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 انتخاب ناظرين درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذيل

 عنوان ردیف

1 
ستاد سـاماندهی  انتخاب دو نماینده از اعضاي کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در

) قـانون سـاماندهی و حمایـت از 3) مـاده (16(موضوع بنـد ( نگیو حمایت از مشاغل خا
 )22/2/1389مشاغل خانگی مصوب مورخ 

2 
هاي شوراي عالی اجراي سیاسـت انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان عضو در

) 44) قانون اجراي سیاستهاي کلـی اصـل(41) ماده(14(موضوع بند( ) قانون اساسی44کلی اصل(
 )8/11/1386وب قانون اساسی مص

3 
شـوراي  بـه عنـوان عضـو دردو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی انتخاب 

قـانون  63مـاده  "ب") بند 17(موضوع جزء ( عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 02/10/1391 جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب

 
 رديف

 شماره
شماره  عنوان ثبت

 چاپ
 شماره

 چاپ سابقه

1  71 
 در مورد:ومحاسباتوبودجهبرنامهکمیسیونگزارشرسیدگی به ادامه

ـال 1طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره( ـه س ـانون بودج  1399) ق
  کل کشور

79 72 

2  19 
 :گزارش کمیسیون فرهنگی

 شـده(اعاده الیحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
 نگهبان) شورا� از

- 20 

3  143 

 :گزارش كميسيون اقتصاد� در مورد
ها� پذيرفته شـده دوفوريتي افزايش سرمايه شركت اليحه

اوراق بهـادار يـا فرابـورس ايـران از طريـق و در بورس 
(دوفوريت اين اليحه در جلسه علني  ا سلب حق تقدمصرف سهام ب

 به تصويب رسيده است) ١٥/٥/١٣٩٩روز چهارشنبه مورخ 
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4 

با معرفی کمیسیونهاي برنامه، بودجـه و محاسـبات و بهداشـت و انتخاب دو نماینده 
) 38) مـاده (3(موضوع تبصره ( شوراي عالی بیمه سالمت کشوردرمان به عنوان ناظر در 

) قانون بیمـه همگـانی خـدمات درمـانی کشـور مصـوب 3) ماده(12قانون برنامه پنجم توسعه در اصالح بند (
3/8/1373( 

5 
شـوراي  معرفی کمیسیون تخصصی ذي ربط به عنوان ناظر در انتخاب دو نماینده با

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

6 

،تحقیقـات و فنـاوري و کمیسـیون کمیسـیون آموزشاعضـاي از  هدو نمایندانتخاب 
شوراي عالی آمـوزش و تربیـت فنـی، در  به عنوان ناظر (هر کدام یک نفر)اجتماعی 

 قانون نظام جامع آموزش و تربیـت فنـی ، حرفـه اي و مهـارتی) 6) ماده (10(موضوع بند ( حرفه اي و مهارتی

 )24/08/1396مصوب 

7 

و درمـان، اجتمـاعی و برنامـه و  هاي بهداشـتانتخاب سه نفر از اعضاي کمیسـیون
شـوراي عـالی سـالمت و عنوان نـاظر در به (هر کدام یک نفر) بودجه و محاسبات 

هاي توسعه کشور مصـوب ) قانون احکام دائمی برنامه7ماده ( ”ب“) بند 12(موضوع جزء ( امنیت غذایی
10/11/1395( 

 

ــالحيت ــه و ص ــي برنام ــا�  بررس ــين آق ــانيحس ــدرس خياب ــرا� م ــد�  ب                    تص
داخلـی آیین)204(مـاده(در اجـراي  اعتمـادو اخـذ رأ� صنعت، معدن و تجارت وزارت
 قرار دارد.  ٢٢/٥/١٣٩٩شنبه مورخ چهار روزدر دستور نیز شوراي اسالمی ) مجلس
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