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 ها کمیسیون شده تائید جلسات دستور

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
 کمیسیون

 اصلی/فرعی
 خاص هاي کمیسیون -الف

 مجلس داخلی نامه آیین کمیسیون -1
 شنبه سه

  )64جلسه(
1399/11/28 

 07:45 تا 06:30
 شماره نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت قانون به موادي الحاق و اصالح طرح به رسیدگی ادامه -1

 عمومی مباحث -2 ها پژوهش مرکز کارشناس و کننده بررسی کمیته رئیس حضور با 75 ثبت
 کمیسیون

---- 

 شنبه سه
  )65جلسه(

1399/11/28 
 کمیسیون به ارجاعی امور سایر و واصله هاي طرح اولویت تعیین براي کمیسیون رئیسه هیئت جلسه 13:15 تا 12:15

 دیگر مباحث و
---- 

 چهارشنبه
  )66جلسه(

1399/11/29 
 07:45 تا 06:30

 شماره نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت قانون به موادي الحاق و اصالح طرح به رسیدگی ادامه -1
 عمومی مباحث -2 ها پژوهش مرکز کارشناس و کننده بررسی کمیته رئیس حضور با 75 ثبت

 کمیسیون
---- 

 نود اصل کمیسیون -2
 یکشنبه

  )70جلسه(
1399/11/26 

 ---- کشور هاي زندان یکی از بازدید 17:00 تا 12:00

 دوشنبه
  )71جلسه(

1399/11/27 

 ---- جنین سقط و جمعیت باره در ربط ذي مسولین با کمیسیون اجتماعی و فرهنگی کمیته نشست 11:00 تا 09:00

 ---- جنین سقط و جمعیت باره در ربط ذي مسولین با کمیسیون اجتماعی و فرهنگی کمیته نشست 15:00 تا 13:30

 شنبه سه
  )72جلسه(

1399/11/28 

 شوراهایعالی برمصوبات اسالمی شوراي مجلس نظارت اعمال نحوه قانون' طرح/الیحه بررسی 16:30 تا 15:30
 نود اصل در 'کشور

 فرعی

 فرعی نود اصل در 'شغلی) (هدایاي نمایندگان رفتار بر نظارت قانون 3 ماده اصالح' طرح/الیحه بررسی 17:00 تا 16:30

 در ' اسالمی شوراي مجلس نظارتی ارجاعات به رسیدگی و پیگیري نحوه طرح' طرح/الیحه بررسی 17:30 تا 17:00
 نود اصل

 فرعی

 اجتماعی و فرهنگی کمیته
 شنبه
  )69جلسه(

1399/11/25 

 ---- مطروحه پرونده بررسی براي اسالمی آزاد دانشگاه مسولین با نشست 14:30 تا 13:30

 کاربردي علمی دانشگاه و بازنشستگی صندق کشور، استخدامی و اداري امور مسولین با نشست 15:30 تا 14:30
 مطروحه پرونده بررسی براي

---- 

 قضایی کمیته
 دوشنبه

  )71جلسه(
1399/11/27 

 قانون اجراي باره در کشور کل بازرسی سازمان قضایی معاون با کمیسیون قضایی کمیته نشست 15:00 تا 13:00
 حدنگار

---- 

  تلفیق کمیسیون -3
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

 اساسی قانون 44 اصل اجراي بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -4
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 یکشنبه
  )3550جلسه(
1399/11/26 

 18:00 تا 16:00
 وزارتخانه باحضور: )306 ثبت (شماره برق بخش گرتنظیم مستقل نهاد تأسیس¬ الیحه بررسی ادامه
 محاسبات، دیوان ، رقابت شوراي کشور، بودجه و برنامه سازمان ، نیرو دارایی، و اقتصادي امور هاي

  اسالمی شوراي مجلس مرکزپژوهشهاي خصوصی، بخش
---- 

 تخصصی هاي کمیسیون -ب
 فناوري و تحقیقات آموزش، کمیسیون -1

 یکشنبه
  )67جلسه(

1399/11/26 
 ---- دانشگاه آن عملکرد گزارش ارائه جهت اسالمی آزاد دانشگاه محترم مسئوالن با مشترك نشست 16:00 تا 14:00

 دوشنبه
  )68جلسه(

1399/11/27 

 ---- کمیسیون رئیسه هیات نشست 08:30 تا 08:00

 09:00 تا 08:30
 حسن محمد آقاي سواالت به پاسخگویی جهت اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر از دعوت
 و شهرضا محترم نماینده محمودي سمیه خانم و کمیجان و خنداب اراك، محترم نماینده آصفري
  دهاقان

