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  نامه داخلى مجلس شوراى اسالمىینیآقانون  
 اتیکل –باب اول 

 الت آنیو تشک مجلس لیتشک -فصل اول

 مجلسه و استقرار یافتتاح -مبحث اول

 لیتشکمحل  –اول 
شنهاد یگر با پین هر محل دییت دارد. تعین محل، رسمیبهارستان است و جلسات مجلس در اساختمان مجلس شوراى اسالمى  یدائممحل  -1ماده 
 مجلس است. یندگان حاضر در جلسه رسمیموافق دوسوم نما يو رأ هیأت رئیسه

ن ماده یموضوع ا يهادر محل یل جلسات رسمیمجلس است اگر تشک هیأت رئیسهص آن بر عهده یدر مواقع اضطرار که تشخ -1تبصره 
ت یاکثر يز با رأین محل نیل جلسات در ایرسد. ادامه تشکیندگان میشود و به اطالع نماین مییتع يگری، محل دهیأت رئیسهممکن نشود، از طرف 

 است. یندگان حاضر در جلسه رسمینما
 شود.یقه انجام میپنج دقک موافق هرکدام حداکثر به مدت یک مخالف و ین ماده بعد از صحبت یموضوع ا يریگيرأ -2تبصره 

 افتتاح مجلس -وم د
ندگان ی) قانون اساسى با حضور حداقل دوسوم مجموع نما65ن جلسه هر دوره مجلس شوراى اسالمى طبق اصل شصت و پنجم (ینخست -2ماده 

 شود.مىت ) سوره شورى تالو42) تا (35ات (یابد. در آغاز جلسه آیت مىیرسم
ران یانگذار جمهورى اسالمى ایندگان به منظور بزرگداشت بنیان جلسه، نمایرهبرى مراسم سوگند انجام و در پا ام مقام معظمیپس از قرائت پ

د عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند یتجد دان انقالب اسالمى و اداى احترام ویو شه )ره(نى یحضرت امام خم
 افت.ی

 فات سوگندیتشر -وم س
س قرائت یکنند. متن سوگندنامه توسط رئاد مىی) قانون اساسى سوگند 67ندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (ینما -3ماده 

 کنند.یف، سوگندنامه را امضاء میام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیندگان به حالت اجتماع در حال قیشود و نمامى
 اد خواهند کرد.یرا با ذکر کتاب آسمانى خود  ن سوگندینى ایهاى دتیندگان اقلینما
ل سوگندنامه را یجا آورند و ذهکنند سوگند را بدا مىیرسمى که حضور پ  ن جلسهید در اولیندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باینما

 امضاء کنند.

 هاگاهیجا –چهارم 
شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. ن مىییبه مجلس به حکم قرعه تع ندگانیندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمایگاه نمایجا -4ماده 

اند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار ندگانى که در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بودهیشود. نماد مىیتجد 1ماهشش کشى هرقرعه
گر افراد یران و معاونان امور مجلس و دیوزهیأت نگهبان و شوراىجمهور، معاونان و مشاوران او، اعضاى سیف اول رئیافت. در دو ردیخواهند 

ندگان یا تردد در محل استقرار نمایندگان و یوجه مجاز به نشستن در صندلى نماچیههنامه خواهند نشست و افراد مذکور بنیین آیمجاز طبق ا
 2باشند.نمى

هاى مخصوص، حق حضور ن انتظامات مجلس در محلیمورأز میلسه و نان با داشتن کارت مخصوص همان جیخبرنگاران و تماشاچ -5ماده 
را  ، صحنس جلسهیصورت با دستور رئنیرایغرنظمى خوددارى کنند. دد در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بىیداشت و با خواهند
ف و ین انتظامات مجلس توقیمورأت مقررات توسط میرعا فرى بشود فرد خاطى بایبات کیند. در صورتى که عمل آنان مستوجب تعقینماترك مى

 3خواهد شد.ل یتحوبه مراجع صالحه 
هر جلسه براى حداکثر سه نفر که به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور کارت ورود به محل  تواند درندگان مىیک از نمایهر -1تبصره 

 باشد.اى آنان مىد. انتظامات مجلس موظف به صدور کارت بریان را بنمایتماشاچ

                                                 
 افت.ی رییتغ» ماهشش«به عبارت » سال«) کلمه 4( در ماده 28/5/1397ی به موجب اصالح -1
  30/2/1391 ی) اصالح4ماده ( -2
 30/2/1391 ی) اصالح5ماده ( -3
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، براى خبرنگاران جرائد داخلى که طبق قانون مطبوعات هیأت رئیسهن شده از طرف یین تعیت موازیبا رعا مجلسیاجرائمعاونت -2تبصره 
 1د.ینمارقابل انتقال صادر مىیاجازه انتشار دارند و براى خبرنگاران خارجى با معرفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى کارت موقت غ

 انتظام مجلس -پنجم
اى بدون اجازه چ مقام و قوهیس است. هیاب او به عهده نواب رئیمجلس و در غسیعهده رئه ت محوطه مجلس بیامن حفظ انتظام و -6ماده 

 مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد. س، حقیرئ
 د مطلقاً ممنوع است.شونحمل هر نوع اسلحه براى کسانى که وارد ساختمان اصلى مجلس مى -7ماده 
توانند مشاوران خود را شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى ا به انفراد حقیران به اجتماع یجمهور و معاونان او، وزسیرئ -8ماده 

نگهبان اعضاى شوراىن یکند و همچنجمهور در مجلس شرکت مىسیف رئیه براى شرکت در مراسم تحلیقضائس قوهیز همراه داشته باشند و رئین
 يرد اعضایت در دستور مجلس قرار گیا سه فوری د دویاى با قحهیا الیه جلسات رسمى مجلس را دارند و چنانچه طرح یحق حضور در کل

 ند.ید در آن جلسه شرکت نماینگهبان باشوراى
حه یا الیح طرح یدفاع و توض يبرا هیأت رئیسهز طرف که ا یردولتیا غی یاعم از دولت یو قضائ یاجرائ يهادستگاه نیر مسئولیسا -1تبصره 
 ند.یتوانند در جلسات مجلس شرکت نمایاند مدعوت شده

ران و آن عده از کارکنان مجلس که حضور آنان در صحن یک از وزیمجلس هر وان محاسبات، معاون اموریس و دادستان دیرئ -2تبصره 
توانند در ین افراد میحق حضور در جلسات را دارند. ا هیأت رئیسهها و نهادها با اجازه دستگاهگر یمجلس د امور نیباشد و معاون يمجلس ضرور

 2ند.یمجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شرکت نما که موضوع دستور یجلسات
ران به یمقامات جمهورى اسالمى اگر که به دعوت یرتبه کشورهاى دران، رؤساى مجلس و مقامات عالىیوزساى جمهور، نخستؤر -9ماده 

توانند در جلسه مجلس حضورشان در جلسه رسمى و علنى به مصلحت باشد مى هیأت رئیسهب ید همتاى آنان و تصویند و بنا به صالحدیآران مىیا
 3ندگان برسد.ید به اطالع نماین موضوع قبل از شروع جلسه بایا ند.یحاضر و عنداللزوم سخنرانى نما

 الت قانونگذارى مجلسیتشک -مبحث دوم 

 سه مجلسیرئ هاىهیأت –اول 

 سنى هیأت رئیسه -الف 
ندگان حاضر ین نمایترنفر از جوان س و دویرئبئعنوان نا س سنى و فرد بعدى بهیعنوان رئ ندگان حاضر بهین فرد از نمایترمسن -10ماده 
ن و یترن مسنید قرعه از بیسنى با ق هیأت رئیسهرند. درصورت تساوى سن، یگقرار مى هیأت رئیسهگاه یشوند و در جان مىیعر میدببه سمت 

 ن خواهد شد.ییندگان حاضر تعین نمایترجوان
 4است. معاونت قوانین مجلسسنى با  هیأت رئیسهاعالم 
 عبارت است از: یسن هیأت رئیسهف یوظا -11ماده

 هیأت رئیسهتا زمان انتخاب  يه و جلسات بعدیاداره جلسه افتتاح -1
 فیانجام مراسم تحل -2
 شعب ين اعضاییتع يبرا یکشقرعه -3
 ن شعبیها بع اعتبارنامهیتوز -4
  هیأت رئیسهانتخابات  يبرگزار -5
 5.هیأت رئیسهمجلس تا زمان انتخاب  يت امور اداریتمش -6

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح5) ماده (2تبصره ( - 1

 26/9/1387 ی) اصالح8) ماده (2) و (1( يهاتبصره - 2
 30/2/1391 یاصالح) 9ماده ( -3

به » نیاداره کل قوان«عبارت  30/2/1391و به موجب مصوبه » ریدب«به کلمه » یمنش«کلمه  26/9/1387ن قانون، به موجب مصوبه یا يهاه مواد و تبصرهیدر کل -4
 افت.یر ییتغ» نیمعاونت قوان«عبارت 

 28/5/1397 و 30/2/1391ی) اصالح11ماده ( -5
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 1هیأت رئیسه – ب
 يبرا هیأت رئیسه يد. اعضاینمایم هیأت رئیسهانتخابات  يافتتاح مجلس اقدام به برگزار ن جلسه پس ازیدر اول یسن هیأت رئیسه -12ماده 

الت مصادف گردد در جلسه قبل یکه با تعطیباشد و درصورتیم هیأت رئیسهدر سالروز انتخابات  يشوند. انتخابات بعدیسال انتخاب مکیمدت 
  2شود.یالروز انتخابات قبل آغاز مد از سیجد هیأت رئیسهت ی. مسؤولشودیاز آن انجام م
هیأت نام به ثبت يه مجلس برایروز افتتاح يان وقت ادارید حداکثر تا پایهستند، با هیأت رئیسهت در یکه داوطلب عضو یندگانینما -1تبصره

 اههمر موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان را به یسن هیأت رئیسهندگان برسد. ید به اطالع نماین موضوع قبالً بایمراجعه کنند و ا یسن رئیسه
  ندگان قرار دهد.یار نمایدر اخت هیأت رئیسهانتخابات  يو قبل از برگزار ین جلسه علنیه کند و در دومیر آنان تهیتصاو

مجدد  ين ویگزین جاییتع يب مجلس نرسد، برایاست به تصو شدهانتخاب  هیأت رئیسه يکه برا ياندهیچنانچه اعتبارنامه نما -2تبصره
 د. یآیبه عمل م يریگيرأ

 3.شودها اعالم میصویب اعتبارنامهگانه در مجلس قرائت و ت، گزارش شعب پانزدههیأت رئیسهل یپس از تشک -3 تبصره
 4باشد.مىناظر و سه ر یدب س، ششیرئبئس، دو نایاز رئ مرکب هیأت رئیسه -31ماده 
ت یهر کدام جداگانه و با اکثر ناظرانو  رانیدبس، یرئندگان و انتخاب نوابیت مطلق آراء نماینوبت اول با اکثرس در یانتخاب رئ -14ماده 

ت نسبى یت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اکثریس در نوبت اول اکثریکه در انتخاب رئ نسبى و رأى مخفى و با ورقه خواهد بود. در صورتى
 5 کافى خواهد بود.

 شوند.ن مىیید قرعه تعیگر برابر باشد، حسب مورد به قیکدیبا ناظران ، رانیدبس، یس، نواب رئیچنانچه آراء براى رئ -1تبصره 
، کتباً نامزدى خود را هیأت رئیسه اتل جلسه مربوط به انتخابیتوان رأى داد که قبل از تشکب در جلسه مىئدر صورتى به فرد غا -2تبصره 

 الم کرده باشد.اع معاونت قوانین مجلسبه 
 بدون بحث در جلسه علنى اعالم خواهد شد. هیأت رئیسهب وصول به یترت، اسامى داوطلبان بههیأت رئیسهخذ رأى براى أقبل از  -15ماده 
آن  ق مفادیت دقیکنند و موظف به رعایاد میر سوگند یز با قرائت متنندگان ی، پس از انتخاب، در حضور نماهیأت رئیسه ياعضا -16ماده 

 6باشند.مى
 میبسم اهللا الرحمن الرح

کنم که حداکثر توان خود را اد مىید به خداوند قادر متعال سوگند یمجلس شوراى اسالمى در برابر قرآن مج هیأت رئیسهمن به عنوان عضو «
نامه اجتناب نییرم و از هرگونه اقدام مخالف آیکارگه ف بیکامل در انجام وظا طرفىنامه داخلى مجلس شوراى اسالمى با مراعات بىنییآ يبراى اجرا

 »م.ینما
شوند و د قرعه انتخاب مىیس دوم و درصورت تساوى آراء با قیرئس اول و نائبیرئعنوان نائب ب تعداد آراء بهیترتس بهینواب رئ -17ماده 

 عهده خواهند داشت. ارات او را بریف و اختیب، وظایترتمجلس بهسیاب رئیدر غ
 س بگذارد.یعهده نواب رئ ب بهیترتتواند حتى هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمى را بهمجلس مىسیرئ -هتبصر
سازند ب تقدم، جلسه را منعقد مىیترتس بهینواب رئ ا فوت شودیاست استعفاء دهد یش از انقضاى مدت از ریمجلس پسیاگر رئ -18ماده 

س یرئشود و در هر صورت در جلسه بعد نائبمورد فوت به احترام متوفى جلسه ختم مى دارند. دراعالم مىا فوت را یو متن استعفاءنامه را قرائت 
 شود.نامه داخلى مجلس انتخاب مىنیید طبق آیس جدیدهد و رئل مىیجلسه را تشک

ندگان الزم بدانند، یى و مذاکراتى که نماس مستعفیحات رئیدر مورد استعفاء بعد از اعالم و قرائت متن استعفاءنامه در مجلس و استماع توض
نده هرکدام یقه و سه نفر نمایدق یس ،سیحات رئید، حداکثر توضیآعمل مىد در جلسه بعد بهیس جدیچنانچه استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئ

 7.قه استیده دق
 د.یعمل آد بهیا افراد جدیفات در جلسه بعد انتخاب فرد ید بدون تشریز باین هیأت رئیسهر اعضاى یا استعفاء سایدر مورد فوت  -1تبصره 
 سال خواهد بود.کیمانده از ید براى مدت باقیجد هیأت رئیسهک از اعضاى یس و هریانتخاب رئ -2تبصره 

                                                 
 افت.یر ییتغ» هیأت رئیسه«به عبارت » دائم هیأت رئیسه«عبارت  28/5/1397ن قانون، به موجب مصوبه یا يهاه مواد و تبصرهیدر کل -1
 28/5/1397 و 30/2/1391ی ) اصالح12ماده ( -2

 28/5/1397 ی) الحاق12) ماده (3) و (2)، (1(هاي تبصره -3
 افت.یر ییتغ» ناظر«به کلمه » کارپرداز«کلمه  26/9/1387به موجب مصوبه  -4

 28/5/1397 ی) اصالح14ماده ( -5

 30/2/1391 ی) اصالح16ماده ( -6
 30/2/1391 ی) اصالح18ماده ( -7
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در  ون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود ویسیت کمیتواند به عضومجلس نمى هیأت رئیسه يک از اعضایچیه -19ماده 
ن یون مستعفى شناخته شده و مطابق مراتب منظور در ایسیانتخاب گردند از کم هیأت رئیسهت یون به عضویسین کمیا يک از اعضایصورتى که هر

 هاى مجلس انتخاب گردندونیسیکم يسخنگوا یس یتوانند به عنوان رئن نمىید اقدام خواهند نمود و همچنیون جدیسین کمیینامه نسبت به تعنییآ
 1شوند.ون مستعفى شناخته مىیسیانتخاب گردند از سمت خود در کم هیأت رئیسهت یها به عضوونیسیکم يسخنگوا یس یکه رئ صورتى و در

 مجلس عبارتند از:سیارات رئیف و اختیوظا -20ماده 
 نامهنیین آیشرح مواد ا اداره جلسات مجلس به -1
 2و سازمانى مجلس ه امور ادارى، مالى، استخدامىیکلاداره  -2
 ن و مقرراتیر قوانینامه استخدامى کارکنان مجلس و سانییه احکام استخدامى براساس آیامضاى کل -3
 هاى مربوط به امور قانونگذارى و پارلمانى مجلسه نامهیامضاى کل -4
 مجلس عضو آنها است.سیحضور در نهادهاى قانونى که رئ -5
بار به کیدر رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاى تابعه آن هر سه ماه  هیأت رئیسهمات و اقدامات یارائه گزارش کامل از تصم -6

 ندگانینما
 گر مقرراتیر موارد مذکور در قانون اساسى و دیسا -7

 عبارتند از: رانیدبف یوظا -21ماده 
 ع آنهایر صورت مذاکرات و چاپ و توزیمراقبت در ضبط و تحر -1
 د به اطالع مجلس برسد.یها و مطالبى که باشنهادها، نوشتهیح، پیها و لوارائت طرحق -2
 د شمارهیب وصول با قیترتندگان بهیشنهادهاى واصله از طرف نمایم پیتنظ -3
 3د قرعهیبه ق خواهندینطق، وقت م يکه در جلسه برا یندگانین نماییتع -4

