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 روز
 تاريخ

 موضوع ساعت

هاي خاص کمیسیون -الف  

 قانون اساسی( 89)کمیسیون اصل نودم  -1

 شنبه
22/22/2931 

 بازديد از سامانه جامع امور گمركي كشور 21:11تا  29:11

 يكشنبه
22/22/2931 

 22:11تا  23:91
نشست اعضاء ثابت كميسيون براي بررسي شكايات و پرونده هاي 

 مطروحه در كميته ها 
 

 21:91تا  22
نشست كميته قضايي كميسيون براي بررسي شكايات واصله و پرونده 

 هاي مطروحه

 

 نامه داخلی مجلس کمیسیون آيین -2

- - - 

 

هاي کلی کمیسیون ويژه حمايت از تولید ملی و نظارت بر اجراي سیاست -3  

قانون اساسی( 44)اصل چهل و چهارم   

 يك شنبه
22/02/11 

 08الي  02

تا ( 43)دهي سهام عدالت موضوع اصالح مواد  اليحه سامانادامه بررسي 
-قانون اساسي( 33)هاي كلي اصل چهل و چهارم  اجراي سياستقانون ( 48)

( 43)ماده( ب)طرح الحاق يك تبصره به بندو ( 820)اصلي شماره چاپ  
 (128)صلي شماره چاپ ا قانون اساسي( 33)قانون اصل چهل و چهارم

 بررسی اليحه اصالح و دايمی نمودن قانون مديريت خدمات کشوري: کمیسیون مشترك -4

 .ارائه نشده است - -

 هاي کشور درآمدهاي پايدار شهرداريکمیسیون مشترك رسیدگی به  طرح  -5
 .ارائه نشده است - -
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 هاي تخصصی کمیسیون -ب

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري -1  

 شنبه 
22/22/2931 

 متعاقبا اعالم مي گردد 22:11تا  0:11

 يكشنبه
22/22/31 

 تبادل اخبار  23:22تا  23:11

 22:22تا  23:22
ششم توسععه اقتاعادي     قانون برنامه   31ماده( الف)اصالح بند طرح 

 032اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايعران  بعه شعماره  عا      
 ارجاعي از صحن علني

 بررسي طرح هاي واصله  22:11تا  22:22

 دوشنبه 
21/22/2931 

 جلسه هيأت رئيسه كميسيون 22:11تا  23:11

 

کمیسیون اجتماعی -2  

 يكشنبه
22/22/2931 

23- 22 
 بررسي اخبار و اطالعات واصله  -

 متعاقبا اعالم خواهد شد -

 

 کمیسیون اقتصادي -3

 يكشنبه
22/22/2931 

 22الي  23

تحقيق و تفحص از »بررسي تقاضاي تعدادي از نمايندگان محترم براي 
سياست ارزي اخير دولت و ارزيابي عملكرد سامانه نيما و بررسي آثار  

به استناد )«2931احتمالي اجراي ماوبه ارزي ها  آفات و مفاسد آسيب
 (نامه داخلي مجلس شوراي اسالميآئين 222ماده 

 دوشنبه
21/22/2931 

 0الي  91/1
جلسه هيأت رئيسه كميسيون در خاوص نحوه رسيدگي به طرحها و 

 لوايح موجود كميسيون

 کمیته هاي تخصصی

 يكشنبه
22/22/2931 

 23الي  22
تفحص از نحوه واگذاري پااليشگاه كرمانشاه به جلسه هيأت تحقيق و 

 بخش خاوصي با موضوع بررسي گزارش نهايي هيأت
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کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی -4  

يكشنبه  

22/22/31 

10:11 

 :انتخاب دو نفر از نمايندگان محترم عضو كميسيون جهت عضويت در
اداري كشور و ساماندهي و شوراي ساماندهي مركز سياسي و "

قانون امكان سنجي انتقال  2ماده  22مستند به بند  "تمركززدايي از تهران
 مركز سياسي و اداري كشور

 بررسي آخرين اخبار و تحوالت 10:91

 

کمیسیون انرژي -5  

يكشنبه 

22/22/2931 
 .متعاقباً اعالم خواهد شد 22:91تا  23:11

 

 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات -6

يكشنبه  
22/22/31 

 .متعاقباً اعالم مي شود 22:11تا  23:11

دوشنبه 
21/22/2931 

 - 22:11تا  23:11

 