---- 

 11:00 تا 09:00

 غالمرضا -1 آقایان: سواالت به پاسخگویی جهت فناوري و تحقیقات علوم، محترم وزیر از دعوت
-3 اصفهان محترم نماینده مقتدایی عباس-2 گلوگاه و نکا بهشهر، محترم نماینده اندراتی شریعتی
 ره)اقلید(دوفق محترم نماینده صالحی مسلم-4 ورزقان(دوفقره) و شیراز محترم نماینده قادري جعفر

  دهگالن و قروه محترم نماینده اوسطی پرویز-6 مهاباد(دوفقره) محترم نماینده زاده محمود جالل-5

---- 

 شنبه سه
  )69جلسه(

1399/11/28 

 ---- شناسی زیست آموزي دانش المپیاد ملی تیم اعضاي از تقدیر 14:30 تا 14:00
 ---- کمیسیون هاي کمیته عملکرد گزارش استماع 15:00 تا 14:30

 16:00 تا 15:00
 عملکرد خصوص در اسالمی شوراي مجلس داخلی نامه آئین 234 ماده اعمال تقاضاي به رسیدگی
 محترم مسئوالن حضور با (سمت) ها دانشگاه انسانی و اسالمی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان

 سازمان آن
---- 

  دارد اصالحیه اجتماعی کمیسیون -2
 یکشنبه

  )73جلسه(
1399/11/26 

 دستگاه حضور با بازنشستگی صندوقهاي بین بازنشسگی یا بیمه سوابق انتقال و نقل طرح بررسی 16:00 تا 14:00
 مربوطه هاي

 اصلی

 دوشنبه
  )74جلسه(

1399/11/27 

 12:00 تا 09:00

 -)1 محترم: نمایندگان سواالت به پاسخ منظور به اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر از دعوت
 آقاي جناب -)3 سوال)2( پور قاسم فاطمه خانم سرکار -)2 سوال) 3( ذاکر سلمان سید آقاي جناب

 محمودي سمیه خانم سرکار -)5 قاسمی شیوا خانم سرکار -)4 سوال)3( دلیگانی حاجی حسینعلی
 جناب -)8 سوال) 2( فر پژمان نصراله آقاي جناب -)7 خانقاه نظري غنی سید آقاي جناب -)6
 جناب -)11 خضریان علی آقاي جناب -)10 بشیري فرهاد آقاي جناب -)9 حسینی البرز سید قايآ

 آقاي جناب -)13 سوال) 2( پور حسین کمال آقاي جناب -)12 بیگلري پور حسن شهباز آقاي
 قاضی نژاد محمد پرویر آقاي جناب -)15 موسوي کاظم سید آقاي جناب -)14 درخشان عبدالناصر

 قادري جعفر آقاي ابجن -)16 محله

---- 

 16:00 تا 13:00

 منظور به اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر شریعتمداري دکتر آقاي جناب از دعوت
 علی آقاي جناب -)2 مطهري اردشیر آقاي جناب -)1 محترم: نمایندگان سواالت به پاسخگویی

 خانم سرکار -)5 میرزائی حسین آقاي جناب -)4 وحیدي محمد آقاي جناب -)3 خانی اصغر
 جناب -)8 موسوي علی سید آقاي جناب -)7 زاده یعقوب رضا آقاي جناب -)6 مقصودي فاطمه
 رحیمی بهزاد آقاي جناب -)10 زاهدي مهدي محمد آقاي جناب -)9 مولوي محمد سید آقاي

 يآقا جناب -)13 زهی حسین اسماعیل آقاي جناب -)12 ایزدخواه اله روح آقاي جناب -)11

---- 
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 حسن محمد آقاي جناب -)15 میبدي میرمحمدي جلیل سید آقاي جناب -)14 نادري احمد
 ایري عبدالجالل آقاي جناب -)16 آصفري

 شنبه سه
  )75جلسه(

1399/11/28 

 بانک وضعیت آخرین خصوص در گزارش ارائه منظور به سپه بانک محترم مدیرعامل از دعوت 15:00 تا 14:00
 شده. ادغام هاي بانک انسانی نیروي بکارگیري چگونگی و سپه بانک در شده ادغام هاي

---- 

 شوراي از شده (اعاده غیردولتی عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر طرح بررسی 16:00 تا 15:00
 مربوطه هاي دستگاه حضور با نگهبان)

 اصلی

 مشکالت و مسائل بررسی منظور به کشوري برجسته کارآفرینان و ایران کارآفرینان مجمع از دعوت 18:00 تا 16:00
 کارآفرینی حوزه

---- 

 خاص موارد
 دوشنبه

  )74جلسه(
1399/11/27 

 اصلی مربوطه هاي دستگاه حضور با دولت کارکنان استخدام ساماندهی طرح بررسی 12:00 تا 08:30

