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 روز
کمیسیون  موضوع ساعت تاریخ

 اصلی/فرعی
شماره 
 ثبت

 کمیسیون هاي خاص -الف
 مجلس داخلی نامه آیین کمیسیون -1

 هسه شنب
 ) 208جلسه(

1401/11/04 

تا  06:30
08:00 

دستورالعمل "ادامه رسیدگی به گزارش کمیته مباحث اداري و ساختار مجلس در مورد -1
با حضور کارشناس مرکز پژوهش ها و سایر "تشکیل فراکسیون هاي مجلس شوراي اسالمی

ن آیین نامه داخلی قانو 234و  212طرح الحاق دو تبصر به ماده "ادامه رسیدگی به  -2مدعوین 
با حضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش  606به شماره ثبت  "مجلس شوراي اسالمی

 هاي مجلس و دیوان محاسبات کشور و سایر مدعوین

----  

 چهارشنبه
 ) 209جلسه(

1401/11/05 

تا  06:30
08:00 

طرح اصالح  "در مورد قانون آیین نامه داخلی 142رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده  -1
با حضور  513به شماره ثبت  "قانون آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی 44و 43، 19مواد، 

سایر مباحث کمیسیون حسب  -2یکی از طراحان، دبیر کارگروه بررسی کننده، و سایر مدعوین 
 مورد

----  

 نود اصل کمیسیون -2
 شنبه

 ) 277جلسه(
1401/11/01 

تا  10:00
11:30 

جلسه رئیس کمیسیون با دبیران کمیته ها در خصوص بررسی عملکرد کمیته ها و تصمیم گیري 
  ---- پیرامون گزارش هاي در دست اقدام و برنامه ریزي براي جلسات هفته آتی کمیسیون

 یکشنبه
 ) 278جلسه(

1401/11/02 

تا  13:00
  ---- جهاد کشاورزيبازدید اعضاي کمیسیون از رصدخانه بخش کشاورزي وزارت  14:30

تا  15:00
  ---- جلسه کمیته اقتصادي درخصوص بررسی و رسیدگی به پرونده ها و شکایات واصله 16:30

 دوشنبه
 ) 279جلسه(

1401/11/03 

تا  10:00
12:00 

جلسه کمیسیون با حضور وزراي کشور و جهاد کشاورزي، شهردار تهران و نمایندگان سازمان 
ان میادین میوه و تره بار، سازمان تعاون روستایی، اتاق تعاون، سازمان تعزیرات حکومتی، سازم

بازرسی کل کشور و سازمان بسیج مستضعفین درخصوص: مدیریت و تنظیم بازار کاالهاي اساسی 
 و رفع موانع حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي 

----  

تا  14:00
16:00 

ر رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمان جلسه کمیسیون با حضو
تنظیم مقررات رسانه هاي صوت و تصویر فراگیر، معاون فضاي مجازي سازمان صداوسیما، رئیس 

سازمان سینمایی کشور، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي، معاون فرهنگی 
دستانی کل کشور، معاون فرهنگی و اجتماعی و امور وزارت اطالعات، معاون فضاي مجازي دا

محتوایی مرکز ملی فضاي مجازي و نماینده سپاه پاسداران انقالب اسالمی درخصوص بررسی 
 طرز کار دستگاه هاي ذي ربط در خصوص سامانه هاي نمایشی ناشرمحور و کاربرمحور

----  

 سه شنبه
 ) 280جلسه(

1401/11/04 

تا  14:00
15:30 

میسیون با حضور معاونین وزارتخانه هاي کشور، اطالعات، امور خارجه، امور اقتصادي و جلسه ک
  ---- دارایی و سازمان ثبت اسناد و امالك درخصوص راه اندازي سامانه تصدیق الکترونیک

تا  16:00
17:30 

و شهرسازي  جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور مسئولین وزارتخانه هاي کشور، راه
  ---- و دادگستري درخصوص ساماندهی تردد ناوگان فاقد بارنامه به منظور جلوگیري از قاچاق کاال

