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 روز
کمیسیون  موضوع ساعت تاریخ

 اصلی/فرعی
شماره 
 ثبت

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

نبهیکش  
) 214جلسه(  

1401/11/30 

تا  14:00
16:00 

) قانون آیین نامه داخلی 36) ماده(1دستورالعمل اجرائی تبصره( "دومین جلسه کمیته اصالح
با حضور  "مجلس شوراي اسالمی(موضوع نحوه تعیین کمیسیون هاي تخصصی نمایندگان)

ونت هاي قوانین، نظارت اعضاي کمیته و کارشتاسان مرکز پژوهش ها، هیأت رئیسه مجلس و معا
 و اجرائی مجلس و سایر مدعوین

----  

 سه شنبه
) 212جلسه(  

1401/12/02 

تا  06:30
08:00 

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

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

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

----  

 چهارشنبه
) 213جلسه(  

1401/12/03 

تا  06:30
08:00 

قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي  142ادامه رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده  -1
قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی  44و  43، 19طرح اصالح مواد «اسالمی در مورد 

 -2با حضور یکی از طراحان، دبیر کارگروه بررسی کننده و سایر مدعوین 513ثبت به شماره 
 سایر مباحث کمیسیون حسب مورد

----  

نود اصل کمیسیون -2  

 یکشنبه
) 294جلسه(  

1401/11/30 

تا  13:00
14:30 

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

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

تا  15:30
17:00 

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

 در مرز آستارا
----  

 دوشنبه
) 291جلسه(  

1401/12/01 

تا  08:30
10:00 

جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزي و معاونین درخصوص بررسی: نحوه اجرایی 
، اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز شدن قانون اصالح قانون صدور چک 

 ترجیحی 
----  

تا  10:30
12:00 

جلسه هم اندیشی کمیسیون اصل نود با دفتر اجراي قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست 
  ---- جمهوري براي تعامالت و همکاري هاي دوجانبه 

تا  14:00
15:30 

کشور، فرماندهی انتظامی جمهوري اسالمی و سازمان  جلسه کمیسیون با حضور معاونین : وزارت
+ با 10برنامه و بودجه کشور در خصوص مغایرت مبالغ اخذشده توسط دفاتر خدماتی پلیس 

 کل کشور 1401قانون بودجه  16تعرفه هاي قانونی مندرج در جدول 
----  

تا  16:00
  ---- شکایات واصله  جلسه کمیته اقتصادي کمیسیون براي بررسی پرونده ها و 17:30

 سه شنبه
) 292جلسه(  

1401/12/02 

تا  14:00
16:00 

جلسه کمیسیون با حضور وزیر بهداشت و معاونین و رئیس مرکز ملی بهبود فضاي کسب و کار 
وزارت امور اقتصادي ودارایی در خصوص بررسی آخرین وضعیت: افزایش ظرفیت رشته هاي 

زنجیره تولید و توزیع در طرح دارویار ، عملکرد وزارت  پزشکی ، اخذ مابه التفاوت از اعضاي
بهداشت در اجراي قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار ، تجمیع حساب هاي دانشگاه هاي 

 علوم پزشکی در خرانه کل کشور 

----  

تا  16:00
17:30 

بارزه با جلسه کمیسیون با حضور معاون پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه درخصوص موضوع م
  ---- قاچاق کاال و تضییع بیت المال



3 

 چهارشنبه
) 293جلسه(  

1401/12/03 

تا  14:00
16:00 

جلسه کمیسیون با حضور استاندار قزوین ، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل آب 
منطقه اي قزوین و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین در خصوص مشکالت زیست 

 فوالد فراد محیطی مجتمع
----  

  تلفیق کمیسیون -3
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

 1402 بودجه تلفیق کمیسیون -5
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

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

) 3672جلسه(
1401/12/01 

تا  16:00
  ---- متعاقبا اعالم می گردد. 18:00

 سه شنبه
) 3673جلسه(
 

1401/12/02 

تا  16:00
  ---- متعاقبا اعالم می گردد. 18:00

 کمیته
 یکشنبه

) 3674جلسه(
 

1401/11/30 

تا  08:00
  ---- متعاقبا اعالم می گردد. 20:00

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

 دوشنبه
) 276جلسه(  

1401/12/01 

تا  14:00
 762 اصلی ) قانون حمایت خانواده (اعاده شده از شوراي نگهبان)48) ماده (3بررسی طرح استفساریه بند ( 14:30