 اقتصادي کمیسیون -3

 یکشنبه
  )116جلسه(
1399/11/26 

 اسالمی جمهوري کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق قانون اصالح طرح کلیات بررسی )1 15:00 تا 14:00
 )365 ثبت -آن(اصلی بعدي الحاقات و اصالحات و ایران

---- 

 ثبت -پولشوئی)(اصلی با مبارزه قانون ریال(اصالح حوزه در حکمرانی ارتقاي طرح بررسی ادامه )2 16:00 تا 15:00
62( 

---- 

 16:30 تا 16:00

 -انزلی(اصلی صنعتی -تجاري آزاد منطقه محدوده توسعه الیحه خصوص در نهایی گیري¬راي )3
 ماده اصالح الیحه خصوص در نهایی گیري¬راي )4 نگهبان محترم شوراي از شده اعاده )40 ثبت

 وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباري بیمه قانون )8(
 )246 ثبت -نقلیه(اصلی

---- 

 دوشنبه
  )117جلسه(
1399/11/27 

 10:00 تا 08:00

 جواد الف) آقایان: سواالت به پاسخگویی جهت تجارت و معدن صنعت، محترم وزیر از دعوت )1
 سیدغنی پ) مهریز محترم نماینده صباغیان محمدرضا ب) مشهد محترم نماینده قدوسی کریمی
 ایران شمال ارمنی مسیحیان محترم نماینده شاوردیان آرا ت) خلخال محترم دهنماین خانقاه نظري

 جلیل چ) شیراز محترم نماینده فطرت پاك علیرضا ج) تهران محترم نماینده ایزدخواه اله روح ث)
 پورابراهیمی محمدرضا خ) اهواز محترم نماینده یوسفی مجتبی ح) آبادان محترم نماینده مختار
 کرمان محترم نماینده

---- 

 از تفحص و تحقیق خصوص در آباده محترم نماینده زارع رحیم آقاي جناب تقاضاي بررسی )3 11:00 تا 10:00
 داخلی) نامه آئین قانون )212( ماده به استناد تابعه(با شرکتهاي و دولتی بانکهاي عملکرد

---- 

 شنبه سه
  )118جلسه(
1399/11/28 

 عملیاتی میزان خصوص در گزارش ارائه منظور به محاسبات دیوان محترم ریاست با نشست )1 15:00 تا 13:30
 کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون و توسعه ششم برنامه احکام شدن

---- 

 صدور قانون ناقص اجراي خصوص در داخلی نامه¬آئین )234( ماده اعمال تقاضاي به رسیدگی )2 16:00 تا 15:00
 آن بعدي اصالحات و چک

---- 

 )212( ماده به استناد خصوصی(با بانکهاي عملکرد از تفحص و تحقیق هیأت اعضاي انتخاب )3 16:30 تا 16:00
 داخلی) نامه آئین قانون

---- 

 چهارشنبه
  )119جلسه(
1399/11/29 

 ---- لوایح و طرحها به رسیدگی نحوه و روز اخبار بررسی خصوص در کمیسیون رئیسه هیأت جلسه 13:00 تا 12:00

 سرمایه بازار
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 دوشنبه
  )117جلسه(
1399/11/27 

 ---- سرمایه بازار وضعیت آخرین بررسی جهت سرمایه بازار کارگروه جلسه )4 15:00 تا 13:00

 تعاون
 شنبه
  )120جلسه(
1399/11/25 

 ثبت -ایران(اصلی اسالمی جمهوري اقتصاد تعاونی بخش الیحه بررسی براي تعاون کارگروه جلسه 12:00 تا 09:00
87( 

---- 

 دوشنبه
  )117جلسه(
1399/11/27 

 -ایران(اصلی اسالمی جمهوري اقتصاد تعاونی بخش الیحه بررسی براي تعاون کارگروه جلسه )2 12:00 تا 08:00
 )87 ثبت

---- 

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4
 یکشنبه

  )89جلسه(
1399/11/26 

 ---- تحوالت و اخبار آخرین بر مروري 14:10 تا 14:00

 در شده انجام اقدامات و تدابیر عملکرد، بررسی منظور به خارجه امور محترم وزیر از دعوت 16:00 تا 14:10
 برجام به برجامی شرکاي بازگشت خصوص

---- 

 شنبه سه
  )91جلسه(

1399/11/28 

 افزاییهم و عملکرد نحوه بررسی خصوص در کمیسیون محترم رئیس نائب گزارش استماع 14:15 تا 14:00
  زمینی مجاز مرزهاي و هابازارچه در بانکی هايفعالیت

---- 

 و عملکردها بررسی خصوص در اقتصادي دیپلماسی کمیته محترم رئیس گزارش استماع 14:30 تا 14:15
 کشور دیپلماسی ارتقاي راهکارهاي

