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 دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
کمیسیون 
 اصلی/فرعی

 کمیسیون هاي خاص -الف

 ی مجلسآیین نامه داخل کمیسیون -1

 سه شنبه
 ) 69جلسه(

1400/01/17 
با  75ادامه بررسی طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ثبت  -1 07:45تا  06:30

 سایر مباحث کمیسیون حسب مورد -2حضور رئیس کمیته بررسی کننده و مرکز پژوهش ها 
---- 

 چهارشنبه
 ) 70جلسه(

1400/01/18 
با  75ادامه بررسی طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ثبت  -1 07:45تا  06:30

 سایر مباحث کمیسیون حسب مورد -2حضور رئیس کمیته بررسی کننده و مرکز پژوهش ها 
---- 

 اصل نود کمیسیون -2

 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 تلفیق  کمیسیون -3

 فتگی ارائه نشده است.برنامه ه

 قانون اساسی 44ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجراي اصل  کمیسیون -4

 یکشنبه
 ) 3551جلسه(
1400/01/15 

 18:00تا  16:00

) باحضور: وزارت 145ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهاي کسب و کار (شماره ثبت 
ن و تجارت ، جهاد کشاورزي، سازمان محیط زیست، خانه هاي اموراقتصادي و دارایی، صنعت،معد

، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ،اتاق ایران، اتاق اصناف ، دیوان محاسبات کشور و 
 مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی 

---- 

 دوشنبه
 ) 3552جلسه(
1400/01/16 

 10:00تا  08:00
هاي کسب باحضور: وزارتخانه هاي ارزیابی عملکرد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز

امور اقتصادي و دارایی، صنعت معدن و تجارت، دیوان محاسبات، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق 
 اصناف، مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی

---- 

 سه شنبه
 ) 3553جلسه(
1400/01/17 

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

 کمیسیون هاي تخصصی -ب

 آموزش، تحقیقات و فناوري کمیسیون -1

 یکشنبه
 ) 71جلسه(

1400/01/15 

 ---- تبیین برنامه ها و اهداف کمیسیون در سال جدید 14:00تا  13:30

بررسی تقاضاي تحقیق و تفحص تعداي از نمایندگان محترم از عملکرد سازمان سنجش آموزش  16:00تا  14:00
 مانکشور با حضور رئیس محترم آن ساز

---- 

 سه شنبه
 ) 72جلسه(

1400/01/17 

 ---- نشست هیات رئیسه کمیسیون 14:00تا  13:30

) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت 4بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده( 15:00تا  14:00
 تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 اصلی

 اصلی ح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمیبررسی طر 16:00تا  15:00
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 کارگروه فرهنگ و تربیت اسالمی

 یکشنبه
 ) 71جلسه(

1400/01/15 
 18:00تا  16:00

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

 آن سازمان
---- 

 اجتماعی کمیسیون -2

 یکشنبه
 ) 76جلسه(

1400/01/15 

 ---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار 14:15تا  14:00

 ---- 1399بررسی عملکرد کمیسیون اجتماعی و کمیته هاي تخصصی در سال  15:00تا  14:15

 ---- 1400ولویت هاي کاري کمیسیون اجتماعی در سال تعیین اهداف و ا 16:00تا  15:00

 سه شنبه
 ) 77جلسه(

1400/01/17 

 ---- قرائت قرآن کریم و استماع اخبار 14:15تا  14:00

با حضور  'طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشسگی بین صندوقهاي بازنشستگی'ادامه بررسی  16:00تا  14:15
 دستگاه هاي مربوطه

 اصلی

 داري و استخدامیا

 دوشنبه
 ) 78جلسه(

1400/01/16 
طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و 'جلسه کمیته اداري و استخدامی در خصوص ادامه بررسی  16:00تا  14:00

  'بخش عمومی غیردولتی
 اصلی

 ساماندهی سازمان هاي مردم نهاد (خیریه ها و انجمن ها)
 دوشنبه

 ) 78جلسه(
1400/01/16 

جلسه کمیته ساماندهی سازمان هاي مردم نهاد با حضور مسئولین دستگاه هاي مربوطه (ادامه  18:00 تا 16:00
 مباحث جلسات گذشته)

