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 تسن اهلل تؼالی

 11/7/1000مًرخ  یابیوظارت ي ارز ،یحقًق ًنیسیکمجلسٍ صًرت

وُاز  وتیجٍ آراء

مرتبط 

 شُرزاری

شمارٌ  تارید وامٍ مًضًع

 وامٍ

وامٍ/ 

طرح 

یا 

 الیحٍ

 رزیف

ّلتِ ایٌسُ زٍ تا هثل اظ جلسِ  اتلام اضاء

اهالى  ی(، پس اظ ًوطِ تطزاض25/7/1400)

ًوطِ تلٌیٌی زٍ پالى هصًَض، جلسِ 

ٍ آهای  هطتطًی تا حؿَض اهالى ٍ حوَهی

ٍ آهای ایطاًوٌص ٍ ضْطزاض  ػثاس ٍكایی

تطگعاض گطزز ٍ تِ تلػیل ٍ غطاحت  2هٌكوِ 

زض هَضز ازػای آهای ػثاس ٍكایی پاسد اضائِ 

 ضَز.

حوَهی ٍ 

 اهالى

  4004 6/6/1400 ییػثاس ٍكا یزض ذػَظ زضذَاست آها

 

 

 

 

 

 

وامٍ 

َای 

 يارزٌ
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(، 18/7/1400تا هثل اظ جلسِ ّلتِ ایٌسُ ) اتلام اضاء

ضْطزاضی هحتطم زض هَضز ازػای آهای 

ذَاجِ حسٌی اظْاض ًظط ًوایس ٍ پیطٌْاز 

اجطایی زض هَضز ازػای ایطاى ضا تا هالحظِ 

 هوطضات هاًًَی اضائِ ًوایس.

زضذَاست آهای ذَاجِ حسٌی زض ذػَظ  -حوَهی

ضَضا  16/10/99 – 5772اجطای هػَتِ 

هحاسثِ ػَاضؼ ٍ تؼطیؽ تِ ًطخ سال 

1400 

16/6/1400 4186 2 

تا هثل اظ جلسِ زٍ ّلتِ ایٌسُ  اتلام اضاء

ّوطاّی اهالى ضْطزاضی تا (، 25/7/1400)

ازاضُ اٍهاف پیطاهَى تا ضْطزاضی،  یحوَه

تلٌیٌی ایي پالى هَؾَع ظهیي ّای 

حوَهی ٍ 

 اهالى

 4 4391 27/6/1400 زض ذػَظ هلي آهای حجت تطّاًی



2 

هصاًطُ ًٌس ٍ تٌلیق ایي ظهیٌْا )ضثیِ ایي 

 ظهیي( هطرع ضَز.

تط اساس هػَتِ ساتن ضَضای ضْط هَضخ   اتلام اضاء

ػول ضَز ٍ اضتثاُ تایپی هطتلغ ضس ٍ تا اذص 

تؼْس اظ ایطاى ًسثت تِ ذاًَازُ ضْیس 

 هػكلَی ػول ضَز.

حوَهی ٍ 

 اهالى

 3 4411 27/6/1400 آهای ًرؼی ٍ ٍضثِ ضْیس هػكلَی

ذاًن زیٌساض هسیط هحتطم حوَهی ضْطزاضی  اتلام اضاء

هَضخ   3662اجطای ًاهِ ضواضُ 

ضا پیگیطی ٍ گعاضش اجطای آى  11/5/1400

 اضائِ گطزز. 18/7/1400ضا زض جلسِ هَضخ 

اهالى ٍ 

 ضْطساظی

 4 4430 28/6/1400 ٍ ذاًن ستاضظازُ یذسطٍ یآها اضظش اكعٍزُ

 4004تٌطاضی است ٍ شیل ًاهِ ضواضُ  اتلام اضاء

 ضسیسگی ضس.

