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 ريز
 مًضًع ساػت تاريخ

 کمیسیًن َاي خاظ- الف

 قاوًن اساسی (90)کمیسیًن اصل وًدم - 1

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 16:00 تا 14:30
ًطست ّيأت سئيسِ ًويسيَى تشاي تشسسي پشًٍذُ ّاي هطشٍحِ دستاسُ 

 ساصهاى حذ ٍ صياست ٍ ًيض ػذم توٌيي تاًي هشًضي ٍ ساصهاى
 غذا ٍ سيوا تِ اًزام حساتشسي تَسط ساصهاى حساتشسي

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

ِ ّاي تشسسي تشاي ًويسيَى حاتت اػضاي ًطست 16:00 تا 14:30  ٍاغلِ ضٌَائي

 کمیتٍ فرَىگی ي اجتماػی

 دٍضٌثِ
26/4/1396 

9:00 
ًطست ًويتِ كشٌّگي ٍ ارتواػي ًويسيَى تشاي تشسسي پشًٍذُ ّاي 

 هطشٍحِ

 کمیسیًن تذييه آيیه وامٍ داخلی- 2

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 17:30 تا 16:00

(- 11هادُ)روغ تٌذي ٍ سأي گيشي طشح راهغ هذيشيت ضْشي- 1
 433ضواسُ چاج 

تشسسي پيطٌْادات اػضاء دسخػَظ حادحِ اخيش ٍ تأهيي - 2
 حلاظت ٍ اهٌيت هزلس

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 17:30 تا 16:00
ضواسُ - هاًَى آييي ًاهِ داخلي (45)تشسسي طشح اغالح هادُ - 1

 477چاج
 سايش هثاحج ػوَهي ًويسيَى- 2

 کمیسیًن ييصٌ حمايت از تًلیذ ملی ي وظارت تر اجراي سیاست َاي کلی - 3
 (ًويسيَى تللين: هحل تطٌيل رلسات)قاوًن اساسی  (44)اصل چُل ي چُارم 

 دٍضٌثِ
26/4/1396 

 18:00 تا 16:00

دػَت اص آهاي هٌْذس ًؼوت صادُ ٍصيش غٌؼت، هؼذى ٍ تزاست ٍ 
آهاي دًتش سيق سئيس ًل تاًي هشًضي روَْسي اسالهي ايشاى 

هاًَى سكغ هَاًغ تَليذ سهاتت پزيش ٍ استواي  (20)رْت تشسسي هادُ 
 ًظام هالي ًطَس

(صىؼتی ، کطايرزي ي خذمات ) اضتغال مًلذ کارگريٌ  
 دٍضٌثِ

26/4/1396 
 روغ تٌذي گضاسش ًاسگشٍُ دسخػَظ اضتـال 15:30 تا 14:00



3 

 ريز
 مًضًع ساػت تاريخ

 قاوًن اساسی (44)اصل چُل ي چُارم کارگريٌ 
 دٍضٌثِ

26/4/1396 
ًحَُ ارشاي هاًَى ارشاي سياست ّاي ًلي  (59)ٍ  (5)تشسسي هَاد  13:00 تا 11:00

 هاًَى اساسي (44)اغل چْل ٍ چْاسم 

 کارگريٌ محیط کسة ي کار
 دٍضٌثِ

26/4/1396 
هاًَى تْثَد »ًحَُ ارشاي  (20)ٍ  (19)، (18)، (17)تشسسي هَاد  15:30 تا 14:00

 (1/12/90هػَب )« هستوش هحيط ًسة ٍ ًاس

 کارگريٌ حمايت از تًلیذ داخل ي رفغ مًاوغ تًلیذ

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 18:00 تا 16:00
تشسسي حوايت اص تَليذ داخل دس غٌايغ هس ٍ كَالد ٍ هَضَع 

غادسات ضوص كَالد ٍ هس ًاتذ تا حضَس هؼاًٍاى ٍصاست غٌؼت، 
 هؼذى ٍ تزاست ٍ ضشًتْاي غٌايغ هس ايشاى ٍ كَالد خَصستاى 