---- 

 موارد خاص
 دوشنبه

 ) 78جلسه(
1400/01/16 

ساماندهی استخدام «جلسه کمیته ساماندهی استخدام کارکنان دولت در خصوص ادامه بررسی طرح 12:00تا  09:00
 با حضور دستگاه هاي مربوطه» ن دولتکارکنا

 اصلی

 اقتصادي کمیسیون -3
 یکشنبه

 ) 125جلسه(
1400/01/15 

 15:30تا  13:30
نشست با وزراي محترم جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی عملکرد تنظیم 

نظیم بازار در هاي پیش رو جهت تو همچنین برنامه 1400و نوروز  1399بازار در ایام پایانی سال 
 ماه مبارك رمضان

---- 

 سه شنبه
 ) 127جلسه(
1400/01/17 

) نشست با وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزي به منظور بررسی 1 16:00تا  14:00
 ها و نماگرهاي اقتصادي کشورآخرین وضعیت شاخص

---- 

ح موادي از قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران با حضور وزیر ) ادامه بررسی طرح اصال2 17:00تا  16:00
 محترم امور اقتصادي و دارایی و رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

---- 

 چهارشنبه
 ) 128جلسه(
1400/01/18 

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

 امنیت ملی و سیاست خارجی کمیسیون -4
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 یکشنبه
 ) 93جلسه(

1400/01/15 
 ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت  16:00تا  14:00

 سه شنبه
 ) 94جلسه(

1400/01/17 
 ---- مروري بر آخرین اخبار و تحوالت 16:00تا  14:00

 چهارشنبه
 ) 95جلسه(

1400/01/18 
 ---- ت هیات رئیسه و روساي کمیته هانشس 08:00تا  06:30

 امورداخلی کشور و شوراها کمیسیون -5

 یکشنبه
 ) 82جلسه(

1400/01/15 
 17:00تا  14:00

) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی (اعاده شده از 10) و (1بررسی طرح اصالح مواد(
هبان، مرکز پژوهشها، نمایندگان ) با حضور نماینده محترم شوراي نگ23شماره ثبت-شوراي نگهبان

 تخصصی و دستگاه هاي اجرایی ذي ربط-تشکل هاي صنفی
 اصلی

 سه شنبه
 ) 84جلسه(

1400/01/17 
بررسی الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاري ها (اعاده شده از شوراي نگهبان) با حضور  17:00تا  14:00

 کز پژوهشها و دستگاه هاي اجرایی ذي ربطنماینده محترم شوراي نگهبان، کارشناس مر
 اصلی

 چهارشنبه
 ) 85جلسه(

1400/01/18 
 ---- نشست هیئت رئیسه کمیسیون و رؤساي کمیته هاي تخصصی 08:00تا  07:00

 کمیته تشکل هاي صنفی و سازمان هاي مردم نهاد

 دوشنبه
 ) 83جلسه(

1400/01/16 
 ---- ی به کمیته هاي تخصصیبررسی طرح ها و لوایح ارجاع 12:00تا  08:00

 انرژي کمیسیون -6

 یکشنبه
 ) 58جلسه(

1400/01/15 
 ---- تنظیم برنامه ها، دستور کار و اولویت هاي سال جدید کمیسیون انرژي 16:30تا  14:00

 سه شنبه
 ) 59جلسه(

1400/01/17 
 اصلی  'کشور) در CNGالزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و ('بررسی طرح  16:30تا  14:00

 برنامه و بودجه و محاسبات کمیسیون -7

 یکشنبه
 ) 101جلسه(
1400/01/15 

بررسی وضعیت اقتصادي با محوریت وضعیت درآمدهاي کشور و چشم انداز بازار سرمایه با  17:00تا  14:00
 حضور مسئولین ذیربط و دیوان محاسبات کشور