ٍ  یحوَه

 اهالى

  4511 1/7/1400 زض ذػَظ زضذَاست آهای ػثاس ٍكایی

حوَهی ٍ  بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

 كطٌّگی

استؼالم ضْطزاضی زض ذػَظ اكعایص ضص 

تطزاضی تیطتط ًاًَى تثلیـاتی هاُ تْطُ 

هتطی 20ٌّطهٌس اظ پل ػاتط پیازُ ًثص 

 زاًطجَ

1/7/1400 4509 5 

حوَهی ٍ  بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

 اهالى

زضذَاست آهای اسٌٌسضی زضذػَظ ػسم 

اهسام ضْطزاضی تطای پطًٍسُ آهای هحوس 

جَاز اسالهی ًِ تِ گلتِ ایطاى هتػطف 

 ًاهثطزُ استهلي هَضز ازػای 

3/7/1400 4532 6 

ٍ  یحوَه بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

 اهالى

زضذَاست آهای ػاهطی زض ذػَظ ٍاگصاضی 

 سٌس هلي هَضز ازػای ایطاى

3/7/1400 4529 7 
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، 22/6/1400هَضخ  4331پیطٍ ًاهِ ضواضُ  اتلام اضاء

ظطف هْلت یي ّلتِ تا هثل اظ جلسِ ّلتِ 

 (، پاسد ًاهِ اضائِ گطزز.18/7/1400)ایٌسُ 

ػالٍُ تط پاسد ًاهِ، ًوایٌسُ ای اظ ضْطزاضی 

هٌكوِ ّوطاُ پطًٍسُ زض جلسِ آیٌسُ حؿَض 

 پیسا ًٌس.

حوَهی ٍ 

 ضْطساظی

 8 4542 4/7/1400 اضظش اكعٍزُ اهای حسیٌی

(، 18/7/1400تا هثل اظ جلسِ ّلتِ ایٌسُ ) اتلام اضاء

ضسى اًجام ضْطزاضی هحتطم تا هطرع 

تؼْسات قطكیي، زض هَضز ازػای ًاًَى 

تثلیـاتی ٌّطهٌس، زض ّط زٍ هَضز ازػایی، 

اظْاض ًظط ًوایس ٍ پیطٌْاز اجطایی زض هَضز 

ازػای ایطاى ضا تا هالحظِ هوطضات هاًًَی 

 اضائِ ًوایس.

  4664 8/7/1400 ًاًَى تثلیـاتی ٌّطهٌس حوَهی

زض غَضت لـَ هعایسُ زض هَضز ایي پطًٍسُ،  اتلام اضاء

گعاضضی اظ اهسام تِ هعایسُ هَؾَع ایي ازػا، 

 ضَز. اضائِ

  4665 8/7/1400 ًاًَى تثلیـاتی ٌّطهٌس حوَهی

ضْطزاض  ترک فؼل يظیفٍ قاوًویگعاضش   بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

ساتن ًسثت تِ اضائِ گعاضضی ضلاف اظ 

ٍؾؼیت ضْطزاضی ّا ٍ تَغیق زض ٌّگام 

تحَیل ضْطزاضی تِ هطجغ هؿایی ٍ ساظهاى 

 تاظضسی اضسال گطزز 

10/7/1400   

ضْطزاضی ًطهاى هٌلق ضَز گعاضش تحلیلی   بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

ساهاًِ تِ غَضت هاّاًِ اظ ضْطیَض هاُ 

)حساًثط تا یي ّلتِ پس اظ اؿاظ هاُ تؼس( 

10/7/1400  9 



4 

تطای اػؿای ضَضا )اظ قطین اتَهاسیَى ازاضی 

 ٍ ًِ هٌتَب( اضائِ گطزز.