 کمیسیًن مطترک طرح تقًيت ي تًسؼٍ وظام استاوذارد- 4

 يٌطٌثِ
 18:00 تا 16:00 25/4/1396

تشسسي طشح توَيت ٍ تَسؼِ ًظام استاًذاسد اػادُ ضذُ اص ضَساي 
تا حضَس يٌي اص اػضاي ضَساي ًگْثاى  (23)ًگْثاى تِ ضواسُ حثت 

  ٍ هسؤٍالى ٍ ًاسضٌاساى دستگاّْاي ارشائي ري ستط
 (ًويسيَى غٌايغ: هحل تطٌيل رلسِ)

 کمیسیًن َاي تخصصی- ب

 کمیسیًن آمًزش، تحقیقات ي فىايري- 1

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 تثادل اخثاس- 1 14:15 تا 14:00

اسائِ گضاسش تَسط هؼاٍى ػلوي ٍ كٌاٍسي سياست روَْسي - 2 15:15 تا 14:15
 دسخػَظ رزب كاسؽ التحػيالى خاسد اص ًطَس

ِ ّاي پٌذ گاًِ- 3 16:00 تا 15:15  گضاسش كؼاليت ًويت

تشسسي طشح راهغ روؼيت تا حضَس هسؤٍالى ضَساي ساّثشدي - 4 16:30 تا 16:00
 روؼيت

 دٍضٌثِ
26/4/1396 

 .هتؼاهثاً اػالم هي گشدد- 1 11:00 تا 9:00
 تاصديذ اص هشًض ّوٌاسي ّاي كٌاٍسي ٍ ًَآٍسي سياست روَْسي- 2 16:00 تا 12:00

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 تثادل اخثاس- 1 14:15 تا 14:00

دػَت اص سئيس ساصهاى پژٍّص ّا ٍ تأليق ًتة دسسي ٍصاست - 2 15:00 تا 14:15
 آهَصش ٍ پشٍسش رْت اسائِ گضاسش

دػَت اص ٍصيش آهَصش ٍ پشٍسش رْت اسائِ گضاسش اص ًحَُ - 3 15:30 تا 15:00
 1396تشگضاسي اهتحاًات ًْائي سال 

 تشسسي طشحْاي اسراػي تِ ًويسيَى- 4 16:30 تا 15:30
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 ريز
 مًضًع ساػت تاريخ

ٌ َا  کارگري

 ضٌثِ
24/4/1396 

تشسسي هطٌالت هذاسس ضاّذ تا حضَس هذيشًل ضاّذ ٍصاست - 1 10:00 تا 9:00
 آهَصش ٍ پشٍسش ٍ سئيس اداسُ ضْش تْشاى

ِ ّاي پٌذ گاًِ- 2 16:00 تا 10:00  رلسِ ًويت
 چْاسضٌثِ

 .هتؼاهثاً اػالم هي گشدد - 28/4/1396

 کمیسیًن اجتماػی- 2

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 15:00 تا 14:00
دػَت اص تؼذادي اص هذيشاى ًاًًَْاي تاصًطستگي ًطَسي - 1

ِ هٌظَس تحج ٍ تثادل ًظش پيشاهَى هَضَع ّوساى ساصي حوَم  ت
 تاصًطستگاى

 اداهِ تشسسي طشح تيوِ ًاسگضاساى ًطاٍسصي- 2 16:00 تا 15:00

ِ ضٌثِ  س
 16:00 تا 14:00 27/4/1396

هاًَى تشًاهِ ضطن دس  (80)هادُ  (ت)تشسسي سًٍذ ارشاي تٌذ- 1
 هَسد تيوِ صًاى سشپشست خاًَادُ

