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 ها کمیسیون شده تائید جلسات دستور
 روز
 کمیسیون موضوع ساعت تاریخ

 اصلی/فرعی
 خاص های کمیسیون -الف

 مجلس داخلی نامه آ�ن کمیسیون -۱

 شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 تا ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 -۲ مجلس اداری شورای در عضویت برای کمیسیون اعضای از نفر یک انتخاب -۱
 و طراحان حضور با ۵۴ چاپ شماره به نمایندگان آرای شفافیت طرح بررسی

  مدعوین سایر و اسالمی تحقیقات مرکز ها، پژوهش مرکز کارشناسان
---- 

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ 

 تا ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 چاپ شماره به اسالمی شورای مجلس داخلی نامه آئین قانون اصالح طرح بررسی
 ---- کارشناسان حضور با نگهبان) شورای از شده (اعاده۳۶

 نود اصل کمیسیون -۲

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 ---- کمیسیون ثابت اعضای نشست ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- کمیسیون عمومی نشست ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 ----  ها کميته در کميسيون اعضاي حضور ۱۲:۰۰ تا ۰۸:۰۰
 ---- کمیسیون ثابت اعضای نشست ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- کمیسیون عمومی نشست ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 اساسی قانون ۴۴ اصل بر نظارت و ملی تولید از حمایت ویژه کمیسیون -۳
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

 تخصصی های کمیسیون -ب
 فناوری و تحقیقات آموزش، کمیسیون -۱

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 ---- اخبار تبادل ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۳۰

 عالیآموزش مراکز و مؤسسات تقویت و تأسیس از حمایت طرح به رسیدگی -۱
 الیحه به رسیدگی -۲ نگهبان) شورای از شده (اعاده ۲ ثبت شماره به دولتی غیر

 هایسامانه تحلیل المللیبین موسسه در ایران اسالمی جمهوری دولت عضویت
 طرح به رسیدگی -۳ )نگهبان شورای از شده (اعاده ۲۵ ثبت شماره به کاربردی
 استخدامی تکلیف تع�ن قانون به ۱۳۹۷/۶/۱۳ مصوب الحاقی ماده اصالح

 و آموزش وزارت در سوادآموزی نهضت آموزشیاران و التدریسی حق معلمین
 ۶۹ ثبت شماره به بعدی الحاقات و اصالحات و ۱۳۸۸/۷/۱۵ مصوب پرورش
 (اصلی)

---- 

 شنبه سه
 کارگروه در شرکت جهت ای حرفه و فنی دانشگاه مرکزی ساختمان در حضور ۱۲:۰۰ تا ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

 ---- مهارتی و ای حرفه فنی، تربیت و آموزش عالی شورای سیاستگذاری و راهبری

 اجتماعی کمیسیون -۲

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

 و ها کميته اعضاي انتخاب و اجتماعي کميسيون هاي کميته نمودن مشخص
 کميسيون با مرتبط شوراها و ها هيات مجامع، ناظر اعضاي معرفي و تع�ن

 شوراي دستمزد، و حقوق شوراي اجتماعي، تامين و رفاه (شورايعالي اجتماعي
 و اي حرفه فني، تربيت و آموزش شورايعالي انساني، سرمايه و مديريت توسعه
 از حمايت و ساماندهي ستاد غذايي، امنيت و سالمت عالي شوراي مهارتي،
 عالي هيات شهادت، و ايثار فرهنگ توسعه و ترويج عالي شوراي خانگي، مشاغل
 اداري). عالي شوراي و گزينش

---- 
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 اقتصادی کمیسیون -۳
 یکشنبه
 وزارتخانه گزارش بررسی جهت ایشان معاونین و اطالعات محترم وزیر با نشست ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

 ---- کشور اقتصادی های¬شاخص وضعیت آخرین درباره مذکور

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 ۱۰:۳۰ تا ۰۸:۰۰
 گيري¬راي )۲ )۵۵ چاپ -عدالت(اصلي سهام ساماندهي طرح بررسي ادامه )۱