 چهارشنبه
 ) 281جلسه(

1401/11/05 

تا  14:00
15:30 

جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزي و معاونین درخصوص بررسی نوسانات ارزي 
  ---- ح قانون صدور چک اخیر و نحوه اجرایی شدن قانون اصال
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 1402 بودجه تلفیق کمیسیون -5
 برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 اسیاس قانون 44 اصل اجراي بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -6

 یکشنبه
) 3650جلسه(
1401/11/02 

تا  16:00
18:00 

ي)، -و-د-ج-(بندهاي الف 2(بند ل)،  1کل کشور، تبصره هاي:  1402بررسی الیحه بودجه سال 
( بند ط) باحضور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه هاي: نفت، امور  5(بند الف)،  4

ازي، سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، اقتصادي و دارایی و کشور، سازمان خصوصی س
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش هاي 

 مجلس شوراي اسالمی. 

----  

 دوشنبه
) 3651جلسه(
1401/11/03 

تا  10:00
12:00 

(بندهاي  7ت)، -ن -ي ط(بندها 6کل کشور، تبصره هاي:  1402ادامه بررسی الیحه بودجه سال 
ل) باحضور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه  -(بندهاي هـ  11(بند ك)،  10س)، -الف

هاي: صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارایی و ارتباطات و فناوري اطالعات، معاونت 
تاق بازرگانی، صنایع، علمی، فناوري و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوري، قوه قضائیه، فراجا، ا

معادن و کشاورزي ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش 
 هاي مجلس شوراي اسالمی.

----  

 سه شنبه
) 3652جلسه(
1401/11/04 

تا  16:00
18:00 

بنـد د) ( 19و  18(بنـد و)،  15کل کشور، تبصره هـاي:  1402ادامه بررسی الیحه بودجه سال 
باحضور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، نیرو، نفت و 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، معاونت علمی، فناوري و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوري ، 
 دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی. 

----  

 کمیته
 یکشنبه

) 3654ه(جلس
1401/11/02 

تا  11:00
  ---- متعاقبا اعالم می گردد. 14:00

 دوشنبه
) 3655جلسه(
1401/11/03 

تا  08:00
  ---- متعاقبا اعالم می گردد. 10:00

 دوشنبه
) 3653جلسه(
1401/11/03 

تا  13:00
15:00 

تصادي و دارایی، بررسی مالیات بر ارزش افزوده پیله و نوغان با حضور وزارتخانه هاي: امور اق
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، اتاق هاي 

 ایران و تعاون و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی.
----  

 سه شنبه
) 3656جلسه(
1401/11/04 

تا  11:00
  ---- متعاقبا اعالم می گردد. 14:00

 چهارشنبه
) 3657جلسه(
1401/11/05 

تا  11:00
  ---- متعاقبا اعالم می گردد. 20:00

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

 یکشنبه
 ) 266جلسه(

1401/11/02 

تا  14:00
14:50 

گزارش معاونت محترم آموزش ارتش جمهوري اسالمی ایران در خصوص اقدامات انجام شده و 
  ---- برنامه هاي آتی

تا  14:50
16:00 

گزارش روساي محترم بسیج علمی و بسیج اساتید در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه هاي 
  ---- آتی

  ----گزارش رئیس محترم سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور در خصوص اقدامات انجام شده و تا  14:00 سه شنبه
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 ) 268جلسه(
1401/11/04 

 برنامه هاي آتی 15:00

تا  15:00
16:00 

گزارش مدیرعامل محترم کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در خصوص اقدامات انجام شده 
  ---- و برنامه هاي آتی

 هیات رئیسه کمیسیون
 یکشنبه

 ) 266جلسه(
1401/11/02 

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

 کمیته آموزش هاي مهارتی و فنی و حرفه اي
 هیکشنب

 ) 266جلسه(
1401/11/02 

تا  16:00
  ---- اي کشوربررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه 18:00

 سه شنبه
 ) 268جلسه(

1401/11/04 

تا  16:00
  ---- اي کشوربررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه 18:00

 کمیته آموزش و پرورش
 دوشنبه

 ) 267جلسه(
1401/11/03 

تا  10:00
  ---- بررسی طرح مدرسه؛ کانون تربیت و پیشرفت محله 12:00

 اجتماعی کمیسیون -2

 یکشنبه
 ) 321جلسه(

1401/11/02 

تا  14:00
14:30 

) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده از شوراي 5ادامه بررسی طرح اصالح ماده (
و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، نگهبان) با دعوت از شوراي نگهبان، وزارت تعاون، کار 

 مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی
----  

تا  14:30
16:00 

دعوت از سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس 
کل کشور با تمرکز بر الیحه بودجه در  1402شوراي اسالمی به منظور بررسی الیحه بودجه 

هاي رفاه اجتماعی، حقوق و مزایا، صندوق هاي بازنشستگی، آسیب هاي اجتماعی، امور حوزه 
 اداري و استخدامی و سایر موضوعات مرتبط با شرح وظایف کمیسیون اجتماعی

----  

 دوشنبه
 ) 322جلسه(

1401/11/03 

تا  14:00
16:00 

واالت نمایندگان محترم دعوت از وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخ به س
-3سوال) 4محمدرضا صباغیان بافقی (-2سوال) 2سید سلمان ذاکر (-1مجلس شوراي اسالمی: 

رضا آریانپور -6بهزاد رحیمی -5سوال) 3محمد کعب عمیر (-4سوال) 4کمال حسین پور (
 سوال)2احمد نادري (-7سوال) 2(

----  

 سه شنبه
 ) 323جلسه(

1401/11/04 

تا  14:00
16:00 

دعوت از آیت اهللا حسینی خراسانی عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان به منظور بحث و تبادل 
  ---- نظر در موضوعات مرتبط با کمیسیون اجتماعی

 آسیب هاي اجتماعی

 شنبه
 ) 320جلسه(

1401/11/01 

تا  08:30
10:00 

ایندگان جلسه کمیته آسیب هاي اجتماعی در خصوص ساماندهی مراکز مشاوره با حضور نم
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، سازمان نظام روان شناسی، سازمان بهزیستی، مرکز پژوهش 

هاي مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور 
 اقتصادي و دارایی و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه

----  

تا  10:00
12:00 

جلسه کمیته آسیب هاي اجتماعی در خصوص حاشیه نشینی با حضور نمایندگان وزارت راه و 
شهرسازي، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوري، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، شهرداري تهران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان 

----  
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 ه کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جمعیت هالل احمربرنامه و بودج

تا  14:00
16:00 

جلسه کمیته آسیب هاي اجتماعی به منظور بررسی صندوق هاي ضمانت اعطاي تسهیالت خرد 
و مشاغل خانگی با حضور معاونین کارآفرینی و اشتغال و تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 

ارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست اجتماعی، وز
 جمهوري، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد برکت

----  

 دوشنبه
 ) 322جلسه(

1401/11/03 

تا  08:00
10:00 

جلسه کمیته آسیب هاي اجتماعی به منظور بررسی ساختار مدیریت آسیب هاي اجتماعی در 
یندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، قوه قضائیه، سازمان امور اجتماعی کشور با حضور نما

کشور، بنیاد مستضعفان، ستد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، 
سازمان بهزیستی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 

 اسالمی، فراجا

----  

 ت رئیسه کمیسیون اجتماعیهیا
 چهارشنبه

 ) 324جلسه(
1401/11/05 

تا  06:00
  ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی 08:00

 کارگروه مشترك کمیسیون اچتماعی و دیوان عدالت اداري
 دوشنبه

 ) 322جلسه(
1401/11/03 

تا  10:00
12:00 

اعی با اولویت بررسی اصالح مواد نشست کارگروه مشترك دیوان عدالت اداري و کمیسیون اجتم
قانون کار با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، مرکز  160و  158

 پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی
----  

 اقتصادي کمیسیون -3

 یکشنبه
) 6325جلسه(
1401/11/02 

تا  13:00
15:00 

و نیز ارائه گزارش برنامه  1401ف قانون بودجه سال بررسی آخرین وضعیت عملکرد منابع و مصار
کل کشور در دولت سیزدهم با حضور رئیس محترم  1402هاي اصالح ساختار بودجه سال 

 سازمان برنامه و بودجه و وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی
----  