تشسسي هسائل ٍ هطٌالت اػضاي هؤسسِ هالي ٍ اػتثاسي حاهي - 2
 تا حضَس هسؤٍالى ري ستط

 چْاسضٌثِ
 ًطست ّلتگي ّيأت سئيسِ ًويسيَى  8:00 تا 7:00 28/4/1396

 کمیسیًن اقتصادي- 3

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

14:00 
تشسسي تواضاي تؼذادي اص ًوايٌذگاى تشاي تحوين ٍ تلحع اص - 1
تِ استٌاد )« ًحَُ ٍاگزاسي پااليطگاُ ًشهاًطاُ تِ تخص خػَغي»

 (آييٌٌاهِ داخلي هزلس ضَساي اسالهي (214)هادُ 

16:00 
اسائِ گضاسش هذيش هٌطوِ آصاد ضشًت ضْش كشٍدگاّي اهام - 2

دسخػَظ ػولٌشد ايي هٌطوِ تا تَرِ تِ تاصديذ هثلي  (سُ)خويٌي
 ايي ًويسيَى

 دٍضٌثِ
ًطست تا ٍصيش تؼاٍى، ًاس ٍ سكاُ ارتواػي ٍ هؼاًٍاى ايطاى ٍ استواع  19:30 26/4/1396

 گضاسش ػولٌشدي دس هحل آى ٍصاستخاًِ

ِ ضٌثِ  س
 17:00 تا 14:00 27/4/1396

تشسسي طشح يي كَسيتي الحام دٍ هادُ تِ هاًَى سكغ هَاًغ - 1
تا حضَس تشخي اص هذيشاى ػاهل تاًٌْا  (520چاج- كشػي)تَليذ

دسخػَظ الضام تاًٌْا تِ هػَتات ًاسگشٍُ تسْيل ٍ سكغ هَاًغ 
 تَليذ رْت پشداخت تسْيالت تاًٌي

تشسسي آخشيي ٍضؼيت ػولٌشدي ًظام تاًٌي ًطَس تا حضَس هذيشاى - 2
 ػاهل تاًٌْاي دٍلتي ًطَس



5 

 ريز
 مًضًع ساػت تاريخ

 چْاسضٌثِ
اخثاس طشحْا ٍ لَايح هَرَد ٍ تشسسي ، سئيسِ ًويسيَى رلسِ ّيأت 7:30 28/4/1396

 اهتػادي سٍص
ٍ َاي تخصصی  کمیت

 دٍضٌثِ
26/4/1396 

رلسِ داخلي اػضاي ًويتِ تاصاسّاي هالي دسخػَظ تشسسي - 1  8:30
 (187چاج- اغلي)طشح تاًٌذاسي روَْسي اسالهي ايشاى

رْت تشسسي  (FATF)رلسِ داخلي اػضاي ًويتِ اهذام هالي- 2 15:00
 آخشيي گضاسضْاي اسسالي دستگاّْاي هشتَطِ

 کمیسیًن امىیت ملی ي سیاست خارجی- 4

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 تشسسي آخشيي اخثاس ٍ تحَالت- 1 14:00

14:30 

:دػَت اص ٍصيش دكاع ٍ پطتيثاًي ًيشٍّاي هسلح رْت تشسسي- 2  

 آخشيي تحَالت دكاػي - الق

 سؤال آهاي حطوت اهلل كالحت پيطِ ًوايٌذُ اسالم آتاد ؿشب- ب

 سؤال آهاي ػثذالشضا ّاضن صايي ًوايٌذُ تْشاى- ج

سؤال هطتشى آهاياى ًادس هاضي پَس ٍ ػليشضا هحزَب ًوايٌذگاى - ت
 اسٍهيِ ٍ تْشاى

 سؤال آهاي حسيٌؼلي ضْشياسي ًوايٌذُ صاّذاى- ث

 دٍضٌثِ
 تاصديذ 11:00 تا 7:30 26/4/1396

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 تشسسي آخشيي اخثاس ٍ تحَالت - 1 14:00