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

 هیات رئیسه کمیسیون
 دوشنبه

) 276جلسه(  
1401/12/01 

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

 اجتماعی کمیسیون -2

 دوشنبه
) 333جلسه(  

1401/12/01 

تا  14:00
16:00 

دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم 
جناب آقاي دکتر آصفري  -2دي بیغش جناب آقاي دکتر احم-1مجلس شوراي اسالمی: 

جناب  -5جناب آقاي دکتر حسینی قطب آبادي  -4جناب آقاي دکتر شریفیان  -3سوال) 3(
 -8سوال) 2جناب آقاي دکتر محفوظی ( -7جناب آقاي دکتر وحیدي  -6آقاي دکتر متفکر آزاد 

 جناب آقاي دکتر کعب عمیر

----  

 مواردخاص
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 دوشنبه
) 333جلسه(  

1401/12/01 

تا  16:00
18:00 

بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق هاي بازنشستگی (اعاده از 
) با حضور نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوري، وزارت تعاون، کار و رفاه 2شوراي نگهبان 

لس اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش هاي مج
 شوراي اسالمی

----  

 هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
 چهارشنبه

) 335جلسه(  
1401/12/03 

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

 کارگروه مشترك کمیسیون اچتماعی و دیوان عدالت اداري
 سه شنبه

) 334جلسه(  
1401/12/02 

تا  11:30
18:00 

عی با دیوان عدالت اداري به منظور بررسی اعتراضات به نتایج نشست مشترك کمیسیون اجتما
  ---- آزمون هاي استخدامی

 اقتصادي کمیسیون -3

 دوشنبه
) 6335جلسه(
 

1401/12/01 

تا  14:00
16:00 

. جناب 1دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی و پاسخگویی به سواالت: 
. جناب آقاي حسن نوروزي، نماینده 2فقره)  2سنندج(آقاي محسن فتحی، نماینده محترم 

. 4فقره)  1. جناب آقاي کمال حسین پور، نماینده محترم پیرانشهر(3فقره)  5محترم رباط کریم(
. جناب آقاي سیدسلمان ذاکر، 5فقره)  1جناب آقاي مهدي شریفیان، نماینده محترم تهران(

. 7فقره)  1لیل مختار، نماینده محترم آبادان(. جناب آقاي ج6فقره)  1نماینده محترم ارومیه(
. جناب آقاي مجتبی توانگر، 8فقره)  4جناب آقاي محمدرضا صباغیان نماینده محترم مهریز(

 3. جناب آقاي سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده محترم تهران(9فقره)  2نماینده محترم تهران(
. جناب آقاي سیدغنی 11فقره)  1صفهان(. جناب آقاي مهدي طغیانی، نماینده محترم ا10فقره) 

. جناب آقاي عباس مقتدایی، نماینده محترم 12فقره)  1نظري خانقاه، نماینده محترم خلخال(
. سرکار خانم 14فقره)  1. جناب آقاي جعفر قادري، نماینده محترم شیراز(13فقره)  1اصفهان(

قاي سیدعلی موسوي، نماینده محترم . جناب آ15فقره)  2هاجر چنارانی، نماینده محترم نیشابور(
. جناب 17فقره)  2. جناب آقاي سیدمجتبی محفوظی، نماینده محترم آبادان(16فقره)  3ملکان(

. جناب آقاي انور 18فقره)  2آقاي علیرضا ورناصري قندعلی، نماینده محترم مسجدسلیمان(
هریار حیدري، نماینده . جناب آقاي ش19فقره)  3حبیب زاده بوکانی، نماینده محترم بوکان(

فقره)  2. جناب آقاي عبدالجالل ایري، نماینده محترم بندرترکمن(20فقره)  1محترم قصرشیرین(
 فقره)  1. جناب آقاي محمدحسن آصفري، نماینده محترم اراك(21