---- 

 16:00 تا 14:30

 میرمحمدي سیدجلیل -الف آقایان: سواالت به پاسخگویی منظور به اطالعات محترم وزیر از دعوت
 تهران، محترم نماینده ایزدخواه اهللا روح -ب نفر) 51 (مشترك میبد و تفت محترم نماینده میبدي
 شهریار، محترم نماینده وردي حق حسین -ج نفر) 46 (مشترك پردیس و اسالمشهر شمیرانات، ري،

 دهقانی اللهویردي -هـ ملکان محترم نماینده موسوي سیدعلی -د نفر) 45 (مشترك مالرد و قدس
 نفر) 15 (مشترك ورزقان محترم نماینده

---- 

 چهارشنبه
  )92جلسه(

1399/11/29 
 ---- کارگروهها روساي و کمیسیون رئیسه هیئت نشست 08:00 تا 06:30

 اقتصادي دیپلماسی
 دوشنبه

  )90جلسه(
1399/11/27 

 و ها وزارتخانه محترم مسئوالن حضور با کشور دیپلماسی ارتقاي راهکارهاي و عملکردها بررسی 17:00 تا 14:00
 ربط ذي دستگاههاي سایر

---- 

 مرز
 دوشنبه

  )90جلسه(
1399/11/27 

 حضور با زمینی مجاز مرزهاي و هابازارچه در بانکی هايفعالیت افزاییهم و عملکرد نحوه بررسی 10:30 تا 08:30
 پارسیان و ملی بانکهاي محترم عامل مدیران و مرکزي بانک محترم کل رئیس

---- 

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -5
 شنبه
  )81جلسه(

1399/11/25 
 کرمان) و اصفهان بلوچستان، و سیستان هاي استان تقسیم (بررسی کشوري تقسیمات کارگروه 12:00 تا 10:00

 ربط ذي اجرایی هاي دستگاه و پژوهشها مرکز نماینده باحضور
---- 
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 یکشنبه
  )77جلسه(

1399/11/26 

 ---- کشور تحوالت و داخلی اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 14:10 تا 14:00

 از شده اعاده - 164 ثبت (شماره ایران جمهوري ریاست انتخابات قانون از موادي اصالح طرح 16:00 تا 14:10
 نگهبان) شوراي

---- 

 17:00 تا 16:00
 اسالمی شوراهاي انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون از موادي اصالح طرح دوم شور بررسی
 هاي دستگاه و پژوهشها مرکز نماینده حضور با )160 ثبت (شماره شهرداران انتخاب و کشور

 ربط ذي اجرایی
---- 

 شنبه سه
  )79جلسه(

1399/11/28 

 ---- کشور تحوالت و داخلی اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 14:10 تا 14:00

 16:00 تا 14:10

 نماینده -میرزایی حسین -1 ( کشور وزیر حضور با مجلس محترم نمایندگان سواالت به رسیدگی
 نماینده -میرسلیم آقا مصطفی سید -3 ورزقان محترم نماینده -دهقانی اللهویردي -2 اصفهان محترم
 محمد -5 شمیرانات و ري تهران، محترم نماینده -خضریان علی -4 شمیرانات و ري تهران، محترم
 دهاقان و شهرضا محترم نماینده -محمودي سمیه -6 راور و کرمان محترم نماینده -زاهدي مهدي

 محترم نماینده -ایزدخواه اهللا روح -8 بهارستان و کریم رباط محترم نماینده -نوروزي حسن -7
 -نخعی مصطفی -10 اردکان محترم نماینده -اردکانی دشتی محمدرضا -9 شمیرانات و ري تهران،
 کامیاران و دره دیوان سنندج، محترم نماینده -فتحی محسن -11 سربیشه و نهبندان محترم نماینده

 محترم نماینده-موسوي لیع سید -13 فامنین و همدان محترم نماینده- فالحی حسین احمد -12
 محترم نماینده -فرشادان مهدي سید -15 بیضا و سپیدان محترم نماینده-علیزاده محسن-14 ملکان

 شمیرانات) و ري تهران، محترم نماینده-دهنوي محسن سید -16 کامیاران و دره دیوان سنندج،

---- 

 چهارشنبه
  )80جلسه(

1399/11/29 
 ---- تخصصی هاي کمیته رؤساي و کمیسیون رئیسه هیئت نشست 08:00 تا 07:00

 انرژي کمیسیون -6

 یکشنبه
  )56جلسه(

1399/11/26 

 اصلی  'کشور در )CNG( و سوخت عرضه و توزیع اجرایی الزامات' طرح بررسی 14:30 تا 13:30
 فرعی 'برق بخش گرتنظیم مستقل نهاد تأسیس' الیحه بررسی 15:00 تا 14:30

 درخصوص نفتی هاي فرآورده و نفت کمیته محترم رئیس زاده، حسین دکتر آقاي گزارش ارائه 16:00 تا 15:00
 جنوبی پارس گازي میدان وضعیت آخرین