 طبيعي(چاپ حوادث همگاني بيمه صندوق تأسيس اليحه خصوص در نهايي
 نگهبان) شوراي از شده )(اعاده۱۴

---- 

 گزارش بررسی جهت ایشان معاونین و ایران اصناف اتاق رئیس با نشست )۳ ۱۱:۳۰ تا ۱۰:۳۰
 ---- عملکرد

 بررسی جهت ایشان معاونین و امید کارآفرینی صندوق رئیس با نشست )۴ ۱۲:۳۰ تا ۱۱:۳۰
 ---- عملکرد گزارش

 ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰

 قانون )۲۱۶ماده( )۱بند( به استناد با شرایط واجد داوطلب نمایندگان انتخاب )۵
 عالی شورای در عضویت الف) برای: اسالمی شورای مجلس داخلی نامه آئین

 )۴۱ماده( )۱۴بند( اجرای اساسی(در قانون )۴۴اصل( کلی های¬سیاست اجرای
 ب) )۱۳۸۶/۱۱/۱۸ مصوب اساسی قانون )۴۴اصل( کلی های¬سیاست اجرای قانون

 قانونی الیحه )۴بند( )۱جزء( اجرای اسکناس(در اندوخته نظارت هیأت در عضویت
 عضویت پ) انقالب) شورای ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ مصوب کشور بانکی و پولی قانون اصالح

 )۵بند( اجرای غیردولتی(در بخش به دولتی بنگاههای و فعالیتها واگذاری هیأت در
 مصوب اساسی قانون )۴۴( اصل کلی ایسیاسته اجرای قانون )۳۹ماده(
 )۱ماده( بند(ب) )۲جزء( اجرای اقتصاد(در شورای در عضویت ت) )۱۳۸۶/۱۱/۸
 از برخی در اسالمی شورای مجلس نمایندگان عضویت لغو و عضویت قانون

 عضویت ث) )۱۳۹۳/۶/۱۵ مصوب هیأتها سایر و مجامع شوراها، عالی، شوراهای
 قانون )۱ماده( بند(ب) )۳جزء( اجرای بهادار(در اوراق و بورس عالی شورای در

 شوراهای از برخی در اسالمی شورای مجلس نمایندگان عضویت لغو و عضویت
 شورای در عضویت ج) )۱۳۹۳/۶/۱۵ مصوب هیأتها سایر و مجامع شوراها، عالی،
 عضوی قانون )۱ماده( بند(ب) )۱جزء( اجرای بیمه(در عالی

---- 

 تا ۱۴:۳۰
۱۶:۳۰ 

 در بهادار اوراق و بورس سازمان پیشنهادی گزارش بندی جمع و بررسی جلسه )۶
 ---- کشور سرمایه بازار وضعیت خصوص

 چهارشنبه
 به رسیدگی نحوه و روز اخبار بررسی خصوص در کمیسیون رئیسه هیأت جلسه ۱۳:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

 ---- لوایح و طرحها

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -۴

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 ----  تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 ---- کشور غیرعامل پدافند سازمان محترم رئیس گزارش استماع ۱۵:۱۵ تا ۱۴:۱۵

 آ�ن بررسی و کمیسیون یکساله های برنامه و ها اولویت ت�ن و تدوین ادامه ۱۷:۰۰ تا ۱۵:۱۵
 ----  خارجی سیاست و مّلی امنیت کمیسیون داخلی نامه

 دوشنبه
 ---- ای هسته مراکز از بازدید ۲۲:۰۰ تا ۰۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 ---- تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۰۹:۱۵ تا ۰۹:۰۰
 ----  ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی محترم فرماندهی گزارش استماع ۱۰:۱۵ تا ۰۹:۱۵

 و ملی امنیت کمیسیون یکساله های برنامه و ها اولویت تب�ن و تدوین ادامه ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۱۵
 ---- کمیسیون داخلی نامه آ�ن تدوین و خارجی سیاست