----  

 سه شنبه
) 6336جلسه(
 

1401/12/02 

تا  14:00
  ---- متعاقباً اعالم می گردد. 16:00

 چهارشنبه
) 6337جلسه(
 

1401/12/03 

تا  07:30
08:00 

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

خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4  

 دوشنبه
) 290جلسه(  

1401/12/01 

تا  14:00
  ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت 14:15

تا  14:15
16:00 

ادامه بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران داراي تابعیت مضاعف و مرتبط 
با کشورهاي خارجی(اصالح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی) در امنیت ملی و سیاست خارجی 

 )409(ثبت 
----  
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 مرز
 دوشنبه

) 290جلسه(  
1401/12/01 

تا  16:00
18:00 

الیحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزي (کولبري و ملوانی) و ایجاد اشتغال 'الیحه /بررسی طرح
 861 اصلی در امنیت ملی و سیاست خارجی 'پایدار مرزنشینان

شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5  
 یکشنبه

) 373جلسه(  
1401/11/30 

تا  08:00
16:00 

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

 دوشنبه
) 374جلسه(  

1401/12/01 

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

تا  14:10
  ---- )400بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد (شماره ثبت  16:00

 سه شنبه
) 375جلسه(  

1401/12/02 

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

تا  14:10
  ---- )400بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد (شماره ثبت  15:15

تا  15:15
16:00 

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

 چهارشنبه
) 376جلسه(  

1401/12/03 

تا  07:00
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  
 دوشنبه

) 305جلسه(  
1401/12/01 

تا  13:30
  ---- بررسی الیحه عضویت دولت جمهوري اسالمی ایران در اتحادیه بین المللی انرژي خورشیدي 14:00

 دوشنبه
) 304جلسه(  

1401/12/01 

تا  14:00
16:00 

کمال علیپور خنکداري  -1بررسی سؤاالت نمایندگان محترم از وزیر محترم نیرو به شرح ذیل: 
جلیل مختار نماینده  -2مشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی نماینده محترم قائ

جعفر قادري  -4محمدحسن آصفري نماینده محترم اراك، کمیجان و خنداب  -3محترم آبادان 
 -6سیدناصر موسوي الرگانی نماینده محترم فالورجان  -5نماینده محترم شیراز و زرقان 

اله متفکر آزاد نماینده محترم تبریز، روح -7امیان و آزادشهر غالمعلی کوهساري نماینده محترم ر
عبدالناصر درخشان  -9شیر علی علیزاده نماینده محترم مراغه و عجب -8آذرشهر و اسکو 

مهدي  -10نماینده محترم ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي بنت، الشار و آهوران 
محمد کعب عمیر، نماینده محترم شوش و  -11رد و فردیس عسگري نماینده محترم کرج، اشتها

بهزاد رحیمی نماینده محترم  -13آباد کتول اله نوروزي نماینده محترم علیرحمت -12کرخه 
 -15تپه رضا آریانپور نماینده محترم مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه -14سقز و بانه 

 -17فی آقامیرسلیم نماینده محترم تهران سیدمصط -16محمدرضا احمدي نماینده محترم رشت 
 ابراهیم رضایی نماینده محترم دشتستان 

----  

 دوشنبه
) 306جلسه(  

1401/12/01 

تا  16:00
  ---- راي گیري نهایی طرح توسعه بهره برداري صلح آمیز از فناوري هسته اي 16:30

محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7  
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 دوشنبه
) 329جلسه(  

1401/12/01 

تا  14:00
  ---- متعاقباً اعالم می شود 16:00

 سه شنبه
) 330جلسه(  

1401/12/02 

تا  14:00
16:00 

استماع گزارش اقدامات و بررسی عملکرد اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي 
  ---- وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با حضور وزیر و معاونین ایشان

درمان و بهداشت کمیسیون -8  

 دوشنبه
) 252جلسه(  

1401/12/01 

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

تا  14:05
16:00 

کل کشور با حضور معاون  ????بودجه  ??بررسی علت عدم تحقق و اجرایی شدن بند ج تبصره 
ی، سازمان برنامه بودجه درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولین جهاد دانشگاه

 و دیوان محاسبات
----  

 سه شنبه
) 251جلسه(  

1401/12/02 

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

تا  14:05
16:00 

بررسی وضعیت فرسودگی، درآمد وهزینه بیمارستان هاي کشور خصوصا شهر تهران با حضور 
هاي علوم پزشکی شهید بهشتی، پزشکی، روسا دانشگاه مسئولین وزارت بهداشت،درمان و آموزش
 تهران و ایران و سازمان برنامه و بودجه

