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 ها کمیسیون شده تائید جلسات دستور
 روز
 کمیسیون موضوع ساعت تاریخ

 اصلی/فرعی
 خاص های کمیسیون -الف

 مجلس داخلی نامه آ�ن کمیسیون -۱

 شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 تا ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 و وظایف مورد در اساسی قانون نودم اصل کمیسیون رئیس نظرات استماع -۱
 نامه آئین قانون ۳۸ ماده یک تبصره اصالح طرح بررسی -۲ کمیسیون آن مباحث
 ۱۵۳چاپ شماره به اسالمی شورای مجلس داخلی

---- 

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 

 تا ۰۶:۴۵
۰۸:۰۰ 

 ملت خانه خبرگزاري مديره هيئت در عضويت داوطلب نمايندگان از نفر ۶ تع�ن -۱
 ---- کميسيون عمومي مباحث ساير -۲ علني صحن در آنان از نفر۳ انتخاب براي

 نود اصل کمیسیون -۲

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 ---- ربط ذی مسولین حضور با مطروحه پرونده بررسی ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- اقتصادی مفاسد با مرتبط های پرونده بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 شنبه سه
 ---- ها کمیته روسای و رئیسه هیات اعضای نشست ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

 امنیتی و نظامی سیاسی، کارگروه
 شنبه سه
 ----  نظامی و سیاسی کمیته نشست ۰۹:۰۰ تا ۰۷:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

 اجتماعی و فرهنگی کارگروه

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 ---- احتماعی و فرهنگی کمیته نشست ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- احتماعی و فرهنگی کمیته نشست ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 

 تا ۰۶:۳۰
 ---- اجتماعی و فرهنگی کمیته نشست ۰۸:۰۰

 قضایی کارگروه
 شنبه سه
 ---- قضایی کمیته نشست ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

 اساسی قانون ۴۴ اصل اجرای بر نظارت و تولید رونق و جهش ویژه کمیسیون -۳
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

 تخصصی های کمیسیون -ب
 فناوری و تحقیقات آموزش، کمیسیون -۱

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

 -۱ آقایان: سواالت به پاسخگویی جهت پرورش و آموزش محترم وزیر از دعوت
 عزیزی ابراهیم -۲ سردشت(دوفقره) و پیرانشهر محترم نماینده پور حسین کمال

 ساداتی ارم نژاد کوچکی جبار آقای جناب -۳ زرقان(دوفقره) و شیراز محترم نماینده
 رسول -۵ بابل محترم نماینده فیروزجائی کریمی علی -۴ رشت محترم نماینده

 نماینده آصفری محمدحسن -۶ سیاهکل و الهیجان محترم نماینده میکال خیفر
 زهک، زابل، محترم نماینده دهمرده اله حبیب -۷ خنداب و کمیجان اراک، محترم
  ورزقان محترم نماینده دهقانی الهویردی-۸ هامون و نیمروز هیرمند،

---- 

 ---- کمیسیون رئیسه هیأت نشست ۱۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰  شنبه سه
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 تعامل نحوه بررسی جهت فرهنگی انقالب عالی شورای محترم دبیر از دعوت ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
 ---- فرهنگی انقالب عالی شورای و کمیسیون

 ---- اخبار تبادل ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- عملکرد گزارش ارائه جهت فرهنگیان ذخیره صندوق مدیرعامل از دعوت ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۳۰

  دارد اصالحیه اجتماعی کمیسیون -۲

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 تا ۱۳:۳۰
 ---- اجتماعی کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۱۳:۵۹

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن قرائت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰

 و راه محترم وزیر از کارنامی بابایی و صباغیان آقایان سواالت به رسیدگی ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۱۵
 ---- شهرسازی

 ۱۵:۳۰ تا ۱۵:۰۱

 تکلیف تع�ن قانون به ۱۳۹۷/۶/۱۳ مصوب الحاقی ماده اصالح طرح بررسی
 وزارت در سوادآموزی نهضت یارانآموزش و التدریسحق معلمین استخدامی
 (کمیسیون بعدی الحاقات و اصالحات و ۱۳۸۸/۷/۱۵ مصوب پرورش و آموزش
 فرعی)