14:15 
 

 :دػَت اص ٍصيش ًطَس رْت تشسسي- 2
 آخشيي اخثاس ٍ تحَالت داخلي- الق
سؤال هطتشى آهاي هحوذًؼين اهيٌي كشد ًوايٌذُ ايشاًطْش ٍ ًِ ًلش - ب

 اص ًوايٌذگاى
 سؤال آهاي هحسي تيگلشي ًوايٌذُ سوض ٍ تاًِ- ج
سؤال هطتشى آهاي هحوذرَاد كتحي ًوايٌذُ تْشاى ٍ دُ ًلش اص - ت

 ًوايٌذگاى
ِ سَاس- ث  سؤال آهاي ضٌَس پَسحسيي ضوالى ًوايٌذُ پاسس آتاد ٍ تيل
 سؤال آهاي ّذايت اهلل خادهي ًوايٌذُ ايزُ ٍ تاؿولي- ت
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 ريز
 مًضًع ساػت تاريخ

 چْاسضٌثِ
28/4/

1396 
 ًطست ّيأت سئيسِ ًويسيَى 07:00

 کارگريٌ رياتط خارجی

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

16:30 

تشسسي اليحِ اراصُ اكضايص سشهايِ ٍ سْام روَْسي اسالهي ايشاى - 1
دس ّزذّويي دٍس اكضايص سشهايِ هؤسسِ تيٌالوللي تَسؼِ اص 

 (515چاج - كشػي)هؤسسات ٍاتستِ تِ گشٍُ تاًي رْاًي 
تشسسي آخشيي تحَالت هٌطوِ خليذ كاسس تا حضَس هسؤٍالى - 2

 ري ستط
 کارگريٌ امىیت

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

16:30 
تا  (517چاج - كشػي )اداهِ تشسسي طشح تأهيي اهٌيت تشگضاسي هشاسن 

 حضَس هسؤٍالى ري ستط

 کمیسیًن اورشي- 5

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 15:30 تا 14:00

 :دػَت اص ٍصيش ًيشٍ رْت پاسخ تِ سؤالْاي- 1
 ًوايٌذُ پاٍُ، رَاًشٍد، حالث تاتاراًي ٍ ًادسي ضْابآهاي - الق

 سٍاًسش
 آهاي ضياء اهلل اػضاصي ًوايٌذُ تٌاب- ب
 آهاي احوذ هشادي ًوايٌذُ تٌذسػثاس- د

 16:30 تا 15:30

تشسسي طشح يي ضَسي الحام هَادي تِ هاًَى تسشيغ دس تاصساصي - 2
چاج - كشػي)هٌاطن آسية ديذُ دس احـش حَادث ؿيـشهتـــشهثِ 

516) 
ِ ّاي ًيشٍ ٍ ساُ ٍ  تا حضَس هسؤٍالى ٍ ًاسضٌاساى ٍصاستخاً

ضْشساصي، ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ ًطَس، ديَاى هحاسثات ًطَس ٍ 
 هشًض پژٍّص ّاي هزلس ضَساي اسالهي

 ًطست ّيأت سئيسِ ًويسيَى- 3 17:30 تا 16:30
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 ريز
 مًضًع ساػت تاريخ

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 16:00 تا 12:00
ًطست هطتشى اػضاي ًويسيَى تا هذيشػاهل ٍ اػضاي ّيأت هذيشُ 

 ضشًت ساُ آّي روَْسي اسالهي ايشاى

 کمیتٍ تذييه اساسىامٍ ضرکت ملی گاز ايران

ِ ضٌثِ  س
 18:00 تا 16:00 27/4/1396

تشسسي هطالة ٍ اساسٌاهِ پيطٌْادي ضشًت هلي گاص ايشاى تا حضَس 
هسؤٍالى ٍ ًوايٌذگاى تام االختياس ٍصاست ًلت، ساصهاى تشًاهِ ٍ 

تَدرِ ًطَس، ديَاى هحاسثات ًطَس، ساصهاى تاصسسي ًل ًطَس، 
هزوغ تطخيع هػلحت ًظام ٍ هشًض پژٍّص ّاي هزلس ضَساي 