تا  15:00
16:00 

ي جمهوري اسالمی بررسی ایرادات شوراي محترم نگهبان در خصوص طرح بانک مرکز
  ---- )58ثبت  -ایران(مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزي جمهوري اسالمی)(اصلی

 دوشنبه
) 6328جلسه(
1401/11/03 

تا  15:00
17:00 

. جناب آقاي 1دعوت از وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت: 
. جناب آقاي جلیل مختار، نماینده محترم 2فقره)  4ان(سیدمحمد مولوي، نماینده محترم آباد

. جناب آقاي 4فقره)  4. جناب آقاي کمال حسین پور، نماینده محترم پیرانشهر(3فقره)  1آبادان(
. سرکار خانم زهره الهیان، نماینده محترم 5فقره)  4محسن فتحی، نماینده محترم سنندج(

. جناب آقاي 7فقره)  3ده، نماینده محترم مهاباد(. جناب آقاي جالل محمودزا6فقره)  1تهران(
. جناب آقاي علی اصغر خانی نماینده 8فقره)  1سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده محترم تهران(

. 10فقره)  2. جناب آقاي محمد کعب عمیر نماینده محترم شوش(9فقره)  1محترم شاهرود(
. جناب آقاي محمدرضا 11فقره)  1جناب آقاي سیدمجتبی محفوظی نماینده محترم آبادان(

 1. سرکار خانم هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابور(12فقره)  1صباغیان، نماینده محترم بافق(
. جناب آقاي علی اکبر 14فقره)  2. جناب آقاي علیرضا عباسی نماینده محترم کرج(13فقره) 

ن سعیدي، نماینده محترم . جناب آقاي معین الدی15فقره)  3بسطامی نماینده محترم ایالم(
. جناب 17فقره)  1. جناب آقاي علی علیزاده مراغه نماینده محترم مراغه(16فقره)  1چابهار(

. جناب آقاي مهدي 18فقره)  8آقاي علیرضا ورناصري قندعلی نماینده محترم مسجدسلیمان(
 1نده محترم مالیر(. جناب آقاي هادي بیگی نژاد نمای19فقره)  2شریفیان، نماینده محترم تهران(

. جناب آقاي محمد 21فقره)  1. جناب آقاي مجتبی ذوالنوري نماینده محترم قم(20فقره) 
 فقره)  1وحیدي نماینده محترم بجنورد(

----  

 سه شنبه
) 6326جلسه(
1401/11/04 

تا  14:00
16:00 

ض الحسنه در نظام بررسی عملکرد و اقدامات بانکهاي قرض الحسنه و راهکارهاي ارتقاء جایگاه قر
  ---- بانکی کشور با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزي

@Mghavanin
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 چهارشنبه
) 6327جلسه(
1401/11/05 

تا  07:30
08:00 

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و 
  ---- امور نظارتی

 اقتصاد دیجیتال
 دوشنبه

) 6328جلسه(
1401/11/03 

تا  15:00
16:30 

جلسه هم اندیشی کارگروه دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال در خصوص رایزنی و بررسی چالش 
  ---- هاي اخیر حوزه رمزارزها

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -4

 یکشنبه
 ) 278جلسه(

1401/11/02 

تا  14:00
  ---- لمان علیه جمهوري اسالمی ایراناستماع گزارش رفتارهاي مداخله جویانه و اقدامات آ 15:00

تا  15:00
  ---- بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور (اعاده شده از شوراي نگهبان) 15:30

تا  15:30
16:00 

بررسی الیحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به سازمان همکاري شانگهاي (اعاده شده از 
  ---- شوراي نگهبان)

 دوشنبه
 ) 279جلسه(

1401/11/03 

تا  10:00
  ---- بازدید 13:00

 سه شنبه
 ) 280جلسه(

1401/11/04 

تا  14:00
  ---- بررسی آخرین اخبار و تحوالت 14:30

تا  14:30
ه قضائیه«ادامه بررسی  16:00   ---- »طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطالعات قوّ

 چهارشنبه
 ) 281جلسه(

1401/11/05 

تا  06:30
  ---- نشست اعضاي هیات رئیسه کمیسیون 08:00

 مرز
 دوشنبه

 ) 279جلسه(
1401/11/03 

تا  08:00
10:00 

جمع بندي پیشنهادات دستگاههاي ذي ربط و اصالحات نهایی درخصوص طرح جامع مرزبانی 
  ---- (محل جلسه در ستاد فرماندهی مرزبانی فراجا)