---- 

 ماده استفساریه طرح مشترک کمیسیون در عضویت رمنظو به نفر ۱۳ انتخاب ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۳۱
 ---- ۱۳۸۶ سال مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون )۱۱۳(

 ---- اجتماعی کمیسیون در محمدیاری آقای عضویت بررسی ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۰۰
 ---- استانها اشتغال هماهنگی کمیته در ناظر نمایندگان بررسی و اعالم ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۱۶

  دارد اصالحیه اقتصادی کمیسیون -۳

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای سرمایه افزایش فوریتی دو الیحه بررسی )۱ ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- )۱۵۲ چاپ -تقدم(اصلی حق سلب با سهام صرف طریق از ایران فرابورس یا بهادار

 تا ۱۵:۳۰
۱۷:۰۰ 

 تجارت و معدن صنعت، پیشنهادی محترم روزی خیابانی مدرس آقای با نشست )۲
 ارائه ب) خارجی و داخلی بازرگانی وضعیت آخرین گزارش بررسی الف) جهت:
 پیشنهادی های برنامه

---- 

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 

 ---- کمیسیون تخصصی های کارگروه جلسات برگزاری ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰
 ---- کمیسیون تخصصی های کارگروه جلسات برگزاری ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 ---- عدالت سهام ساماندهی طرح بررسی ادامه )۱ ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰

 و ایشان معاونین و اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر با مشترک نشست )۲
 گزارش ارائه الف) ذیل: موضوعات خصوص در ایران تعاون اتاق رئیسه هیأت

 ب) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اقتصادی های¬اولویت بررسی و عملکردی
 قانون اصالح موضوع بررسی پ) کشور های تعاونی مسائل و مشکالت بررسی
  ایران اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی بخش

---- 

 چهارشنبه
 به رسیدگی نحوه و روز اخبار بررسی خصوص در کمیسیون رئیسه هیأت جلسه ۱۳:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

 ---- لوایح و طرحها

 خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -۴

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 ----  تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۱۴:۲۰ تا ۱۴:۰۰
 ----  کمیسیون هایبرنامه و هااولویت بررسی ادامه ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۲۰
 ---- خارجی سیاست و مّلی امنیت یونکمیس داخلی نامه آ�ن بررسی ادامه ۱۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 ----  تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۰۹:۲۰ تا ۰۹:۰۰  شنبه سه
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۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
 تا ۰۹:۲۰
۰۹:۴۰ 

 روابط بر مرز متقابل تأثیرات )۱ بررسی: خصوص در مرز کارگروه گزارش استماع
 نظر از زیمر های بازارچه وضعیت آخرین )۲ همسایگان، با ایران اسالمی جمهوری
 امنیت، و عمران نظر از کشور مرزهای وضعیت آخرین )۳ آنها، فعالیت و عملکرد

 دریایی و زمینی مجاز مرزهای احتمالی مشکالت )۴

---- 

 ۱۰:۰۰ تا ۰۹:۴۰
 روابط وضعیت آخرین بررسی خصوص در خارجی روابط کارگروه گزارش استماع

 و سوریه، عراق، بر تمرکز با ههمسای کشورهای و ایران اسالمی جمهوری اقتصادی
 افغانستان

---- 

 محترم مدیرعامل حضور با آن احتمالی تهدیدات و آینده در بورس وضعیت بررسی ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- تهران بهادار اوراق و بورس سازمان

 ----  تحوالت و اخبار آخرین بر مروری ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۰۰

 ارز بازگشت ب) اساسی، کاالهای نیاز مورد ارز تأمین الف) وضعیت: بررسی ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۱۰
 ---- ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک محترم کل رئیس حضور با صادراتی کاالهای