 اسالهي
 کمیسیًن تروامٍ ي تًدجٍ ي محاسثات- 6

 يٌطٌثِ
هٌاتغ ٍ )دػَت اص هسؤٍليي ري ستط رْت اسائِ گضاسش ػولٌشد  16:00 تا 14:00 25/4/1396

ِ هاِّ هاًَى تَدرِ سال  (هػاسف   ًل ًطَس  1396س

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 اداهِ سسيذگي تِ اليحِ هاليات تشاسصش اكضٍدُ      - 1 15:30 تا 14:00

سسيذگي تِ طشح الحام هَادي تِ هاًَى تسشيغ دس تاصساصي - 2 16:00 تا 15:30
 هٌاطن آسية ديذُ دس احش حَادث ؿيشهتشهثِ            

 کمیتٍ ديًان محاسثات ي امًرمالی ي امًال مجلس
 يٌطٌثِ

                                                                  (حَصُ ًلت) ًل ًطَس1394اداهِ تشسسي گضاسش تلشيؾ تَدرِ سال  17:00 تا 16:00 25/4/1396

 کمیسیًن تُذاضت ي درمان- 7

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 استواع اخثاس- 1 14:15 تا 14:00

تحج ٍ تثادل ًظش دس خػَظ ػولٌشد ٍصاست تْذاضت ، دسهاى - 2 16:00 تا 14:15
 ٍ آهَصش پضضٌي دس دٍلت ياصدّن

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 

 استواع اخثاس- 1 14:15 تا 14:00

 15:30 تا 14:15
 

دػَت اص ٍصيش تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضٌي رْت - 2
 :پاسخگَئي تِ سؤاالت آهاياى

 ( كوش2ُ)ٍلي هلٌي ًوايٌذُ هطٌيي ضْش- الق
 ( كوش3ُ)ًادس هاضي پَس ًوايٌذُ اسٍهيِ - ب
 (كوش1ُ)ػلي ساسي ًوايٌذُ اَّاص- ج
 ( كوش1ُ)ًػشالِ پ ژهاًلش ًوايٌذُ هطْذ - ت

 تشسسي گشدضگشي سالهت تا حضَس هسؤٍالى ارشائي- 3 16:00 تا 15:30
 کارگريٌ
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 ريز
 مًضًع ساػت تاريخ

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 17:00 تا 16:00
حن تيوِ هطاؿل  (%4)تشسسي طشح استلساسيِ دسياكت چْاسدسغذ

 (164چاج )سخت ٍ صياى آٍس اص ٍاگزاسي ًاس تِ پيواًٌاس 

 کمیسیًن ضًراَا ي امًر داخلی کطًر- 8

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 ًطست ّيأت سئيسِ ًويسيَى - 1 13:00 تا 12:00
 هشٍس اخثاس - 2 14:15 تا 14:00

 15:00 تا 14:15
چاج - اغلي )تشسسي اليحِ هذيشيت حَادث ؿيشهتشهثِ ًطَس - 3

101  ) 
 (490چاج - كشػي)تشسسي طشح راهغ روؼيت ٍ تؼالي خاًَادُ - 4 16:00 تا 15:00

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 15:00 تا 14:00
چاج - كشػي)تشسسي طشح اغالح هاًَى هثاسصُ تا هَاد هخذس - 1

430) 

 16:00 تا 15:00
تشسسي اليحِ اّذاف، ٍظايق ٍ اختياسات ٍصاست ٍسصش ٍ - 2

 (444چاج - كشػي)رَاًاى
 کمیتٍ تقسیمات کطًري ي آمايص سرزمیىی

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 اداهِ تشسسي ضَاتط ٍ ضشايط تشگضاسي اًتخاتات الٌتشًٍيي دس ًطَس 18:00 تا 16:00