 راهاشو و کشور امورداخلی کمیسیون -5
 شنبه

 ) 357جلسه(
1401/11/01 

تا  08:00
16:00 

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و 
  ---- دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 یکشنبه
 ) 358جلسه(

1401/11/02 

تا  13:30
  ---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 13:40

تا  13:40
14:30 

ارجاع  - 759بررسی طرح شفافیت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرایی و سایر نهادها(شماره ثبت 
  ---- از صحن)

تا  14:30
  ---- )400بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد (شماره ثبت  16:00

 دوشنبه
 ) 359جلسه(

تا  08:00
08:30 

آئین نامه داخلی مجلس با موضوع استنکاف از اجراي قانون در خصوص  234بررسی اعمال ماده 
  ----ساماندهی پسماند استان هاي شمالی و شهرستان آمل با دعوت از نماینده متقاضی جناب آقاي 

@Mghavanin
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 حاجی پور نماینده محترم آمل و وزیر محترم کشور 1401/11/03

تا  08:30
09:00 

ورد عملکرد مالی و نحوه هزینه درآمدهاي شوراهاي اسالمی بخش بررسی تحقیق و تفحص در م
با دعوت از نماینده متقاضی جناب آقاي حاجی دلیگانی نماینده محترم  1401الی  1394از سال 

 شاهین شهر، برخوار و میمه و وزیر محترم کشور
----  

تا  09:00
09:30 

ع استنکاف وزارت نفت از اجراي قانون آئین نامه داخلی مجلس با موضو 234بررسی اعمال ماده 
پاالیشگاه آبادان به شهرداري با دعوت از نماینده متقاضی  2در خصوص پرداخت عوارض فاز 

 جناب آقاي مختار نماینده محترم آبادان و وزیر محترم نفت
----  

تا  09:30
16:00 

س مرکز پژوهشها و بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه هاي تخصصی با حضور کارشنا
  ---- دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 سه شنبه
 ) 360جلسه(

1401/11/04 

تا  13:30
  ---- تالوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور 13:40

تا  13:40
  ---- ارائه گزارش اقدامات و برنامه هاي رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور 14:30

تا  14:30
  ---- ، اعاده شده از شوراي نگهبان) 675سی طرح تشکل هاي صنفی و تخصصی (شماره ثبت برر 15:00

تا  15:00
  ---- )400بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد (شماره ثبت  16:00

 چهارشنبه
 ) 361جلسه(

1401/11/05 

تا  13:30
16:00 

ه هاي تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگرو
  ---- دستگاه هاي اجرایی ذي ربط

 انرژي کمیسیون -6
 یکشنبه

 ) 294جلسه(
1401/11/02 

تا  13:30
  ---- در بخش نفت  1402بررسی احکام و تبصره هاي ارجاعی الیحه بودجه سال  14:00

 سه شنبه
 ) 295جلسه(

1401/11/04 

تا  13:30
  ---- در بخش برق و آب 1402سی احکام و تبصره هاي الیحه بودجه سال برر 16:00

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -7

 یکشنبه
 ) 317جلسه(

1401/11/02 

تا  06:30
  ---- کل کشور 1402رسیدگی به کلیات الیحه بودجه سال  08:00

تا  14:00
  ---- کل کشور 1402رسیدگی به الیحه بودجه سال  16:00

 دوشنبه
 ) 318جلسه(

1401/11/03 

تا  08:30
  ---- کل کشور 1402رسیدگی به الیحه بودجه سال  12:00

تا  14:00
  ---- کل کشور 1402رسیدگی به الیحه بودجه سال  16:00

 سه شنبه
 ) 319جلسه(

1401/11/04 

تا  08:30
  ---- متعاقباً اعالم می شود. 12:00

تا  14:00
  ---- کل کشور 1402الیحه بودجه سال  رسیدگی به 16:00
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 چهارشنبه
 ) 320جلسه(