 :عبارتند از هیأت رئیسهارات یف و اختیوظا -22ماده 
 ه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلسیکلنظارت بر  -1
 جهت طى مراحل قانونى ون برنامه و بودجه و محاسبات مجلسیسیشنهادى ساالنه مجلس و ارجاع آن به کمیب بودجه پیتصو -2
 نامهنیین آیندگان طبق ایب حقوق مالى نمایتصو -3
 مجلسانتظام و حفظ انضباط جلسات  -4
 ع آنهایها و چاپ و توزنظارت بر انجام امور مربوط به گزارش -5
 م برنامه هفتگى مجلسیه و تنظیته -6
 نامهنیین آیهاى قانونى مذکور در ات اوقات و مهلتیت و نظارت بر رعایمسئول -7
ا اظهارنظر در یجهت شرکت و  یو موافقت با حضور اشخاص متقاض یو حقوق یقیدر خصوص دعوت از اشخاص حق يریگمیتصم -8
 مجلس
 ندگان به وزارت کشوریا استعفاى نمایاعالم مراتب رد اعتبارنامه  -9

 نامهنییت آیا عدم رعای یم در موارد اختالفیو اتخاذ تصم ها و شعبونیسیبررسى و حل و فصل مسائل و مشکالت کم -10
 ندگانیگاه قانونى نمایحفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جا -11
افت یمجامع و شوراها و در ها درونیسیکم مجلس و ن منتخبیناظر امور یو سامانده ینظارت يهاب سازوکار الزم جهت بهبود روشیتصو -12

 4گزارش آنان
ابد و مصوبات آن یمىت یس جزء آنان باشد رسمیکى از نواب رئیا یس یبا حضور حداقل دوسوم اعضاء که رئ هیأت رئیسهجلسات  -تبصره
 ت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.یبا رأى اکثر

 در برابر مجلس هیأت رئیسهت مشترك یمسئول - ج
 ت مشترك دارند.ینامه در برابر مجلس مسئولنیین آیف محوله در ایدر مورد انجام وظا هیأت رئیسهر اعضاى یمجلس و ساسیرئ -23ماده 

                                                 
 افت.یر ییتغ» سخنگو«به کلمه » مخبر«کلمه  26/9/1387ن قانون، به موجب مصوبه یا يهاه مواد و تبصرهیدر کل -1

 26/9/1387 ی) اصالح20) ماده (2بند ( -2

 28/5/1397 ی) اصالح21) ماده (4بند (  -3
 26/9/1387 ی) اصالح22) ماده (12) و (10)، (8)، (3)، (1( يبندها -4
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معترض  هیأت رئیسهر اعضاى یا سایس یف رئیفاى وظایر امور مجلس و نحوه ایا سایت اداره جلسات یفیک ندگان بهیهرگاه نما -24ماده 
دگى یرس هیأتل ی، تشک1نامه داخلى مجلسنییون آیسیدرخواست کم ا بهیست و پنج نفر و یتوانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بباشند، مى

 ینامه داخلنییون آیسیکمند. ینامه داخلى مجلس را درخواست نمانییون آیسیکم يهاى تخصصى و اعضاونیسیبه اعتراضات، مرکب از رؤساى کم
نفر از  ر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه یاخ هیأتد. یدگى به اعتراضات، اقدام نمایرس هیأتل یمکلف است ظرف سه روز نسبت به تشک

ت وى در یت فرد مورد اعتراض دادند عضویرأى بر عدم صالح هیأت يت اعضایصورتى که اکثر د. دریدگى نماین، به موضوع رسین معترضیمنتخب
ن جلسه علنى مجلس بدون بحث به یرد و در اولیگرعلنى مورد بررسى قرار مىین باره در جلسه غیدر ا هیأتگردد. گزارش ق مىیتعل هیأت رئیسه

صورت از سمت خود مستعفى شناخته نیرایمزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغ ت، عضویشود. درصورت رد عدم صالحرى گذاشته مىیگرأى
 2شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.مى

 هیأت رئیسهاى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسهن جلسه خود یکننده به اعتراض، در ابتداى نخست یدگیرس هیأت -1تبصره 
ن یت مطلق حاضریمات آن، رأى اکثریابد و مناط اعتبار تصمیت مىیچهارم اعضاء رسمحضور سه با هیأتند. جلسات ینماها، انتخاب مىونیسیکم
 باشد.مى

 کننده به اعتراضات را ندارند.دگىیرس هیأتمجلس، حق رأى در جلسه  هیأت رئیسهمورد اعتراض  يندگان معترض و اعضاینما -2تبصره 
ندگان ی) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نما90دم (وون اصل نیسیف قانونى کمیدگى فوق مانع از انجام وظایرس -3تبصره 

 ند.یرى نمایگینظارت و پ هیأت رئیسهعملکرد ز نسبت بهیق نیتوانند از آن طرمى
وان  یس و دادستان دیز رئیو ن ی) قانون اساس90اصل نودم (ون یسیس کمیف رئیوظا يفایبه اعتراض در مورد ا یدگینحوه رس -4تبصره 

 يفایبه اعتراض در مورد ا یدگیرس ينامه برانیین آیدر ا یشوند ولیمجلس انتخاب م يندگان مجلس که با رأیر نماین سایمحاسبات و همچن
 ن ماده است.یمشخص نشده است طبق ا یف آنان روشیوظا

 یرشهرستانیو غ یراستانیغ يها، مجامع و شوراهاهیأتندگان منتخب مجلس در یک از نمایعملکرد هرندگان بهیچنانچه ده نفر از نما -5تبصره 
 3شود.یم یدگیعملکرد آنان رس ن ماده بهیمعترض باشند، طبق ا

 هاونیسیشعب و کم -دوم

 شعب -لفا
ب از یترت مانده بهیشوند و افراد باقم مىیبه پانزده شعبه تقسطور مساوى ندگان به حکم قرعه بهیف، نمایپس از انجام مراسم تحل -25ماده 

رفته یت شعبى که کسرى دارند پذیکنند به حکم قرعه به عضواد مىیندگانى که بعداً سوگند یشوند. نماک به شعب افزوده مىیکیشعبه اول به بعد، 
 شوند.مى

ش از یت نسبى بیخواهد بود که جداگانه با رأى مخفى با ورقه و با اکثرر یدبو دو  سخنگوک یس، یرئس، دو نائبیک رئیهر شعبه داراى 
 شوند و در صورت تساوى به حکم قرعه عمل خواهد شد.شعبه، انتخاب مى يسوم کل اعضاکی

حداقل  حضورت جلسات شعب، یرسد. مناط اعتبار براى رسمبه اطالع مجلس مى سخنگوله یوس جه انتخابات با ذکر آراء طى گزارشى بهینت
 ت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.یجز در مورد انتخاب افراد، با اکثرمات شعب، بهیباشد و تصمدوسوم اعضاء مى

 ارات آنها عبارتند از:یف و اختیت دارند و وظایندگى رسمیک از شعب براى تمام دوره نمایهر -26ماده 
 هادگى به اعتبارنامهیرس -1
 قین تحقویسین اعضاى کمییتع -2
 نامه داخلى مجلسنییون آیسین اعضاى کمییتع -3
 هاى تخصصى مجلسونیسیت درکمیت نامزدهاى عضویص صالحیبررسى و تشخ -4

م یم و تقدیر شعبه تنظیله دبیرکنندگان به وسین و تأخیئبو غا نیرد اسامى حاضیجلسات خود را با قک از شعب موظفند صورتیره -27ماده 
 ند.یمجلس نما هیأت رئیسه

 ندگانیدگى به اعتبارنامه نمایرس -1
 

                                                 
نامه داخلى نییون آیسیکم«به عبارت » نامه داخلى مجلسنییآ نیتدو ونیسیکم«عبارت  28/5/1397ن قانون، به موجب مصوبه یا يهاه مواد و تبصرهیدر کل -1

 افت.یر ییتغ» مجلس

 26/9/1387 ی) اصالح24ماده ( -2
 30/2/1391 ی) الحاق24) ماده (5) و (4( يهاتبصره -3
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که براساس حروف الفبا از طرف معاونت  یاسالم يمجلس شورا یانتخابات يهاموجب جدول حوزههمراه ضمائم آن بهها بهاعتبارنامه -28ماده 
موظف است  هیأت رئیسهشود. یارجاع م یدگیجهت رسگانه ب به شعب پانزدهیترتم شده است، بهیتنظ یسن هیأت رئیسهن مجلس با نظارت یقوان

 ياندگان به اعتبارنامهیک از نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یار نمایر کند و در اختی، تکثیدگیرا قبل از آغاز رس یارجاع يهافهرست اعتبارنامه
خود را امضاء  یروز سوم، موظف است اعتراض کتب ياداران وقت یخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایروز از تارمعترض باشد، ظرف مدت سه

 1 م کند.یربط تقديانضمام مدارك و اسناد مربوط به شعبه ذو به 
شدن آن بعد از اعالم صحت انتخابات را احراز ا حادثینگهبان به موضوع مورد اعتراض  يشورا یدگیشعبه موظف است عدم رس -1تبصره

  کند.
ا یس یاز نواب رئ یکیا یس و یب رئیترتشود و درصورت عدم امکان، به یوسط سخنگو در مجلس قرائت مگزارش هر شعبه ت -2تبصره

 2 دهد.یفه او را انجام میران وظیدب
صورت واصله را که معترض ندارند، به يهاد آن دسته از اعتبارنامهییگزارش تأ يروز کارشعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه -29ماده 

 رد.یمجلس در دستور کار قرار گ يریگمیتصم يارسال کند تا برا هیأت رئیسهکجا به ی
که یشود. در صورتیم یدگیتوسط شعبه رس يندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاریکه مورد اعتراض نما ییهااعتبارنامه
هیأت ق یشود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریمجلس ارائه م به يریگمیتصم يد آن برایید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیینظر شعبه تأ

 رد.یمجلس در دستور کار قرار گ يریگمیتصم يو ارائه گزارش، برا یدگیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیون تحقیسیمجلس به کم رئیسه
 ياندهیح اعتراض و از نمایا معترضان جهت توضیاعتبارنامه از معترض  یست و چهار ساعت قبل از بررسیشعبه موظف است حداقل ب -تبصره
ا معترضان یست. معترض ین یدگیک از آنان مانع رسیعمل آورد. عدم حضور هر اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به که اعتبارنامه

مجلس برسد. اگر  هیأت رئیسه دیید به تأیبودن عدم حضور باموجهحق اعتراض ندارند.  یرموجه در شعبه، در جلسه علنیدر صورت عدم حضور غ
 3کند.یشود و نظر خود را اعالم میل میگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیک بار دیعدم حضور، موجه بود فقط 

ر یق اندازد. درصورتى که تأخیپرونده به تعوافت یخ دریاز تار پنج روز کاريش از یم گزارش خود را بیتواند تقداى نمىچ شعبهیه -30ماده 
علت  هیأت رئیسهمجلس را مطلع سازد. هرگاه  هیأت رئیسه س شعبه مکلف استیرئاب او نائبیس و در غیش آمده باشد، رئیبه حکم ضرورت پ

افت پرونده، یپس از در پنج روز کاريد که ظرف ینمایصورت به شعبه بعد ارجاع منیرایدرغ را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و
 4 گزارش دهد.

کند و پس یم یدگیا معترضان رسیشعب و معترض  یحات کتبیل و توضیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دالیون تحقیسیکم -31ماده 
 5 کند.یخود را به مجلس ارسال منده مورد اعتراض، نظر ینما يا حضوری یات کتبیا معترضان و دفاعیحات معترض یتوض یاز استماع و بررس

ق یون تحقیسیکنند تا در شعبه و کم یصورت مکتوب معرفتوانند سه نفر را بهیش از سه نفر باشد، میکه تعداد معترضان بیدرصورت -1تبصره
  ابند.یحات الزم حضور یجهت ارائه توض
که  ياندهیا معترضان و نمایبه اعتبارنامه از معترض  یدگیست و چهار ساعت قبل از رسیق موظف است حداقل بیون تحقیسیکم -2تبصره
 6 عمل آورد.اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت بهاعتبارنامه

 يد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن براییکند و نظر به تأ یدگیشعبه را رس يق، اعتبارنامه ردشده از سویون تحقیسیچنانچه کم -32ماده 
قه یبر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دق یون مبنیسیکه نظر کم یرد و در صورتیگیمجلس در دستور کار قرار م يریگمیتصم

قه فرصت دارد یدق یون رد شده است حداکثر به مدت سیسیاش توسط کمکه اعتبارنامه ياندهیشود. نمایدر مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه م
 يق به رأیون تحقیسیندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیاز وقت خود را حداکثر به دو نفر از نما یتواند بخشینکه میاز خود دفاع کند، ضمن ا تا

 7کند.یب آن را اعالم میس جلسه تصویب مجلس نرسد، رئیشود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویگذاشته م
اش مورد اعتراض که اعتبارنامه ياندهیظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعالم نکند، نماق یون تحقیسیکه کمیدرصورت -تبصره
موظف است  هیأت رئیسهدرخواست کنند و  هیأت رئیسهتوانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از یندگان مینفر از نما ا پانزدهیاست  واقع شده

                                                 
 28/5/1397 ی) اصالح28ماده ( -1
 28/5/1397 ی) الحاق28) ماده (2) و (1تبصره( -2

 28/5/1397 ی) و تبصره آن اصالح29ماده ( -3
 28/5/1397 ی) اصالح30ماده ( -4

 28/5/1397 ی) اصالح31ماده ( -5

 28/5/1397 ی) الحاق31) ماده (2) و (1تبصره ( -6
 28/5/1397 ی) اصالح32ماده ( -7

www.gh
av

an
in.

pa
rlir

an
.ir



 Mghavanin@   :  لهبدر پیام رسان  طالع رسانی معاونت قوانین مجلسا لاانک

7 

ون، نظر شعبه به یسینظر کم يرد. به جایقرار گ یدگین ماده مورد رسیر کار مجلس قرار دهد تا مطابق ان فرصت گزارش شعبه را در دستویدر اول
 1 شود.یقه مطرح میمدت پانزده دق

تا ده روز پس از ابالغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در  )هیأت رئیسهص یبه تشخ(نده بدون عذر موجه یچنانچه نما -33ماده 
 شود.رى مىیگق و صحبت معترض وارد رأىیون تحقیسیجلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کم

ل ی، دالهیأت رئیسهلى اطالع قب توانند بال موجه در جلسه حضور نداشته باشند مىیندگان معترض به دالیا نماینده یدرصورتى که نما -بصرهت
 ل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.یگرى تحوینده دیاعتراض خود را کتباً به نما

 2 شود.یو با ورقه مخصوص انجام م یاعتبارنامه مورد اعتراض، مخف يبرا يریگيدر هر مرحله، رأ -43ماده 
ت در یعضو يو نامزدشدن برا يه حقوق اعم از اعالم رأیندگان، از کلینمار یاش اعتراض شده مانند ساکه به اعتبارنامه ياندهینما -35ماده 
 3 ندارد. يق و مجلس حق رأیون تحقیسیاعتبارنامه خود در شعبه، کم یکن در زمان بررسیرانتخابات برخوردار است، لیو سا هیأت رئیسه

 هاونیسیکم ين اعضاییتع -2
 

ل فرم یکند و پس از تکمیافت میرا از شعبه مربوط در يازبندیامت يخود فرمها یون تخصصیسین کمییتع يندگان برایک از نمایهر -36ماده 
 4 دهد.یل میمجلس تحو هیأت رئیسه، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به يشنهادیت پین دو اولوییبه همراه تع
مجلس و سابقه  یندگیمرتبط و نما یالت، سوابق اجرائیتحص: يهان ماده بر اساس شاخصیا یو دستورالعمل اجرائ يازبندیفرم امت -1تبصره

هیأت ب جلسه مشترك یشود و به تصویه میمجلس ته هیأت رئیسهن قانون توسط یب ایخ تصویماه از تارون، ظرف مدت سهیسیت در کمیعضو
  رسد.یم ینامه داخلنییون آیسیکم و رئیسه

ندگان را به ینما یت شعب، اسامین موظف است همزمان با شروع فعالیگر، معاونت قوانیکدیندگان با سوابق ینما ییبه منظور آشنا -2تبصره
ندگان قرار یار نمایر و در اختی) تکثیندگیاز سابقه نما يها (در صورت برخوردارونیسیت در کمیو سابقه عضو یالت، سوابق اجرائیهمراه تحص

 5 دهد.
ندگان یکند. نمایع گزارش آن اقدام میر و توزی، نسبت به تکثيبنداز و رتبهین امتیینظر شعب و تع افتیپس از در هیأت رئیسه -37ماده 
 یأتیم کنند تا هیتقد هیأت رئیسهازها به یع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیتوانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزیمعترض م
 ياز خود، ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از انقضاینده معترض به امتیعب با دعوت از نماش يمجلس و رؤسا هیأت رئیسهاز  شکلمشترك، مت

 يهاونیسیکم ين و اعالم فهرست اعضایینسبت به تع هیأت رئیسهن مراحل ید. پس از اتمام ایو اعالم نظر نما یدگیمهلت فوق، به اعتراضات رس
 6کند. یهر فرد، اقدام م ازاتیامت يبر مبنا یتخصص

ون انتخاب شده اعتراض داشته یسیندگان به کمیک از نمایکه هر ی، در صورتیتخصص يهاونیسیکم ياعضا یپس از اعالم اسام -1تبصره 
الذکر با استماع أت مشترك فوقیم کند تا هیمجلس تقد هیأت رئیسهست و چهار ساعت اعتراض خود را مکتوب به یتواند ظرف مدت بیباشد، م

مهلت  يتا چهل و هشت ساعت پس از انقضا یتخصص يهاونیسیکم ياعضا ین نهائییواصله نسبت به تع يهااعتراض یبررس نظرات معترضان و
 7 اعتراض، اقدام کند.