---- 

 سه شنبه
 ) 102جلسه(

استماع گزارش و بررسی عملکرد منابع و مصارف(دریافت ها و پرداخت ها) قانون بودجه سال  17:00تا  14:00
و نحوه ادامه اجراي طرحهاي  1400و اقدامات بعمل آمده جهت اجراي قانون بودجه سال  1399

---- 
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 خصوصی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور -مشارکت عمومی  1400/01/17

 بهداشت و درمان کمیسیون -8

 یکشنبه
 ) 76جلسه(

1400/01/15 

 ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:05تا  14:00

 16:00تا  14:05

آئین نامه داخلی  234ادامه بررسی درخواست تعدادي از نمایندگان محترم در خصوص اعمال ماده 
موضوع  1399نون بودجه قا 17بند (ج) تبصره » یک«مجلس شوراي اسالمی ( اجراي ناقص جزء 

حذف انواع دفترچه هاي کاغذي بیمه)با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل 
 سازمان بیمه سالمت ایران

---- 

 سه شنبه
 ) 78جلسه(

1400/01/17 

 ---- تالوت قرآن کریم و استماع اخبار 14:05تا  14:00

ن و آموزش پزشکی جهت ارائه گزارش در خصوص آخرین دعوت از وزیر بهداشت ، درما 16:00تا  14:05
 وضعیت بیماري کرونا و تولید و واردات واکسن آن 

---- 

 کمیته دارو و غذا

 یکشنبه
 ) 76جلسه(

1400/01/15 
. بررسی ابعاد اجراء نسخه 2و برنامه هاي سال آتی  1399. مروري بر عملکرد 1ادامه بررسی:  18:00تا  16:00

 الکترونیک 
---- 

 کمیته هالل احمر
 دوشنبه

 ) 77جلسه(
1400/01/16 

بررسی طرح اصالح موادي از قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران ( اصلی  12:00تا  10:00
 )297چاپ  –

---- 

 صنایع و معادن کمیسیون -9

 یکشنبه
 ) 115جلسه(
1400/01/15 

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

 16:00تا  14:15

) و طرح هاي اصالح ماده 274ادامه بررسی طرح اصالح موادي از قانون معادن کشور (شماره ثبت 
قانون  6ماده  3)و طرح استفساریه تبصره  384به ( شماره ثبت  1377قانون معادن مصوب سال  24

قانون معادن به  15و  9اد )و طرح اصالح مو 388به ( شماره ثبت  1390اصالح معادن مصوب 
)با حضور مسئوالن دستگاههاي اجرایی ذیربط ، کارشناسان مرکز پژوهشهاي  348(شماره ثبت 

 مجلس و اتاق ایران 

---- 

 ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون  16:15تا  16:00
 دوشنبه

 ) 116جلسه(
1400/01/16 

 10:00تا  08:00
قانون آئین نامه داخلی ارجاعی از هیات رئیسه مجلس  234بررسی دو فقره درخواست اعمال ماده 

قانون اصالح قانون معادن با  15و  14شوراي اسالمی به کمیسیون در خصوص نقض اجراي مواد 
 حضور مسئوالن دستگاههاي اجراي ذیربط 

---- 

 سه شنبه
 ) 117جلسه(
1400/01/17 

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

با حضور مسئوالن  284بررسی طرح قانون یکپارچه سازي داده ها و اطالعات ملی به شماره ثبت  16:00تا  14:15
 دستگاههاي اجرایی ذیربط ، کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس و اتاق ایران 

---- 

 عمران کمیسیون -10
 یکشنبه

 ) 90جلسه(
1400/01/15 

کمیسیون عمران و ارزیابی عملکرد سال  1400ها و اولویتهاي ص برنامهبحث و تبادل نظر درخصو 16:00تا  14:00
1399 

---- 
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 سه شنبه
 ) 91جلسه(

1400/01/17 

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

اي، جمعیت هالل احمر، اورژانس، ناجا و سایر دعوت از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 16:00تا  14:00
 1400درخصوص ارائه گزارش عملکرد در نوروز سال  دستگاهها