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

 )۴ چاپ و ۳ ثبت شماره (به ايران اسالمي جمهوري مرزباني تقويت طرح بررسي
 مستضعفين بسيج تقويت طرح همچنين و ۲۸/۸/۱۳۹۱ مورخ علني جلسه مصوب

 شوراي سوي از شده اعاده ۲۴/۸/۱۳۹۶ مصوب )۱۵ چاپ و ۱۴ ثبت شماره (به
 نگهبان

---- 

 اسالمی جمهوری سیمای صداو سازمان مرزی برون محترم معاون گزارش استماع ۱۷:۰۰ تا ۱۵:۱۵
 ----  ایران

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ 

 تا ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 و مّلی امنیت کمیسیون های کارگروه محترم روسای و رئیسه هیأت نشست
 ----  خارجی سیاست

 بشر حقوق
 یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 تا ۰۶:۳۰
۰۸:۱۵ 

 وضعیت از دورنمایی ارائه و ربطذی هایدستگاه فعالیت گزارش استماع و بررسی
 ---- المللیبین مجامع در بشر حقوق با ارتباط در ایران اسالمی جمهوری

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -۵

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 های گروه و احزاب فعالیت نحوه قانون )۱۰( و )۱( مواد اصالح طرح بررسی ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- نگهبان شورای از شده اعاده - ۲۳ ثبت - اصلی - سیاسی

 خبرگان مجلس جمهوري، رياست انتخابات قانون به تبصره يک الحاق طرح بررسي ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۳۰
 ---- نگهبان شوراي از شده اعاده - ۴۱ ثبت - اصلي - اسالمي شوراي مجلس و رهبري

 برنامه و ها فعالیت گزارش ارائه جهت احمر هالل جمعیت محترم رئیس از دعوت ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۰۰
 ---- آتی های

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 ثبت - (اصلی اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون از موادی اصالح طرح بررسی ۱۴:۵۹ تا ۱۴:۰۰
 اصلي نگهبان) شورای از شده اعاده - ۲۹

 ---- ها برنامه و گزارش ارائه جهت ها استان عالی شورای محترم رئیس از دعوت ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۰۰
 مجلس جایگاه کارآمدی و ارتقا کارگروه

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ 

 تا ۰۷:۰۰
 ---- مجلس کارآمدی و ارتقا راهکارهای بررسی ۰۸:۰۰

 انرژی کمیسیون -۶
 یکشنبه
 ---- گاز و نفت بخش درخصوص مجلس پژوهشهای مرکز گزارش استماع ۱۶:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 و گذشته عملکرد آب، و برق بخش درخصوص نیرو محترم وزیر گزارش استماع ۱۲:۳۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- وزارتخانه این آینده های برنامه

 ---- برق بخش درخصوص مجلس پژوهشهای مرکز گزارش استماع ۱۶:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -۷

 یکشنبه
 ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

 و صالحیت به رسیدگی ادامه مجلس: امورمالی و محاسبات دیوان کمیته جلسه -۱
 جلسه-۲ محاسبات دیوان دادستانی و ریاست تصدی کاندیداهای های برنامه
 کمیته کاری های اولویت تع�ن آمار: و آمایش ریزی برنامه کمیته

---- 

 دوشنبه
 و صالحیت به رسیدگی ادامه مجلس: امورمالی و محاسبات دیوان کمیته جلسه ۱۲:۰۰ تا ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 ---- محاسبات دیوان دادستانی و ریاست تصدی کاندیداهای های برنامه

 درمان و بهداشت کمیسیون -۸

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 تا ۱۴:۱۵
 ---- ابراهیمی دکتر توسط کشور در کرونا وضعیت آخرین گزارش استماع ۱۴:۳۰
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 از شده اعاده ( سالمت حوزه در نامعتبر احکام و قوانین فهرست طرح بررسی ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۳۰
 ---- نگهبان) محترم شورای