کشى انجام شود قرعهون مىیسیش سقف آن کمیون باعث افزایسیک کمین افرادى که رأى مساوى آورده و احتساب آنان به عنوان عضو یب -2تبصره 
 رد.یگمى

 يل اعضایشود و پس از تکمیدارد، انجام م ین متقاضیشتریکه ب ییهاونیسیب از کمیون به ترتیسیهر کم ين اعضاییو تع يازبندیامت -3تبصره 
 8 شوند.یون میسین کمییو تع يازبندیامت يون بعدیسیت اول کمیان اولویخود، با متقاض یت اول انتخابیندگان بازمانده از اولویمذکور، نما يهاونیسیکم

 نییرا تع گرید تینشده دو اولو لیتکم يهاونیسیکم گریاند موظفند از دخود انتخاب نشده يهاتیاز اولو کیچیکه در ه یندگانینما -4تبصره 
  9.ندینما

                                                 
 28/5/1397 ی) الحاق32تبصره ماده ( -1

 28/5/1397 ی) اصالح34ماده ( -2

 28/5/1397 ی) اصالح35ماده ( -3
 16/9/1395 ی) اصالح36ماده ( -4

 16/9/1395 ی) الحاق36) ماده (2) و (1( يهاتبصره -5
 16/9/1395 ی) اصالح37ماده ( -6

 16/9/1395 ی) اصالح37) ماده (1تبصره ( -7

 16/9/1395 ی) اصالح37) ماده (3تبصره ( -8
 16/9/1395 ی) الحاق37) ماده (4تبصره ( -9

www.gh
av

an
in.

pa
rlir

an
.ir



 Mghavanin@   :  لهبدر پیام رسان  طالع رسانی معاونت قوانین مجلسا لاانک

8 

 هاونیسیکم -ب 
مجلس  ینامه داخلنییمذکور در آشرح ف مشخص بهیخاص با محدوده وظا يهاونیسیو کم یتخصص يهاونیسیکم يمجلس دارا -38ماده 

) تا 39(خاص طبق مواد  يهاونیسیکم يسه نفر است و تعداد اعضاوستی، حداقل نوزده و حداکثر بیتخصص يهاونیسیکم يباشد. تعداد اعضایم
 1 شود.ین مییتع یداخلنامه نیی) آ44(

ط مازاد یحائز شرا ینده متقاضیکه نما یونیسیده است و کمیماده نرسن یون که به حد نصاب مقرر در ایسیدر دوره دهم مجلس هر کم -1تبصره 
تواند حداقل و حداکثر تعداد مقرر ین قانون میا یب نهائیمجلس تا پانزده روز پس از تصو هیأت رئیسهشعب و  يأت مشترك رؤسایبر سقف دارد، ه

 2 دهد.ر ییو تغ نییکبار تعیون و فقط یسیسه کم ين ماده را، حداکثر برایدر ا
 هیأت رئیسهتوسط  مجلس شوراي اسالمی ینامه داخلنییت آیت کلیبا رعاها ونیسیارات کمیف و اختیشرح وظا هیق و تهین مصادییتع -2 تبصره

 يمجلس، اعضا هیأت رئیسهب در جلسه مشترك یشود و پس از تصویشنهاد میندگان پینفر از نما ا حداقل پنجاهیها و ونیسیک از کمیا هریمجلس 
 شود.یاجراء م یتخصص يهاونیسیکم يو رؤسا ینامه داخلنییون آیسیکم

حداقل  يابد و مصوبات آن با رأییت میمجلس و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمسیرئ است رئیس یا یکی از نوابیالذکر به رجلسه مشترك فوق
 3د.یندگان خواهد رسیحاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطالع نما يدوسوم اعضا

 خاص يهاونیسیکم -1

 ون مشتركیسیکم -1-1
ل یون مشترك تشکیسید، کمنون ارتباط اساسى داشته باشیسیکم چندا یبه دو  هیأت رئیسهص یحى که به تشخیها و لوامورد طرح در -39ماده 

ون یسیمجلس و انتخاب آنان توسط کم هیأت رئیسهله یوسون به یسین سهم هر کمییباشد. تعیست وسه نفر میمشترك بون یسیکم ي. تعداد اعضاگرددمى
 باشد.یربط ميذ

 4د.ینماها اقدام مىونیسیگر کمیمانند د ر مقرراتیو ساو ارائه گزارش  هیأت رئیسهدر انتخاب  كرشتون میسیکم

 ژهیون ویسیکم -2-1
ه گزارش یدگى و تهیاى براى رسژهیون ویسیل کمین خصوص تشکید و درایآش مىیمهم و استثنائى که براى کشور پدر مسائل  -40ماده 
ژه که پانزده یون ویسیشود. اعضاى کمل مىیون تشکیسین کمیب مجلس، ایندگان و تصویاز نما شنهاد حداقل پانزده نفریکند، به پدا مىیضرورت پ

 ت نسبى انتخاب خواهند شد.یندگان با رأى مخفى و اکثریجلسه علنى توسط نمادر  اًمینفر خواهند بود، مستق
 5ها انتخاب خواهد شد.ونیسیگر کمیژه همانند دیون ویسیکم هیأت رئیسه

ون ارجاع یسیص دهد به آن کمیژه تشخیون ویسیرا که در حوزه مسائل مربوط به کم یحیها و لواتواند طرحیمجلس م هیأت رئیسه -تبصره
 6د.ینما

 قیون تلفیسیکم -3-1
هاى تخصصى مجلس ونیسین کمیجاد هماهنگى بیح بودجه کل کشور و ایهاى توسعه و لوام اصول و مفاد برنامهیمنظور تنظ به -41اده م

 گردد:ل مىیل تشکیق مرکب از اعضاى ذیون تلفیسیحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیم الیشوراى اسالمى، پس از تقد
 ون برنامه و بودجه و محاسبات نه نفریسیکماز  -1
 گر سه نفرید یون تخصصیسیاز هر کم -2

 شوند.یم یمجلس معرف هیأت رئیسهمربوطه انتخاب و به  يهاونیسیفوق توسط کم يمذکور در بندها ياعضا
 7 ابد.ییادامه محه بودجه ساالنه کل کشور یا الیقانون برنامه توسعه و  یب نهائیون تا تصویسین کمیت ایمأمور

 8ابد.ییت میت مطلق اعضاء رسمیق با حضور اکثریون تلفیسیکم -1تبصره 

                                                 
 16/9/1395 ی) اصالح38ماده ( -1

 16/9/1395 ی) الحاق38) ماده (1تبصره ( -2
 16/9/1395 یو اصالح 26/9/1387ی) الحاق38) ماده (2تبصره ( -3

 27/3/1380 ی) اصالح39ماده ( -4
 26/9/1387 یاصالح) 40ماده ( -5

 26/9/1387 ی) الحاق40تبصره ماده ( -6

 24/12/1392 ی) اصالح41) ماده (2) و (1( يبندها -7
  24/10/1382 ی) الحاق41) ماده (1تبصره ( -8
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ها ر عنوان طرحییا تغیش اعتبارات یا افزاید یف جدیجاد ردیق جهت ایون تلفیسیکم يه اعضایانتخاب يهاشنهادات مربوط به حوزهیپ -2تبصره 
 ق بودجه ممنوع است. یون تلفیسیدر کم

ا از یاشتباه  یو رسم یصورت کتب حه بودجه بهیبه ال یدگین رسیجمهور در حسیرئ يو نظارت راهبرد يزیرکه معاونت برنامه یدر صورت
 1ب است.یق قابل تصویون تلفیسیکم يد کند، موضوع با دوسوم رأییه را تأیانتخاب يهاموارد مربوط به حوزه یافتادگقلم

 قیون تحقیسیکم -4-1
ک یندگان مورد اعتراض واقع شده است هریا از سوى نماید قرار نگرفته و ییى که توسط شعب مورد تأیهامنظور بررسى اعتبارنامهبه  -42ماده 

ت الزم یشترى به مسائل حقوقى داشته و از صالحیخود، بالفاصله دو نفر از اعضاى خود را که آگاهى ب هیأت رئیسهن ییاز شعب موظفند پس از تع
گزارش تا در جلسه علنى قرائت  هیأت رئیسهجه را به یند و نتیق انتخاب نمایون تحقیسیالبدل کمعنوان اعضاى اصلى و على ند بهبرخوردار باش

 گردد.

 نامه داخلى مجلسنییون آیسیکم -5-1
جه را به ین و نتیمجلس مع نامه داخلىنییآ د براى تشکیل کمیسیونت باشیخود را که واجد صالح يگر از اعضایک نفر دیهر شعبه  -43ماده 

دگى ینامه داخلى مجلس را رسنییآاصالح هاى مربوط به طرحنامه نیین آیف مقرر در ایعالوه بر انجام وظاون یسین کمیمجلس گزارش خواهد کرد. ا
 2رد.ینامه مورد بررسى قرار گنیید تا مطابق آینماکرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى

 ) قانون اساسى90نودم (ون اصل یسیکم -6-1
بر  یه و مجلس مبتنیه و قضائیمجر يندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوایمجلس و نما يبه منظور سامان دادن و کارآمد ساز -44 ماده

مصوب مربوط به ن یگردد تا طبق قوانیل میتشک ی) قانون اساس90به نام اصل نودم( یونیسی)، کم90باالخص اصل نودم( یاصول متعدد قانون اساس
 ل است:یون به شرح ذیسین کمیا يد. اعضایفه نمایخود اداره و انجام وظ

 ون مربوطهیسیکم ینفر با معرف کی یون تخصصیسیاز هرکم -1
 شوند.یثابت انتخاب م يبه عنوان اعضا هیأت رئیسهشعب و  يندگان که توسط رؤسایهشت نفر ازنما -2

 3گردد.یانتخاب مکسال یمدت  يبرامجلس  يون و با رأیسیثابت کم ين اعضایمجلس از ب هیأت رئیسهشنهاد یون با پیسیس کمیرئ -1تبصره 
 4مجلس باشند. یتخصص يهاونیسید عضو کمیون نبایسیثابت کم ياعضا -2 تبصره

 هاى تخصصىونیسیکم -2
ف و یدر محدوده تخصصى خود داراى وظاگردند ل مىینامه تشکنیین آیهاى تخصصى مجلس که مطابق اونیسیک از کمیهر -45ماده 

 باشند:ر مىیاراتى به شرح زیاخت
 .یاسالميشورا آن به مجلسو گزارش یارجاع حیلوا ها وطرحیبررس -1
ا وابسته به دولت ی یها و مؤسسات دولتها، شرکتاساسنامه سازمان یب دائمین تصویح و همچنیها و لواطرح یشیب آزمایو تصو یبررس -2

 .ی) قانون اساس85اصل هشتاد و پنجم (طبق 
 ق و تفحص.یتحق يهابه درخواست یدگیرس -3
 .رانیجمهور و وزسیندگان از رئیبه سؤال نما یدگیرس -4
 .قیون تلفیسیح برنامه توسعه و بودجه ساالنه و گزارش آن به کمیاز لوا یموارد ارجاع یبررس -5
 يهان مربوط به دستگاهیقوان ياز اجرا یو نظارت يعملکرد يهاگزارش یافت و بررسیدرف اداره امور کشور، یکسب اطالع از کم و ک -6

 5ربطيذ
ن به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه و یقوان يها و نحوه اجرادستگاه یو ساالنه در خصوص امور اجرائ يه گزارش موردیته -7

 6ت.قرائ  م گزارش به مجلس جهتیتقد شنهاد نحوه اصالح آن ویو پ یارائه نکات مثبت، منف

                                                 
 24/12/1392 ی) الحاق41) ماده (2تبصره ( -1

 30/2/1391 ی) اصالح43ماده ( -2
 30/2/1391 ی) اصالح44) ماده (1تبصره ( -3

 26/9/1387 ی) آن اصالح2) و تبصره (44ماده ( -4

 26/9/1387 ی) اصالح45) ماده (6( ی) ال3) و (1( يبندها -5
 30/2/1391 ی) اصالح45) ماده (7) و (2( يبندها -6

www.gh
av

an
in.

pa
rlir

an
.ir



 Mghavanin@   :  لهبدر پیام رسان  طالع رسانی معاونت قوانین مجلسا لاانک

10 

ت، یریا سوء مدیتوانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یمندگان یحداقل ده نفر از نما يا با تقاضایرأساً ها ونیسیکم -1 تبصره
 ياز سو یکه درخواست بررس یدر صورتند. یارائه نما هیأت رئیسهنموده و گزارش آن را به  یربط موضوع را بررسين ذبا دعوت از مسئوال

تواند گزارش مذکور را در دستور کار یم هیأت رئیسهند. یون مشارکت نمایسیه گزارش با کمیتوانند در تهیندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها مینما
ان ین متقاضید قرعه از بیندگان به قینفر از نما شقه و شیزان پانزده دقینده دولت هرکدام به میون و نمایسیکم يسخنگوصورت نیمجلس قراردهد. درا

 ند.ینمایان میقه، نظرات خود را بیزان پنج دقیهرکدام به م
هفته  در دستور حداکثر دو ینامه داخلنییت مفاد آیبا رعاد یب به مجلس ارائه نمایتصو يبرا ییشنهادهایون همراه با گزارش پیسیهرگاه کم

ساعت پس از چهل و هشت خود را تا  يشنهادهایتوانند پیندگان مینما شود.یم یدگیرس ینامه داخلنییآمطابق بعد مجلس قرارخواهد گرفت و 
ون در یسیکه کم یدرصورت دهد.یرا به مجلس ارائه م  خود یئک هفته گزارش نهایون تا یسیند. کمیل نمایون تحویسیان قرائت گزارش به کمیپا

 یاقدام مقتض ين مقام مسئول مذکور برایبه باالتر هیأت رئیسهد، مراتب توسط یارائه نما یلیربط داليمسئول ذ يگزارش خود، در مورد ناکارآمد
 1گردد.یاعالم م

هاى تخصصى در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب ونیسیهاى کمپاسخ دولت راجع به گزارش -2تبصره 
ون مذکور یسیارسال و کم یقانون اساس) 90ون اصل نودم (یسیاد شده جهت بررسى به کمیهاى صى، موضوع گزارشهاى تخصونیسیدرخواست کم

 ج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.ینتا
مسائل گذشته که در  ندگان ادواریان نمایژه از میصالح به وتوانند به تعداد کافى مشاور ذىهاى تخصصى مجلس مىونیسیکم -3تبصره 

 2رند.یبه خدمت بگ هیأت رئیسهق یطر ون صاحب تخصص و تجربه باشند ازیسیکم

 يقات و فناوریون آموزش، تحقیسیکم -1-2
اى، ف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفهیبراى انجام وظا يو فناورقات یتحق ،ون آموزشیسیکم -46اده م

 3شود.ل مىینامه تشکنیین آیمطابق ضوابط ا ورى،اقات و فنیآموزش عالى، تحق

 یون اجتماعیسیکم -2-2
ف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط یون اجتماعى براى انجام وظایسیکم -47اده م

 شود.ل مىینامه تشکنیین آیا

 يون اقتصادیسیکم -3-2
ن یى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط ایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایاقتصادى براى انجام وظاون یسیکم -48ماده 

 شود.ل مىینامه تشکنییآ

 یاست خارجیو س یت ملیون امنیسیکم -4-2
ت یو امن، اطالعات خارجى، دفاعاست و روابط یف محوله در محدوده سیاست خارجى براى انجام وظایت ملى و سیون امنیسیکم -49ماده 

 4شود.ل مىینامه تشکنیین آیمطابق ضوابط ا

 يون انرژیسیکم -5-2
هاى هاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژىروگاهیمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و ن ف محوله دریون انرژى براى انجام وظایسیکم -50ماده 

 شود.ل مىینامه تشکنیین آینو مطابق ضوابط ا

 ون برنامه و بودجه و محاسباتیسیکم -6-2
وان محاسبات یمحدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و د ف محوله دریون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظایسیکم -51ماده 

 شود.ل مىینامه تشکنیین آیو امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط ا
ر یماده موظف است نسبت به امور ز نیا ) و45(ف تخصصى در ماده یون برنامه و بودجه و محاسبات عالوه بر انجام وظایسیکم -1 تبصره
 5 د:یاقدام نما

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح45) ماده (1تبصره ( -1
 30/2/1391 ی) اصالح45) ماده (3) و (2( يهاو تبصره 26/9/1387 ی) اصالح45) ماده (3تبصره ( -2

 8/3/1392 یاصالح) 46ماده ( -3

 26/9/1387 یاصالح) 49ماده ( -4
 افت.یر یی) تغ1به تبصره( )51تبصره ماده ( 28/5/1397به موجب مصوبه مورخ  -5
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 نه کردن آنینظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هز -1
ندگان ین گزارش جهت اطالع نمایماه سال بعد. ا وریان شهریآن حداکثر تا پا نه مجلس و ارائه گزارشایعملکرد بودجه سالدگى بهیرس -2
 گردد.چاپ مى
نه جهت ایلرمنقول مجلس شوراى اسالمى و ارائه گزارش سایاء منقول و غیه اموال و اشیق و نظارت درمورد کلیدگى دقیبازرسى و رس -3

 ندگانین نمایع بیچاپ و توز
از آنها توسط مجلس  یکیوان محاسبات جهت انتخاب یعنوان دادستان دوان محاسبات و دو نامزد بهیس دیعنوان رئدو نامزد به یمعرف -4
 1یاسالم يشورا