 ۱۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 فضای ایجاد قبیل از مسائلی بررسی خصوص در امنیت کارگروه گزارش استماع
 ایمقابله اقدامات وع،موض حقوقی پیگیری آمریکا، علیه بشری ضدحقوق گسترده
 به آمریکا های جنگنده تعرض با "مرتبط ... و موضوع بیان در یکصدایی ممکن،

 سوریه" کشور هوایی حریم در ماهان مسافربری هواپیمای

---- 

 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 

 تا ۰۶:۳۰
 ----  کمیسیون های کارگروه محترم رؤسای و رئیسه هیأت محترم اعضای جلسه ۰۸:۰۰

 تامنی

 شنبه سه
 ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

 پیگیری آمریکا، علیه بشری ضدحقوق گسترده فضای ایجاد قبیل از مسائلی بررسی
 "مرتبط ... و موضوع بیان در یکصدایی ممکن، ایمقابله اقدامات موضوع، حقوقی

 هوایی حریم در ماهان مسافربری هواپیمای به آمریکا های جنگنده تعرض با
 ربط ذی های دستگاه حضور با ه"سوری کشور

---- 

 خارجی روابط
 دوشنبه
 کشورهای و ایران اسالمی جمهوری اقتصادی روابط وضعیت آخرین بررسی ۱۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- ربط ذی های دستگاه حضور با افغانستان و سوریه، عراق، بر تمرکز با همسایه

 مرز

 دوشنبه
 ۱۲:۰۰ تا ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 )۲ همسایگان، با ایران اسالمی جمهوری روابط بر مرز متقابل تأثیرات )۱ بررسی:
 آخرین )۳ آنها، فعالیت و عملکرد نظر از مرزی های بازارچه وضعیت آخرین

 مجاز مرزهای احتمالی مشکالت )۴ امنیت، و عمران نظر از کشور مرزهای وضعیت
 ربط ذی های دستگاه حضور با دریایی و زمینی

---- 

 شوراها و کشور امورداخلی کمیسیون -۵

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 درخواست (به پاسخ ارائه جهت بلوچستان و سیستان محترم استاندار از دعوت ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- دهمرده) آقای جناب محترم نماینده

 ---- جمهوري رياست و شوراها انتخابات قانون اصالح طرح بررسي ادامه ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۰۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 دعوت با استانها توسعه و آمایش بررسی کمیته های برنامه خصوص در نظر تبادل ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- اجرایی های دستگاه و ها پژوهش مرکز از

 و معاونین و ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی محترم فرمانده از دعوت ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- ها برنامه و گزارش ارائه جهت تخصصی های پلیس

 انرژی کمیسیون -۶
 ---- درخصوص اتمی انرژی سازمان محترم رئیس صالحی دکتر آقای گزارش استماع ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ یکشنبه
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 کشور ای هسته آمیز صلح های فعالیت وضعیت آخرین ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 تا ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰ 

 مسئوالن حضور با (ص) االنبیاء خاتم قرارگاه ئلمسا بررسی و گزارش استماع
 ---- نفت وزارت و قرارگاه

 ---- مربوطه کارشناسان حضور با تحریم شرایط در نفت فروش مسائل بررسی ۱۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰

 نفت، حوزه مسائل درخصوص کشور کل بازرسی سازمان کل بازرس گزارش استماع ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- پتروشیمی و گاز

 ---- کمیسیون های کمیته های برنامه بررسی و ارائه ۱۶:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون -۷

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

 در عضویت جهت نمایندگان از ای عده درخواست درخصوص تصمیم اتخاذ -۱
 سوی از مدهآ بعمل اقدامات و اقتصادی دیپلماسی بررسی و بحث -۲ کمیسیون

 کشورهای بانکهای در کشور شده بلوکه ارزهای استرداد جهت امورخارجه وزارت
 امورخارجه محترم وزیر حضور با مختلف

---- 

 دوشنبه
 ---- اساسی کاالهای تامین طرح پیرامون مطروحه پیشنهادات بررسی ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 پنجساله برنامه قانون )۸۷ماده( بند(ذ) )۱تبصره( استفساریه طرح به رسیدگی ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۰۰
 ---- نگهبان) محترم شورای از شده ششم(اعاده