 صورت اقدامات خصوص در قانونی پزشکی سازمان محترم ریاست گزارش استماع ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۳۰
 ---- سازمان آن آتی های برنامه و گرفته

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰

 به پاسخگوئی جهت پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت محترم وزیر از دعوت
 .جناب۲ فقره) ۲( تهران مردم نماینده میرسلیم مصطفی سید آقای .جناب۱ سئواالت

 نوروزی حسن آقای .جناب۳ فقره)۱مشهد( محترم نماینده فر پژمان نصراله آقای
 محترم نماینده قادری جعفر آقای .جناب۴ فقره)۱( کریم رباط محترم نماینده
 .جناب۶ فقره)۱( شیراز محترم نماینده عزیزی ابراهیم آقای جناب .۵ فقره)۱شیراز(
 قلیچ امان آقای جناب .۷ فقره)۱( مهاباد محترم نماینده زاده محمود جالل آقای

 نماینده ساعدی قاسم آقای .جناب۸ فقره)۱( کاوس گنبد محترم نماینده شادمهر
 ۱( اراک محترم نماینده آصفری حسن آقای .جناب۹ فقره)۱( آزادگان دشت محترم
 نمایندگی به شیر عجب و مراغه محترم نماینده زاده علی علی آقای .جناب۱۰ فقره)

 فقره) ۱( محترم نماینده ۱۶ از

---- 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 تا ۱۴:۱۵
 ----  کمیسیون های اولویت تع�ن و راه نقشه بررسی ادامه ۱۵:۴۵

 تا ۱۵:۴۵
۱۶:۰۰ 

 به رسیدگی مشترک کمیسیون در شرکت جهت محترم اعضاء از نفر )۶( انتخاب
 ---- خانواده تعالی و جمعیت طرح

 خانواده تعالی و جمعیت
 دوشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 تا ۰۷:۰۰
 ---- کشور در جمعیت وضعیت آخرین بررسی ۰۸:۳۰

 کمیسیون راه نقشه

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 تا ۰۸:۳۰
 ---- کمیسیون راه نقشه بررسی ۱۰:۳۰

 ---- کشور در سنتی طب وضعیت بررسی ۱۲:۳۰ تا ۱۰:۳۰
 معادن و صنایع کمیسیون -۹

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 در مربوط معاونین و (ص) االنبیاء خاتم قرارگاه محترم فرمانده گزارش استماع ۱۶:۳۰ تا ۱۵:۰۰
 ---- ICT و پتروشیمی ، معدن و صنعت های حوزه

 ----  کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۱۷:۰۰ تا ۱۶:۳۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 تا ۰۸:۰۰
 ----  واصله اطالعات و اخبار بررسی ۰۸:۱۵

 تا ۰۸:۱۵
۱۰:۳۰ 

 در مربوطه معاونین و اطالعات فناوری و ارتباطات محترم وزیر گزارش استماع
 زاده محمود جالل آقای جناب سواالت: به پاسخگویی و کاری عملکرد خصوص
 محترم نماینده دهمرده اله حبیب آقای جناب و فقره)۲ ( مهاباد محترم نماینده
 محمدیاری حسن آقای جناب و قره)ف ۱( هامون و نیمروز ، هیرمند ، زهک زابل،

  فقره)۱ماسال( و رضوانشهر طوالش، محترم نماینده

---- 

 و مستعضفان بنیاد محترم مدیرعامل فتاح مهندس آقای جناب گزارش استماع ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۳۰
 ----  مربوطه معاونین

 ----  واصله اطالعات و اخبار بررسی ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 ---- سایپا و خودرو ایران خودروسازی های شرکت محترم عامل مدیران گزارش استماع ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۱۵
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  کنندگان مصرف و تولیدکنندگان از حمایت سازمان و

 ----  کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۰۰
 اطالعات فناوری و ارتباطات کمیته

