر محترم نفت به شرح ذیل: 
علیرضا ورناصري  -3اله نجابت، نماینده محترم شیراز و زرقان روح -2نماینده محترم بناب 

سید مجتبی محفوظی، نماینده  -4قندعلی، نماینده محترم مسجدسلیمان، اللی، هفتگل و اندیکا 
علی علیزاده مراغه،  -6علی بابایی کارنامی، نماینده محترم ساري و میاندورود  -5دان محترم آبا

عبدالجالل ایري،  -8احمد نادري، نماینده محترم تهران  -7شیر نماینده محترم مراغه و عجب
غالمعلی کوهساري، نماینده محترم  -9نماینده محترم کردکوي، ترکمن، بندرگز و گمیشان 

بهزاد علیزاده  -11پور، نماینده محترم پیرانشهر و سردشت کمال حسین -10یان آزادشهر و رام
روح اله متفکر آزاد، نماینده محترم تبریز،  -12شهر و آبدانان دهلران، نماینده محترم دهلران، دره

محمد  -14علی اکبر کریمی، نماینده محترم اراك، کمیجان و خنداب  -13آذرشهر و اسکو 
جالل محمودزاده، نماینده  -15ه محترم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون سرگزي، نمایند
 محترم مهاباد

----  

 نفت و فرآورده هاي نفتی

 یکشنبه
) 302جلسه(  

1401/11/16 

تا  15:30
16:30 

بررسی اقدامات شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران، سازمان ملی استاندارد و 
یط زیست درخصوص آیین نامه اجرایی ایجاد جایگاههاي عرضه گاز مایع (ال. سازمان حفاظت مح

قانون بودجه  14مصارف جدول تبصره  10پی. جی) و استاندارد سازي خودروها (موضوع ردیف 
 کل کشور) 1401سال 

----  

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7
 یکشنبه

) 327جلسه(  
1401/11/16 

تا  14:00
  ---- اقباً اعالم می شود.متع 16:00

 دوشنبه
) 328جلسه(  

1401/11/17 

تا  16:00
  ---- متعاقباً اعالم می شود. 18:00

 درمان و بهداشت کمیسیون -8

 یکشنبه
) 248جلسه(  

1401/11/16 

تا  14:00
  ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:05

تا  14:05
16:00 

اي مجلس شوراي اسالمی در خصوص مسائل حوزه سالمت استماع گزارش ریاست مرکز پژوهشه
  ---- و برنامه هفتم توسعه 

 دوشنبه
) 249جلسه(  

1401/11/17 

تا  14:00
  ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:05

تا  14:05
  ---- بررسی وضعیت اجرائی طرح استقرار نظام جامع سالمت الکترونیک  16:00

 معادن و صنایع کمیسیون -9

 یکشنبه
) 316جلسه(  

1401/11/16 

تا  14:00
  ---- اخبار و اطالعات واصله  14:15

تا  14:15
16:00 

دعوت از مدیران عامل محترم گروه هاي ایران خودرو و سایپا ، شرکت مپنا ، سازمان شهرداریها و 
ان ملی دهیاري ها ، شهرداري تهران در خصوص تولید خودرو و موتور سیکلت برقی ، سازم

 استاندارد ایران جهت بررسی موضوعات مرتبط 
----  

 دوشنبه
) 317جلسه(  

1401/11/17 

تا  14:00
  ---- کارگروه: بررسی مشکالت و موضوعات مربوط به انجمن الیاف و عایق هاي رطوبتی  16:00
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 سه شنبه
) 318جلسه(  

1401/11/18 

تا  14:00
  ---- اخبار و اطالعات واصله  14:15

تا  1514:
16:00 

قانون آئین  212بررسی گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران در اجراي ماده 
  ---- نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی 

 عمران کمیسیون -10
 یکشنبه

) 278جلسه(  
1401/11/16 

تا  14:00
16:00 

مسکونی؛ با حضور وزارت راه ادامه بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهاي امالك 
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 پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی

 785 اصلی

 دوشنبه
) 279جلسه(  

1401/11/17 

تا  14:00
16:00 

سی طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواري: با ادامه برر
حضور وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد، وزارت کشور، قوه قضائیه، بنیاد مسکن و مرکز 

 پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی
----  

 سه شنبه
) 280جلسه(  

1401/11/18 

تا  14:00
15:30 

بررسی عدم تحقق  -1صنعت، معدن و تجارت: ارائه گزارش درخصوص دعوت از وزیر محترم 
  ---- عرضه مصالح ساختمانی (سیمان و فوالد) -2آالت راهداري خرید ماشین

تا  15:30
16:30 

دعوت از رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی، معاون محترم مسکن و ساختمان و معاون معماري و 
جهت ارائه گزارش درخصوص تأمین مسکن اعضاي هیأت شهرسازي وزارت راه و شهرسازي؛ 

 علمی و کارکنان و پروژه هاي عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی
----  

 چهارشنبه
) 281جلسه(  

1401/11/19 

تا  11:00
  ---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 15:00

 فرهنگی کمیسیون -11
 یکشنبه

) 290جلسه(  
1401/11/16 

تا  13:30
  ---- ادل نظر پیرامون عملکرد دستگاه هاي اجرایی در خصوص مصوبات عفاف و حجاببحث و تب 16:30

 دوشنبه
) 291جلسه(  

1401/11/17 

تا  13:30
  ---- بازدید از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 17:00

 سه شنبه
) 292جلسه(  

1401/11/18 

تا  13:30
  ---- متعاقبا اعبام خواهد شد. 16:30

 حقوقی و قضائی نکمیسیو -12
 یکشنبه

) 337جلسه(  
1401/11/16 

تا  13:30
16:00 

) (اعاده شده از شوراي 354بررسی الیحه دوفوریتی شوراهاي حل اختالف به شماره ثبت (
  ---- نگهبان)

 دوشنبه
) 338جلسه(  

1401/11/17 

تا  13:30
  ---- )524 ادامه بررسی الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (به شماره ثبت 16:00

 چهارشنبه
) 340جلسه(  

1401/11/19 

تا  13:30
18:00 

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 

 کمیته حقوق جزا و جرمشناسی
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 سه شنبه
) 339جلسه(  

1401/11/18 

تا  13:30
18:00 

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 

 کمیته حقوق خصوصی
 یکشنبه

) 337جلسه(  
1401/11/16 

تا  16:00
8:301  

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

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

 یکشنبه
) 369جلسه(  

1401/11/16 

تا  06:30
  ---- کارگروه ویزه نظارتی- 08:00

تا  14:00
16:30 

سازمان حفاظت محیط زیست،  329یحه اصالح قانون مدیریت پسماند به شماره ثبت بررسی ال -
  ---- وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروي انتظامی و سایر سازمانهاي مرتبط 

 دوشنبه
) 370جلسه(  

1401/11/17 

تا  06:30
  ---- کارگروه ویژه نظارتی - 08:00

تا  13:30
15:00 

نفر از نمانیدگان محترم 18وت از وزیر محترم جهاد کشاورزي جهت پاسخگویی به سئواالت دع -
جناب آقاي -2جناب آقاي سید محمد مولوي نماینده محترم آبادان دو سئوال -1به شرح ذیل:

جناب آقاي محمدصالح جوکار نماینده محترم یزد -3سوال 3علیرضا عباسی نماینده محترم کرج 
جناب آقاي علیرضا ورناصري نماینده محترم مسجد سلیمان، اللی و -4سئوال2و اشکذر

 -6سوال3جناب آقاي سید غنی نظري خانقاه نماینده محترم خلخال و کوثر -5سئوال3اندیکا
جناب آقاي  -7سئوال2جناب آقاي محسن فتحی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران 

جناب آقاي محمدرضاپورابراهیمی  -8و میاندرودعلی بابایی کارنامی نماینده محترم ساري 
جناب آقاي محمد کعب عمیر نماینده محترم شوش (دو  -9نماینده محترم کرمان و راور

جناب آقاي سید شمس -11سوال 3جناب آقاي علی علیزاده نماینده محترم مراغه  -10سئوال)
آقاي ولی اسماعیلی  جناب -12الدین حسینی نماینده محترم رامسر، تنکابن و عباس آباد 

جناب آقاي رسول فرخی میکال نماینده محترم الهیجان و -13نماینده محترم گرمی
جناب -15سوال3جناب آقاي غالمعلی کوهساري نماینده محترم رامیان و آزادشهر-14سیاهکل