ػالٍُ تط ایي، ضْطزاضی هٌلق ضَز ایي 

، اظ اتتسای هْطهاُ زض 137گعاضضات اظ ساهاًِ 

ساهاًِ ضلاكیت ضْطزاضی زضج گطزیسُ ٍ 

 زستطسی ّوگاًی تِ آًْا كطاّن گطزز. تسیْی

هٌظَض حطاست ٍ حلاظت اظ حطین   تِاست 

ذػَغی ضْطًٍساى، اظ اًتطاض هطرػات 

 ضَز.ذَززاضی اكطاز كطزی 

اهٌاى زستطسی )تِ غَضت غطكا هطاّسُ(   تِ اتلام اضا تِ تػَیة ضسیس اتلام اضا

تواهی اػؿای ضَضا تِ تواهی ساهاًِ ّای 

 ضْطزاضی )ساهاًِ جاهغ ازاضی ٍ هالی ضْطی

ساهاًِ یٌپاضچِ ًَساظی ٍ  .1

 ضْطساظی

 137ساهاًِ اضتثاـ هطزهی  .2

 ساهاًِ هسیطیت تاتلَّای ضْطی .3

 ساهاًِ هسیطیت ذسهات ضْطی .4

 ساهاًِ هسیطیت زضآهسّای ضْطزاضی .5

 هسیطیت آهَظش هٌاتغ اًساًی .6

 ساهاًِ ًطهَى هي .7

 ساهاًِ توام .8

ساظی ساهاًِ هسیطیت ٍ یٌپاضچِ  .9

 زازُ ّای هٌاًی

ساهاًِ هسیطیت آضاهستاًْای  .10

10/7/1400  10 
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 ضْطزاضی ًطهاى

 ( ٍ ساهاًِ اتَهاسیَى ازاضی ضْطزاضی

ضْطزاضی ًطهاى، كْطست ًاهل ذَزیاضی   بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

هٌكوِ ضْطزاضی  5ّای پطزاذت ضسُ زض 

)ضاهل هثالؾ پطزاذت ضسُ، ظهاى پطزاذت ٍ 

هٌكوِ ضْطزاضی( ٍ پیص تیٌی ظهاًی ٍ 

اٍلَیت تٌسی اجطای آسلالت )تِ قَض جاهغ ٍ 

كاضؽ اظ هٌكوِ تٌسی ّای ضْطزاضی( زض 

پایان سكح ضْطزاضی ًطهاى ضا حساًثط تا 

 اضائِ ًوایس اٌمُرم

10/7/1400  11 

آییه وامٍ مربًط بٍ ضْطزاضی ًطهاى،   بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

شرایط ي طرز استفازٌ از ذاوٍ َای 

ٍ ًیع گعاضضی جاهغ اظ  سازماوی شُرزاری

ٍؾؼیت ذاًِ ّای ساظهاًی ضْطزاضی ٍ 

ساًٌیي اًْا )ضاهل ًَع ٍ ازضس ذاًِ 

ساظهاًی، تاضید ضطٍع ٍ اتوام هطاضزاز، ًَع ٍ 

هثلؾ هطاضزاز، ًام ٍ ًام ذاًَازگی ساًي ٍ 

پایان پست ساظهاًی ٍی( ضا حساًثط تا 

 اضائِ ًوایس مُرماٌ

10/7/1400  12 

گعاضش ضص هاُ اٍل سال )كطٍزیي تا   زمان مطرح وگرزیس.بٍ ػلت اتمام  

تاییس » هثٌی تط( 1400ضْطیَض هاُ سال 

صًرت جامغ زرآمس ي َسیىٍ شُرزاری 

کٍ َر شش ماٌ یكبار تًسط شُرزاری 

10/7/1400  14 
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شًز ي اوتشار آن برای اطالع  تُیٍ می 

ای از آن بٍ يزارت  ػمًم ي ارسال وسرٍ 

تَسف حساًثط تا پایاى هْطهاُ  «کشًر

 ضْطزاضی تِ ضَضای اسالهی ضْط اضائِ گطزز

وُاز  وتیجٍ اراء

مرتبط با 

 شُرزاری

   تارید يصًل ػىًان طرح یا الیحٍ

 -هالی بٍ ػلت اتمام زمان مطرح وگرزیس. 

تطًاهِ 

 -ضیعی

 -حوَهی

  1/7/1400 تؼاضؼ هٌاكغ زض ضْطزاضی هسیطیتقطح 

طرح 

َا ي 

 لًایح

15 

 -هالی اتمام زمان مطرح وگرزیس.بٍ ػلت  

تطًاهِ 

 -ضیعی

 حوَهی

آییي ًاهِ حوایت ٍ تطَین گعاضضگطاى قطح 

 ترللات ٍ هلاسس ازاضی زض ضْطزاضی ًطهاى

10/7/1400 16 

 