---- 

 شنبه سه
  )57جلسه(

1399/11/28 

 از تعدادي توسط اسالمی شوراي مجلس داخلی نامه آیین قانون 234 ماده اعمال درخواست بررسی 14:30 تا 13:30
 نیرو وزارت عملکرد درخصوص محترم نمایندگان

---- 

 برنامه درخصوص نو هاي انرژي و اي هسته کمیته محترم رئیس مرادیان، دکتر آقاي گزارش ارائه 15:15 تا 14:30
 کمیته این هاي

---- 

 فرعی  'سوخت مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه قانون اصالح الیحه' بررسی 16:00 تا 15:15
 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7

 یکشنبه
  )96جلسه(

1399/11/26 

 فرعی محاسبات و بودجه و برنامه در 'سالمت خیرین از حمایت طرح' طرح/الیحه بررسی 14:30 تا 14:00

 و بودجه و برنامه در ' روستایی و استانی راهسازي هاي پروژه براي قیر تأمین' طرح/الیحه بررسی 15:00 تا 14:30
 محاسبات

 اصلی

 پیرامون نظر تبادل و بحث جهت اسالمی شوراي مجلس محترم ریاست با کمیسیون اعضاي نشست 16:00 تا 15:00
 کمیسیون وظایف به مربوط موضوعات برخی

---- 

 شنبه سه
  )97جلسه(

 16:00 تا 14:00
 و تحقیق انجام -1 جهت: اسالمی شوراي مجلس نمایندگان از اي عده درخواست به رسیدگی
 اجراي از دولت استنکاف موضوع بررسی -2 نجومی حقوقهاي پرداخت موضوع از تفحص

 و تحقیق انجام -3 مزایا و حقوق سامانه اندازي راه بر مبنی توسعه ششم برنامه قانون )29ماده(
---- 
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 1399 لغایت 1392 سال از جمهوري ریاست نهاد مالی عملکرد از تفحص 1399/11/28
 آمار و آمایش ریزي، برنامه کمیته

 یکشنبه
  )96جلسه(

1399/11/26 
 ---- 1399 سال در استانها بودجه توزیع چگونگی بررسی 14:00 تا 13:00

 درمان و بهداشت کمیسیون -8

 یکشنبه
  )71جلسه(

1399/11/26 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:35 تا 13:30

 دکتر آقاي جناب .1 سئواالت: به پاسخگوئی جهت پرورش و آموزش محترم وزیر از دعوت 14:00 تا 13:35
 شیراز محترم نماینده قادري جعفر آقاي جناب .2 میبد و تفت محترم نماینده میرمحمدي

---- 

 – اصلی ( ایران اسالمی جمهوري احمر هالل جمعیت اساسنامه قانون از موادي اصالح بررسی 15:00 تا 14:00
 ) 377 چاپ

---- 

 ---- )24 ماده – 248چاپ (فرعی ورزشکاران و ورزش از حمایت طرح بررسی 15:30 تا 15:00

 دوشنبه
  )72جلسه(

1399/11/27 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت 13:05 تا 13:00

 16:00 تا 13:05

 جناب .1 سئواالت: به پاسخگوئی جهت پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت محترم وزیر از دعوت
 .3 مهاباد محترم نماینده محمودزاده جالل آقاي جناب .2 شیراز محترم نماینده قادري جعفر آقاي

 ابهر محترم نماینده شجاعی حسن آقاي جناب .4 شیراز محترم نماینده عزیزي ابراهیم آقاي جناب
 نماینده سنگدوینی رمضانعلی آقاي جناب .6 قم محترم نماینده ذوالنوري مجتبی آقاي جناب .5

 مقتدائی عباس آقاي جناب .8 کرج محترم نماینده عسگري مهدي آقاي جناب .7 گرگان محترم
 آقاي جناب .10 تبریز محترم نماینده بیگی رضا علی احمد آقاي جناب .9 اصفهان محترم نماینده

 دشستان محترم نماینده رضائی ابراهیم آقاي جناب .11 تهران محترم نماینده خواه یزدي علی سید
 محترم نماینده آزاد الهام سرکارخانم .13 نیشابور محترم نماینده چنارانی هاجر خانم سرکار .12

 هنمایند مرادیان کیوان آقاي جناب .15 پاکدشت محترم نماینده بشیري فرهاد آقاي جناب .14 نائین
 آقاي جناب .17 ورزقان محترم نماینده دهقانی الهویردي آقاي جناب .16 شهر قائم محترم

 جناب .19 نقده محترم نماینده زنجانی علی آقاي جناب .18 یزد محترم نماینده جوکار محمدصالح
  بافق محترم نماینده صباغیان محمدرضا آقاي