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 18:30 تا 16:30

اداهِ تشسسي طشحْاي اغالح رذٍل حَصُ ّاي اًتخاتيِ هزلس 
، اغالح رذٍل (349چاج )ضَساي اسالهي ٍتؼذاد ًوايٌذگاى آًْا 

حَصُ ّاي اًتخاتيِ هزلس ضَساي اسالهي ٍ تؼذاد ًوايٌذگاى آًْا 
ٍ اكضايص حَصُ ّاي اًتخاتيِ ٍ تؼذاد ًوايٌذگاى هزلس  (391چاج )

 (487چاج )ضَساي اسالهي 
 کمیتٍ ضًراَا، ضُرداريُا، دَیاريُا ي حمل ي وقل ضُري

 دٍضٌثِ 
26/4/1396 

 اداهِ تشسسي طشح راهغ هذيشيت ضْشي 11:30 تا 10:00

 کمیتٍ امىیت ي سیاست داخلی ي مذيريت تحران 

 دٍضٌثِ 
26/4/1396 

 13:00 تا 11:30
اداهِ ًطست هطتشى تا دستگاّْاي ري ستط دسخػَظ اهٌيت هشاًض 

 حساس ًطَس

 کمیسیًن صىايغ ي مؼادن- 9
 اخثاس- 1 14:00 يٌطٌثِ
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25/4/1396 
14:30 

ِ ّاي ساصهاى غٌايغ ًَچي ٍ - 2 استواع گضاسش ػولٌشد ٍ تشًاه
 ضْشى ّاي غٌؼتي ايشاى

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 اخثاس- 1 14:00

استواع گضاسش ًاسگشٍُ ٍيژُ سسيذگي تِ هؼضل هاچام ًاال ٍ - 2 14:15
 اسص

سأي گيشي دسخػَظ تواضاي تحوين ٍ تلحع اص ػولٌشد - 3 15:00
 ٍصاست غٌؼت دس ساتطِ تا غذٍس هزَص ٍاگزاسي هؼادى

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

تشسسي تواضاي تحوين ٍ تلحع اص ًحَُ ٍاگزاسي ّلذيٌگ - 4 15:15
 پتشٍضيوي تاختش تِ تخص خػَغي

 کارگريٌ ارتثاطات

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

15:30 
ِ ّاي تخص  گضاسش ساصهاى تٌظين هوشسات ساديَيي اص غذٍس پشٍاً

خػَغي ٍ ارشاي اساسٌاهِ پست دسخػَظ اپشاتَسّاي ؿيشدٍلتي 
 ٍ دكاتش پيطخَاى

 کارگريٌ پتريضیمی ي کارگريٌ صىؼت مطترک
 يٌطٌثِ

تشسسي ػولٌشد ٍصاست ًلت دسخػَظ ارشاي هاًَى استلادُ  15:30 25/4/1396
 حذاًخشي اص تَاى تَليذ داخل

 کمیسیًن ػمران- 10

 يٌطٌثِ
 18:00 تا 16:00 25/4/1396

-كشػي)اداهِ تشسسي هَاسد اسراػي اليحِ هاليات تش اسصش اكضٍدُ 
ِ ّاي اهَس اهتػادي ٍ  (460چاج  تا حضَس هؼاًٍيي ري ستط ٍصاستخاً

داسايي، ساُ ٍ ضْشساصي، ًطَس ٍ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ ًطَس، 
 ًاسضٌاساى ري ستط هشًض پژٍّص ّاي هزلس ٍ ديَاى هحاسثات

( 7)، تثػشُ هادُ (ّـ- تٌذّاي د  )(5)هادُ : هَاسد اسراػي تاهيواًذُ
( 52)، هادُ (45)، تثػشُ هادُ (44)، (43)، (42)، (16)، هَاد (تٌذ ص)
 ( 54)، هادُ (تٌذّاي ب، د، ح)

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 14:00 

تشسسي طشح الحام هَادي تِ هاًَى تسشيغ دس تاصساصي هٌاطن - 1
تا حضَس  (516 چاج –اغلي )آسية ديذُ دس احش حَادث ؿيشهتشهثِ 