ت یری) قانون مد71موضوع ماده ( یتیریمد يارشد و باالتر، سابقه خدمت در مقامها یکارشناس یلیاز مدرك تحص يبرخوردار -2 تبصره
وان محاسبات یس و دادستان دیط احراز سمت رئیسال سابقه کار، از شرا ستیو همطرازان آنان و حداقل ب 8/7/1386مصوب  يخدمات کشور

  است.
است که توسط  يانامهنییون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آیسیکم دروان محاسبات یاست و دادستان دیر ينحوه انتخاب نامزدها -3تبصره

 2 .رسدیم یداخل نامهنییون آیسیب کمیتصوو به شودیه میدجه و محاسبات تهون برنامه و بویسیکم

 ون بهداشت و درمانیسیکم -7-2
هاى مهین اجتماعى و بیمأستى، تیف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیون بهداشت و درمان براى انجام وظایسیکم -52ماده 

 شود.ل مىینامه تشکنییآن یاجتماعى و هالل احمر مطابق ضوابط ا

 3شوراهاو  کشور یداخل امورون یسیکم -8-2
ها يشهردار یرعمرانیغ ، شوراها، اموریاست داخلیف محوله در محدوده سیانجام وظا يشوراها براو  کشور یداخل ون اموریسیکم -53ماده 

 4د.شویل مینامه تشکنیین آیو ثبت احوال مطابق ضوابط ا

 و معادن عیون صنایسیکم -9-2
ع هوافضا و یمى، صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمحدوده صنا ف محوله دریع و معادن براى انجام وظایون صنایسیکم -54ماده 

 شود.ل مىینامه تشکنیین آیارتباطات مطابق ضوابط ا

 ون عمرانیسیکم -10-2
 یو امور عمرانى یترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستا ف محوله در محدوده راه ویون عمران براى انجام وظایسیکم -55ماده 

 5شود.ل مىینامه تشکنیین آیمطابق ضوابط اها ياریها و دهيشهردار

 یون فرهنگیسیکم -11-2
ت یتربما و ارتباطات جمعى، یغات، صدا و سیف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیون فرهنگى براى انجام وظایسیکم -56ماده 

 شود.ل مىینامه تشکنیین آیبدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط ا

 یو حقوق یون قضائیسیکم -12-2
 شود.ل مىینامه تشکنیین آیمحدوده قضائى و حقوقى مطابق ضوابط ا ف محوله دریون قضائى و حقوقى براى انجام وظایسیکم -57ماده 

  6ستیط زیو مح یعیطب، آب، منابع يون کشاورزیسیکم -13-2
ور، یف محوله درمحدوده کشاورزى، منابع آب، دام و طیست  براى انجام وظایط زیو مح یعی، آب، منابع طبيون کشاورزیسیکم -58ماده 

 7 شود.ل مىینامه تشکنیین آیست و هواشناسى مطابق ضوابط ایط زیالت، محیش

                                                 
 28/5/1397 یالحاق) 51) ماده (1) تبصره (4بند ( -1
 28/5/1397 یالحاق) 51) ماده (3) و (2( تبصره -2

 28/5/1397 یاصالح -3
 28/5/1397 ی) اصالح53ماده ( -4

 26/9/1387 یاصالح) 55ماده ( -5

 28/5/1397 یاصالح -6
 28/5/1397 ی) اصالح58ماده ( -7
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 هاونیسیمقررات مشترك کم -3
هاى فرعى متناسب با موضوعات مربوط تهیا کمیته و یان اعضاى خود کمیهاى تخصصى مجلس موظف است از مونیسیک از کمیهر -59ماده 

گردند. مصوبات ته انتخاب مىیخواهند بود که توسط اعضاى همان کمر یدبک یس و یرئک نائبیس، یک رئیهاى فرعى داراى تهیل دهد. کمیتشک
 ت خواهد داشت.یون رسمیسیب در کمیهاى فرعى بعد از تصوتهیکم

خود منعقد و فوراً  ين عضو و با حضور حداقل دوسوم اعضایتراست مسنیون به ریسیها، هر کمونیسیپس از انتخاب اعضاى کم -60ماده 
 د.ینماسال انتخاب مىکیت نسبى به مدت یبا رأى مخفى با ورقه با اکثرر یدبو دو  سخنگوک یس، یرئبئس، دو نایک رئی

ون را قبل از انتخاب یسیالت اعضاى هر کمیزان تحصین موظف است در شروع کار هر دوره مجلس سوابق کارى و میقوانمعاونت  -تبصره
 ار اعضاء قرار دهد.یون دراختیسیآن کم هیأت رئیسه
ت مطلق آراء عده یاکثرون با یسیباشد. مصوبات کمها حضور حداقل دوسوم اعضاء مىونیسیت جلسه کمیمناط اعتبار براى رسم -61ماده 

 حاضر خواهد بود.
گر با یون دیسیمجلس ارائه کند. انتقال به کم هیأت رئیسهون خود را به یسیر کمییتغ يتواند تقاضایبار مکینده شش ماه یهرنما -62ماده 

 1ر است.یپذربط امکانيذ يهاونیسیکم يت اعضایو با موافقت اکثر نامهعایت نصاب مقرر در این آیینر
دهد تا نسبت ون قرار مىیسیکم ار هریاخت ر دریعنوان دب ک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را بهیمجلس حداقل سیرئ -63ماده 

گانى یع مراسالت، ضبط مذاکرات، بایم و توزیها و تنظونیسیو ادارات مجلس و کم هیأت رئیسهل ارتباط با یبه امور کارشناسى و ادارى مربوطه از قب
 2د.یر امور ادارى اقدام نمایجلسات و ساه صورتیان امور دفترى و تهیع جریها، تسراوراق و پرونده

 ندگان برسد.یمجلس داده شود تا به نحو مقتضى به اطالع نما هیأت رئیسهبار به کیهر ماه  یستیها باونیسیگزارش عملکرد کم -64ماده 
شنهاد خود دعوت شوند موظف به شرکت یا پینه سؤال و یح در زمیون براى اداى توضیسیطرف کمندگان از یدر صورتى که نما -65ماده 

 شنهاد خواهد بود.یا پیخواهند بود و عدم شرکت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و 
شود. ون ارجاع مىیسیبه آن کم رئیسه هیأتها بررسى شود از طرف ونیسید در کمیتمام اسناد و اوراق مربوط به امورى که با -66ماده 

ن اسناد به انضمام اسناد مذاکرات و اقدامات جارى یون خارج گردد. ایسید از کمیتوانند آن اسناد را مالحظه کنند، اسناد مزبور نباندگان مىینما
 شود.گانى مجلس منتقل مىیان هر دوره به بایگانى و در پایون بایسیون در محل کمیسیکم

 ى داد، اسناد و اوراق وئاى رأى نهاحهیا الیدرباره طرح ) یشیآزمان یقوانها (درخصوص ونیسیا کمی آنکه مجلس از پس -67ماده 
 3شود.گانى مىیبا معاونت قوانین مجلسآن، در  جلسات مربوط بهصورت

تواند در ل مىیصورت تما رد و دریبپذ هاى تخصصى راونیسیکى از کمیت یمجلس، ملزم است عضوسیرئ جزبهنده یهر نما -68ماده 
 گر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شرکت کند.یهاى دونیسیکم

 گر نخواهد بود.یون دیسیت در کمینامه داخلى مجلس مانع از عضونییق و آیهاى تحقونیسیت در کمیعضو -1 تبصره
ت آنها در یرموجه داشته باشند ادامه عضویبت اعم از موجه و غیساعت غیخاص در سال س يهاونیسیندگان عضو کمیچنانچه نما -2تبصره 

 4شود.یبا ورقه انجام م يریگين موافقت با رأیون خاص است. ایسیآن کم يت اعضایون منوط به موافقت اکثریسیکم

 بانى مجلسیالت ادارى و پشتیتشک -مبحث سوم 
 ، ارتباطاتیبانی، پشتی، فنی، حقوقی، استخداميادار ،ی، معامالتی، مالیالتیتشک مجلس اعم از یه امور اجرائیار کلیت و اختیمسئول -69ماده 

 5است. مجلس شوراي اسالمیسیر آن به عهده رئی، حفاظت، حراست و نظایالمللنیو ب یداخل
ا ی ین، نظارت و اجرائیقوانن یمعاون ،هیأت رئیسه ياز اعضا یبعضارات خود را به یف و اختیاز وظا یتواند بخشیمجلس مسیرئ -1تبصره 

 6د.یض نمایربط تفوين ذیمسئول
ن ضوابط یو همچن يامور قانونگذار جزبه مجلس شوراي اسالمیمربوط به الت یو ساختار تشک ی، نظام مالهاسازمان اساسنامه -2تبصره 

 7د.یخواهد رس مجلس شوراي اسالمی ینامه داخلنییآون یسیکمب ین ماده به تصویارات موضوع ایه اختیکل يهاالعملو دستور یاجرائ

                                                 
 28/5/1397 ی) اصالح62ماده ( -1
 30/2/1391 ی) اصالح63ماده ( -2

 26/9/1387 ی) اصالح67ماده ( -3
 30/2/1391 یحاق) ال68) ماده (2تبصره ( -4

 26/9/1387 ی) اصالح69ماده ( -5

 8/3/1392و  30/2/1391ی) اصالح69) ماده (1تبصره ( -6
 26/9/1387 ی) اصالح69) ماده (2تبصره ( -7
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 عبارتند از: ناظرانف یوظا -70ماده 
 مجلس جهت طى مراحل بعدىسیغى و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیهاى مالى، استخدامى، خدماتى، تبلاستیها و سم برنامهیتنظ -1
و  هیأت رئیسهنحوه اجراى مصوبات  مجلس، يالت اداریساختار تشک يه واحدهایکلعملکرد م الزم در خصوص یو اتخاذ تصمنظارت  -2

 1)69) ماده (2درخصوص تبصره ( ینامه داخلنییون آیسیکم
 رى مراحل بعدى آنیگینه مجلس و پایشنهاد بودجه سالیه و پینظارت بر روند ته -3
 ه و اموال و مؤسسات مجلسینظارت بر حفظ اداره و ثبت ابن -4
 اند.دهیل گردین مربوط به خود تشکیها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانعملکرد مرکز پژوهشنظارت بر  -5
 هیأت رئیسهحل مناسب به ندگان و ارائه راهیرى مشکالت نمایگیپ -6
 ر امور ادارى و مالى و خدماتى مجلسینظارت بر سا -7

 یش حقوقیراینگارش، و ن،یرا جهت تدو یالت مناسبیتشکات موجود و بودجه مصوب تواند در چهارچوب امکانیم هیأت رئیسه -71ماده 
 2شود.یربط انجام ميون ذیسیحه در مجلس، با موافقت کمیا الیطرح  یئب نهایالت قبل از تصوین تشکید. نظرات ایجاد نمایح ایها و لواطرح یو ادب

تواند یم هیأت رئیسهندگان، ینما یقیگاه حقین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایهمچن ،یندگیفه نمایهرچه بهتر وظ يفایا يدر راستا -72ماده 
در مرکز  یررسمیو غ یرسم يو نهادها یاجرائ يهاندگان دستگاهین و نمایندگان با موکلی، مکتوب) نمايداری، شنيداریارتباط مؤثر (د يبه منظور برقرار
از را در شأن نظام یمورد ن يافزارو نرم يافزار) هرگونه امکانات سختی(دفاتر کار و مالقات عموممناسب  یکیزیف يه با اختصاص فضایو حوزه انتخاب

 3شود.یم ینیبشیاز در بودجه ساالنه مجلس پی. اعتبارات مورد ندیفراهم نما یاسالم يجمهور
ت خدمات یری) قانون مد5مشمول ماده( يهاکارشناسان دستگاها یتوانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یندگان میدر هر دوره مجلس، نما -تبصره

صورت با نیادرند. یربط درخواست نماياز دستگاه ذ یو خدمات يادار ،ياجهت امور مشاوره یدر دفتر ارتباطات مردم يریکارگهب يرا برا يکشور
 شوندینده، مأمور مینما یاشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردما یت افراد مورد نظر معمول و شخص یدستگاه مبدأ، درخواست مأمور یهماهنگ

کار تا سقف زان اضافهیباشد و مین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده مین مأموران طبق قوانیکار ات و اضافهیمأمورا، حقیحقوق، مزا
 یه حقوق قانونیش کلیشود. افزایربط اعالم مينده به دستگاه ذیفتر نمادسیاستفاده شده توسط رئ یانه و مرخصیت ماهیمصوب اداره مربوطه و مأمور

ر کارکنان دستگاه ین افراد همانند سایت ایر موارد مشابه در دوران مأموریش گروه و رتبه و سای، افزایش حقوق سنواتین مأموران از جمله ارتقاء، افزایا
 باشد.یربط ميذ

ر یو سا ییایو جغراف یمیط اقلیت و وسعت، شرایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیه با توجه به تعداد نمایانتخاباز هر حوزه یتعداد افراد مورد ن
 شود.ین مییمجلس تع ینامه داخلنییون آیسیهر حوزه توسط کم يهاتیقابل

کار ها پست همطراز بیت و یقبل از مأمور ین افراد را حداقل در پست سازمانیربط موظف است ايت، دستگاه ذیان مأموریپس از اعالم پا
 رد.یگ

 4باشد.ینم مجلس شوراي اسالمی 23/8/1372مصوب  مجلس شوراي اسالمیکارکنان  ی) قانون استخدام2( ) ماده3( تبصره ین مصوبه نافیا

                                                 
 8/3/1392و  30/2/1391 ی) اصالح70) ماده (2بند ( -1

 26/9/1387 ی) الحاق71ماده ( -2
 26/9/1387 ی) اصالح72ماده ( -3

4- : 
 8/3/1392 ی) الحاق72تبصره ماده ( -الف
 24/1/1393مصوب  یاسالم يمجلس شورا ینامه داخلنیی) قانون آ72ر تبصره ماده (یقانون تفس -ب

نامه داخلی ) قانون آیین72) قانون مدیریت خدمات کشوري مصرح در تبصره ماده (5موضوع استفساریه: آیا منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاههاي مشمول ماده (
 باشد یا خیر؟علمی دانشگاهها نیز می هیأتاسالمی، اعضاي شورايمجلس
شامل  یاسالميشورامجلس ینامه داخلنیی) قانون آ72موضوع تبصره ماده ( يت خدمات کشوریری) قانون مد5مول ماده (مش يا کارشناسان دستگاههای، کارکنان یپاسخ: بل
 باشد.یز میکنند نیافت میمذکور حقوق در يکه از دستگاهها يه افرادیدانشگاهها و کل یعلم هیأت ياعضا
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 ندگانینما -فصل دوم

 ندگانیت نمایمصون -اول مبحث 
ندگى در اظهارنظر خود کامالً آزادند و یف نمایفاى وظایندگان مجلس در مقام ایاساسى نما) قانون 86بر طبق اصل هشتاد و ششم ( -73ماده 

ا از حقوق یف کرد و یا توقیب یاند تعقف خود دادهیفاى وظایا آرائى که در مقام ایاند توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کردهنمى
 اجتماعى محروم نمود.

ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و ونیسیهاى جلسات کمهاى داخل دستور، بحثى شامل نطق، بحثندگیف نمایوظا -تبصره
 1ر موارد نظارتى و قانونى است.یشود و سا) قانون اساسى انجام مى84چهارم (

د فرد یا هتک حرمت نمایاى در سخنان خود در جلسه علنى به کسى نسبت ناروا داده و ندهینما هیأت رئیسهص یچنانچه به تشخ -74ماده 
ش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده ید. پاسخ ارسالى درصورتى که بیصورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گو تواند در دفاع از خود، بهمزبور مى

 رصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.ن فینباشد، در اول ءن و افتراینبوده و متضمن توه
اظهار او را بر  ده ویا عقیندگان داده شود یکى از نمایحاً نسبت سوئى به یا تلویحاً یمذاکره صر ایضمن نطق  یجلسه رسماگر در  -75ماده 

پنج ت نوبت تا یطق بخواهد بدون رعاا در جلسه بعد اجازه نینده مذکور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یخالف جلوه دهند و نما
 2شود.قه اجازه نطق داده مىیدق

 ندگانیتعهدات نما -دوم مبحث 
نامه نییآ يت نظم و نوبت و اجرایندگان و رعایات مجلس و نمایثیندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حیت نمایندگان براساس مسئولینما -76ماده 
 عمل خواهد آمد:س بهیب از طرف رئیترتل بهید اقدامات ذیت تعهدات فوق را ننمایاى رعاندهیکه نما باشند. در مواردىداخلى مى

 تذکر شفاهى در جلسه علنى -1
 اخطار در جلسه علنى -2
 هیأت رئیسهخ متخلف در جلسه یاحضار و توب -3

ن نسبت به یهمچن کنند واجازه صحبت مىا بدون یشوند و ندگانى که از موضوع مذاکره خارج مىیس جلسه نسبت به نمایرئ -77ماده 
 دهد.ند تذکر مىینمات نظامات مجلس را نمىیگر رعایا به انحاء دینامه داخلى نییت آیندگانى که به واسطه عدم رعاینما

 کند.به او اخطار مىس ید، رئینده مجدداً از حدود نظم خارج گردیبار تذکر داد و نما ندگان دویکى از نمایس به یصورتى که رئ در -78ماده 
 گردد:ل اجراء مىیشود در موارد ذخ که سبب درج در پرونده و گزارش در مجلس مىیتوب -79ماده 

 اى پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود.ندهیدرصورتى که نما -1
 ه در مجموع مورد تذکر واقع شده باشد.ا شش مرتبیماه چهار مرتبه در جلسات متوالى کی مدت اى ظرفندهیدرصورتى که نما -2
 رمجاز داشته باشند.یر غیماه تأخکیا در مجموع پنج جلسه در یش از سه جلسه متوالى یکسانى که ب -3

 ندگانیحقوق نما -سوم مبحث 
دولت  يموعد مقرر براون برنامه و بودجه و محاسبات و در یسیپس از مشورت با کم هیأت رئیسهشنهاد یبودجه ساالنه مجلس به پ -80ماده 

 د.وش در بودجه ساالنه کل کشور درج ی) قانون اساس52ت اصل پنجاه و دوم (یشود تا با رعایمارسال 
مجلس شوراي ون برنامه و بودجه و محاسبات یسیبا کم هیأت رئیسهدر جلسه مشترك سال  هر در یندگینما يهانهیو هز يمقرر -تبصره

قبل از  .ندینماافت یخود را از مجلس در يایحقوق و مزاتوانند یمندگان مجلس ینما .رسدیب میبه تصومجلس  یت مقررات مالیبا رعا اسالمی
  3شود.یالحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل میم مجدد در هر دوره به صورت علیتصم

 هاتیمأمور –چهارم مبحث 
ا یدهاى فنى و تخصصى در داخل  و یها و بازدنارها، اجالسیشرکت در سمندگان براى یهاى رسمى فردى و جمعى نماتیمأمور -81ماده 

مجلس  هیأت رئیسهون و یسیت به آن کمیمورأج حاصل از میانجام خواهد شد. نتا هیأت رئیسهد ییأربط و تون ذىیسیب کمیخارج از کشور با تصو
 گردد.م مىیتسل

                                                 
 حذف شد.» نطق«بعد از کلمه » قبل از دستور« عبارت 26/9/1387نامه به موجب مصوبه نییه مواد آیدر کل -1

 26/9/1387 ی) اصالح75ماده ( -2
 26/9/1387 ی) و تبصره آن اصالح80ماده ( -3
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 هایالت و مرخصیتعط -پنجم مبحث 
م یتواند در تنظمى هیأت رئیسهشود. ن مىییص مجلس تعیتابستانى مجلس در هر سال سى روز است که زمان آن با تشخالت یتعط -82ماده 

ندگى فرصت داشته یف نمایدگى به وظایک هفته کارى هم براى رسیندگان در هر ماه یاى عمل کند که نماگونهها بهونیسیبرنامه جلسات علنى و کم
 د.نباش

ل، در اوقات یا درخواست دولت، با ذکر دلیندگان و یتواند با تقاضاى حداقل پنجاه نفر از نمامجلس مىسیرورت، رئدر صورت ض -تبصره
 د.یالعاده دعوت به انعقاد نماطور فوقل، مجلس را بهیتعط

ز، با موافقت یبدون حقوق ن ماه در هر سال حق استفاده از مرخصى با حقوق را دارند. استفاده از مرخصى ضرورىکیندگان ینما -83ماده 
 ند.یهاى بعد استفاده نماتوانند در سالک ماه در سال خواهد بود و درصورت عدم استفاده مىی، حداکثر هیأت رئیسه
ها و شعب با ونیسیمجلس و در کم هیأت رئیسها قسمتى از جلسات مجلس با موافقت یک جلسه یاجازه مرخصى تمام مدت  -84ماده 
 ها و شعب خواهد بود.ونیسیرؤساى کم
 .رمترقبهیا حوادث غیمارى یل بید مگر با عذر موجه از قبیبت نمایتواند غل مرخصى نمىیندگان قبل از تحصیک از نمایچیه -85ماده 

 ندگانیبت نمایغ -ششم مبحث 
ون را یسیرسمى جلسات مجلس و کمرمتوالى از اوقات یست و پنجاه ساعت غیا دویکصد ساعت متوالى یش از یاى که بندهینما -86ماده 

ش از چهار ماه یمارى بیا بیعلت ناتوانى جسمى و  اى که بهندهین نماید، مستعفى شناخته خواهد شد. همچنیبت نمایسال غ کیبدون عذر موجه در 
ف یفاى وظایمبنى بر عجز وى از اندگان حاضر یب دوسوم نمایندگان و تصویبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سى نفر از نمایسال غ کیدر 
 دهد.یندگى خود را از دست میندگى، سمت نماینما

بت یرموجه بودن غیگرى به غینده دیا نماینده، درصورتى که خود وى یک هفته پس از اعالم رسمى مستعفى شناخته شدن نمایتا  -1تبصره 
شود و پس از صحبت حداکثر دو مخالف و دو ن فرصت در مجلس مطرح مىین اعتراض در اولید، اینما هیأت رئیسهم یاعتراض کند و آن را تسل

 بت موجه شناخته خواهد شد.ینده مورد بحث رأى داد، غیبت نمایدر صورتى که مجلس به موجه بودن غ )قهیک به مدت پانزده دقیهر(موافق 
 ى صحبت، حق تقدم خواهند داشت.عنوان مخالف برا نده مورد بحث بهیعنوان موافق و نمابه هیأت رئیسهک نفر از ی

ا نخواهد یبت خود اعتراض کرده باشد ولى در موقع طرح نتواند و یرموجه بودن غینده مستعفى شناخته شده به غیدرصورتى که نما -2تبصره 
حه با ین الیصورت انیادرد. یل مجلس نمایه خود رابراى طرح در مجلس حداکثر تا موقع طرح، تحویحه دفاعیتواند الابد، مىیدر مجلس حضور 

 م ساعت خواهد بود.یحه حداکثر نیقرائت خواهد شد. مدت قرائت ال رانیدبکى از ین توسط یحق تقدم در فرصت مقرر براى صحبت مخالف
 رد.یگرموجه حقوق تعلق نمىیر غیبت و تأخیبه غ -87ماده 
باشد و در هر دو صورت، مى هیأت رئیسهها و در جلسات رسمى مجلس با ونیسیها با رؤساى کمونیسیبت در کمیمحاسبه ساعات غ -88ماده 

ها را هر ماه به اطالع ونیسیندگان در کمیرموجه نمایر غیبت و تأخیموظف است غ هیأت رئیسهمجلس خواهد بود.  هیأت رئیسهبت با یاعالن رسمى غ
 ندگان برساند.ینما

 ان جلسه مجلس اعالن و درصورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.یاز پا شیندگان پیرموجه نمایر غیبت، تأخیغ -89ماده 
 باشد.ک جلسه رسمى مجلس مىیبت از یون در حکم غیسیرموجه از دو جلسه کمیبت غیغ -تبصره

 

 نده و نحوه بررسى آنینما ياستعفا -هفتم مبحث 
ب یرش استعفاء موکول به تصویندگى استعفاء دهد. پذیمقام نماتواند از ده است مىیب رسینده که اعتبارنامه او به تصویهر نما -90ماده 
 مجلس است.

ن جلسه علنى و بدون قرائت یمجلس آن را در اولسیسد و رئینومجلس مىسیمدلّل خود را به عنوان رئ ينده تقاضاى استعفاینما -91ماده 
 ش را مسترد دارد.یخو ياز شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفاتواند قبل نده مىیگذارد. نمامتن، اعالم و در دستور کار هفته بعد مى

نده یا نمایتقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء  ءب خواهد بود که ابتداین ترتیبررسى تقاضاى استعفاء بد -92ماده 
ا یم ساعت است. مخالف ینده متقاضى استعفاء حداکثر نیاح نمین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضییگرى به تعید

ق یب تقاضاى استعفاء مراتب از طرید. در صورت تصویآعمل مىرى بهیگتوانند صحبت کنند و پس از آن رأىم ساعت مىیز حداکثر نین نیمخالف
 1د.یشود تا طبق قانون انتخابات اقدام نمامجلس به وزارت کشور اعالم مىسیرئ

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح92ماده ( -1
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د ین ننمایینده متقاضى استعفاء براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس حاضر نشود و کسى را هم براى دفاع از خود تعیهرگاه نما -تبصره
 د.یآعمل مىرى بهیگقه صحبت خواهد کرد و سپس رأىیمتن تقاضاى استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دق

 ست.یگردد قابل طرح در مجلس ن ل جلسه رسمىیندگان به نحوى باشد که مانع از تشکیتعدادى از نما يى استعفاهرگاه تقاضا -93ماده 

 گردش کار مجلس -فصل سوم 

 جلسات مجلس -مبحث اول 
 1باشد.ندگان مىیخذ رأى منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع نماأانعقاد رسمى جلسات و اعتبار  -94ماده 

 ندگان کافى است.یشود حضور حداقل نصف نماخذ رأى نمىأا یم و یادامه مذاکراتى که منجر به اتخاذ تصمبراى  -1تبصره 
االمکان متناسب با جلسه آن روز باشد آغاز که حتى هیأت رئیسهص ید به تشخیاتى چند از قرآن مجیجلسات رسمى با تالوت آ -2تبصره 
 خواهد شد.
ر بدون عذر موجه یخأشود در مجلس حاضر شوند. درصورت تن مىیل جلسه رسمى معیه قبالً براى تشکد در روزى کیندگان باینما -95ماده 

مجلس مبنى بر منع خروج از جلسه سیخذ رأى با اعالم قبلى رئأندگان که در موقع یک از نماین، هریخ خواهند شد. همچنیتوب هیأت رئیسهاز طرف 
درباره او اجراء  هیأت رئیسهنامه ازطرف نییبت، مقررات آیر وغیخواهد بود و در صورت تکرار تأخخ یبدون عذر موجه خارج شود، مستحق توب

 ها درج خواهد شد.ک ماه داشته باشند در روزنامهیرموجه در یبت غیندگانى که سه بار غیخواهد شد. اسامى نما
 د اعالم شود.یس جلسه بایله رئیخذ آراء به وسأقبل از  ص عده حضار با استفاده از تابلو است که در اول هر جلسه ویتشخ -96ماده 
موظف است  هیأت رئیسهخواهد بود و  رانیدبص عده حاضر با یان همان جلسه تشخیدر صورتى که تابلو خراب شود، حداکثر تا پا -تبصره

 د.یر و اصالح تابلو اقدام نمایقبل از انعقاد جلسه بعد به تعم
باشد، مگر در موارد ضرورى که به ا با فاصله تنفس مىیکسره و یجلسه رسمى چهار ساعت است که  حداکثر مدت براى هر -97ماده 

 ر خواهند بود.یخأبت و تیز مشمول مقررات مربوط به غین بعد از تنفس نیبید. غایب مجلس خواهد رسیس و تصویص رئیتشخ
 موارد اضطرارى با اول وقت اداى نماز برخورد نداشته باشد. م خواهد شد که جز دریوقت دستور جلسات رسمى مجلس چنان تنظ -1 تبصره
ل یل تشکیتعط يجز روزهاروزه بهجلسه به اتمام نرسد از جلسه هفتم همه  که در شش یحیها و لوابه طرح یدگیرس يمجلس برا -2تبصره 

 2مجلس است. يش ساعت هر جلسه با رأیشود و افزایم
بت یا غیر یخأشود، حاضر شوند و در صورت تن مىییل جلسات تعید در ساعتى که قبالً براى تشکیمجلس با هیأت رئیسهاعضاى  -98ماده 

 شوند.مه مىینامه جرنیین آیس برطبق ایص رئیبدون عذر موجه با تشخ
 س جلسه است.یده رئعه نامه بهنیین آینامه و حفظ نظم جلسه طبق انییب مذاکرات و اجراى آیت ترتیل جلسات و رعایتشک -99ماده 
 هیأت رئیسهتوسط نامه نیین آیر موضوعات طبق ایو ساها ونیسیح از کمیها و لواب وصول طرحیترتد بهیدستور هفتگى مجلس با -100ماده 
ت باشند یحى که داراى اولویها و لواب مذکور الزامى است. طرحیت ترتیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایه و پس از چاپ و توزیمجلس ته

رد. یب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرارگیخارج از ترت هیأت رئیسهندگان و با موافقت یا پانزده نفر از نمایممکن است بنا به تقاضاى دولت و 
ن یرد. ایگیکار مجلس قرار م ح، خارج از نوبت در دستوریها و لواجز گزارش طرحها بهونیسیغ بودجه و کمیق و تفحص، تفریتحق يهاگزارش
ساعت  میرد وخالصه آن حداکثر به مدت نیندگان قرارگیار نمایساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اخت چهل و هشتد حداقل یها باگزارش

 3.شودگزارش در مشروح مذاکرات چاپ  کامل درجلسه قرائت و متن
ون خارج از نوبت در دستور کار یسیند گزارش چاپ شده کمیتقاضا نما س جلسه مجلسیتوانند از رئیندگان میحداقل پنجاه نفر از نما -1تبصره 
 يقه، به رأیک موافق هرکدام به مدت پنج دقیک مخالف و یان و یاز متقاض یکیان را پس از صحبت یس درخواست متقاضیرد و رئیقرار گ یجلسه علن

توان آن را ین تبصره نمیشود و با اعمال مجدد ایجلسه بعد شروع م ایبه گزارش مورد تقاضا در همان جلسه  یدگیب، رسیگذارد. درصورت تصویم
 متوقف نمود.
 یموظف است آن را در دستور هفتگ هیأت رئیسهت کنند یاولو يتقاضا ياحهیا الیطرح  يندگان برایکه پنجاه نفر از نما یدر صورت -2تبصره 

 4 مجلس قرار دهد.
که طبق قانون موظف به ارائه گزارش به  ییهاها و سازمانواصله از دستگاه يهااز گزارش یبخشا یتواند تمام یم هیأت رئیسه -3تبصره 

 د.یربط ارجاع نمايذ يهاونیسیقرار دهد و گزارش کامل آن را به کم یهستند را جهت قرائت در دستور کار جلسه علن مجلس شوراي اسالمی
                                                 

 30/2/1391 ی) اصالح94ماده ( -1

 30/2/1391 ی) الحاق97) ماده (2تبصره ( -2

 28/5/1397و  30/2/1391 یو اصالح 26/9/1387 ی) الحاق100ماده ( -3
 30/2/1391 ی) اصالح100) ماده (2تبصره ( -4
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ع شود یندگان توزین نمایر و بیست و چهار ساعت قبل از طرح، تکثید حداقل بیشود بایمطرح م یکه در جلسه علن ییهاه گزارشیکل -4تبصره 
 1ن شده  باشد.ییتع يگریآن زمان د ينامه به صراحت برانیین آیکه در ا يمگر موارد

مجلس، درصورتى که مربوط به عموم باشد،  هیأت رئیسه) قانون اساسى پس از ارائه به 90ون اصل نودم (یسیى کمئگزارش نها -101ماده 
 ن جلسه علنى قرائت خواهد شد.یرد و در اولیگت نوبت در دستور کار قرار مىیبدون رعا

ندگان، یا ده نفر از نمایکى از وزرا یا یجمهور سیجاب کند، به تقاضاى کتبى رئیت کشور ایت امنیدر صورت اضطرار که رعا -102ماده 
جه لزوم یت کشور و در نتیط اضطرار و اقتضاى امنیبر وجود شرا ش را مبنىیه خولصورت، تقاضاکنندگان ادنیاشود. درمى لیرعلنى تشکیجلسه غ

عنوان مخالف حداکثر  ک نفر بهیا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یاً و یقه، متوالیرعلنى جلسه رسمى مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیبرگزارى غ
صورت، جلسه به حالت نیرایابد، درغیرعلنى ادامه مىیدگى در جلسه غیب دوسوم حاضران، کار رسیکند، در صورت تصوقه صحبت مىیدق تا پانزده

 علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد کرد.
 ندگان برسد.ینما چهارم مجموعب سهیتصورعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان بهیمصوبات جلسه غ -1تبصره 
شنهاد یرعلنى براى اطالع عموم با مجلس است که با پیط اضطرارى براى انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیص رفع شرایتشخ -2تبصره 

 گردد.ن در مجلس عملى مىیت حاضریب اکثریرعلنى و تصوین ماده، در جلسه غیندگان و مذاکره به نحو مقرر در همیحداقل ده نفر از نما
کند که در صورت مذاکرات درج ل و دستور جلسه بعد را اعالم مىیس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیرئ -103ماده 

 طور رسمى اعالم شود.د بهیل جلسه، بایقبل از تشک  ست و چهار ساعتیکه حداقل ب )هیأت رئیسهص یتشخ به(شود، مگر در موارد اضطرارى 
رى کند، در یس نتواند از آن جلوگید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیوجود آه نظمى و تشنج بصورتى که در مجلس بىدر  -104ماده 
ندگان از یکند و نمال مىیقه به عنوان تنفس تعطیس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت پانزده دقید. هرگاه برخاستن رئینماام مىیجاى خود ق

جلسه را ختم و آن  ،سید شود رئینظمى و تشنج تجدشود. هرگاه بىل مىیقه مجدداً جلسه تشکیپس از انقضاى پانزده دقشوند و جلسه خارج مى
 د.ینماگرى موکول مىیرا به روز د

 ها و مذاکراتنطق –بحث دوم م

 هانطق –اول 
نفر از  ران، سهیا رأى اعتماد به وزیضاح یو استح برنامه توسعه، بودجه ساالنه یجلسات بررسى لوا جزبهدر هر جلسه رسمى  -105ماده 