 ---- اساسی کاالهای تامین فوریتی یک طرح نهایی جمعبندی ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۱۵

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 و لکردعم گزارش ارائه جهت اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر از دعوت

 وضعیت گزارش محوریت با وزارتخانه وظایف راستای در آمده بعمل اقدامات
 بودجه قانون )۱۸تبصره( عملکرد و کشور اشتغال

---- 

 بودجه ساختار اصالح

  دوشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 

 ساختار اصالح احکام راستاي در عمومي بخش شرکتهاي اداره موضوع بررسي ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰
 ----  بودجه

 ساختار اصالح احکام راستاي در بازنشستگي هاي صندوق اصالح موضوع بررسي ۱۲:۰۰ تا ۰:۰۰۱
 ---- بودجه

 فرهنگی و اجتماعی امور
 شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 تا ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰ 

 حضور با پرورش و آموزش وزارت اعتبارات وضعیت و مشکالت بررسی و بحث
 ---- ذیربط مسئولین

 مارآ و آمایش ریزی، برنامه
 یکشنبه
 ---- سرزمین آمایش ملی سند تدوین بر نظارت ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

 دیجیتال و الکترونیک دولت اطالعات، فناوری
 دوشنبه
 اعمال جهت شده طراحي سامانه اندازي راه نحوه پيرامون نظر تبادل و بحث ادامه ۱۳:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- سنواتي هاي بودجه حلواي رديفهاي و جداول تغ�رات

 درمان و بهداشت کمیسیون -۸

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 فرعي درمان و بهداشت کمیسیون در ' بنیاندانش تولید جهش 'طرح طرح/الیحه بررسی ۱۵:۲۰ تا ۱۴:۱۵
 ---- آن وکنترل مدیریت راههای و کشور در کرونا ویروس وضعیت آخرین بررسی ادامه ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۲۰

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت تا ۰۸:۰۰  شنبه سه
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۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۸:۱۵ 
 تا ۰۸:۱۵
 ---- اسالمی شورای مجلس نود اصل کمیسیون ریاست گزارش استماع ۰۸:۴۵

 گرفته انجام اقدامات خصوص در کشور بهزیستی سازمان تریاس گزارش استماع ۱۱:۰۰ تا ۰۸:۴۵
 ----  سازمان آن آتی های برنامه و ،چالشها

 ---- اخبار استماع و کریم قرآن تالوت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰

 و تولید وضعیت آخرین خصوص در دارو و غذا سازمان ریاست گزارش استماع ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۱۵
 ----  کشور در دارو واردات

 غذا و ودار
 دوشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 

 تا ۰۷:۳۰
 ---- کشور در دارو واردات و تولید وضعیت آخرین بررسی ۰۹:۰۰

 خانواده و جمعیت کمیته
 دوشنبه
 ---- کشور جمعیت وضعیت آخرین بررسی ۱۰:۳۰ تا ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ایرانی سنتی طب کمیته
 دوشنبه
 ---- کشور در نتیس طب وضعیت بررسی ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 معادن و صنایع کمیسیون -۹

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 جناب تجارت و معدن صنعت، وزارت پيشنهادي محترم وزير هاي برنامه بررسي ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- خياباني مدرس آقاي

 ----  کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۰۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 ---- کاری عملکرد از مربوط معاونین و نفت محترم وزیر گزارش عاستما ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰

 و ایران فوالد کاران نورد انجمن و ایران فوالد کنندگان تولید انجمن گزارش استماع ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 ---- فوالد حوزه مشکالت و مسائل بررسی

 ----  واصله اطالعات و اخبار بررسی ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۰۰
 ---- کاری عملکرد از مربوط معاونین و کشاورزی جهاد محترم وزیر گزارش استماع :۰۰۱۶ تا ۱۴:۱۵
 ----  کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۰۰