ِ ّاي ساُ ٍ  هؼاًٍاى ري ستط ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ ًطَس، ٍصاستخاً
ضْشساصي، ًطَس، ًيشٍ، تْذاضت ٍ دسهاى، ّالل احوش، ًاسضٌاساى 
 ري ستط هشًض پژٍّص ّاي هزلس ضَساي اسالهي ٍ ديَاى هحاسثات
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15:00 
تشسسي گضاسش ديَاى هحاسثات دسخػَظ اػتثاسات تخص - 2

هذيشيت تحشاى تا حضَس ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ ًطَس، ٍصاست 
ِ داسي ًل ًطَس)ًطَس، ٍصاست اهَس اهتػادي ٍ داسايي   (خضاً

 چْاسضٌثِ
28/4/1396 

 تا پٌزطٌثِ
29/4/1396 

 تاصديذ اػضاي ًويسيَى ػوشاى اص تٌذس ضْيذ سرايي استاى ّشهضگاى 

 کارگريٌ ييصٌ

 دٍضٌثِ
 9:00 تا 7:30 26/4/1396

 (530 چاج –كشػي )تشسسي اليحِ اغالح تخطي اص ساختاس دٍلت 
تا حضَس ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصي، ساصهاى اهَس اداسي ٍ استخذاهي 

 سياست روَْسي ٍ هشًض پژٍّص ّاي هزلس ضَساي اسالهي
 کمیتٍ آب ي فاضالب

 دٍضٌثِ
ِ ّاي ٍصاست ًيشٍ ٍ ضشًت آب ٍ كاضالب  11:00 تا 9:00 26/4/1396 تشسسي اهذاهات ٍ تشًاه

 هاًَى تشًاهِ ضطن تَسؼِ ًطَس (37)ًطَس دس ارشاي هادُ 
 کمیتٍ حمل ي وقل

 دٍضٌثِ
 13:00 تا 11:00 26/4/1396

تشسسي ػولٌشد تأهيي ٍ پشداخت هٌاتغ اػتثاسي اختػاغي تِ تخص 
حول ٍ ًول اص هحل دسآهذّاي حوَم ٍسٍدي گوشًي تا حضَس 

سئيس  ًل گوشى روَْسي اسالهي، ساصهاى تش ًاهِ ٍ تَدرِ، 
ِ داسي ًل ًطَس، ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصي، ديَاى هحاسثات ٍ  خضاً

 آييي ًاهِ داخلي هزلس (236)ساصهاى تاصسسي ًل ًطَس ٍكن هادُ 
 کمیتٍ وظام فىی، اجرايی ي مُىذسی

 دٍضٌثِ
 17:00 تا 15:00 26/4/1396

ساختواى  ًٌتشل ٍ هٌْذسي ًظام هاًَى اداهِ تشسسي طشح اغالح
تا حضَس هذيشاى ٍ ًاسضٌاساى ساصهاى تشًاهِ ٍ  (149چاج - اغلي)

ِ ّاي ساُ ٍ ضْشساصي، ًطَس، ضَساي هشًضي  تَدرِ، ٍصاستخاً
ساصهاى ًظام هٌْذسي ٍ ًٌتشل ساختواى ًطَس، ساصهاى ًظام ًاسداًي 

ساختواى، هشًض پژٍّص ّاي هزلس، ًاًَى سشاسشي اًزوي ّاي 
غٌلي ًاسكشهايي اًثَُ ساصاى هسٌي ٍ ساختواى ايشاى، ًاًَى 

سشاسشي پيواًٌاساى ػوشاى ايشاى، راهؼِ هٌْذسيي هطاٍس ٍ دتيشخاًِ 
 ًالًطْشّا

 کمیسیًن فرَىگی- 11

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 اخثاس كشٌّگي- 1 14:30 تا 14:00
-كشػي)اداهِ تشسسي اليحِ اغالح تخطي اص ساختاس دٍلت - 2 16:00 تا 14:30
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 (530چاج
 دٍضٌثِ