 دوشنبه
 ---- اطالعات فناوری خصوص در اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز گزارش ۱۱:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 کار و کسب فضای بهبود و تولید جهش کمیته
 دوشنبه
 ----  کمیته های کارگروه و ها اولویت تع�ن بررسی ادامه ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 پتروشیمی و گاز و نفت صنایع کمیته
 دوشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 تا ۰۸:۰۰
 ----  کمیته مرتبط موضوعات بررسی ۰۹:۳۰

  نوین فناوریهای و هوافضا صنایع کمیته
 دوشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 تا ۱۵:۳۰
 ---- بنیان دانش تولید جهش طرح بررسی ۱۶:۳۰

  صنعتی توسعه راهبردهای و صنعت کمیته
 شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 تا ۱۵:۳۰
 ---- کمیته های کارگروه و ها اولویت تع�ن بررسی ادامه ۱۷:۰۰

  معدنی صنایع و معدن کمیته
 دوشنبه
 ----  کمیته رئیسه هیات انتخابات برگزاری ۱۲:۰۰ تا ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 عمران کمیسیون -۱۰
 دوشنبه
 تع�ن هاو کمیته روسای انتخاب جهت کمیسیون تخصصی های کمیته جلسات ۱۲:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 ---- کمیته هر اولویتهای

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 تا ۰۷:۰۰
 ---- کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۰۸:۰۰

 ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰
 رابطه در گزارش ارائه جهت فضلی رحمانی آقای جناب کشور محترم وزیر از دعوت

 آقای جناب سوال: به پاسخگویی و دهیاریها و شهرداریها عمرانی های پروژه با
 بهارستان و کریم رباط محترم نماینده نوروزی

---- 

 جهت آذر عادل دکتر آقای جناب کشور محاسبات دیوان محترم رئیس از دعوت ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- بودجه تفریغ گزارش ارائه

 فرهنگی کمیسیون -۱۱

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

 تا ۱۴:۰۰
۱۴:۴۵ 

 و ها هیأت مجامع، در شرکت و عضویت برای ناظر نمایندگان انتخاب برگزاری
 ---- شوراها

 تا ۱۴:۴۵
۱۵:۳۰ 

 از شده جوانان(اعاده و ورزش وزارت اختیارات و وظایف اهداف، الیحه بررسی
 ---- نگهبان) محترم شورای

 تا ۱۵:۳۰
 ----  اجتماعی های رسان پیام طرح نویس پیش بررسی ۱۶:۳۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 تا ۰۸:۰۰
 ----  فرهنگی اخبار بررسی ۰۸:۳۰
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 تا ۰۸:۳۰
 ----  کشور مجازی فضای پیرامون بررسی و بحث ادامه ۱۲:۰۰

 ----  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث محترم وزير گزارش استماع ۱۵:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 تا ۱۵:۱۵
 ----  جوانان و ورزش محترم وزیر گزارش استماع ۱۶:۳۰

 ساختار اصالح و بودجه برنامه،
 دوشنبه
 ---- آنها بین تداخل و کشور فرهنگی های سازمان ساختار پیرامون بررسی و بحث ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 فرهنگی میراث ارشاد، اسالمی، تبلیغات
 یکشنبه
 ---- کمیته وظایف شرح پیرامون بررسی و بحث ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

  بدنی تربیت و جوانان خانواده، زنان،
 یکشنبه
 ---- خانواده و جمعیت ویژه کمیسیون بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

  مجازی فضای و رسانه هنر، فرهنگ،
 دوشنبه
 ----  مجازی فضای حوزه در کمیسیون راه نقشه طراحی نحوه ۱۳:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

 حقوقی و قضائی کمیسیون -۱۲
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

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

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

 جناب با زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون مشترک نشست
 نظر تبادل موضوع با اسالمی شورای مجلس محترم ریاست قالیباف دکتر آقای
 مقام فرمایشات تحقق جهت کمیسیون یازدهم دوره هایاولویت تع�ن برای