 اطالعات فناوری و ارتباطات کمیته
 دوشنبه
 ----  اسالمی جمهوری پست ملی شرکت محترم مدیرعامل گزارش استماع ۱۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 کار و کسب فضای بهبود و تولید جهش هکمیت
 دوشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 

 تا ۱۵:۳۰
 ---- مالیاتی حوزه در صنعت مشکالت و مسائل بررسی ۱۶:۳۰

 پتروشیمی و گاز و نفت صنایع کمیته
 دوشنبه
 های حوزه در تجارت و معدن صنعت، پیشنهادی محترم وزیر های برنامه بررسی ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ----  کمیته با طمرتب

  نوین فناوریهای و هوافضا صنایع کمیته
 دوشنبه
 ---- ۵۷ چاپ شماره به بنیان دانش تولید جهش طرح بررسی ادامه ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
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  صنعتی توسعه راهبردهای و صنعت کمیته
 یکشنبه
 ارائه همچنين و تجارت و معدن نعتص پيشنهادي محترم وزير هاي برنامه بررسي ۱۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

 ----  خودرو کارگروه

  معدنی صنایع و معدن کمیته
 دوشنبه
 ---- معدن حوزه در تجارت و معدن صنعت پيشنهادي محترم وزير هاي برنامه بررسي ۰۹:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 عمران کمیسیون -۱۰
 یکشنبه
 و راه وزارت محترم معاونین حضور با ونقل حمل با بطمرت موضوعات بررسی ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

 ---- شهرسازی

 دوشنبه
 ---- اولویتها تع�ن و کمیسیون تخصصی های کمیته نشست ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 تا ۰۷:۰۰
 ---- کمیسیون رئیسه هیات جلسه ۰۸:۰۰

 وزارت عمرانی معاون از دعوت با شهرداری نونقا ۱۰۰ ماده موضوع به رسیدگی ۱۱:۰۰ تا ۰۸:۰۰
 ---- استانها عالی شورای رئیس و کشور

 و نوبخت دکتر آقای جناب کشور بودجه و برنامه سازمان محترم رئیس از دعوت ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 ---- کشور عمرانی های پروژه بودجه تخصیص خصوص در گزارش ارائه

 فرهنگی کمیسیون -۱۱

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 ----  فرهنگی اخبار بررسی ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
 ----  کمیسیون با مرتبط موضوعات درخصوص نظر وتبادل بحث ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۳۰
 ---- )۵۴- (فرعی نمایندگان آرای شفافیت طرح بررسی ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۰۰

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 تا ۰۸:۰۰
 ----  فرهنگی اخبار برسی ۰۸:۳۰

 تا ۰۸:۳۰
 ----  اساسی قانون نودم اصل کمیسیون محترم ر�س گزارش استماع :۳۰۰۹

 ---- خانواده وتعالی جمعیت پیرامون بررسی و بحث ۱۲:۰۰ تا ۰۹:۳۰
 ---- کمیسیون ر�سه هیات جلسه ۱۳:۰۰ تا ۱۲:۰۰
 ---- اسالمی وارشاد فرهنگ محترم وزیر گزارش استماع ۱۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰

 ساختار اصالح و هبودج برنامه، کمیته
 دوشنبه
 ---- )۱۷ :ماده _ارجاعی۵۷ _چاپ (فرعی بنیان دانش تولید جهش طرح بررسی ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 دستی صنایع و گردشگری، فرهنگی، میراث ارشاد، اسالمی، تبلیغات کمیته
 یکشنبه
 ----  قبل اتجلس تصمیمات پیگیری پیرامون وبررسی بحث ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

  بدنی تربیت و جوانان خانواده، زنان، کمیته
 یکشنبه
 ---- خانواده وتعالی جمعیت طرح ابعاد بررسی ۱۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

  مجازی فضای و رسانه هنر، فرهنگ، کمیته
 ---- مجازی فضای عالی شورای محتوی تولید کمیسیون مصوبات گزارش ارایه-۱ ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ دوشنبه
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 قبل جلسه مصوبات _بررسی۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 حقوقی و قضائی کمیسیون -۱۲
 است. نشده ارائه هفتگی برنامه

 زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون -۱۳

 یکشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

 جهاد های وزارتخانه از دعوت با کشاورزی محصوالت صادرات مشکالت بررسی
 و خارجه امور وزارت ملی، امنیت عالی شورای تجارت، و معدن صنعت، کشاورزی،
 ایران اسالمی جمهوری گمرک

---- 

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰

 شماره (به زیست محیط حوزه در نامعتبر احکام و قوانین فهرست طرح -۱ بررسی:
 (به پاریس قتنامهمواف الیحه -۲ نگهبان) محترم شورای از شده (اعاده )۴۷ – چاپ
 محترم نماینده از دعوت با نگهبان) محترم شورای از شده (اعاده )۱۹ – چاپ شماره
 ذیربط مسئولین و نگهبان شورای

---- 

 ۱۲:۳۰ تا ۱۰:۳۰
 از دعوت با غذایی ایمنی و سالمت حوزه های چالش و مشکالت و مسائل بررسی

 سایر و پزشکی موزشآ و درمان بهداشت، کشاورزی، جهاد های وزارتخانه
 ذیربط مسئولین

---- 

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰
 بانکهای عامل مدیران از تعدادی و دارائی و اقتصادی امور محترم وزیر از دعوت
 قانونی تکالیف عملکرد همچنین و تحقق میزان از گزارشی ارائه مورد در دولتی
  ۹۸ و ۹۷ سالهای در کشاورزی بخش به تسهیالت ٪۱۵ حداقل اختصاص بر مبنی

---- 

 عشایری و روستایی توسعه کمیته
 دوشنبه
 ---- کمیته کاری اولویتهای تع�ن ۱۰:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 باغبانی) و (زراعت گیاهی تولیدات کمیته

 دوشنبه
 ۱۲:۳۰ تا ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 با سموم تولیدکنندگان صنایع مشکالت بررسی -۲ کمیته کاری اولویتهای تع�ن -۱
 حضور با کود قیمت و عرضه در مشکالت بررسی -۳ ذیربط مسئولین حضور

 ذیربط مسئولین
---- 

 فناوری و کشاوزری به وایسته صنایع کمیته
 دوشنبه
 جهاد های وزارتخانه از دعوت با کشور در چوب زراعت توسعه موضوع بررسی ادامه ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- ذیربط مسئولین سایر و گمرک و تجارت و معدن صنعت، کشاورزی،

 
  جلسات دستور اصالحات

 روز
 نقش موضوع ساعت تاریخ

 کمیسیون
 اجتماعی کمیسیون

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰

  ۱ اصالحیه
 نمایندگان سوال خصوص در اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر از دعوت

 -۴ ذاکر آقای جناب -۳ مصری آقای ابجن -۲ عنابستانی آقای جناب -۱ محترم:
 جناب -۷ دهمرده آقای جناب -۶ نوروزی حسن آقای جناب -۵ سلیمی آقای جناب
 شده) اضافه (دستور ارکانی آقای

---- 

 ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۰۰
  ۱ اصالحیه
 استماع و ۹۰ اصل کمیسیون محترم رئیس فر پژمان آقای جناب از دعوت

 ه)شد اضافه (دستور ایشان توضیحات
---- 
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 ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۳۱
  ۱ اصالحیه
 در عضویت منظور به مجلس اجتماعی کمیسیون اعضای از نفر ۸ امنتخاب
 شده) اضافه (دستور روستایی' و شهری مدیریت سازمان 'تشکیل مشترک کمیسیون

---- 

 اجتماعی های آسیب
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »اجتماعی های آسیب کمیته« جلسه

 استخدامی و اداری
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۰۹:۰۰ تا ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »استخدامی و اداری کمیته« جلسه

 کار روابط و کارآفرینی اشتغال،
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۱۰:۰۰ تا ۰۹:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »کار روابط و کارآفرینی اشتغال، کمیته« جلسه

