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1  58 
 گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد:ادامه رسیدگی به 

 1122 طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران
59 

552 

2  771 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

( قانون رسیددیي بیه تفافیا  و 11طرح استفساريه ماده)
 (6/7/1384هاي سراسري)مصوبجرايم در آزمون

1095 1060 

3  794 
 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد:

هیاأ طرح يک فیوريتي انتفیاب نمايگیدیان در نهادهیاأ هد  
 راها با دستگاه الكتروندكيمجامع و شو

1151 1097 

4  63 
 در مورد : اقتصادی کمیسیون شوردوم  گزارش

 طرح قانون مالدا  بر عايدي سرمايه 
1152 

64 
382 

5  158 
 درمورد: امنیت ملی وسیاست خارجیکمیسیون شوردوم گزارش 

 1155 غدرعامل پدافگد سازمان طرح تشكدل

172 
540 
 1جایگزین

6  204 
 ون قضائی و حقوقی در مورد:گزارش کمیسی
دراجـاای )قانون نحوه اجراي محكومدت هاي میاليطرح اصالح 

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت(( آیین100ماده)
1077 282 

7  417 

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
اق طاح الحبا طاح این )طرح ت مدن ندروي انساني آموزش و پرورش

التدریس و ( قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق17( به ماده )11تبصاه )
مین و تابیـت أطاح ساماندهی و تو  (189آموزشیاران نهضت سوادآموزی ثبت)

طاح اصالح قانون الحـاق و  (505نیاوی انسانی وزارت آموزش وپاورش ثبت)
التدریسی  معلمین حق تکلیف استخدامییک تبصاه به ماده الحاقی قانون تعیین 

و  (520و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آمـوزش و پـاورش ثبـت)
اسـتخدامی معلمـین تکلیـف  ( قانون تعیین 17طاح الحاق یک تبصاه به ماده )

آموزشیاران نهضت سـوادآموزی در وزارت آمـوزش و پـاورش  التدریس وحق
(آئین نامه داخلی مجلس 100با هم ادغام شده است.()دراجاای ماده) (637ثبت)

 با اولویت در دستور قاارگافت.(

991 

842 

684 

666 

521 

214 
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8  184 

 گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح اصالح موادي از قیانون ت سیدو و اداره میدار  و 

 مراكز آموزشي و پرورشي غدردولتي
990 

208 
496 
722 

9  263 

 یسیون اقتصادی در مورد :کمشور دوم گزارش 

طرح اصالح قانون اسیتفاده از دیدما  تفصصیي و 

 اي حسابدارانحرفه

1133 
331 

492 

10  530 

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

اليحه موافقتگامه بدن دولت جمهوري اسالمي ايران و 

دولت جمهوري كرواسي در مورد كمک و همكاري 

 متقابل در امور یمركي

826 696 

11  665 

 اجاای با نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون گزارش

 در مورد: اساسی قانون (44چهارم) و چهل اصل

طرح ت مدن مالي و جهش تولدد ازطريق اصالح قواندن 

حداكثر از توان تولددي و ددماتي كشور و حمايت از 

كاالي ايراني و رفع موانع تولدد رقابت پذير و ارتقاي نظام 

 مالي كشور

1144 875 

12  97 

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :
هاي سازماني ارتش اليحه اصالح قانون نحوه استفاده از دانه

(آئین نامه داخلی مجلس با 100)دراجاای ماده)جمهوري اسالمي ايران
 اولویت در دستور قاارگافت.(

732 104 

13  226 

 گزارش کمیسیون عماان در مورد :

( 100)دراجاای مـاده)ها( قانون شهرداري100طرح اصالح ماده)

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاارگافت.(آئین

713 262 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/226.pdf
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14  440 
 طرح نحوه مواجهه با قانع كگگده نبیودن پاسیخ وزيیر بارسی

(آئین نامـه داخلـی مجلـس در دسـتور 141( ماده )2)دراجاای تبصاه )
 قاارگافت.(

558 - 

15  532 

 درمورد:گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
اليحه موافقتگامه بدن جمهوري اسالمي ايران و سازمان 

ل متحد )يونسكو( در آموزشيأ عامي و فرهگگي ما

اي آموزشي و پژوهشي دصوص ت سدو مركز مگطقه

آوري زلزله براي غرب و مركز مديريت دطرپذيري و تاب

شگاسي و مهگدسي زلزله المااي زلزلهآسدا در پژوهشگاه بدن

( تحت حمايت 2)پژوهشگاه( تهرانأ به عگوان مركز یروه )

 باليا يونسكو با تمركز بر مديريت و كاهش دطرپذيري

971 698 

16  483 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

 هاي اقتصادي در پايان هر دولتطرح تبددن وضعدت شادص
680 625 

17  531 
 امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:گزارش کمیسیون 

هاي امگدتي و انتظامي بدن دولت اليحه موافقتگامه همكاري
 جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقدزستان

1120 697 

18  382 

 در مورد :اجتماعی گزارش کمیسیون 
( الحاقي به ماده واحده قانون 5اليحه اصالح تبصره )

 (1391مصوب)سرباز قهرمان 
930 470 

19  96 

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :
يحه اصالح قانون به كاریدري سالح توسط م مورين ال

(آئین نامه داخلی 100)دراجاای ماده)ندروهاي مساح در موارد ضروري

 مجلس با اولویت در دستور قاارگافت.(

749 103 

20  732 
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

 طرح فهرست قواندن و احكام نامعتبر در حوزه صگعت
1121 981 
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21  246 

 در مورد:اقتصادی کمیسیون شوردوم ارش گز

( قانون بدمه اجباري دسارا  واردشده 8اليحه اصالح ماده )

 به شفص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقاده
975 

294 
524 

22  228 
 در مورد:اجتماعی گزارش کمیسیون 

طرح ت سدو شركتهاي تعاوني توسعه و عمیران شهرسیتاني و يیا 
 نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قاار گافت(( آیین100دراجاای ماده))استاني

889 264 

23  136 
 در مورد:بهداشت و درمان گزارش کمیسیون 

 حه حمايت از حقوق افراد مبتال به ادتالال  روانيالي
733 143 

24  521 

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

( قانون حمايیت از هگرمگیدانأ 2( ماده)1اليحه اصالح تبصره)

 1396استادكاران و فعاالن صگايع دستي ی مصوب 
743 685 

25  118 

 در مورد:قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون 

رزه بیا قاچیاق انسیان و اع یاي بیدن و مجیازا  اليحه مبا

( 100)دراجاای مـاده)عبوردهگدیان غدرمجاز افراد از مرزهاي كشور

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاارگافت.(آئین

1036 125 

26  432 

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 يسازمان بازرسی لد( قانون تشك6ماده) هياستفسار يقانون طرح

ـتور 100)دراجاای ماده)كل كشور (آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دس
 قاارگافت.(

1035 548 

27  334 

 و حقوقی در مورد: گزارش کمیسیون قضائی
 جمهیوري نظیام میديران و مسیوولدن دروج ممگوعدت طرح

 مراحل شدن سپري تا كشور از مسوولدت اتمام از پو اسالمي
ـتور 100)دراجاای ماده)قانوني (آئین نامه داخلـی مجلـس بـا اولویـت در دس

 قاارگافت.(

1049 418 

file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
file:///C:/Users/mahdiloo.ho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/اطلاعات%20لينكها/01%20چاپي/228.pdf
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 موارد زير نيز در دستور هفته جاري قرار دارد: 

 انتخاب نمایندگان ناظا در مجامع و شوراها .1

تقاضیاي تحقدیق  تصووي  بـاگزارش کمیسیون آموزش، تحقیقـات و فنـاوری مبنـی  .2

 ( آیین نامه داخلی مجلس(212)در اجاای ماده ) ييرجا ددشه رددب تدعماكرد دانشگاه تربوتفحص از

تقاضاي تحقدق  تصوي میسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی با گزارش ک .3

)در اجـاای مـاده 1400تیا1392یاستان از سالو تفحص از عماكرد سازمان جهادكشاورزي استان

 نامه داخلی مجلس(( آیین212)

اقیداما  مسیلولدن در مورد کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش کمیسیون  .4

)در اجـاای زمان تعاون روستايي در دريد مدوه شب عدد بیه قدمیت بیاالتر از قدمیت بیازار سا

 ( آیین نامه داخلی مجلس(45( ماده)1تبصاه)

تقاضاي تحقدیق و تفحیص از  تصوي مبنی با بانامه و بودجه و محاسبات گزارش کمیسیون  .5

نامـه ( آیین212اای مـاده ))در اجـنحوه توزيع اعتبیارا  سازمان برنامه و بودجه كشور در دصوص 

 داخلی مجلس(

 

 
 

28  196 
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

 طرح جامع مديريت شهري و روستايي
629 225 

29  367 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی
)دراجـاای وم پژوهش و نوآوري دفاعيطرح تقويت و توسعه عا

 نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت((آیین100ماده)
1066 455 

30  316 
 خارجی درمورد: سیاستو گزارش کمیسیون امنیت ملی

ـاده))طرح اصالح قانون بسدج سازندیي نامـه (آیین100دراجـاای م
 داخلی مجلس با اولویت در دستور قاار گافت(

1067 400 

بیا  ديپاماسیي اقتصیادياجیراي الزام دولت به طرح در مورد  دوفوريتبارسی تقاضای  -
 هاي صگعتيأ تولددي و ددماتي رويكرد تقويت حوزه

 


