دوره ﯾﺎزدﻫﻢ  -ﺳﺎل اول
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دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ)(۴
ﺷﻨﺒﻪ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹

دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹
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ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اداره ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ ،ﺻﺤﻦ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ

@

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ
روز
ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﻣﻮﺿﻮع

اﺻﻠﯽ/ﻓﺮﻋﯽ

اﻟﻒ -ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺧﺎص
 -۱ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۰۶:۴۵ﺗﺎ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

۰۸:۰۰

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۰۶:۴۵ﺗﺎ

۰۱/۰۵/۱۳۹۹

۰۸:۰۰

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

----

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ
)۳۶اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

----

 -۲ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

----

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۰۰ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻀﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

 ۱۶:۰۰ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ﺗﺎ  ۱۸:۰۰ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

----
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 ۰۸:۰۰ﺗﺎ  ۱۲:۰۰ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ

----

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۰۰ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻀﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

----

 ۱۶:۰۰ﺗﺎ  ۱۸:۰۰ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

 -۳ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

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

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۴:۳۰ﺗﺒﺎدل اﺧﺒﺎر

----

 -۱رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ

@

ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ) ۲اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن(  -۲رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴:۳۰ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ﺗﺎ ۱۶:۰۰

ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ) ۲۵اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن(  -۳رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح

اﺻﻼح ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳/۶/۱۳۹۷ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ

----

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ و آﻣﻮزﺷﯿﺎران ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی در وزارت آﻣﻮزش و

ﭘﺮورش ﻣﺼﻮب  ۱۵/۷/۱۳۸۸و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ۶۹
)اﺻﻠﯽ(
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
۳۱/۰۴/۱۳۹۹

 ۰۹:۰۰ﺗﺎ ۱۲:۰۰

ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺮوه
راﻫﺒﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ ،ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻬﺎرﺗﯽ

----

 -۲ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ و
ﺗﻌ ﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻋﻀﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ﻫﻴﺎت ﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

۲۹/۰۴/۱۳۹۹

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﻮراي ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ،ﺷﻮراي

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۰۰ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﻨﻲ ،ﺣﺮﻓﻪ اي و
ﻣﻬﺎرﺗﻲ ،ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ،ﻫﻴﺎت ﻋﺎﻟﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اداري(.

2

----

 -۳ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺬﮐﻮر درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ¬ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر

----

 (۱اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ)اﺻﻠﻲ -ﭼﺎپ  (۲ (۵۵راي¬ﮔﻴﺮي
 ۰۸:۰۰ﺗﺎ  ۱۰:۳۰ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﭼﺎپ
)(۱۴اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن(

 ۱۰:۳۰ﺗﺎ ۱۱:۳۰
 ۱۱:۳۰ﺗﺎ ۱۲:۳۰

 (۳ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﮑﺮد
 (۴ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد

----

-------

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

اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ)در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ) (۱۴ﻣﺎده)(۴۱
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
۳۱/۰۴/۱۳۹۹

ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب  (۱۸/۱۱/۱۳۸۶ب(
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎس)در اﺟﺮای ﺟﺰء) (۱ﺑﻨﺪ) (۴ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
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اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب( پ( ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﻫﯿﺄت واﮔﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ)در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ)(۵

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۴:۳۰ﻣﺎده) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب

 (۸/۱۱/۱۳۸۶ت( ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد)در اﺟﺮای ﺟﺰء) (۲ﺑﻨﺪ)ب( ﻣﺎده)(۱

----

ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از

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

ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ)در اﺟﺮای ﺟﺰء) (۱ﺑﻨﺪ)ب( ﻣﺎده) (۱ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮی

 ۱۴:۳۰ﺗﺎ
۱۶:۳۰

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
۰۱/۰۵/۱۳۹۹

 ۱۲:۰۰ﺗﺎ ۱۳:۰۰

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

ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ
 -۴ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

@

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر روز و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

۳۰/۰۴/۱۳۹۹

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

----

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۴:۱۵ﻣﺮوری ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻮﻻت

----

 ۱۴:۱۵ﺗﺎ  ۱۵:۱۵اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر

----

۲۹/۰۴/۱۳۹۹
اداﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺑﺮرﺳﯽ آ ﻦ
 ۱۵:۱۵ﺗﺎ ۱۷:۰۰
ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ّ
ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
دوﺷﻨﺒﻪ

----

----

 ۰۶:۰۰ﺗﺎ  ۲۲:۰۰ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ای

----

 ۰۹:۰۰ﺗﺎ  ۰۹:۱۵ﻣﺮوری ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻮﻻت

----

 ۰۹:۱۵ﺗﺎ  ۱۰:۱۵اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

----

 ۱۰:۱۵ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ﺗﺎ ۱۲:۰۰

اداﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺒ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

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

ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮزﺑﺎﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۳و ﭼﺎپ (۴
 ۱۴:۱۵ﺗﺎ ۱۵:۱۵

ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻮرخ  ۱۳۹۱/۸/۲۸و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ
)ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۱۴و ﭼﺎپ  (۱۵ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۶/۸/۲۴اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﻮراي

----

ﻧﮕﻬﺒﺎن
 ۱۵:۱۵ﺗﺎ ۱۷:۰۰
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۰۶:۴۵ﺗﺎ

۰۱/۰۵/۱۳۹۹

۰۸:۰۰

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۰۶:۳۰ﺗﺎ

اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان

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

-------

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹

۰۸:۱۵

ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ و اراﺋﻪ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

----

 -۵ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮرداﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻫﺎ
 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۴:۳۰
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

۲۹/۰۴/۱۳۹۹

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺻﻠﯽ  -ﺛﺒﺖ  - ۲۳اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح اﻟﺤﺎق ﻳﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن

n
i
n
a
v
a
h
 ۱۴:۳۰ﺗﺎ ۱۵:۰۰
 ۱۵:۰۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﻮاد ) (۱و ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎی

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۴:۵۹

رﻫﺒﺮي و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ  -اﺻﻠﻲ  -ﺛﺒﺖ  - ۴۱اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن

دﻋﻮت از رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻫﺎی آﺗﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )اﺻﻠﯽ  -ﺛﺒﺖ

 - ۲۹اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن(

 ۱۵:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۰۰دﻋﻮت از رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

g
M

---------اﺻﻠﻲ
----

ﮐﺎرﮔﺮوه ارﺗﻘﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻠﺲ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۰۷:۰۰ﺗﺎ

۰۱/۰۵/۱۳۹۹

۰۸:۰۰

ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺠﻠﺲ
 -۶ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

----

@

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۳۰اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ درﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 ۱۰:۰۰ﺗﺎ ۱۲:۳۰

اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺮو درﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺑﺮق و آب ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۳۰اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ درﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺑﺮق

----------

 -۷ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹
دوﺷﻨﺒﻪ
۳۰/۰۴/۱۳۹۹

 -۱ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ :اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و
 ۱۶:۰۰ﺗﺎ  ۱۸:۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت -۲ﺟﻠﺴﻪ

----

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﺎﯾﺶ و آﻣﺎر :ﺗﻌ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻤﯿﺘﻪ
 ۰۹:۰۰ﺗﺎ ۱۲:۰۰

ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ :اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

----

 -۸ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

۲۹/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۴:۱۵ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺳﺘﻤﺎع اﺧﺒﺎر
 ۱۴:۱۵ﺗﺎ
۱۴:۳۰

اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
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-------

 ۱۴:۳۰ﺗﺎ ۱۵:۰۰
 ۱۵:۳۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ) اﻋﺎده ﺷﺪه از
ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن(
اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن

-------

دﻋﻮت از وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ
ﺳﺌﻮاﻻت .۱ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ) ۲ﻓﻘﺮه( .۲ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎن ﻓﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺸﻬﺪ)۱ﻓﻘﺮه( .۳ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ )۱ﻓﻘﺮه( .۴ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎدری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم
 ۰۸:۰۰ﺗﺎ ۱۰:۰۰