ند. یقه نطق نمایدق م شده است، حداکثر به مدت هفتیتنظ هیأت رئیسهد قرعه توسط یتوانند به نوبت و طبق فهرستى که از قبل به قندگان مىینما
ک ساعت قبل از شروع جلسه در لوح یتوانند یم يمسائل ضرورندگانى که در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت ینفر از نما ن دویهمچن

ن نطق یندگان متقاضى ایش از دو نفر از نمایند. درصورتى که بیقه نطق نمایدق نام کرده وحداکثر به مدت پنجثبت 2کیا دستگاه الکترونیمخصوص 
 نفر وقت خواهد داد. د قرعه به دویبه ق هیأت رئیسهباشند، 
 ند.ینما ياقهیدق ک بار نطق پنجیش از یماه ب توانند در مدت دوندگان نمىیک از نمایچ یه
 3گر دارد.ینده دیتمام وقت خود را به نما ينده حق واگذارینما

تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فورى روز مطالبى را که آگاهى مى سیرئقبل از ورود در دستور، در هر جلسه،  -106ماده 
 4قه خواهد بود.ین مطالب پانزده دقیندگان برساند. حداکثر مدت براى ایآن ضرورى باشد به اطالع نمامجلس از 
ن نطق پس از وصول یند. ایمجلس نطق نما یتوانند خارج از موضوع دستور جلسه در صحن علنیه میه و قضائیمجر يقوا يرؤسا -تبصره

شود. ساعت و مدت نطق قبل از شروع ین فرصت انجام میدر اول هیأت رئیسهمجلس پس از موافقت سیآنان و اعالم موضوع نطق به رئ يتقاضا
 5ندگان برسد.ید به اطالع نمایجلسه با

ب مجلس شوراى اسالمى، یندگان و تصویا پانزده نفر از نمایمجلس و سیشنهاد رئیندگان الزم بدانند بنا به پیصورتى که نما در -107ماده 
 شود.کنند و مطلبى داشته باشند، مطالب آنان استماع مى باشند و هرگاه تقاضابه حضور در مجلس مى وزرا مکلف

 کشور اختصاص دهد. یبه امور مهم و اساس یدگیرس يک جلسه مجلس را برایاز  یا بخشیتواند تمام یمجلس م هیأت رئیسه -1تبصره 
 6ن خواهد شد.ییتع هیأت رئیسهاداره آن توسط  ین جلسات و چگونگیدستور ا -2 تبصره

                                                 
 30/2/1391 ی) الحاق100) ماده (4) و (3)، (1( يهاتبصره -1

 اضافه شد.» کیا دستگاه الکترونی«عبارت » لوح«بعد از کلمه  26/9/1387نامه به موجب مصوبه نییه مواد آیدر کل -2
 26/9/1387 ی) اصالح105ماده ( -3

 30/2/1391 ی) اصالح106ماده ( -4

 30/2/1391 ی) الحاق106تبصره ماده ( -5
 26/9/1387 ی) الحاق107) ماده (2) و (1( يهاتبصره -6
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 ن شرح است:یب و مدت نطق بدیترت -108ماده 
 ر خواهد بود:یشرح زمدت نطق در جلسه علنى به -الف

ک ین خود یتوانند از بضاح کنندگان مىیر چهار ساعت. استیک وزیش از یا بیضاح دولت یر دو ساعت و براى استیک وزیضاح یبراى است -1
 د.ید از مدت فوق تجاوز نمایضاح کنندگان نبایهاى استند، ولى در هرحال مجموع نطقیضاح معرفى نمایبحث در موضوع استا چند نفر را براى ی

نفر مخالف و  دهد، پس از آن حداکثر سهگزارش مى 1قهیدق دهحداکثر  یون اصلیسیکم يسخنگو ءحه، ابتدایا الیات هر طرح یمورد کل در -2
قه صحبت یون هرکدام حداکثر پنج دقیسیکم يسخنگونده دولت و پس از آن یک نفر موافق وسپس نمایک نفر مخالف و یب یترتنفر موافق به سه
 کنند.مى

کى از طراحان یون اصلى در موعد مقرر گزارش نداده است یسیى که کمیهاتى و طرحیفور ا سهیهاى دو ات طرحیکل یدر بررس -تبصره 
 2دگى در مجلس صحبت کند.یو انتهاى رس ءدر ابتدا سخنگوتواند به جاى مى

 قه:یک پنج دقیل هریبراى موارد ذ -3
 ف نطقین و تحریتوه دربرابردفاع  -
 حیها و لواک از مواد طرحیمخالفت و موافقت نسبت به هر -
 جمعى و يح اعم از فردیها و لواشنهاد اصالحى نسبت به مواد طرحیح پیتوض -
 شنهادهایون در مورد پیسیکم يدولت و سخنگونده یح نمایتوض -
 ت و مخالفت با آنیا سلب فوریت و یشنهاد فوریح پیتوض -
 حه و مخالفت با آنیا الیشنهاد مسکوت ماندن طرح و یپ -
 شنهاد تنفسیپ -
 خذ رأى مخفىأشنهاد یپ -
 ا اخطار قانون اساسىیاى و نامهنییتذکر آ -
 3ضاحیشنهاد انواع رأى در مورد استیپ -
 قهیحداکثر سه دق یا اخطار قانون اساسیو  يانامهنییتذکر آ يبرا -4
ا ده نفر از یس یشنهاد رئی، در صورتى که ضرورت اقتضاء کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پ)الف(در تمام موارد مذکور در بند  -ب

 ب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود.یندگان و تصوینما
 دهد سپس حداکثر پنجیون گزارش خود را ارائه میسیکم يجمهور، سخنگوسیحه بودجه ساالنه کل کشور پس از نطق رئیات الیدر کل -ج
ک نفر موافق هر کدام یک نفر مخالف و یب یترتون بهیسیعنوان موافق گزارش کم ون و پنج نفر بهیسیعنوان مخالف گزارش کمندگان به ینفر از نما

کند. مجموع زمان یون صحبت میسیکم يان، سخنگویقه و در پایدقست ینده دولت به مدت بیکنند. پس از آن نمایقه صحبت میحداکثر ده دق
 4 قه خواهد بود.یدق یون سیسیکم يصحبت سخنگو
 5هاى مقرر در بند فوق است.زان نصف مدتیاظهارات به م ،ا چند دوازدهم بودجهیک یات متمم و یدر کل -تبصره

المللى حداکثر سه ساعت و نیهاى بها و موافقتنامهنامهها و مقاولهعهدنامه لیاست خارجى از قبیمدت نطق براى مسائل مهم مربوط به س -د
 قه خواهد بود.یبراى هر ناطق حداکثر پانزده دق

قه یدق تواند حداکثر دهیسبات، هر نامزد موان محایس و دادستان دین رئیش از أخذ رأى براى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان و همچنیپ -ه
 6د.ندگان برسانیهاى خود را به اطالع نماالت و برنامهی، تحصيدر جلسه علنى مجلس مشخصات، سوابق کار

ک یدستگاه الکترونا یموقع در لوح ا مخالف صحبت کنند و بهیعنوان موافق به توانندیندگان مینما نامهنیین آیکه در ا يه مواردیدر کل -تبصره
 هنوبت خود ب يشده حق واگذارنیی. افراد تعشودید قرعه انتخاب و اعالم میبه ق هیأت رئیسه ياز اعضا یکیآنان توسط  یاند، اسامنام کردهثبت
 7.دگر را دارنینده دینما

                                                 
 4/11/1394 یاصالح» قهیدق دهحداکثر «ـ عبارت  1
و تبصره فوق که تحت عنوان  ) حذف108ماده () 1تبصره ( 4/11/1394مصوب یاسالم يمجلس شورا ینامه داخلنییاز قانون آ يقانون اصالح مواد به موجب -2

 ل شد.ی) بود به تبصره تبد2تبصره (
 26/9/1387 ی) اصالح108) ماده (3جزء ( -3
 28/5/1397و  26/9/1387 ی) اصالح108ماده (» ج«جزء  -4

 26/9/1387 ی) الحاق108ماده (» ج«تبصره جزء  -5

 26/9/1387 یالحاق) 108ماده (» هـ«بند  -6
 28/5/1397 یو اصالح 26/9/1387 ی) الحاق108تبصره ماده ( -7
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ک نطق، یص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یس تشخیبحث خارج شود. هرگاه رئ د از موضوع موردیناطق نبا -109ماده 
د، یتواند وى را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع نمادو نوبت به وى تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم مى

 د کند.ییأکه مجلس ادامه صحبت را تنیمگر ا
هاى شخصى و حرکات و يریرادگین و ایندگان و هرگونه تهمت و توهیت سکوت از طرف نماقطع کالم ناطق و عدم مراعا -110ماده 

مسئول  هس جلسید. رئینامه خواهد گردنیین آیهاى مندرج در انظمى مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازاتتظاهراتى که موجب بى
 1ن تخلفات است.یرى از ایجلوگ

 مذاکرات –دوم 
ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصى که خارج از  کید یشود باموضوعاتى که طبق دستور در مجلس مطرح مى -111ماده 

ا دستگاه یک از مواد، در آن ورقه یات و هریک کلیل، با تفکی، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تماکیا دستگاه الکترونی گرددجلسه نصب مى
ک یک مخالف و یصورت، نیانام کرده باشند که درند. حق تقدم نطق با کسانى است که ثبتیخصوص، شخصاً ثبت نام نمادر ستون م کیالکترون
توانند کتباً نوبت ندگان مخالف و موافق در مجلس مىینام نکرده باشد، نماا موافقى ثبتیکه مخالف ب نطق خواهند کرد. درصورتىیترتموافق به

ر از یتوانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفى موجود نباشد غچ موافقى وجود نداشته باشد، مخالفان مىیصحبت کنند. اگر هرند و به تناوب یبگ
 عنوان موافق کسى صحبت نخواهد کرد. به سخنگوا ینده دولت و ینما

 وضوع در جلسه بعد مجلس مطرح شودلى مطرح نشود و همان میرد و به دالیکه موضوعى در دستور کار مجلس قرار گدرصورتى -تبصره
 ه معتبر است.یثبت نام مخالف و موافق اول برگ

شود. ع مىیندگان توزین نمایمذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از آن، ب -112ماده 
تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه طور اختصار مىهشده باشد، ب اى که در صورت مشروح مذاکرات مطلبى برخالف اظهارات او ثبتندهینما

س ید به امضاى رئیشود. صورت مذاکرات جلسات بارسمى تذکر دهد و بعداً اصالح آن قسمت از مذاکرات، در مجموعه مذاکرات مجلس درج مى
 مجلس که آن جلسه را اداره نموده است برسد. سیرئبئا نای

هاى ونیسیکم انیسخنگون یران و معاونان آنان و همچنیجمهور و معاونان او، وزسیح، رئیها و لواهنگام بحث درباره طرحهرگاه  -113ماده 
نامه به آنان اجازه داده نیین شده در آییمدت تعضوابط و ت مواد طرح شده صحبت کنند، برابر یبحث با رعا مربوطه الزم بدانند در موضوع مورد

 2خواهد شد.
ل یس جلسه تحویه صادر نموده و به رئیانیهاى خاص با مناسبتیالمللى نیا بیتوانند درباره مسائل مهم مملکتى ندگان مىینما -114ماده 

ان جلسه علنى مجلس یندگان در پایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامى نمایش از نصف مجموع نمایحداقل ب يه صادره به امضایانیند. چنانچه بینما
 3شود.ه در مشروح مذاکرات چاپ مىیانیندگان امضاءکننده بیربط ارسال خواهد شد و اسامى نماو طى نامه رسمى به مراجع ذى قرائت

ب و به یتصو هیأت رئیسهع هرگونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملى خواهد بود که توسط یتوز -تبصره
 4د.یسندگان خواهد ریاطالع نما

 آراء –مبحث سوم 

 ت آراءیکم -اول 
باشد یندگان حاضر است، معتبر میش از نصف نمایت مطلق حاضران که بیموافق اکثر يو با رأ یدر جلسه رسممصوبات مجلس  -115ماده 

 5ن شده باشد.ییتع يگرینامه نصاب دنیین آیا ای یکه در قانون اساس يمگر در موارد
س، که یانتخاب رئ ياستثناه ا جمعى باشد بینکه فردى ید، اعم از ایآعمل مىها و شعب بهونیسیکه در مجلس و کم ه انتخاباتىیکل -116ماده 

ت نسبى ین شده است با رأى اکثرییگرى براى آن تعینامه حد و نصاب دنیین آیگرى که در ایشود و موارد دت مطلق عده حاضر انتخاب مىیبا اکثر
س جلسه یه نامزدها با تعداد آراء آنان توسط رئیشود. اسامى کلن مىیین به حکم قرعه تعیاز از منتخبین آراء، به تعداد مورداست و در صورت تساوى 

 شود.اعالم مى
 باشد:یر میشرح ز ته و شعبه در موارد مختلف بهیون، کمیسیرى در مجلس، کمیگنصاب رأى -117ماده 

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح110ماده ( -1
 30/2/1391 ی) اصالح113ماده ( -2

 26/9/1387 یاصالح) 114ماده ( -3

 26/9/1387 ی) الحاق114تبصره ماده ( -4
 30/2/1391 ی) اصالح115ماده ( -5
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 ندگان:یپنجم مجموع نمات چهاریاکثر -الف
 قانون اساسى) هفتاد و هشتم(اصل  اصالحات جزئى خطوط مرزى کشور -

 ندگان:یچهارم مجموع نمات سهیب ـ اکثر
 قانون اساسى)شصت و هشتم توقف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامى (اصل  -1
 قانون اساسى)شصت و نهم رعلنى (اصل یمصوبات جلسه رسمى غ -2
 ندگان:یسوم مجموع نمات دویـ اکثر ج
 قانون اساسى)پنجاه و نهم (اصل  ب درخواست مراجعه به آراء عمومىیتصو -1
 قانون اساسى)هشتاد و نهم جمهور (اصل سیت رئیب عدم کفایتصو -2
 حیها و لوات طرحیب تقاضاى سه فوریتصو -3
 ندگان حاضر:یسوم نمات دویاکثر - د
 ر آنیداخلى مجلس و تفسنامه نییب آیتصو -1
 نامهنیین آی) ا102ت ماده (یبا رعا رعلنى مجلسیجلسه رسمى غ لیب تشکیتصو -2
 حیها و لوات طرحیفور ب تقاضاى دویتصو -3
 یقانون اساسهفتاد و نهم  ب موضوع اصلیتصو -4
 حیلوا و هار طرحیحه بودجه و سایاصالح قانون برنامه توسعه درضمن ال -5
 ندگان حاضر:یمطلق نما تیاکثر -ه
 مجلس (مرحله اول)سیانتخاب رئ -1
 رانیرأى اعتماد به وز -2
 رانیوز عدم اعتماد بهرأى  -3
 نیقوان ریح و تفسیها و لواطرح -4
 ق و تفحصیب انجام تحقیتصو -5
 حیها و لوات طرحیک فوریب تقاضاى یتصو -6
 مجلس یر دستور هفتگییتغ -7
 ریاز وز ندگانیسؤال نماوارد بودن به  يرأ -8
 ) قانون اساسى هشتاد و سوم) و (هشتاد و دوم)، (هشتادم( )،هفتاد و هفتمب موضوعات اصول (یتصو -9

) 85( هشتاد و پنجمهاى مجلس و دولت طبق اصل ونیسیها توسط کمب دائمى اساسنامه سازمانیشى و تصوین آزمایب وضع قوانیتصو -10
 قانون اساسى

 هاونیسیها در کمتهیکم يتعداد اعضان ییتع -11
 ق ارجاع شده است.یون تحقیسیکه پرونده آنان به کم یندگانیب اعتبارنامه نمایتصو -12
 یها در جلسه علنونیسیها و بندها از گزارش کمحذف مواد، تبصره -13
 1)108) ماده (1تبصره (ح مهم موضوع یها و لواا وقت مذاکرات طرحیش تعداد مخالف و موافق یب افزایتصو -14
نامه نصاب آن نیین آیآورده شده و در ا» موافقت مجلس«ا ی» بیتصو« ن براى آنها کلماتیر قوانینامه و سانیین آیر مواردى که در ایسا -15

 2 مشخص نشده است.
 ندگان حاضر:یسوم نماکیش از یب يت نسبى با حداقل رأیاکثر -و
 شعبه هیأت رئیسه يانتخاب اعضا -1
 ق و تفحصیتحق هیأت ق، مشترك ویون تلفیسیت در کمیندگان جهت عضویانتخاب نما -2
 نامه داخلى در شعبهنییآ ق ویتحق ،یتخصص ونیسیکم يانتخاب اعضا -3
 ندگانیون نمایسیر کمییب تغیتصو -4
 ژه در مجلسیون ویسیکم يانتخاب اعضا -5
 3وان محاسبات کشوریس و دادستان دیانتخاب رئ -6
 ت نسبى:یاکثر -ز

                                                 
 30/2/1391 ی) الحاق117) ماده (14) و (13( ياجزا -1

 5/1397/ 28ی) اصالح117) بند (هـ) ماده (15یال 2( ياجزا يهار شمارهییو تغ30/2/1391ی) اصالح117) بند (هـ) ماده (15جزء ( -2
 .افتیانتقال » و«) بند 6) به جزء (117ماده (» هـ«) بند 2جزء ( 28/5/1397 مصوبه مورخبه موجب  -3
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 مجلس هیأت رئیسه ير اعضای(مرحله دوم) و سا مجلسسیانتخاب رئ -1
 نگهبانيحقوقدان شورا يانتخاب اعضا -2
 تهیون و کمیسیکم هیأت رئیسه يس و اعضایانتخاب رئ -3
 هاندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمانیانتخاب نما -4
 ونیسیهر کم يهاتهیکم يانتخاب اعضا -5
 1یقانون اساس) 177م (هفتاد و هفت و کصدی اصل يندگان در اجراینفر از نما انتخاب ده -6