1401/11/05 

تا  08:30
  ---- متعاقباً اعالم می شود. 12:00

تا  14:00
  ---- کل کشور 1402رسیدگی به الیحه بودجه سال  16:00

تا  16:00
  ---- جلسه هیات رئیسه کمیسیون  17:00

 درمان و بهداشت کمیسیون -8

 یکشنبه
 ) 242جلسه(

1401/11/02 

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

تا  14:05
16:00 

کل کشور با حضور مسئولین وزارت  1402بررسی وضعیت بودجه بخش سالمت در الیحه بودجه 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهاي وابسته( سازمان بیمه سالمت ، سازمان غذا و 

 ، سازمان انتقال خون و...) دارو
----  

 سه شنبه
 ) 244جلسه(

1401/11/04 

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

تا  14:05
16:00 

بررسی وضعیت بودجه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی ، سازمان 
کل  1402جمعیت هالل احمر در الیحه بودجه  بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ) و

 کشور
----  

 کمیته بهزیستی و توانبخشی
 دوشنبه

 ) 243جلسه(
1401/11/03 

تا  09:30
  ---- متعاقبا اعالم میگردد  11:30

 معادن و صنایع کمیسیون -9

 یکشنبه
 ) 309جلسه(

1401/11/02 

تا  14:00
15:15 

در حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات سازمان کل کشور  1402بررسی الیحه بودجه سال 
  ---- ها و شرکت هاي تابعه با حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع

تا  15:15
16:00 

کل کشور در حوزه وزارت نفت و صنایع پتروشیمی با حضور  1402بررسی الیحه بودجه سال 
  ---- ت متبوعمسئوالن سازمان برنامه و بودجه و وزار

 دوشنبه
 ) 310جلسه(

1401/11/03 

تا  08:30
10:00 

کل کشور در حوزه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و  1402بررسی الیحه بودجه سال 
  ---- صنایع هوا و فضا با حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع

تا  10:00
12:00 

کل کشور در حوزه وزارت میراث فرهنگی و گردشگري و صنایع  1402بررسی الیحه بودجه سال 
  ---- دستی با حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع

 سه شنبه
 ) 311جلسه(

1401/11/04 

تا  14:00
16:00 

دعوت از وزیر محترم صنعت معدن و تجارت براي استماع گزارش در حوزه خودرو و بررسی طرح 
کل کشور در حوزه وزارت  1402هی خودرو و همچنین بررسی الیحه بودجه سال اصالح ساماند

صنعت و معدن و تجارت سازمان ها و شرکت هاي تابعه با حضور مسئوالن سازمان برنامه و 
 بودجه و وزارت متبوع 

----  

 عمران کمیسیون -10

 یکشنبه
 ) 269جلسه(

1401/11/02 

تا  14:00
16:00 

فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهاي امالك مسکونی؛ با دعوت از وزارت ادامه بررسی طرح دو 
راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی، 

سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت راهبردي قوه قضائیه و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
 اسالمی

 785 اصلی
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 سه شنبه
 ) 271لسه(ج

1401/11/04 

تا  14:00
 109 اصلی  'خصوصی -الیحه مشارکت عمومی'ادامه بررسی  16:00

 کمیته مسکن و عمران شهري و روستایی
 دوشنبه

 ) 270جلسه(
1401/11/03 

تا  08:00
12:00 

ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین 
  ---- خواري

 فرهنگی کمیسیون -11

 یکشنبه
 ) 280جلسه(

1401/11/02 

تا  13:30
  ---- استماع گزارش رئیس محترم سازمان بهزیستی کل کشور  14:30

تا  14:30
16:30 

کل کشور با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه، دیوان  1402بررسی الیحه بودجه سال 
  ---- المی محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اس

 دوشنبه
 ) 281جلسه(

1401/11/03 

تا  08:00
10:00 

بررسی اعتبارات سازمان صدا و سیما با حضور مسئولین سازمان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش 
  ---- هاي مجلس شوراي اسالمی 

تا  10:00
11:30 

دیوان محاسبات و بررسی اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور مسئولین وزارتخانه، 
  ---- مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی

 سه شنبه
 ) 282جلسه(

1401/11/04 

تا  13:30
15:30 

بررسی اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري با حضور مسئولین وزارتخانه، 
  ---- دیوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی 

تا  15:30
17:00 

بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان با حضور مسئولین وزارتخانه، دیوان محاسبات و مرکز 
  ---- پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی 

 کمیته برنامه، بودجه و اصالح ساختار
 دوشنبه

 ) 281جلسه(
1401/11/03 

تا  13:00
  ---- کل کشور  1402بررسی اعتبارات دستگاه هاي فرهنگی در الیحه بودجه سال  17:00

 کمیته رسانه و هنر 
 شنبه

 ) 279جلسه(
1401/11/01 

تا  08:30
  ---- بحث و بررسی پیرامون مسائل حوزه رسانه  12:00

 حقوقی و قضائی کمیسیون -12

 یکشنبه
 ) 328جلسه(

1401/11/02 

تا  13:30
  ---- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون  14:00

تا  14:00
  ---- )524یحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (به شماره ثبت ادامه بررسی ال 16:00

 سه شنبه
 ) 330جلسه(

1401/11/04 

تا  13:30
18:00 

بررسی و استماع پیشنهادهاي معاونتها و دستگاههاي تابعه قوه قضائیه و دیگر دستگاههاي 
  ---- کل کشور 1402اجرائی درخصوص الیحه بودجه سال 

 اسیکمیته حقوق جزا و جرمشن
 دوشنبه

 ) 329جلسه(
تا  15:00

19:00 
بررسی طرح اصالح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز به 

  ---- )748(به شماره ثبت 
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1401/11/03 
 چهارشنبه

 ) 331جلسه(
1401/11/05 

تا  13:30
19:00 

مورد طرح اصالح قانون مجازات  بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در
  ---- )ارجاعی از صحن)2) و (1) (مواد (445ثبت  -(اصلیاخاللگران در نظام اقتصادي کشور 

 کمیته حقوق خصوصی
 شنبه

 ) 327جلسه(
1401/11/01 

تا  08:00
12:00 

) (اعاده شده از شوراي 354بررسی الیحه دوفوریتی شوراهاي حل اختالف به شماره ثبت (
  ---- ان)نگهب

 یکشنبه
 ) 328جلسه(

1401/11/02 

تا  16:00
19:00 

) اعاده شده از 11بررسی مبحث شرکتهاي تعاونی کتاب شرکتهاي الیحه تجارت (به شماره ثبت 
  ---- شوراي نگهبان 

 دوشنبه
 ) 329جلسه(

1401/11/03 

تا  10:00
12:00 

نده حقوقی در مراجع قضائی مصوب بررسی طرح اصالح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نمای
  ---- )320(به شماره ثبت  1374

تا  13:00
  ---- )280ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوري جمهوري اسالمی ایران (به شماره ثبت  15:00

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزي، کمیسیون -13
 شنبه

 ) 359جلسه(
1401/11/01 

تا  06:30
  ---- کل کشور 1402کارگروه ویژه بودجه سال  - 08:30

 یکشنبه
 ) 360جلسه(

1401/11/02 

تا  06:30
  ---- کل کشور 1402کارگروه ویژه بودجه سال  - 08:00

تا  14:00
16:00 

کل کشور در حوزه کشاورزي، آّب، منابع طبیعی و محیط  1402بررسی الیحه بودجه سال  -
  ---- پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی زیست با حضور ریاست محترم مرکز

تا  16:00
  ---- ادامه بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور - 17:30

 دوشنبه
 ) 361جلسه(

1401/11/03 

تا  06:30
  ---- کل کشور 1402کارگروه ویژه بودجه سال  - 08:00

تا  10:00
12:00 

کل کشور در حوزه آب  1402حه بودجه سال ارائه مدل پویا شناسی بحران آب و بررسی الی-
  ---- کشور با حضور وزیر محترم نیرو

تا  14:00
16:00 

کل کشور در حوزه محیط زیست باحضور معاون محترم رئیس  1402بررسی الیحه بودجه سال -
  ---- جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 سه شنبه
 ) 362جلسه(