ﺷﯿﺮاز)۱ﻓﻘﺮه(  .۵ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺰﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺷﯿﺮاز )۱ﻓﻘﺮه( .۶ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮد زاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﺎﺑﺎد )۱ﻓﻘﺮه(  .۷ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﻣﺎن ﻗﻠﯿﭻ

----

ﺷﺎدﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎوس )۱ﻓﻘﺮه( .۸ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻋﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺤﺘﺮم دﺷﺖ آزادﮔﺎن )۱ﻓﻘﺮه( .۹ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﻦ آﺻﻔﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اراک )۱

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

ﻓﻘﺮه( .۱۰ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ زاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮاﻏﻪ و ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

از  ۱۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ) ۱ﻓﻘﺮه(

----

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۴:۱۵ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺳﺘﻤﺎع اﺧﺒﺎر

n
i
n
a
v
a
h
 ۱۴:۱۵ﺗﺎ
۱۵:۴۵

 ۱۵:۴۵ﺗﺎ
۱۶:۰۰

----

اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﺗﻌ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻧﺘﺨﺎب ) (۶ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮح ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده

----

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده

دوﺷﻨﺒﻪ

۳۰/۰۴/۱۳۹۹

 ۰۷:۰۰ﺗﺎ
۰۸:۳۰

ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر

g
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----

ﻧﻘﺸﻪ راه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

دوﺷﻨﺒﻪ
۳۰/۰۴/۱۳۹۹

 ۰۸:۳۰ﺗﺎ
۱۰:۳۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

 ۱۰:۳۰ﺗﺎ  ۱۲:۳۰ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮر

 -۹ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۵:۰۰ﺗﺎ ۱۶:۳۰

----

@

اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء )ص( و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ICT

----

----

 ۱۶:۳۰ﺗﺎ  ۱۷:۰۰ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

----

ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻠﻪ

----

 ۰۸:۰۰ﺗﺎ
۰۸:۱۵

اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
 ۰۸:۱۵ﺗﺎ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

۱۰:۳۰

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎری و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮد زاده

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﺎﺑﺎد ) ۲ﻓﻘﺮه( و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ دﻫﻤﺮده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم

----

زاﺑﻞ ،زﻫﮏ  ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ  ،ﻧﯿﻤﺮوز و ﻫﺎﻣﻮن ) ۱ﻓﻘﺮه( و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻃﻮاﻟﺶ ،رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ و ﻣﺎﺳﺎل)۱ﻓﻘﺮه(

 ۱۰:۳۰ﺗﺎ ۱۲:۰۰

اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺘﺎح ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻌﻀﻔﺎن و
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

----

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۴:۱۵ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻠﻪ

----

 ۱۴:۱۵ﺗﺎ  ۱۶:۰۰اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ

----

5

و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
----

 ۱۶:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۳۰ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
دوﺷﻨﺒﻪ
۳۰/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۰:۰۰ﺗﺎ  ۱۱:۰۰ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

----

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
دوﺷﻨﺒﻪ
۳۰/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۵:۳۰اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ

----

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
دوﺷﻨﺒﻪ

 ۰۸:۰۰ﺗﺎ

۳۰/۰۴/۱۳۹۹

۰۹:۳۰

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵:۳۰ﺗﺎ

۳۰/۰۴/۱۳۹۹

۱۶:۳۰

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵:۳۰ﺗﺎ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

۱۷:۰۰

----

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ

----

ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

n
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ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
----

اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ
۳۰/۰۴/۱۳۹۹

----

 ۱۱:۰۰ﺗﺎ  ۱۲:۰۰ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ

g
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 -۱۰ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان

دوﺷﻨﺒﻪ

۳۰/۰۴/۱۳۹۹

 ۰۸:۰۰ﺗﺎ ۱۲:۰۰
 ۰۷:۰۰ﺗﺎ
۰۸:۰۰

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎو ﺗﻌ ﻦ

اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

@

دﻋﻮت از وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش در راﺑﻄﻪ

 ۰۸:۰۰ﺗﺎ  ۱۰:۰۰ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﻧﻮروزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