 ًطست هطتشى اػضاي ًويسيَى تا سئيس ٍ هؼاًٍيي ساصهاى  20:30 تا 16:00 26/4/1396
 (دسهحل ساصهاى)غذا ٍ سيوا

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 اخثاس كشٌّگي- 1 14:30 تا 14:00

 16:00 تا 14:30
-اغلي)اداهِ تشسسي طشح راهغ روؼيت ٍ تؼالي خاًَادُ- 2

 (490چاج
 کارگريٌ  ارضاد، تثلیغات اسالمی ي گردضگري

 دٍضٌثِ
26/4/1396 

 اداهِ تشسسي پيص ًَيس طشح ػلاف ٍ حزاب 11:00 تا 09:00

 کارگريٌ فرَىگ، َىر ي رساوٍ
 دٍضٌثِ

26/4/1396 
 اداهِ تشسسي طشح اداسُ ٍ ًظاست تش ساصهاى غذا ٍ سيوا 13:00 تا 11:00

 کمیتٍ ييصٌ تررسی طرح جمؼیت
 دٍضٌثِ

26/4/1396 
 (490- اغلي)اداهِ تشسسي طشح روؼيت ٍ تؼالي خاًَادُ 16:00 تا 14:00

 کمیسیًن قضائی ي حقًقی- 12

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 تشسسي اليحِ حوايت اص ًَدًاى ٍ  ًَرَاًاى 16:30 تا 14:00

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

 16:30 تا 14:00
 اداهِ تشسسي اليحِ حوايت اص ًَدًاى ٍ ًَرَاًاى- 1
 تشسسي اليحِ حوايت اص هالٌيت غٌؼتي- 2

 کارگريٌ حقًق تیه الملل
 دٍضٌثِ

26/4/1396 
 .هتؼاهثاً اػالم هي ضَد 12:00 تا 10:00

 کارگريٌ حقًق ي جسا
 دٍضٌثِ

26/4/1396 
 16:00 تا 14:00

سسيذگي تِ اليحِ آييي دادسسي دادگاّْاي ػوَهي ٍ اًوالب دس اهَس 
 هذًي

 کارگريٌ حقًق ػمًمی
تشسسي طشح اغالح هاًَى تؼييي تٌليق تاتؼيت كشصًذاى حاغل اص  16:00 تا 14:00 چْاسضٌثِ
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 اصدٍاد صًاى ايشاًي تا هشداى خاسري 28/4/1396

 کمیسیًن کطايرزي، آب ي مىاتغ طثیؼی- 13

 يٌطٌثِ
25/4/1396 

 14:15 تا 14:00
هشٍسي تش اخثاس ًطاٍسصي، آب، هٌاتغ طثيؼي، هحيط صيست ٍ - 1

 َّاضٌاسي

 16:00 تا 14:15
 ٍ 1394گضاسش ديَاى هحاسثات دسخػَظ تلشيؾ تَدرِ سال - 2

  ًل ًطَس دس تخص ًطاٍسصي ٍ هحيط صيست1395

ِ ضٌثِ  س
27/4/1396 

  14:15 تا 14:00
هشٍسي تش اخثاس ًطاٍسصي، آب، هٌاتغ طثيؼي، هحيط صيست ٍ - 1

 َّاضٌاسي

 15:00 تا 14:15
گضاسش ًاسگشٍُ دام ٍ طيَس ٍ آتضياى ًويسيَى دسخػَظ - 2

 آسية ّاي حَصُ ّاي داهپشٍسي

 16:00 تا 15:00
ِ ّاي - 3 گضاسش ساصهاى حلاظت هحيط صيست دسخػَظ تشًاه

ارشائي ٍ اهذاهات اًزام ضذُ دس صهيٌِ هَاًيي تشًاهِ پٌزسالِ ضطن 
 تَسؼِ، احٌام دائوي ٍ تَدرِ ًل ًطَس

 