1401/11/04 

تا  06:30
  ---- جلسه هیات رئیسه -- 08:00

تا  14:00
16:00 

کل کشور در حوزه کشاورزي با حضور وزیر محترم جهاد  1402بررسی الیحه بودجه سال  -
  ---- کشاورزي

 چهارشنبه
 ) 363جلسه(

1401/11/05 

تا  12:30
  ---- کل کشور 1402کارگروه ویژه بودجه سال  - 13:30

تا  13:30
  ---- کل کشور 1402هادات نمایندگان محترم درخصوص بودجه سال بررسی پیشن- 16:00
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 کمیسیون هاي مشترك -ب
 »قانونگذاري نظام« طرح کمیسیون -1

 دوشنبه
 ) 41جلسه(

1401/11/03 

تا  08:00
10:00 

بررسی طرح نظام قانونگذاري، تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات به 
  ---- ) (محل تشکیل جلسه کمیسیون قضائی و حقوقی)594شماره ثبت (

 
 اصالحات دستور جلسات 

 روز
نقش  موضوع ساعت تاریخ

  کمیسیون

 اجتماعی کمیسیون
 آسیب هاي اجتماعی

 دوشنبه
 ) 322جلسه(

1401/11/03 
 10:00تا  08:00

  1اصالحیه 
یب هاي اجتماعی در کشور جلسه کمیته آسیب هاي اجتماعی به منظور بررسی ساختار مدیریت آس

با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، قوه قضائیه، سازمان امور اجتماعی کشور، 
بنیاد مستضعفان، ستد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان 

 جلس شوراي اسالمی، فراجابهزیستی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش هاي م

----  

 اقتصادي کمیسیون

 دوشنبه
 ) 6328جلسه(
1401/11/03 

 17:00تا  15:00

  1اصالحیه 
. جناب آقاي سیدمحمد 1دعوت از وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی جهت پاسخگویی به سواالت: 

. 3فقره)  1ده محترم آبادان(. جناب آقاي جلیل مختار، نماین2فقره)  4مولوي، نماینده محترم آبادان(
. جناب آقاي محسن فتحی، 4فقره)  4جناب آقاي کمال حسین پور، نماینده محترم پیرانشهر(

. جناب 6فقره)  1. سرکار خانم زهره الهیان، نماینده محترم تهران(5فقره)  4نماینده محترم سنندج(
آقاي سیدمصطفی آقامیرسلیم . جناب 7فقره)  3آقاي جالل محمودزاده، نماینده محترم مهاباد(

. 9فقره)  1. جناب آقاي علی اصغر خانی نماینده محترم شاهرود(8فقره)  1نماینده محترم تهران(
. جناب آقاي سیدمجتبی محفوظی 10فقره)  2جناب آقاي محمد کعب عمیر نماینده محترم شوش(

فقره)  1نده محترم بافق(. جناب آقاي محمدرضا صباغیان، نمای11فقره)  1نماینده محترم آبادان(
. جناب آقاي علیرضا عباسی 13فقره)  1. سرکار خانم هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابور(12

. 15فقره)  3. جناب آقاي علی اکبر بسطامی نماینده محترم ایالم(14فقره)  2نماینده محترم کرج(
جناب آقاي علی علیزاده مراغه  .16فقره)  1جناب آقاي معین الدین سعیدي، نماینده محترم چابهار(

. جناب آقاي علیرضا ورناصري قندعلی نماینده محترم 17فقره)  1نماینده محترم مراغه(
. جناب 19فقره)  2. جناب آقاي مهدي شریفیان، نماینده محترم تهران(18فقره)  8مسجدسلیمان(

بی ذوالنوري نماینده . جناب آقاي مجت20فقره)  1آقاي هادي بیگی نژاد نماینده محترم مالیر(
 فقره)  1. جناب آقاي محمد وحیدي نماینده محترم بجنورد(21فقره)  1محترم قم(

----  

 سه شنبه
 ) 6326جلسه(
1401/11/04 

 16:00تا  14:00
  1اصالحیه 

بررسی عملکرد و اقدامات بانکهاي قرض الحسنه و راهکارهاي ارتقاء جایگاه قرض الحسنه در نظام 
 حضور رئیس کل محترم بانک مرکزي بانکی کشور با

----  
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