نامه به صراحت نصاب نیین آیکه در ا يب آن است مگر مواردین، نصاب تصوینسخ، حذف، لغو و اصالح قوان يبرا ينصاب رأ -تبصره
 2ن شده باشد.ییتع يگرید

 ت آراءیفیک -دوم
 رد:یگل انجام مىیهاى ذکى از روشیرى در مجلس به یگرأى -118ماده 

 کىیبا دستگاه الکترون -1
 علنى با ورقه -2
 مخفى با ورقه -3
 3ام و قعودیق -4

 یانجام شود. درصورت يریگيا اعالم و بالفاصله رأیندگان قرائت و ینما يا موضوع مورد بحث براید متن یبا يریگيقبل از شروع رأ -تبصره
 طور کامل آورده شود.مشروح مذاکرات به یشده در پاورق يریگيد متن رأیاز به قرائت نباشد بایالم شود و نکه متن اع
ه از زمان شروع یثان یسکند و پس از  يریح جلوگیا توضیاز انجام اخطار، تذکر، نطق  يریگيس جلسه موظف است با اعالم شروع رأیرئ

 4د.یرا اعالم نما يریگيجه رأینت تیبه فور يریگيرأ
د تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعالم یکى مجهز نمایشرفته الکترونیپ لیمجلس موظف است مجلس را به وسا هیأت رئیسه -119ماده 

ها فنى دستگاهندگان قرار دهد. در موارد نقص ید نمایجه آراء را در معرض دیسر گردد و نتیل مذکور ممکن و میرأى مخالف، موافق و ممتنع با وسا
 ب مجلس خواهد بود.ین مهلت با تصوید ایگر انجام خواهد شد. تمدیا طرق دیام و قعود یرى با قیگک هفته رأىیحداکثر براى 

 خذ رأى علنى با ورقه خواهد بود:أل یدر مورد ذ -120ماده 
ند. ابتدائاً بدون بحث یام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمایا  قیکى و یجاى استفاده از دستگاه الکترون ندگان بهیهرگاه حداقل ده نفر از نما

 شود.طور علنى به رأى گذاشته مىب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بهید و درصورت تصویآعمل مىرى بهیگنسبت به درخواست، رأى
ها چاپ شده است. نده روى کارتیزرد است که اسم آن نماد، کبود و ینوع کارت سف نده داراى سهیدر رأى علنى با ورقه، هر نما -121ماده 
ا یا کبود ید یندگان کارت سفید عالمت قبول، کارت کبود عالمت رد و کارت زرد عالمت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایکارت سف

ا بعد از اعالم اخذ رأى از تاالر جلسه خارج شوند، ممتنع یو ندگانى که رأى ندهند یزند. نمایرها مىگلدان در رانیدبزرد خودشان را با نظارت 
 شوند.محسوب مى
اند، بدون خذ رأى از تاالر خارج شدهأا بعد از اعالم یرى شرکت نکرده و یگن و کسانى که در رأىین و ممتنعین، مخالفیاسامى موافق -تبصره

 گردد.ىنکه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت میا
 خذ رأى مخفى با ورقه الزامى است:أل یدر موارد ذ -122ماده 

ر انتخابات راجع به یمجامع و شوراها و سا ،هاهیأتندگان مجلس در نهادها و ی، حقوقدانان شوراى نگهبان، نماهیأت رئیسهانتخاب اعضاى  -1
 اشخاص
 هاونیسیانتخابات داخلى شعب و کم -2
 جمهورسیت به رئیران و رأى عدم کفایوز هیأتران و یاعتماد به وزرأى اعتماد و عدم  -3
 5اند.که مورد اعتراض واقع شده یندگانیرأى نسبت به اعتبارنامه نما -4

له یرى به وسیگندگان قرار دهد. رأىیار نمایاخت ه و دریرى مخفى تهیگىرأ يهاى مخصوصى براموظف است کارت هیأت رئیسه -تبصره
 ن اوراق معتبر نخواهد بود.یر از ایو کارتى غ هرگونه ورقه

                                                 
 26/9/1387 ی) اصالح117ده (ما -1
 30/2/1391 ی) الحاق117تبصره ماده ( -2

 30/2/1391 ی) الحاق118) ماده (4بند ( -3

 28/5/1397 یو اصالح 30/2/1391 ی) الحاق118تبصره ماده ( -4
 30/2/1391 ی) اصالح122) ماده (4بند ( -5
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قه بعد از اعالم یا ظرف پانزده دقیو  هیأت رئیسه رانیدبتوسط دو نفر از بالفاصله ام و قعود یخذ رأى با قأجه یدر مواردى که نت -123ماده 
 يریگيآمده رأعمل د بهیتردنسبت به د باشد بدون بحث با ورقه یندگان حاضر در مجلس مورد تردیست و پنج نفر از نمایبتوسط  رأى مذکور
جه آن مالك عمل قرار یندگان حاضر در جلسه برسد نتیک نمایعالوه  ب نصف بهیکنندگان به تصودیکه درخواست ترد یدر صورت خواهد شد.

 نمود. يریگيرأد یتردبه نسبت توان در جلسه قه آخر جلسه باشد، مىید در پانزده دقیچنانچه تردخواهدگرفت. 
 ند.یثبت و امضاء نما هیأت رئیسهگاه یدر جا یخود را شخصاً در برگه مخصوص ید اسامیکنندگان بادیترد -1تبصره 
 1توانند از درخواست خود انصراف بدهند.ینم يریگيقه از زمان رأیدکنندگان پس از گذشت مدت پانزده دقیترد -2تبصره 

 ىأجه ریتاعالم ن -وم س
خذ أاستناد دستگاه شمارشگر اعالم و بالفاصله  ندگان حاضر در جلسه بهیس جلسه تعداد نمایى، توسط رئأخذ رأبه مجرد اعالم  -124ماده 

 خواهد بود. رانیدبت ید. در موارد نقص فنى دستگاه شمارشگر عده حاضران مستند به شمارش اکثریآعمل مىرأى به
 س اعالم گردد.یله رئیوس به حاًید صریرأى مجلس با جهیه موارد، نتیدر کل -125ماده 
 ا رأى علنى با ورقه درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.یه تقاضاکنندگان رأى مخفى یاسامى کل -126ماده 

 ارات مجلس شوراى اسالمىیف و اختیوظا -باب دوم 

 قانونگذارى –فصل اول 

 ح  قانونىیها و لواطرح –مبحث اول 

 هاى قانونىطرح –ول ا
شود و پس از اعالم وصول م مىیتسلجلسه س یندگان در مجلس به رئیهاى قانونى با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نماطرح -127ماده 

هاى ونیسیارجاع به کمها پس از ن طرحیشود. اهاى مربوط ارجاع مىونیسیکم ، در همان جلسه بهرانیدبکى از یا یس یو قرائت عنوان آن توسط رئ
د داراى موضوع و یح، بایز همانند لوایها نگردد. طرحران مربوط ارسال مىیا وزیر یس براى وزیاى از آن توسط رئع و نسخهیربط چاپ و توزذى

صل موضوع و عنوان طرح ن داراى موادى متناسب با ایوضوح درج شود و همچنه شنهاد آن در مقدمه بیه و پیل لزوم تهیعنوان مشخص باشند و دال
 2ز باشد.ین

ون یسیح حاضر شوند و کمیون مربوط که طرح آنها مطرح است، براى اداى توضیسیهاى قانونى حق دارند در کمامضاءکنندگان طرح -128ماده 
 د.ینمابه آنان اعالم مى رامون طرح را کتباًیخ بحث پیتار

طورى که امضاءکنندگان ند بهیجمعى از امضاءکنندگان تقاضاى کتبى استرداد آن را بنماپس از اعالم وصول طرح قانونى، چنانچه  -129ماده 
باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد ات یکلب یگردند، درصورتى که تقاضاى استرداد قبل از تصو باقى مانده کمتر از پانزده نفر

قه با یک به مدت ده دقیهرک نفر مخالف، یک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت یح یوضده باشد پس از تیب رسیبه تصوات یکلو در صورتى که 
 3باشد.مجلس، طرح قابل استرداد مى بیتصو

ر اساسى تا یی) قانون اساسى واقع نشد بدون تغ85هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (ونیسیا کمیب مجلس یاگر طرحى مورد تصو -130ماده 
 .ب مجلسینده و تصویشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نمایرا مجدداً به مجلس پتوان آن گر نمىیشش ماه د

 ح قانونىیلوا -دوم 
 :دیشود، باشنهاد مىیح قانونى که ازطرف دولت به مجلس پیلوا -131ماده 

 داراى موضوع و عنوان مشخص باشد. -1
 وضوح درج شود. حه بهیشنهاد آن در مقدمه الیه و پیل لزوم تهیدال -2
 حه باشد.یداراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان ال -3

 يا وزرایر یجمهور و وزسیرئ يد به امضایمى به مجلس بایح قانونى تقدیه لوای) قانون اساسى کل74طبق اصل هفتاد و چهارم ( -132ماده 
 فى است.جمهور کاسیرئ ير مسئول، امضایده باشد. درصورت نداشتن وزیمسئول رس

                                                 
 24/10/1382 یآن اصالح يها) و تبصره123ماده ( -1
 30/2/1391 ی) اصالح127(ماده  -2
 30/2/1391 ی) اصالح129ماده ( -3
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ر ید وزیز بایموقع طرح آن ن م گردد و درینده دولت تقدیا نمایر مربوط و ید در جلسه علنى مجلس توسط وزیح قانونى بایلوا -133ماده 
 تناسب موضوع حاضر باشد. کى از وزرا بهیا یمربوط 

حسب توانند به مجلس معرفى شده باشند، مى یرسمبه صورت ها که شوراى عالى استان سیرئنائبا یس یجمهور و وزرا، رئسیمعاونان رئ
 1ابند.یح و دفاع الزم حضور یها براى توضونیسیدر جلسات مجلس و کم مورد

 ر خواهد بود:یل امکانپذیب ذیترتران بهیوزهیأت ب یح قانونى با تصویاسترداد لوا -134ماده 
د و گزارش آن در ینمال آن را مسترد مىیکتباً با ذکر دل جمهورسیباشد رئحه در مجلس یات الیب کلیش از تصویدرصورتى که استرداد پ -1

 شود.جلسه علنى اعالم مى
از معاونان  یکیا یر مربوط یى باشد، وزئب نهایش از تصویحه و در هر مرحله تا پیات الیب کلیدرصورتى که استرداد پس از تصو -2

ک یک نفر مخالف هریل در جلسه علنى مجلس و صحبت یتواند با ذکر دلمىجمهور سیجمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئسیرئ
 2د.یب مجلس آن را مسترد نمایقه و تصویمدت ده دق به

 3رد.یگقرار مى ار عمومیها در اختق رسانهیاز طر ،شود پس از اعالم وصولمى مجلس میحى که تقدیها و لواه طرحینسخه از کل کی -135ماده 

 هاعالى استانهاى شوراىطرح -سوم
ا توسط ی ماًیهى مشخص و مواد متناسب باشد، مستقید داراى عنوان و مقدمه توجیها که باعالى استانهاى مصوب شوراىطرح -136ماده 

ربط ارجاع و سپس ون ذىیسیاعالم و براى بررسى به کمران یاز دب یکیا یجلسه س یها توسط رئن طرحیشود. وصول ام مىیدولت به مجلس تقد
 4 شود.ران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مىیوزهیأت ز براى یاى از آن نع و نسخهیندگان توزین نمایچاپ و ب

 ح دولت خواهد بود.یز تقاضاى استرداد آنها مشابه لوایها و نن طرحیدگى به اینحوه رس -تبصره

 حیها و لوامقررات مشترك طرح -چهارم
کند ه مىیته نیقوان معاونتله یحى را که معوق مانده به وسیها و لواصورتى از طرح هیأت رئیسهدر ابتداى هر دوره قانونگذارى،  -137ماده 
ست یب لهیدگى به آن به وسیح معوقه که لزوم رسیها و لواک از طرحیدارد. هرز براى دولت ارسال مىیگذارد و صورتى نندگان مىیار نمایو در اخت

ب مندرج یترتدگى را بهیها رسونیسیشود و کمهاى مربوطه ارجاع مىونیسینامه به کمنییا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیندگان یو پنج نفر از نما
ب یتصو ون ویسیشنهاد کمیپحه با یا الیدگى به طرح یافته باشد رسیح قبالً خاتمه یا لوایها اول آن طرح دهند. هرگاه شورنامه انجام مىنیین آیدر ا

ان یح از جریحى را اعالم کرده باشد، آن لواید رسماً استرداد لوایر دولت، چنانچه دولت جدییک شورى انجام خواهد شد. درصورت تغیمجلس 
 خارج خواهد شد.

شنهاد و یعنوان ماده واحده پ بهک موضوع دارد یش از یحه قانونى را که بیا الیک طرح یتوانند ندگان مجلس و دولت نمىینما -138ماده 
ء طرح و مورد شور قرار جز بهها جزء د مواد و تبصرهیک موضوع باشد، بایش از یحه مشتمل بر بیا الیند. درصورتى که طرح یب نمایتقاضاى تصو

ن یدجه ساالنه کل کشور و متمم آن از احه بویال د.یت نماین ماده را رعایح مفاد ایها و لواموظف است قبل از اعالم وصول طرح هیأت رئیسهرد. یگ
 5است. یقاعده مستثن

 ح عادىیها و لواب طرحیمراحل بررسى و تصو -مبحث دوم 
 

مشخص  یدگینامه نحوه رسنیین آیکه در ا يموارد جزبهخواهد بود  يشور کی يح عادیها و لواه طرحیب کلیو تصو یبررس -139ماده 
 ضرورت داشته باشد. يآنها به صورت دوشور یبررس هیأت رئیسهص یا به تشخیشده و 

حه یا الیات آن طرح ی، کلین ماده باشد و درجلسه علنیحه موضوع ایا الیا مسکوت ماندن طرح یبر رد  یون مبنیسیکمچنانچه نظر  -تبصره
 6شود.یدوم ارجاع م شور یدگیرس يون برایسیح به کمیها و لواگونه طرحنیب برسد ایبه تصو

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح133ماده ( -1

 30/2/1391 ی) اصالح134) ماده (2) و (1( يبندها -2
 26/9/1387 ی) اصالح135ماده ( -3

 30/2/1391 ی) اصالح136ماده ( -4

 30/2/1391 ی) اصالح138ماده ( -5
 26/9/1387 ی) اصالح139ماده ( -6
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) 75ت اصل هفتاد و پنجم (یشود با رعام مىیح عادى را که به مجلس تقدیها و لواه طرحیس جلسه مکلف است وصول کلیرئ -140ماده 
ر و یدستور وى فوراً تکث د و بهیهاى مربوطه ارجاع نماونیسیا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعالم و همزمان به کمیقانون اساسى در همان جلسه و 

 رد.یندگان قرار گینماار یدر اخت

 هاونیسیح در کمیها و لوابررسى طرح -اول
 ونیسیرا پس از اعالم وصول به کم یتیک فوریو  يح عادینسخه ازطرحها و لوا کیموظف است  یاسالم يمجلس شورا سیرئ -141ماده 

ارجاع  یکارشناس رو اظهار نظ یدگیمجلس جهت رس يهابه مرکز پژوهش نیبه مواد مرتبط و همچن یدگیجهت رس یفرع يهاونیسیکم و یاصل
 کند.

