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 امع و شوراها مطابق فهرست ذيلانتخاب ناظرين درمج

 عنوان ردیف

1 
به عنوان نـاظر یک نفر از اعضاي کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري انتخاب 

) قـانون سـنجش و پـذیرش 2بند (ح) ماده ((شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در
 )10/6/1392دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 

2 
در  ز اعضـاي کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات بـه عنـوان نـاظردو نفـر اانتخاب 
) قـانون اصـالح الیحـه قـانونی 4) مـاده (1تبصره ((آموزش و پرورش عالیشوراي

 )29/7/1381راجع به تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش مصوب 

3 
در  دو نفـر از اعضـاي کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات بـه عنـوان نـاظرانتخاب 
) قانون اهداف، وظایف و تشکیالت 3ماده (( م، تحقیقات و فناوريعلوعالیشوراي

 )18/5/1383وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب 

4 

 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري به عنوان ناظر در از اعضايانتخاب دونفر 
شوراي سنجش و پـذیرش دانشـجو در دوره هـاي تحصـیالت تکمیلـی در 

) قــانون ســنجش و پــذیرش دانشــجو در دوره هــاي 2ده () مـا7بنــد (( دانشــگاه هــا
 )18/12/1394تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 

5 

شـوراي اسـالمی بـه پیشـنهاد کمیسـیون  نفـر از نماینـدگان مجلـس انتخاب دو
و  ختالفامرکـزي حـل هیـأتامورداخلی کشور و شـوراها بـه عنـوان عضـو 

قانون اصالح موادي از قـانون  89)ماده 1(موضوع بند ( شوراهاشکایاتبه رسیدگی 
وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب تشکیالت، 

20/4/1396( 

 
 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه
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 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد:

  مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم)54طرح دوفوریتی طرح اصالح ماده (
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6 

 بـه و درمـان بهداشـت کمیسیون انتخاب سه نفر از اعضاء کادر پزشکی با معرفی
 نتخابات هیات مدیره نظـام پزشـکیهیات مرکزي نظارت بر اعضـو در  عنوان

) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب 19ماده ( "د"بند (موضوع 
25/1/1383( 

7 

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شوراي  یک نفر از اعضايانتخاب 
شــوراي سیاســتگذاري، برنامــه ریــزي و نظــارت عضــو بــه عنــوان  اســالمی
قـانون تأسـیس و اداره مـدارس و ) 4) مـاده (1بنـد ( "چ"زء (موضوع جمرکزي

 )14/09/1395مصوب  مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

8 
انتخاب یک نفر از اعضاي کمیسیون عمران مجلـس شـوراي اسـالمی بـه عنـوان 

 )3)الحاقی مـاده (9(موضوع بند(شورایعالی شهرسازي و معماري ایرانناظر در 
 )17/1/1376لی شهرسازي و معماري ایران مصوب قانون تاسیس شوراي عا

9 

انتخاب یک نفر از اعضاي کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی و یک نفـر از 
اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شـوراي اسـالمی بـه عنـوان نـاظر در 

) قانون ایمنی زیستی جمهـوري اسـالمی 3(موضوع ماده ( شوراي ملی ایمنی زیستی
 )7/5/1388ایران مصوب 

10 

انتخاب یک نفر از کمیسیون بهداشت و درمان و یک نفـر از کمیسـیون برنامـه و 
هیات امناي صرفه جویی ارزي در معالجه بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در 

جـویی ارزي در معالجـه بیمـاران ) قانون هیات امنـاي صـرفه 6(موضوع ماده (بیماران
 ) 21/9/1378مصوب 

11 
درمــان بـه عنـوان نــاظر در  وبهداشـت  کمیسـیوناز اعضــاي نفـر انتخـاب یـک

 سـازمان نظـام ) قـانون ایجـاد5مـاده ( "ب"(موضوع بنـد پرستارينظام  شورایعالی
 )11/9/1380پرستاري جمهوري اسالمی ایران مصوب 

12 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی بـه عضاي اانتخاب دو نفر از 

) قـانون 1(موضوع مـاده (ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانیاتعنوان ناظر در 
 )15/6/1385جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 
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13 
ــر از اعضــاء کمیســیونانتخــاب  ــان بهداشــت دونف ــه و درم ــوان ب ــاظر عن در  ن

) قـانون سـازمان نظـام پزشـکی 8مـاده ( "ب"بنـد (موضوع  پزشکیمنظاشورایعالی
 )25/1/1383جمهوري اسالمی ایران مصوب 

14 
یک نفر از اعضاي کمیسیون کشـاورزي، آب و منـابع طبیعـی بـه عنـوان انتخاب 

) قانون تشکیل وزارت جهـاد کشـاورزي 10ماده ((موضوع شوراي عالی آب در ناظر
 )06/10/1379مصوب 

15 
بـه عنـوان دو نفر از اعضاي کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسـالمی خاب انت

مـاده  "ژ"بند (موضوع هیأت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشورعضو ناظر در 
 )12/6/1392) قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب 37(

16 

 شورايدرانتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر
) قانون عضویت و لغو عضویت 1ماده( ”الف“) بند 3(موضوع جزء (عالی انرژي 

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر 
 )15/6/1393هیأتها مصوب 

17 

در یک نماینده با معرفـی کمیسـیون تخصصـی ذیـربط بـه عنـوان نـاظر انتخاب 
) قـانون 1مـاده( ”الـف“) بند 5جزء ((موضوع  زیستشوراي عالی حفاظت محیط 

عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، 
 )15/6/1393شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 

 

 موارد ذيل نيز در دستور هفته جار� قرار دارد:
تشـکیل کمیسـیون  در مـورداي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی بررسی تقاضاي عده .1

) آیین نامه 40(در اجراي ماده( ) قانون اساسی44جهش تولید و نظارت بر اجراي اصل( ویژه

 داخلی مجلس شوراي اسالمی)

تشـکیل کمیسـیون  اي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در مـوردبررسی تقاضاي عده .2
 لی مجلس شوراي اسالمی)) آیین نامه داخ40(در اجراي ماده( جمعیت و خانواده ویژه
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