---- 

 فرهنگی کمیسیون -11

 یکشنبه
 ) 78جلسه(

1400/01/15 

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

 ---- 1400بحث و بررسی پیرامون اولویت هاي فرهنگی کمیسیون در سال  16:00تا  14:30

 دوشنبه
 ) 79جلسه(

1400/01/16 
 ---- متعاقباً اعالم خواهد شد. 12:00 تا 08:00

 سه شنبه
 ) 80جلسه(

1400/01/17 

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

 ---- 1399نقد و تحلیل کارنامه عملکرد کمیسیون فرهنگی در سال  16:00تا  14:30

 چهارشنبه
 ) 81جلسه(

1400/01/18 
 ---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون 08:00تا  07:00

 قضائی و حقوقی کمیسیون -12

 یکشنبه
 ) 50جلسه(

1400/01/15 
 ---- ) 182ثبت  -ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی(اصلی 15:30تا  14:00

 سه شنبه
 ) 52جلسه(

1400/01/17 
) اعاده شده از شوراي 354ثبت  -رسیدگی به الیحه دوفوریتی شوراهاي حل اختالف (اصلی 17:00تا  14:00

 گهبانن
---- 

 کارگروه حقوق خصوصی

 یکشنبه
 ) 50جلسه(

1400/01/15 
) اعاده شده از شوراي 354ثبت  -رسیدگی به الیحه دوفوریتی شوراهاي حل اختالف (اصلی 18:00تا  15:30

 نگهبان
---- 

 دوشنبه
 ) 51جلسه(

1400/01/16 
) (اعاده شده از شوراي 27ثبت  -قول(اصلیبررسی طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمن 12:00تا  08:00

 نگهبان)
---- 

 کارگروه حقوق عمومی و بین الملل

 دوشنبه
 ) 51جلسه(

1400/01/16 
 ---- )342ثبت  -ادامه بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري (اصلی 17:00تا  14:00

 محیط زیستکشاورزي، آب، منابع طبیعی و  کمیسیون -13

 ----بررسی برنامه هاي کمیسیون در حوزه قانونگذاري و نظارت در بخش کشاورزي و منابع طبیعی در  16:00تا  14:00 یکشنبه

@M
gh
ava
nin



7 

 ) 93جلسه(
1400/01/15 

  1400سال 

 سه شنبه
 ) 94جلسه(

1400/01/17 
آب و محیط زیست در سال  بررسی برنامه هاي کمیسیون در حوزه قانونگذاري و نظارت در بخش 16:00تا  14:00

1400  
---- 

 
 اصالحات دستور جلسات 

 روز
 تاریخ

 موضوع ساعت
نقش 
 کمیسیون

 آموزش، تحقیقات و فناوري کمیسیون

 یکشنبه
 ) 71جلسه(

1400/01/15 

  1اصالحیه  14:00تا  13:30
 تبیین برنامه ها و اهداف کمیسیون در سال جدید (دستور اضافه شده)

---- 

 16:00 تا 14:00
  1اصالحیه 

بررسی تقاضاي تحقیق و تفحص تعداي از نمایندگان محترم از عملکرد سازمان سنجش آموزش 
 کشور با حضور رئیس محترم آن سازمان (دستور اضافه شده)

---- 

 سه شنبه
 ) 72جلسه(

1400/01/17 

  1اصالحیه  14:00تا  13:30
 نشست هیات رئیسه کمیسیون (دستور اضافه شده)

---- 

 15:00تا  14:00
  1اصالحیه 

) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت 4بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(
 تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (دستور اضافه شده)

 اصلی

  1اصالحیه  16:00تا  15:00
 ور اضافه شده)بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمی (دست

 اصلی

 کارگروه فرهنگ و تربیت اسالمی

 یکشنبه
 ) 71جلسه(

1400/01/15 
 18:00تا  16:00

  1اصالحیه 
آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی در خصوص عملکرد  234رسیدگی به تقاضاي اعمال ماده 

مسئوالن محترم  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسالمی و انسانی دانشگاه ها (سمت) با حضور
 آن سازمان (دستور اضافه شده)

---- 
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