---- 

 غذا و دارو کمیته
 یکشنبه

  )71جلسه(
1399/11/26 

 و دارو جامع طرح نویس پیش .2 کشور در سرم واردات و تولید وضعیت آخرین .1 بررسی: ادامه 17:30 تا 15:30
  غذا

---- 

 لوایح و طرحها کمیته
 دوشنبه

  )72جلسه(
1399/11/27 

 ---- روانی اختالالت به مبتال افراد حقوق از حمایت الیحه 12:00 تا 10:00

 معادن و صنایع کمیسیون -9
 یکشنبه

  )102جلسه(
1399/11/26 

 ----  واصله اطالعات و اخبار بررسی 14:15 تا 14:00

 از دعوت با )178 ثبت شماره - اصلی ( سبک خودروي صنعت و بازار تحول طرح بررسی ادامه 16:00 تا 14:15
 ایران اتاق و پژوهشها مرکز کارشناسان ذیربط، اجرایی مسئولین

---- 

 ---- مربوط معاونین و عامل مدیر گزارش استماع و سایپا صنعتی گروه از کمیسیون اعضاي بازدید 13:00 تا 09:00 دوشنبه
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  )103جلسه(
1399/11/27 
 شنبه سه

  )104جلسه(
1399/11/28 

 مسئولین از دعوت با )178 - اصلی سبک( خودروي صنعت و بازار تحول طرح بررسی ادامه 16:00 تا 14:00
 ایران اتاق و پژوهشها مرکز کارشناسان ذیربط، اجرایی

---- 

 ---- کمیسیون رئیسه هیات جلسه 16:30 تا 16:00
 عمران کمیسیون -10

 یکشنبه
  )87جلسه(

1399/11/26 
 اصلی  'خصوصی -عمومی مشارکت الیحه' بررسی ادامه 16:00 تا 14:00

 دوشنبه
  )88جلسه(

1399/11/27 
 نامه آئین 212 ماده اجراي در شیراز -اصفهان آزادراه تفحص و تحقیق انجام درخواست بررسی 16:00 تا 14:00

 شهرسازي و راه و دفاع محترم وزراي از دعوت با اسالمی شوراي مجلس داخلی
---- 

 شنبه سه
  )89جلسه(

1399/11/28 

 ----  کمیسیون رئیسه هیات جلسه 08:00 تا 07:00

 عرضه بررسی موضوع با دارایی و اقتصادي امور و تجارت و معدن صنعت، محترم وزراي از دعوت 16:00 تا 14:00
 آن قیمت و ساختمانی مصالح توزیع و

---- 

 مهندسی و اجرایی فنی، هاي نظام
 دوشنبه

  )88جلسه(
1399/11/27 

 ---- خصوصی - عمومی مشارکت الیحه بررسی ادامه 10:00 تا 08:00

 ---- ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون اصالح بررسی 12:00 تا 10:00

 فرهنگی کمیسیون -11
 یکشنبه

  )74جلسه(
1399/11/26 

 ----  فرهنگی اخبار بررسی 14:00 تا 13:30

 ----  صادق صبح تصویرسازان موسسه عملکرد گزارش استماع 15:30 تا 14:00

 دوشنبه
  )75جلسه(

1399/11/27 
 ---- شد خواهد اعالم متعاقباً 15:30 تا 14:00

 شنبه سه
  )76جلسه(

1399/11/28 

 ----  فرهنگی اخبار بررسی 14:00 تا 13:30

 ----  ها کمیته و کمیسیون با مرتبط موضوعات پیرامون نظر تبادل و بحث 15:30 تا 14:00

 حقوقی و قضائی کمیسیون -12

 یکشنبه
  )43جلسه(

1399/11/26 

 اصلی )182 ثبت -صنعتی(اصلی مالکیت از حمایت طرح بررسی ادامه 15:00 تا 13:30

 15:30 تا 15:00
 مورد در داخلی نامه آیین قانون )234ماده( اعمال درخصوص نمایندگان از جمعی تقاضاي بررسی
 مجلس داخلی نامه آیین قانون 204 ماده 2 تبصره و اساسی قانون 135 اصل نقض اعالمی موارد

 اسالمی شوراي
---- 

 مورد در داخلی نامه آیین قانون )234ماده( اعمال درخصوص نمایندگان از جمعی تقاضاي بررسی 16:00 تا 15:30
 اساسی قانون 126 و 77 اصول نقض اعالمی موارد

---- 

 شوراي از دهش (اعاده )27 ثبت -غیرمنقول(اصلی اموال معامالت رسمی ثبت به الزام طرح بررسی 17:00 تا 13:30 شنبه سه
 نگهبان)

 اصلی

@M
gh
ava
nin



9 

  )45جلسه(
1399/11/28 

 شناسی جرم و جزا حقوق کارگروه
 دوشنبه

  )44جلسه(
1399/11/27 

 ثبت -اسالمی(اصلی مجازات قانون پنجم کتاب )711( تا )705( مواد اصالح طرح بررسی ادامه 12:00 تا 08:00
220( 