جناب آقاي مهدي عیسی زاده -16سئوال3آقاي احمد محرم زاده نماینده محترم اهر و هریس 
جناب -18سرکار خانم شیخی نماینده محترم مردم اصفهان-17سئوال2حترم میاندوآبنماینده م

 آقاي ابراهیم متینیان نماینده محترم مردم رامهرمز و رامشیر

----  

تا  15:00
17:00 

قانون آئین نامه داخلی مبنی  234بررسی درخواست تعدادي از نمایندگان محترم در اجراي ماده 
اقص قانون هواي پاك با حضور سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی بر استنکاف و اجراي ن

 استاندارد، نیروي انتظامی، وزارتخانه هاي نفت، نیرو، صمت و کشور 
----  

 سه شنبه
) 371جلسه(  

1401/11/18 

تا  06:30
  ---- جلسه هیات رئیسه - 08:00

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

 چهارشنبه
) 44جلسه(  

1401/11/19 

تا  08:00
10:00 

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

 روز
نقش  موضوع ساعت تاریخ

  کمیسیون

 اقتصادي یونکمیس

 یکشنبه
) 6332جلسه(
 

1401/11/16 

تا  14:00
15:30 

  1اصالحیه 
نشست مشترك با جناب آقاي حسین دهقان دبیر محترم شوراي توسعه سواحل مکران به منظور 

استماع گزارش برنامه هاي شورا در تحقق منویات مقام معظم رهبري در استفاده حداکثري از 
 رانظرفیت هاي اقتصادي سواحل مک

----  

تا  14:00
15:30 

  1اصالحیه 
نشست مشترك کمیسیون اقتصادي با معاون محترم علمی و فناوري رئیس جمهور به منظور 

 استماع گزارش عملکرد معاونت (دستور حذف شده)
----  

 دوشنبه
) 6333جلسه(
 

1401/11/17 

تا  14:00
15:30 

  1اصالحیه 
بیر محترم شوراي توسعه سواحل مکران به منظور نشست مشترك با جناب آقاي حسین دهقان د

استماع گزارش برنامه هاي شورا در تحقق منویات مقام معظم رهبري در استفاده حداکثري از 
 ظرفیت هاي اقتصادي سواحل مکران (دستور حذف شده)

----  

تا  14:00
15:30 

  1اصالحیه 
اوري رئیس جمهور به منظور نشست مشترك کمیسیون اقتصادي با معاون محترم علمی و فن

 استماع گزارش عملکرد معاونت
----  

خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون  

 یکشنبه
) 287جلسه(  

1401/11/16 

تا  14:00
14:30 

  1اصالحیه 
بررسی الیحه یادداشت تعهدات جمهوري اسالمی ایران در راستاي کسب جایگاه دولت عضو در 

 (دستور اضافه شده) 867ثبت-سازمان همکاري شانگهاي
----  

تا  14:30
16:00 

  1اصالحیه 
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران داراي تابعیت مضاعف و 'بررسی طرح/الیحه 

در امنیت ملی و سیاست  'مرتبط با کشورهاي خارجی(اصالح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
 خارجی (دستور اضافه شده)

 409 اصلی

بهدوشن  
) 288جلسه(  

1401/11/17 

تا  14:00
14:15 

  1اصالحیه 
  ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت (دستور اضافه شده)

تا  14:15
16:00 

  1اصالحیه 
  ---- استماع گزارش دیپلماسی اقتصادي (دستور اضافه شده)

 سه شنبه
) 289جلسه(  

1401/11/18 

تا  14:00
14:15 

  1اصالحیه 
  ---- ین اخبار و تحوالت (دستور اضافه شده)مروري بر آخر

تا  14:15
16:00 

  1اصالحیه 
  ---- پیگیري موضوعات مرتبط با حراست کل (دستور اضافه شده)

 مرز
 دوشنبه

) 288جلسه(  
1401/11/17 

 16:00تا  14:00
  1اصالحیه 

مرزبانی فراجا بررسی نهایی طرح مرزبانی با حضور مسووالن دستگاههاي ذیربط در محل ستاد 
 (دستور اضافه شده)

----  

 


