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 ناظرين درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذيل انتخاب

 عنوان ردیف

1 
ــاظر  ــوان ن ــه عن ــدگان ب ــر از نماین ــات درانتخــاب دو نف ــارت هی ــافرتهاي  نظ ــر مس ب

کارکنان خارجی بر مسافرتهاي  نظارت) قانون 1) ماده(5بند ( (موضوعدولتن کارکناخارجی
 )20/6/1373مصوبدولت 

2 
هیات اعضاي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان نـاظر در  انتخاب یک نفر از

) اساسـنامه موسسـه 7(موضوع تبصره ماده(امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 )8/10/1370آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب 

3 
و سیماي شوراي نظارت بر سازمان صدا در  عضوبه عنوان انتخاب دو نفر از نمایندگان 

قـانون اساسـی  )175قانون نحوه اجراي اصل() 1ماده() 3بند( موضوع(جمهوري اسالمی ایران 
 )1/7/1369مصوب در بخش نظارت 

) 10)مـاده(5(موضـوع بنـد ( کمیسیون احـزاب انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در 4
   ) 8/8/1395قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه هاي سیاسی مصوب 

شـوراي در  انتخاب یک نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر 5
 ) 22/8/1390) قانون اصالح قانون معادن مصوب 10) ماده (6(موضوع تبصره (عالی معادن 

6 
عـالی شوراي به عنوان ناظردر  ذي ربطانتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی 

) قانون عضـویت و لغـو عضـویت نماینـدگان 1ماده( ”الف“) بند 8(موضوع جزء (کشور صنایع دریایی 
 ) 15/6/1393مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 
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7 
شـوراي عـالی در دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذي ربط به عنوان ناظرانتخاب 

) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شوراي 1ماده( ”ب“) بند 5زء (ج(موضوع  استاندارد
 )15/6/1393اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 

8 
شوراي عالی انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذي ربط به عنوان نـاظر در 

) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلـس 1ماده( ”الف“ ) بند1(موضوع جزء ( فناوري اطالعات
 )15/6/1393شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 

به عنـوان کمیسیونهاي اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات با معرفی دو نماینده انتخاب  9
 ) 8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 74ماده ( ( موضوع ناظر در شوراي حقوق و دستمزد

10 
شوراي عالی به عنوان نـاظر در  ذي ربطانتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی 

) قـانون عضـویت و لغـو عضـویت 1مـاده( ”الـف“) بنـد 4(موضوع جزء ( میراث فرهنگی و گردشگري
 )15/6/1393اي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراه

11 
ستاد امر بـه معـروف و به عنوان ناظر در  فرهنگی کمیسیونبا معرفی دو نماینده انتخاب 

 ) 23/1/1394)قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 19) ماده(8( موضوع بند (نهی از منکر 

12 
شوراي عالی ه با معرفی کمیسیون تخصصی ذي ربط به عنوان نـاظر در انتخاب یک نمایند

) قانون عضویت و لغو عضـویت نماینـدگان مجلـس 1ماده( ”الف“) بند 2(موضوع جزء ( فضایی
 )15/6/1393شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 

13 
شوراي عـالی ون تخصصی ذي ربط به عنوان نـاظر در انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسی

) قانون عضـویت و لغـو عضـویت نماینـدگان 1ماده( ”ب“) بند 3موضوع جزء ((بورس و اوراق بهادار
 )15/6/1393مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 

14 

بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجـه و  انتخاب سه نماینده از اعضاء کمیسیونهاي
 ”ب“) بنـد3(موضوع جـزء ( شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعیمحاسبات به عنوان ناظر در 

) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شوراها، 1ماده(
 )15/6/1393مجامع و سایر هیأتها مصوب 

15 
شوراي توسعه مدیریت و  انتخاب یک نماینده از اعضاء کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در

 )8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 116ماده ( "الف") بند 5(موضوع جزء ( سرمایه انسانی

16 
هیـأت به عنوان عضو در  صنایع و معادنو کمیسیون اقتصادي  دو نماینده با معرفیانتخاب 