---- 

 الملل بین و عمومی حقوق کارگروه
 دوشنبه

  )44جلسه(
1399/11/27 

 ---- )342 ثبت -(اصلی اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون اصالح طرح بررسی ادامه 17:00 تا 13:30

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون -13
 شنبه
  )85جلسه(

1399/11/25 
 11:00 تا 09:00

 استاندار ایشان، استانی محترم مدیران و معاونین نیرو، و کشاورزي جهاد محترم وزراي از دعوت
 این سفر در شده اتخاذ تصمیمات پیگیري بمنظور استانی محترم مدیران سایر و هرمزگان محترم

 سیریک) و جاسک بشاگرد، رودان، میناب، هرمزگان(شهرستانهاي استان به کمیسیون
---- 

 یکشنبه
  )86جلسه(

1399/11/26 

 15:00 تا 13:00
 اصالح طرح کلیات بررسی -2 )375 ثبت – (اصلی پاك هواي ونقان اصالح طرح بررسی -1

 بعدي الحاقات و اصالحات و 31/3/1379 مصوب هاي باغ و اراضی کاربري حفظ قانون از موادي
  )352 - (اصلی آن

---- 

 در سازمان عملکرد گزارش ارائه جهت ایشان معاونین و اراضی امور سازمان محترم رئیس از دعوت 17:00 تا 15:00
 کمیسیون این مسئولیتهاي و وظایف حوزه

---- 

 شنبه سه
  )87جلسه(

1399/11/28 

 15:00 تا 13:00

 ابراهیم آقاي جناب -1 محترم: نمایندگان سواالت به پاسخگویی جهت نیرو محترم وزیر از دعوت
 نماینده قندعلی ورناصري علیرضا آقاي جناب -2 رامشیر و رامهرمز شریف مردم نماینده متینیان
 بدري صدیف آقاي جناب -3 سئوال) (دو اندیکا و هفتگل اللی، سلیمان، مسجد شریف مردم

 شریف مردم نماینده نوروزي ا... رحمت آقاي جناب -4 سرعین و نمین و نیر اردبیل محترم نماینده
 حسن محمد آقاي جناب -6 شوش شریف مردم نماینده عمیر کعب محمد آقاي جناب -5 آباد علی

 مردم نماینده محمودي سمیه خانم سرکار -7 خنداب و کمیجان اراك، شریف مردم نماینده آصفري
 شاهین شریف مردم نماینده دلیگانی حاجی حسینعلی آقاي جناب -8 دهاقان و شهرضا شریف
 قصرقند، کنارك، چابهار، محترم نماینده سعیدي الدین معین آقاي جناب -9 برخوار و میمه شهر،
 جناب -11 مهاباد محترم نماینده محمودزاده جالل آقاي جناب -10 شهر نیک مرکزي بخش و شهر
 مولوي محمد سید آقاي جناب -12 پارسیان و بستک لنگه، بندر محترم نماینده جباري احمد آقاي

 آبادان محترم نماینده

---- 

 در سازمان عملکرد گزارش ارائه جهت ایشان معاونین و صنفی امور سازمان محترم رئیس از دعوت 17:00 تا 15:00
 کمیسیون این مسئولیتهاي و وظایف حوزه

---- 

 زیست محیط کمیته
 چهارشنبه

  )88جلسه(
1399/11/29 

 ---- ذیربط اجرائی مسئولین از دعوت با نطنز معادن محیطی زیست مشکالت بررسی 15:00 تا 13:00

 ---- ذیربط دستگاههاي مدیران و مسئولین از دعوت با افغانستان کمالخان سد آبگیري اثرات بررسی 17:00 تا 15:00

 
  جلسات دستور اصالحات
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 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
 نقش

 کمیسیون
 اجتماعی کمیسیون

 دوشنبه
  )74جلسه(

1399/11/27 

 12:00 تا 09:00

  1 اصالحیه
 به پاسخ منظور به اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر شریعتمداري دکتر آقاي جناب از دعوت

 قاسم فاطمه خانم سرکار -)2 سوال) 3( ذاکر سلمان سید آقاي جناب -)1 محترم: نمایندگان سواالت
 پور قاسمی شیوا خانم سرکار -)4 سوال)3( دلیگانی حاجی حسینعلی آقاي جناب -)3 سوال)2( پور

 نصراله آقاي جناب -)7 خانقاه نظري غنی سید آقاي جناب -)6 محمودي سمیه خانم سرکار -)5
 جناب -)10 بشیري فرهاد آقاي جناب -)9 حسینی البرز سید آقاي جناب -)8 سوال) 2( فر پژمان
 پور حسین کمال آقاي جناب -)12 بیگلري پور حسن شهباز آقاي جناب -)11 خضریان علی آقاي