  کشور اقتصادی مشکالت رفع و تولید جهش راستای در رهبری معظم

---- 

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 تا ۰۷:۳۰
 ----  کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۰۸:۳۰

 تا ۰۸:۳۰
۱۰:۳۰ 

 بازار تنظیم و دامی و کشاورزی هاینهاده ارزی هایاولویت موضوع بررسی
 و تجارت و معدن صنعت، وزارت محترم سرپرست از دعوت با کشاورزی محصوالت
  ایشان محترم معاونین

---- 

 از دعوت با دامی و کشاورزی هاینهاده واردات جهت ارز تخصیص موضوع بررسی ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ----  ایشان محترم معاونین و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک محترم کل رئیس

 
  جلسات دستور اصالحات

 روز
 نقش موضوع ساعت تاریخ

 کمیسیون
 فناوری و تحقیقات آموزش، کمیسیون

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

  ۱ اصالحیه ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- اخبار تبادل

  ۱ اصالحیه ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- اخبار تبادل
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  ۱ اصالحیه ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۳۰
 ---- گزارش ارائه جهت شکوفایی و نوآوری صندوق رئیس از دعوت

 اجتماعی کمیسیون

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

 ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
  ۱ اصالحیه
 اطالعات محترم وزير با اسالمي شوراي مجلس اجتماعي کميسيون اعضاي نشست

 شده) اضافه (دستور اجتماعي هاي آسيب موضوع در
---- 

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
  ۱ اصالحیه
 محترم رئيس با اسالمي شوراي مجلس اجتماعي کميسيون اعضاي نشست
 شده) اضافه (دستور اجتماعي هاي آسيب موضوع در مستضعفين بسيج سازمان

---- 

 درمان و بهداشت کمیسیون

 یکشنبه
 ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

  ۱ اصالحیه
 سینا کلینیک حادثه خصوص در شده تهیه نهائی گزارش خصوص در تصمیم اتخاذ
 شده) اضافه (دستور اطهر

---- 

 معادن و صنایع کمیسیون

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 

  ۱ اصالحیه ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۰۰
 ---- شده) اضافه (دستور واصله اطالعات و اخبار بررسی

 ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۵

  ۱ اصالحیه
 و ها هيات ، مجامع در شرکت و عضويت براي ناظر نمايندگان انتخاب برگزاري
 صدور تسهيل و زدايي مقررات هيات معادن، عالي شوراي زير: شرح به شوراها

 شوراي استاندارد، عالي شوراي ، دريايي صنايع عالي شوراي ، کار و کسب مجوزهاي
 مصاديق تع�ن ) کميته ( کارگروه ، فضايي عالي شوراي اطالعات، فناوري عالي

 شده) اضافه (دستور مجرمانه محتواي

---- 

 ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۱۵
  ۱ اصالحیه
 کاري عملکرد از ايران مس صنايع ملي شرکت محترم مديرعامل گزارش استماع
 شده) اضافه (دستور

---- 

 پتروشیمی و گاز و نفت صنایع کمیته

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

  ۲ اصالحیه ۰۹:۳۰ تا ۰۸:۰۰
 ---- شده) حذف (دستور کمیته مرتبط موضوعات بررسی

  ۲ اصالحیه ۰۹:۳۰ تا ۰۸:۰۰
 ---- شده) حذف (دستور کمیته مرتبط موضوعات بررسی

 شنبه سه
 ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

  ۱ اصالحیه
 دستگاه محل در فارس خلیج هلدینگ مدیرعامل با کمیته اعضای مشترک نشست
 شده) حذف (دستور

---- 

 عمران کمیسیون

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

  ۱ اصالحیه
 مسکن بازار التهابات خصوص در طرح ارائه و مسکن با مرتبط مسائل بررسی ادامه

 (دستور ربط¬ذی مسئولین و مرکزی بانک شهرسازی، و راه وزارت معاونین حضور با
 شده) اضافه

---- 
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