دﻋﻮت از رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر ﺟﻬﺖ
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ

-------

----

----

 -۱۱ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 ۱۴:۰۰ﺗﺎ

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

 ۱۴:۴۵ﺗﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻫﺪاف ،وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن)اﻋﺎده ﺷﺪه از

۱۴:۴۵

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

۲۹/۰۴/۱۳۹۹

۱۵:۳۰

 ۱۵:۳۰ﺗﺎ
۱۶:۳۰

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

 ۰۸:۰۰ﺗﺎ
۰۸:۳۰

ﺷﻮراﻫﺎ

ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن(

-------

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮح ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

----

ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

----
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 ۰۸:۳۰ﺗﺎ
۱۲:۰۰

----

اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر

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

اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن

-------

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﺷﻨﺒﻪ

 ۰۸:۰۰ﺗﺎ  ۱۰:۰۰ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ

۳۰/۰۴/۱۳۹۹

----

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ارﺷﺎد ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۶:۳۰ﺗﺎ  ۱۸:۰۰ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ

۲۹/۰۴/۱۳۹۹

----

زﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹

----

 ۱۶:۳۰ﺗﺎ  ۱۸:۰۰ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده
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ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

دوﺷﻨﺒﻪ
۳۰/۰۴/۱۳۹۹

----

 ۱۰:۰۰ﺗﺎ  ۱۳:۰۰ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
 -۱۲ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

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

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹
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ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺎب

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ

ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی دوره ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم

----

ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر

 ۰۷:۳۰ﺗﺎ
۰۸:۳۰
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۰۸:۳۰ﺗﺎ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

۱۰:۳۰
 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

@

----

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ارزی ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺸﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺟﻬﺖ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ ﺑﺎ دﻋﻮت از

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺸﺎن

----

----

اﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت
روز
ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻘﺶ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۴:۳۰
 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۴:۳۰

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱

----

ﺗﺒﺎدل اﺧﺒﺎر

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱

----

ﺗﺒﺎدل اﺧﺒﺎر
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 ۱۴:۳۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱
دﻋﻮت از رﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش

----

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱
 ۱۰:۰۰ﺗﺎ  ۱۲:۰۰ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻃﻼﻋﺎت
در ﻣﻮﺿﻮع آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )دﺳﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه(

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

----

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱
 ۱۴:۰۰ﺗﺎ  ۱۶:۰۰ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ در ﻣﻮﺿﻮع آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )دﺳﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه(

----

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
۲۹/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۴:۳۰ﺗﺎ  ۱۵:۳۰اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﺎ

----

اﻃﻬﺮ )دﺳﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه(
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن

n
i
n
a
v
a
h
 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۴:۰۵

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱

----

ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻠﻪ )دﺳﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه(

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱

ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ  ،ﻫﻴﺎت ﻫﺎ و

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

۲۹/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۵ﺗﺎ ۱۴:۱۵

ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ :ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎدن ،ﻫﻴﺎت ﻣﻘﺮرات زداﻳﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﺪور

ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ،ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ  ،ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺷﻮراي

ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ  ،ﮐﺎرﮔﺮوه ) ﮐﻤﻴﺘﻪ ( ﺗﻌ ﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ )دﺳﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه(

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱

g
M

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

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

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
۳۱/۰۴/۱۳۹۹

----

 ۰۸:۰۰ﺗﺎ ۰۹:۳۰
 ۰۸:۰۰ﺗﺎ ۰۹:۳۰

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ )دﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه(
اﺻﻼﺣﯿﻪ ۲

@

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ )دﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه(

----

-------

اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱
 ۱۶:۳۰ﺗﺎ  ۱۸:۰۰ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﺎه
)دﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه(

----

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان
اﺻﻼﺣﯿﻪ ۱
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

۲۹/۰۴/۱۳۹۹

 ۱۴:۰۰ﺗﺎ ۱۶:۰۰

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

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

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه(

8

----