 ایثارگران
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۱۷:۰۰ تا ۱۶:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »ایثارگران کمیته« جلسه

 تعاون
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۱۱:۰۰ تا ۱۰:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »تعاون کمیته« جلسه

 اجتماعی رفاه
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۱۲:۰۰ تا ۱۱:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »اجتماعی رفاه کمیته« جلسه

 خانواده و زنان
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۱۸:۰۰ تا ۱۷:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »خانواده و زنان کمیته« جلسه

 ها) انجمن و ها (خیریه نهاد مردم های سازمان ساماندهی

 دوشنبه
 ۱۶:۰۰ تا ۱۵:۰۱ ۳۹۹۱/۰۵/۲۰

  ۱ اصالحیه
 »ها خیریه و ها (انجمن نهاد مردم های سازمان دهی سامان کمیته« جلسه
 شده) اضافه (دستور

---- 

 بازنشستگی های صندوق
 دوشنبه
  ۱ اصالحیه ۱۳:۰۰ تا ۱۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 ---- شده) اضافه (دستور »بازنشستگی های صندوق کمیته« جلسه

 قتصادیا کمیسیون

  یکشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 

 ۱۴:۳۰ تا ۱۳:۰۰
  ۱ اصالحیه

 تجارت و معدن صنعت، پیشنهادی محترم وزیر خیابانی مدرس آقای با نشست )۱
 شده) اضافه (دستور پیشنهادی های برنامه ارائه جهت

---- 

 ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰

  ۱ اصالحیه
 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای سرمایه افزایش فوریتی دو الیحه بررسی )۱

 )۱۵۲ چاپ -تقدم(اصلی حق سلب با سهام صرف طریق از ایران فرابورس یا بهادار
 شده) حذف (دستور

---- 

 ----  ۱ اصالحیه ۱۶:۳۰ تا ۱۴:۳۰
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 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای سرمایه افزایش فوریتی دو الیحه بررسی )۲
 )۱۵۲ چاپ -تقدم(اصلی حق سلب با سهام صرف طریق از ایران فرابورس یا بهادار

 شده) اضافه (دستور

 ۱۷:۰۰ تا ۱۵:۳۰

  ۱ اصالحیه
 تجارت و معدن صنعت، پیشنهادی محترم وزیر خیابانی مدرس آقای با نشست )۲

 ارائه ب) خارجی و داخلی بازرگانی وضعیت آخرین گزارش بررسی الف) جهت:
 شده) حذف (دستور پیشنهادی های برنامه

---- 

  شنبه سه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 

 ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۰۰

  ۱ اصالحیه
 زیر: موضوعات خصوص در ایران تعاون اتاق رئیسه هیأت با مشترک نشست )۲

 قانون اصالح موضوع بررسی ب) کشور های تعاونی مسائل و مشکالت بررسی الف)
 شده) اضافه (دستور ایران اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی بخش

---- 

 ۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰

  ۱ اصالحیه
 و ایشان معاونین و اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم وزیر با مشترک نشست )۲

 گزارش ارائه الف) ذیل: موضوعات خصوص در ایران تعاون اتاق رئیسه هیأت
 ب) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اقتصادی های¬اولویت بررسی و عملکردی

 قانون اصالح موضوع بررسی پ) کشور های تعاونی مسائل و مشکالت بررسی
 شده) حذف (دستور ایران اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی بخش

---- 

 ۱۶:۳۰ تا ۱۵:۳۰
  ۱ اصالحیه

 سرمايه بازار وضعيت خصوص در اقتصادي کميسيون نظارتي گزارش بندي جمع )۳
 شده) اضافه (دستور کشور

---- 

 چهارشنبه
 ۱۳:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

  ۱ اصالحیه
 به رسیدگی نحوه و روز اخبار بررسی خصوص در کمیسیون رئیسه هیأت جلسه
 شده) ویرایش (دستور لوایح و طرحها

---- 
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