 جناب -)15 موسوي ظمکا سید آقاي جناب -)14 درخشان عبدالناصر آقاي جناب -)13 سوال) 2(
 دستور) عنوان (ویرایش محله قاضی نژاد محمد پرویر آقاي

---- 

 16:00 تا 13:00

  1 اصالحیه
 منظور به اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر شریعتمداري دکتر آقاي جناب از دعوت

 جناب -)2 سوال) 2( خانی اصغر علی آقاي جناب -)1 محترم: نمایندگان سواالت به پاسخگویی
 جناب -)5 مقصودي فاطمه خانم سرکار -)4 میرزائی حسین آقاي جناب -)3 وحیدي محمد آقاي
 -)8 مولوي محمد سید آقاي جناب -)7 موسوي علی سید آقاي جناب -)6 زاده رضا یعقوب آقاي

 ایزدخواه اله روح آقاي جناب -)10 رحیمی بهزاد آقاي جناب -)9 زاهدي مهدي محمد آقاي جناب
 جلیل سید آقاي جناب -)13 نادري احمد آقاي جناب -)12 زهی حسین اسماعیل آقاي جناب -)11

 عبدالجالل آقاي جناب -)15 سوال)2( آصفري حسن محمد آقاي جناب -)14 میبدي میرمحمدي
 دستور) عنوان (ویرایش سوال) 2( ایري

---- 

 16:00 تا 13:00

  1 اصالحیه
 منظور به اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر شریعتمداري دکتر آقاي جناب از دعوت

 جناب -)2 سوال) 2( خانی اصغر علی آقاي جناب -)1 محترم: نمایندگان سواالت به پاسخگویی
 جناب -)5 مقصودي فاطمه خانم سرکار -)4 میرزائی حسین آقاي جناب -)3 وحیدي محمد آقاي
 -)8 مولوي محمد سید آقاي جناب -)7 موسوي علی سید آقاي جناب -)6 زاده رضا یعقوب آقاي

 ایزدخواه اله روح آقاي جناب -)10 رحیمی بهزاد آقاي جناب -)9 زاهدي مهدي محمد آقاي جناب
 جلیل سید آقاي جناب -)13 نادري احمد آقاي جناب -)12 زهی حسین اسماعیل آقاي جناب -)11

 عبدالجالل آقاي جناب -)15 سوال)2( آصفري حسن محمد آقاي جناب -)14 میبدي میرمحمدي
 دستور) عنوان (ویرایش سوال) 2( ایري

---- 

 درمان و بهداشت کمیسیون
 یکشنبه

  )71جلسه(
1399/11/26 

 14:00 تا 13:35
  1 اصالحیه
 دکتر آقاي جناب .1 سئواالت: به پاسخگوئی جهت پرورش و آموزش محترم وزیر از دعوت

 شیراز محترم نماینده قادري جعفر آقاي جناب .2 میبد و تفت محترم نماینده میرمحمدي
---- 

 دوشنبه
  )72جلسه(

1399/11/27 
 16:00 تا 13:05

  1 اصالحیه
 جناب .1 سئواالت: به پاسخگوئی جهت پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت محترم وزیر از دعوت
 .3 مهاباد محترم نماینده محمودزاده جالل آقاي جناب .2 شیراز محترم نماینده قادري جعفر آقاي

 .5 ابهر محترم نماینده شجاعی حسن آقاي جناب .4 شیراز محترم نماینده عزیزي ابراهیم آقاي جناب
 محترم نماینده سنگدوینی رمضانعلی آقاي جناب .6 قم محترم نماینده ذوالنوري مجتبی آقاي جناب
 نماینده مقتدائی عباس آقاي جناب .8 کرج محترم نماینده عسگري مهدي آقاي جناب .7 گرگان

---- 
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 علی سید آقاي جناب .10 تبریز محترم نماینده بیگی رضا علی احمد آقاي جناب .9 اصفهان محترم
 سرکار .12 دشستان محترم نماینده رضائی ابراهیم آقاي جناب .11 تهران محترم نماینده خواه یزدي
 جناب .14 نائین محترم نماینده آزاد الهام سرکارخانم .13 نیشابور محترم نماینده چنارانی هاجر خانم
 شهر قائم محترم هنمایند مرادیان کیوان آقاي جناب .15 پاکدشت محترم نماینده بشیري فرهاد آقاي

 نماینده جوکار محمدصالح آقاي جناب .17 ورزقان محترم نماینده دهقانی الهویردي آقاي جناب .16
 صباغیان محمدرضا آقاي جناب .19 نقده محترم نماینده زنجانی علی آقاي جناب .18 یزد محترم
  بافق محترم نماینده

 

@M
gh
ava
nin