----  

معادن و صنایع کمیسیون -9  

 دوشنبه
) 319جلسه(  

1401/12/01 

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

تا  14:15
16:00 

نایع و معادن عضو کمیسیون تلفیق نفر از نمایندگان محترم کمیسیون ص 3استماع گزارش 
  ---- کل کشور در خصوص مصوبات کمیسیون  1402بررسی الیحه بودجه سال 

عمران کمیسیون -10  
 دوشنبه

) 282جلسه(  
1401/12/01 

تا  14:00
16:00 

بررسی زلزله خوي با دعوت از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازي، بانک مرکزي، بنیاد مسکن، 
بحران، اورژانس، هالل احمر، استانداري آذربایجان غربی، سازمان نظام مهندسی، ستاد مدیریت 

 سازمان زمین شناسی، موسسه ژئوفیزیک و کلیه دستگاههاي اجرایی مرتبط
----  

فرهنگی کمیسیون -11  
 دوشنبه

) 293جلسه(  
1401/12/01 

تا  13:30
16:30 

رهنگی عضو کمیسیون تلفیق الیحه استماع گزارش سه نفر از نمایندگان محترم کمیسیون ف
  ---- کل کشور در خصوص مصوبات 1402بودجه 

حقوقی و قضائی کمیسیون -12  

 دوشنبه
) 341جلسه(  

1401/12/01 

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

تا  14:00
  ---- راي نگهبان) اعاده شده از شو182بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به شماره ثبت ( 14:30

تا  14:30
15:00 

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

تا  15:00
16:00 

) اعاده شده از 11بررسی مبحث شرکتهاي تعاونی کتاب شرکتهاي الیحه تجارت (به شماره ثبت 
  ---- نگهبانشوراي 
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 کمیته حقوق جزا و جرمشناسی
 چهارشنبه

) 343جلسه(  
1401/12/03 

تا  13:30
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 

زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، سیونکمی -13  
 یکشنبه

) 373جلسه(  
1401/11/30 

تا  13:30
  ---- کارگروه ویژه نظارتی- 16:30

 دوشنبه
) 374جلسه(  

1401/12/01 

تا  06:30
08:00 

بررسی مسائل و مشکالت صنعت طیور کشور با حضور معاونین محترم وزارت جهاد کشاورزي و -
  ---- صینمایندگان بخش خصو

تا  14:00
  ---- 1402گزارش اعضاي محترم در کمیسیون تلفیق بودجه - 15:00

تا  15:00
  ---- ادامه بررسی موضوع میوه شب عید با حضور وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط- 16:30

 سه شنبه
) 375جلسه(  

1401/12/02 

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

تا  14:00
  ---- ادامه بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی- 15:30

تا  15:30
16:00 

برگزاري انتخابات متقاضیان عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصاي، -
  ---- قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی 41اجتماعی فرهنگی مستند به ماده 

 چهارشنبه
) 637جلسه(  

1401/12/03 

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

تا  13:30
16:00 

کمیته محیط زیست (بررسی ابعاد اجرایی اقدام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري درخصوص -
  ---- برداشت درختان افتاده و ریشه کن شده از جنگلهاي هیرکانی)

کمیسیون هاي مشترك -ب  
»ظام قانونگذارين« طرح کمیسیون -1  

 یکشنبه
) 45جلسه(  

1401/11/30 

تا  08:00
12:00 

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

 
 اصالحات دستور جلسات 

 روز
نقش  موضوع ساعت تاریخ

  میسیونک

 اجتماعی کمیسیون

 دوشنبه
) 333جلسه(  

1401/12/01 
 16:00تا  14:00

  1اصالحیه 
دعوت از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخ به سواالت نمایندگان محترم مجلس شوراي 

ي دکتر جناب آقا -3سوال) 3جناب آقاي دکتر آصفري ( -2جناب آقاي دکتر احمدي بیغش -1اسالمی: 
جناب آقاي دکتر  -6جناب آقاي دکتر متفکر آزاد  -5جناب آقاي دکتر حسینی قطب آبادي  -4شریفیان 
 جناب آقاي دکتر کعب عمیر -8سوال) 2جناب آقاي دکتر محفوظی ( -7وحیدي 

----  

 