کمیسیون بهداشت و درمان -7  

 يكشنبه
22/22/31 

 استماع اخبار 21/23تا23

 91/22تا21/23
استماع گزارش مسئولين ديوان محاسبات كشور در خاوص تفريغ 

كل كشور در حوزه وزارت تعاون   كار و رفاه  2932بودجه سال 
 اجتماعي و دستگاههاي مرتبط 

 22تا91/22
بررسي طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشكيل 

 ( 2ماده  2201 ا   –فرعي ) سازمان ملي جوانان 
 دو شنبه

21/22/31 
 .متعاقبا اعالم ميگردد 22تا23
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 ....کارگروه 

 سه شنبه 
20/22/31 

 22تا21
 متعاقبا اعالم ميگردد

 22تا23

 

 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  -9

 يكشنبه
22/22/2931 

03:11 

بررسي مواد ارجاعي طرح يك فوريتي اصالح موادي از قانون  -
به ( 2اصالحيه ) 2292انتخابات مجلس شوراي اسالمي به شماره  ا  

آيين نامه داخلي با حضور نمايندگان  229كميسيون در اجراي ماده 
طراح و شوراي نگهبان   وزارت كشور  وزارت اطالعات و مركز 

 .هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

 کارگروه انتخابات

 شنبه 
22/22/2931 

03:11 

ارجاعي طرح يك فوريتي اصالح موادي از قانون انتخابات  بررسي مواد
به كميسيون ( 2اصالحيه ) 2292مجلس شوراي اسالمي به شماره  ا  

آيين نامه داخلي با حضور نمايندگان شوراي  229در اجراي ماده 
هاي مجلس  نگهبان   وزارت كشور  وزارت اطالعات و مركز پژوهش

 .شوراي اسالمي

 ند الگوي پايه پیشرفتسکارگروه بررسی 

 شنبه
22/22/2931 

01:11 

بررسي سند الگوي پايه پيشرفت اسالمي ايراني با حضور نمايندگان 
وزارت كشور  وزارت اطالعات  وزارت مسكن و شهرسازي   ستاد كل 
نيروهاي مسلح   سپاه پاسداران انقالب اسالمي  نيروي انتظامي  مركز 

 هاي مجلس شوراي اسالمي و مركز تحقيقات اسالمي قم  پژوهش
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کمیسیون صنايع و معادن -8  

 يكشنبه
22/22/31 

23 
بررسي سوال جناب آقاي داريوش اسماعيلي نماينده محترم كوار  - 2

 و سروستان از وزير محترم دادگستري
91/23 
 

بررسي طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني به شماره  -2
 (فرعي) 2921 ا  

 

عمرانکمیسیون  -19  

- - - 

 

کمیسیون فرهنگی-11  

 يكشنبه

22/22/2931 

 بررسي رويدادهاي فرهنگي -2 23

 22تا  23:91
شماره  –اصلي )ادامه بررسي طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده  -2

 (331 ا  

 

کمیسیون قضائی و حقوقی -12  

يكشنبه 
22/22/31 

 
 22تا23

كتاب )قانون مجازات اسالمي ( 213)بررسي طرح اصالح ماده  -2
 2232 ا  ( پنجم تعزيرات

قانون تشكيل سازمان ( 2)ماده  "ب"بررسي طرح اصالح بند  -2
 2223بازرسي كل كشور  ا  

قانون الحاق ( 23)ماده  "ج"بررسي طرح الحاق يك تباره به بند  -9
 ا  ( 2)برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

2219 
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 کارگروه حقوق عمومی                                                                    

شنبه  
22/22/31 

 91/22تا  91/3
بررسي طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت و آئين دادرسي  -

 2229ديوان عدالت اداري  ا  

 212بررسي طرح حمايت از مالكيت صنعتي  ا   - 22تا23

 امور ويژهکارگروه 

شنبه 
22/22/31 

 020بررسي طرح جامع پذيرش و آموزش وكالت  ا   - 22تا  23

 کارگروه حقوق جزا

شنبه 
22/22/31 

 22تا  23
بررسي طرح اصالح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري  -
 312 ا 

شنبه 
22/22/31 

 20تا  22 -

بررسي طرح الحاق موادي به كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي  -
درخاوص اهانت به اديان و ( تعزيرات و  مجازات هاي بازدارنده)

 2292مذاهب قانوني و اقوام ايراني  ا  

بررسي طرح مبارزه با تبعيض نژادي  تنفر قومي و مذهبي  ا   -
2210 

 

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

 يكشنبه
22/22/2931 

 متعاقبا اعالم خواهد شد – .2 22:11تا  23:11

 دوشنبه
21/22/2931 

 متعاقبا اعالم خواهد شد - 22:11تا  23:11

 