 )57) مـاده (3تبصـره (موضـوع (قررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کـار م
 )01/02/1394مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

17 
بـه  و فنـاوري تحقیقـات ،کمیسـیونهاي اجتمـاعی و آمـوزش از اعضايدو نماینده انتخاب 

) قانون گزینش معلمان و کارکنان آمـوزش 4) ماده(4وضوع بند(م ( هیأت عالی گزینشدر  نوان ناظرع
 )14/6/1374و پرورش مصوب 
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18 
در  یک نفر از نمایندگان با اولویت آشنایی بـا بانکـداري اسـالمی بـه عنـوان نـاظرانتخاب 

 )21/12/1395) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 16ماده (موضوع ( شوراي فقهی

19 
ها و بنگاههـاي دولتـی بـه هیأت واگذاري فعالیتدر عنوان ناظر به  نماینده انتخاب دو

 )8/11/1386قانون اساسی مصوب  44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 39) ماده(5(موضوع بند( بخش غیردولتی

20 
 شـوراي اقتصـاد به عنوان نـاظر ذي ربطدو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی انتخاب 

قانون عضویت و لغو عضویت نماینـدگان مجلـس شـوراي اسـالمی در برخـی از  )1ماده( ”ب“) بند 2(جزء (
 )15/6/1393شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 

21 
سـتاد سـاماندهی و  بـه عنـوان نـاظر در از اعضاي کمیسیون اجتماعینماینده دو انتخاب 

ماندهی و حمایـت از مشـاغل خـانگی ) قانون سا3) ماده (16(موضوع بند ( حمایت از مشاغل خانگی
 )22/2/1389مصوب مورخ 

22 
هاي کلـی شوراي عالی اجراي سیاسـت سه نفر از نمایندگان به عنوان عضو درانتخاب 
) قـانون 44) قـانون اجـراي سیاسـتهاي کلـی اصـل(41) ماده(14(موضوع بند( ) قانون اساسی44اصل(

 )8/11/1386اساسی مصوب 

23 
شـوراي عـالی  به عنـوان عضـو درمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی دو نفر از نانتخاب 

قـانون جـامع  63مـاده  "ب") بنـد 17(موضـوع جـزء ( ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شـهادت
 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 02/10/1391 خدمات رسانی به ایثارگران مصوب

24 
بـه  حاسبات و بهداشت و درمانهاي برنامه، بودجه و مدو نماینده با معرفی کمیسیونانتخاب 

) قانون برنامه پنجم 38) ماده (3موضوع تبصره (( شوراي عالی بیمه سالمت کشوردر  عنوان ناظر
 )3/8/1373) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3) ماده(12توسعه در اصالح بند (

25 
شوراي عـالی  نـاظر در به عنوان ذي ربطانتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی 

) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در 1ماده( ”ب“) بند 1(موضوع جزء ( بیمه
 )15/6/1393برخی از شوراهاي عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 

26 
 کمیسیون آموزش،تحقیقات و فنـاوري و کمیسـیون اجتمـاعیاعضاي از  هدو نمایندانتخاب 

 شوراي عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه اي و مهارتیدر  به عنوان ناظر (هر کدام یک نفر)
 قــــانون نظــــام جــــامع آمــــوزش و تربیــــت فنــــی ، حرفــــه اي و مهــــارتی) 6) مــــاده (10موضــــوع بنــــد ((

 )24/08/1396مصوب 

27 
و  هاي بهداشت و درمان، اجتمـاعی و برنامـه و بودجـهانتخاب سه نفر از اعضاي کمیسیون

 شوراي عالی سـالمت و امنیـت غـذاییعنوان ناظر در محاسبات (هر کدام یک نفر) به 
 )10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب ) قانون احکام دائمی برنامه7ماده ( ”ب“) بند 12(موضوع جزء (

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

 ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)40(در اجراي ماده( جمعیت و خانواده
ـاي  اي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در مـوردبررسی تقاضاي عده .2 ـیون فض ـکیل کمیس تش

 ) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی)40(در اجراي ماده( مجازي
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