ح یطرحها و لوا يده روز برامدت و ظرف  يحه عادیا الیخ ارجاع طرح یپانزده روز از تارمدت موظفند حداکثر ظرف  یفرع يهاونیسیکم
خود را  يشنهادهایتوانند پیز میندگان نیاز نماک ی. هرکنندارائه  یون اصلیسیبه کم یدر مواد ارجاع یگزارش یخود را ط یدگیرس جهینت یتیفورکی

ا یع طرح یخ توزیپنج روز از تارمدت ظرف  یتیفورکیح یده روز و در طرحها و لوامدت ظرف  يح عادیطرحها و لوا اتیات و جزئیدر مورد کل
 کنند.ه ئارا یفرع يهاونیسیکم و یون اصلیسیحه به کمیال

حداکثر  یتیفورکیح  یحداکثر سه ماه و در طرحها و لوا يحه عادیا الیطرح  اتیو جزئ اتیبه کل یدگیرس يبرا یون اصلیسیکم مهلت 
نباشد با  یدگیمذکور قابل رس يالعاده در مهلتهاو فوق يجلسات عاد يحه با برگزاریا الیخ ارجاع است. چنانچه طرح یپس از تار مین و ماهکی

 1 د است.یقابل تمد مذکور يبرابر مدتها ن فرصت حداکثر تا دویمجلس ا هیأت رئیسهو موافقت  ونیسیکمدرخواست 
اعالم  هیأت رئیسهحه معترض باشند مراتب اعتراض خود را به یا الیى به نحوه ارجاع طرح یهاونیسیا کمیون یسیدر مواردى که کم -1بصرهت
  د.یم نمایتصمدگى و اتخاذ ین فرصت به موضوع رسیموظف است در اول هیأت رئیسهکنند، مى

حه را طبق یا الیمجلس موظف است طرح  هیأت رئیسهارائه نشود،  یاصل ونیسیشده چنانچه گزارش کمنییتع يان مهلتهایپا در -2 تبصره
ون یسیگزارش کم کهیصورت شود. دریمطرح م ین ماده در جلسه علنیموضوع ا يشنهادهایصورت پنیا مجلس قرار دهد. در یدستور هفتگ نوبت در

ا ین طرح یگزیون جایسیع گردد گزارش کمیندگان توزین نمایمجلس ب یحه در جلسه رسمیا الیبه طرح  یدگیاز شروع رس لروز قبتا سه یاصل
خود را شامل اصالح،  يشنهادهایون، پیسیگزارش کم عیاز توزتوانند تا چهل و هشت ساعت پسیندگان میصورت نما نیدر ا .شودیحه میال

 یشنهاد، در جلسه رسمیع پیتا با توز کنندمجلس ارائه  هیأت رئیسهجزء به  ایبند  ایتبصره  ایحذف کل ماده  رد،در هر مو حهیال ایبرگشت به طرح 
 رد.یقرار گ یدگیمجلس مورد رس

 يبرا يریگيمجلس قبل از رأ یمتفاوت باشد، در جلسه رسم یاصل ونیسیبا نظر کم یفرع يهاونیسینظرکم ،اتیچنانچه در کل -3 تبصره
 دهند. حیخود را توض ونیسیتوانند نظر کمیها مونیسیآن کم ياز اعضا یکی ایسخنگو  ات،یکل

ات طبق یات و در شور دوم جزئیشود در شور اول کلیم یدگیرس ينامه به صورت دوشورنییحه طبق آیا الیکه طرح  يدر موارد -4 تبصره
 .2شودیم یدگینامه رسنیین آیا

حه به کارگروه یا الی، طرح یون اصلیسیب کمیها در صورت ضرورت و با تصوونیسیح توسط کمیهمزمان با وصول طرحها و لوا -142ماده 
مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح  يهاس مرکز پژوهشیشود. رئیارجاع م یاسالم يمجلس شورا يهامرکز پژوهش یکارشناس

ندگان ینظر اعم از نماصاحب یو حقوق یقی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیحه ارجاعیا الیطرح  یجهت بررس یحه کارگروهیا الی
، بخش یاجرائ يانشگاه، دستگاههاحوزه و د یو پژوهش یوان محاسبات، مراکز علمین مجلس، دیو ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوان یفعل

س کارگروه موظف است پس از بحث ین کند. رئییر آن را تعیس و دبیل دهد و در بدو کار رئیحه، تشکیا الیمرتبط با طرح  يو دستگاهها یخصوص
 يسوابق قانونگذار یو با بررسر کشورها یات ساین و مقررات و تجربیقوان یقیدر کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطب یکارشناس یو بررس

 يهااستیانداز، س، سند چشمیاز جمله قانون اساس یت اسناد باالدستیندگان، گزارش کارگروه را با رعایو نما یفرع يهاونیسیکم يشنهادهایو پ
نده کارگروه موظف است با شرکت یاا نمیس یارائه کند. رئ یون اصلیسیکارگروه به کم ينظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضا یکل

س کارگروه گزارش خود ید در موضوع مورد بحث، رئیجد ياز به قانونگذاریشده دفاع کند. در صورت عدم نون از گزارش ارائهیسیدر جلسات کم
 کند.یارائه م یون اصلیسیحه به کمیا الیل رد طرح یرا با ذکر دال
حضور  ينده خود براینما ینگهبان جهت معرف يص مصلحت نظام و شورایمجلس از مجمع تشخ يهاس مرکز پژوهشیچنانچه رئ -1تبصره 

راعضاء به مرکز یا غیرا از اعضاء  یا اشخاصیتوانند شخص یل میعمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمان ماده دعوت بهیدر کارگروه موضوع ا
 ست.یل کارگروه نی، مانع از تشکندگان مذکوریافتن نمایا حضور نی یکنند. عدم معرف یمعرف

ها ونیسیبه کم یمجلس در ارائه نظرات کارشناس يهات مرکز پژوهشیولؤمس ین ماده نافیحه به کارگروه موضوع ایا الیارجاع طرح  -2 تبصره
 مجلس نخواهد بود. يهاف مرکز پژوهشیمجلس مندرج در قانون شرح وظا یو جلسات رسم

                                                 
 4/11/1394 ی) اصالح141ماده ( -1
 4/11/1394 ی) الحاق141) ماده (4و  3، 2( يهاـ تبصره 2
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 یتیفورکی حیپس از ارجاع و در طرحها و لوا مین ماه وکیها در مرکز پژوهش يعاد حیبه طرحها و لوا یدگیحداکثر زمان رس -3 تبصره
 .1است شیقابل افزا یاصل ونیسیکم دییها و تأن فرصتها با درخواست مرکز پژوهشیباشد. در صورت ضرورت ایماه پس از ارجاع مکی

مرتبط با موضوع، مرکز  یئاجرا ين مقام دستگاههایا باالتریح از وزرا و یبه طرحها و لوا یدگیموظف است در رس یون اصلیسیکم -143 ماده
بخش  دهنیاند و عنداللزوم نماشنهاد خود را ارائه نمودهیکه در موعد مقرر پ یندگانیو نما یفرع يهاونیسیندگان کمیمحاسبات، نما وانیها، دپژوهش
 ،یصنعت ،یها و مجامع صنفهیها و اتحاد، انجمنيکارگر يتعاون، اصناف، تشکلها ،يو معادن، کشاورز عیو صنا ی: بازرگانياعم از اتاقها یخصوص
 2.کندم یمجلس تقد هیأت رئیسهگزارش خود را در مهلت مقرر به  یدگید و پس از رسیحسب مورد دعوت نما يو کشاورز یمعدن

 3ند.یک گزارش به مجلس ارائه نمایک به هم را در یا نزدیا با موضوع مشترك یح مشابه یها و لواتوانند گزارش طرحیها مونیسیکم -1تبصره 
هیأت د ییون و تأیسیکم يسوم اعضاب دویدرج نشده باشد فقط با تصو یکه در دستور هفتگ یون تا زمانیسیگزارش چاپ شده کم -2تبصره 

 4ست.یر و اصالح نییقابل تغ یهفتگر و اصالح است و درصورت درج در دستور ییمجلس قابل تغ رئیسه
 ندگانیو نما یدر موارد ارجاع یفرع يهاونیسیمجلس، کم هیأت رئیسهتوسط  یون اصلیسیکم ینهائع گزارش یپس از توز -144 ماده 

 یالحاق يشنهادهایو پ یحه اصلیا الیخود را درخصوص اصالح، برگشت به طرح  يشنهادهایع گزارش، پیخ توزیده روز از تارمدت توانند ظرف یم
 کنند.مجلس ارائه  هیأت رئیسهآن به  يحذف کل ماده و اجزا ن،آ يدر هر ماده و اجزا

در مورد هر  )141(ماده و ماده  نیموضوع ا ندگانینما يهاشنهادیو پ یفرع يهاونیسیهمراه با گزارش کم یون اصلیسیگزارش کم -تبصره
شده از ساعت و در موارد اعاده چهل و هشتحداقل  حیطرحها و لوا یبررس نیح یاصل ونیسیبه کم ین در موارد ارجاعیحه و همچنیا الیطرح 
ع شده باشد. یمجلس توز ندگانینما نید بیمجلس با یدر جلسه رسم یدگیست و چهار ساعت قبل از  رسیب ایجلسه  کینگهبان حداقل  يشورا
 .5ستین یدگیصورت در آن جلسه قابل رسنیا ریدرغ

نفر  ا پانزدهیحه یرد که دولت در خصوص الیگیدر دستور کار مجلس قرار م یزمانحه، یا الیا مسکوت ماندن طرح یگزارش رد  -145ماده 
ند در دستور کار یمجلس تقاضا نما هیأت رئیسهون از یسیع گزارش کمیماه پس از چاپ و توز کیندگان طراح در خصوص طرح، ظرف یاز نما

ن شده باشد که ییمسکوت ماندن تع يبرا یون زمان مشخصیسیکه درگزارش کمنیشود مگر ایم یگانیصورت بانیرایرد در غیمجلس قرارگ
 ون قرار خواهد گرفت.یسین شده در دستور کار کمییافتن مدت تعیان یصورت پس از پانیادر

 عمل آورند.ربط دعوت بهن مقام دستگاه ذىیتراز وزرا و باال ح،یها و لوادگى به طرحیها موظفند، در موقع رسونیسیکم -146ماده 
توانند حاضر شوند و در صورتى ون را ندارند بدون داشتن حق رأى مىیسیکم ت در آنیکه عضو یندگانیها نماونیسیدرجلسات کم -147ماده 

 حق رأى ندارند. ند ولىید شرکت نمایا شرکت در مذاکرات دعوت شده باشند بایح یون براى اداى توضیسیکه از طرف کم
ارجاع  یون اصلیسیبه کم یدگینگهبان جهت رس يشده از شوران مصوبات اعادهیح و همچنیاز طرحها و لوا يکه مواد يموارد در -148ماده 

نظرات  ونیسیدر زمان اعالم شده توسط کم ،یون اصلیسیتوانند با حضور در کمیندگان میر نمایو سا یفرع يهاونیسیعضوکم ندگانیشود، نمایم
 .6کنندرا مطرح  ودخ يشنهادهایو پ

ن ین شده است، مشمول حکم اییتع يگریآن زمان د ينامه به صراحت برانیین آیکه در ا يندگان در مواردینما يشنهادهایارائه پ -1تبصره 
 ست.یماده ن

 ند.یخود را طرح نما يشنهادهایون، پیسیبه آن کم یموارد ارجاع یدگیتوانند هنگام رسیون میسیهر کم ياعضا -2تبصره 
ون یسیشنهاد خود بدهند. کمیحات الزم را درباره پیون مربوط حاضر شوند و توضیسیتوانند در کمیشنهاددهنده میندگان پینما -3تبصره 

شرکت در  يبرا یکتباند به صورت ل دادهیشنهاد خود را تحوی، پیدگیست و چهار ساعت قبل از شروع رسیرا که حداقل ب یندگانیموظف است نما
 د.یشنهاد خود دعوت نمایون و دفاع از پیسیکم

رفته یات و در شور دوم درخصوص مواد پذیشنهادها در شور اول درباره کلیشود پیم یدگیرس يکه به صورت دو شور یحیها و لواطرح -4تبصره 
 .7شودیم

                                                 
 4/11/1394 ی) الحاق142ماده ( -1
 4/11/1394 ی) اصالح143ماده ( -2

 26/9/1387 ی) الحاق143) ماده (1تبصره ( -3
 30/2/1391 ی) الحاق143) ماده (2تبصره ( -4

 4/11/1394 ی) الحاق144ـ ماده ( 5

 4/11/1394ی) اصالح148ـ ماده ( 6
 30/2/1391 ی) اصالح148ماده () 4و3،2،1( يهاـ تبصره 7
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 1ندگان برساند.یون را به اطالع نمایسیدر کم یبه موضوعات ارجاع یدگیزمان رس ین موظف است به نحو مقتضیمعاونت قوان -5تبصره 

 ح در مجلسیها و لواب طرحیبررسى و تصو -دوم
 
 -149 ماده 

قه یدق ون حداکثر به مدت دهیسیکم يسخنگو ءمجلس، ابتدا یدر جلسه رسم یون اصلیسیات گزارش کمیبه کل یدگی) هنگام رسالف        
ک موافق هرکدام یک مخالف و یب یندگان، حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ترتینام نماد و در صورت ثبتکنیحات الزم را ارائه میتوض

هرکدام حداکثر به ل یدرصورت تماون یسیکم ينده دولت و سخنگویند و نماینمایان میات بیرد کل اینظرات خود را درباره قبول  هقیحداکثر پنج دق
 ندگانیپانزده نفر از نما یکتب شنهادیمفصل، به پ ایمهم  حیشود. درطرحها و لوایم يریگيات رأیکل يکنند و برایان میخود را ب قه نظراتیمدت پنج دق

 شود.یمذکور دوبرابر م يمجلس مدت زمانها بیجلسه و تصو سیا رئی
ک مخالف و یو در صورت وجود مخالف هر ماده،  شودیم یدگیر رسیب زیح به ترتیات طرحها و لوایات، به جزئیب کلیب) پس از تصو

 . کندیقه صحبت میک حداکثر پنج دقیون هر یسیکم ينده دولت و سخنگویک موافق و پس از آن نمای
شده چاپ يشنهادهای. سپس پشودیقرائت م هیأت رئیسه ياز اعضا یکیا اجزاء توسط یک از مواد یا هر یواحده و در ابتداء، ماده -1

و  شودیشرح فوق مطرح مبه یشنهاد اصالحیا جزء و پیا طرح، حذف کل یحه یبازگشت به ال يب برایترتندگان بهیو نما یفرع يهاونیسیکم
 شود.یرفته میا جزء تا قبل از ورود به ماده در صحن پذیشنهاد حذف کل ین مرحله پی. در ادیآیم لبه عم يریگيرأ

به  ا اجزاءیک از مواد یواحده، هر درخصوص ماده یون اصلیسی) وجود نداشته باشد، مصوبه کم1مطابق بند ( ياشدهشنهاد چاپیاگر پ -2
 .شودیگذاشته م يرأ

 .شودیم يریگيرفته و در مورد آن رأیشنهاد حذف در مجلس پذی)، مجدداً پ2) و (1( يب موارد مذکور در بندهایدر صورت عدم تصو -3
د یجد يشنهادهاید، پیب نرسیو چنانچه به تصو دیآیبه عمل م يریگيرأ شدهانجام براي ماده مورد بحث با اصالحات، پس از مراحل فوق -4

 . شودیارجاع م یون اصلیسیمجدد به کم ید جهت بررسیشنهاد جدیقابل طرح است و در صورت عدم وجود پ
مرتبط  یشنهاد الحاقیب مجلس برسد، پیبه تصو یون اصلیسیمصوبه کم ایا طرح و یحه یبازگشت به الشنهاد اصالح، یدر هر مرحله که پ -5

  2.دیآیبه عمل م يریگيندگان مطرح و رأیو نما یفرع يهاونیسیب کمیس جلسه، به ترتیص رئیر با مصوبه به تشخیرمغایو غ
ون یسیتوانند در مهلت مقرر با حضور در کمیندگان میک از نماید، هر شویارجاع م یون اصلیسیدسته از مواد که مجدداً به کمنسبت به آن -6

توانند تا یندگان میک از نمایون، هر یسیبه کم یدر موارد ارجاع یون اصلیسیع گزارش کمی. پس از چاپ و توزکنندخود را مطرح  يشنهادهایپ
 ند. یمجلس ارائه نما هیأت رئیسهمجلس به  یخود را جهت طرح در جلسه رسم يشنهادهایپ یون اصلیسیع گزارش کمیساعت پس از توز دوازده

 يون به جایسیکم ياعضا ریسا ای سیاز نواب رئ یکی ای سیرئ بیون، به ترتیسیکم يا عدم حضور سخنگوی یدر صورت عدم آمادگ -تبصره
 3.کندیون دفاع میسیاز نظر کم يو

ص یا به تشخیدى اضافه شده باشد یون مواد جدیسیدر گزارش کم د مگر آنکهیآعمل نمىدر شور دوم درباره اصل مواد مذاکره به -150ماده  
ک به یا دستگاه الکترونیکنندگان در لوح  نامن ثبتین صورت مخالف و موافق از بیرات اساسى داده شده باشد. در اییدر بعضى مواد تغ هیأت رئیسه

ز صحبت ینده دولت نیون و نمایسیکم يند و درصورت لزوم سخنگوقه صحبت کنیبه مدت پنج دق توانندیک میکه هر  شوند،ین میید قرعه تعیق
 4شود.رى مىیگا مواد مورد نظر رأىیکنند و آنگاه نسبت به ماده مى

توانند یندگان میک از نمایر کلى داده باشد، هرییا تغیحه را حذف و یا الیون بعضى از مواد طرح یسیدوم، کم چنانچه در شور -151ماده 
شود. رى مىیگنده دولت نسبت به ماده رأىیون و نمایسیکم يسخنگوک موافق و یک مخالف و یند و پس از صحبت یشنهاد نمایپ همان ماده را

 رى خواهد بود.یگون داده شده، قابل طرح و بحث و رأىیسیشنهادهاى اصالحى که قبالً به کمیب شد پیچنانچه اصل ماده تصو
ن شده است با ییح تعیطور صرنامه بهنیین آیجز آنچه که در اون بهیسیبه کم یاز آن از جلسه علن يمواردا یحه یا الیارجاع طرح  -152ماده 

 ید فقط موارد ارجاعیون بایسیرد. کمیون گزارش دهنده صورت گیسید به همان کمیشود. ارجاع بایب مجلس انجام میس جلسه و تصویشنهاد رئیپ
 5.درج شود یت در دستور هفتگین اولویید تا با تعیم نمایتسل هیأت رئیسهک هفته به یو گزارش خود را ظرف  یدگیرا رس

                                                 
ن یگزی) به شرح فوق جا5) به عنوان تبصره (6) حذف و تبصره (5تبصره ( 4/11/1394مجلس مصوب  ین نامه داخلییاز قانون آ يبه موجب قانون اصالح مواد  -1

 شد.

 28/5/1397ی) آن اصالح5) تا (1( ي) و اجزا149(ماده » ب«ـ بند  2
 4/11/1394ی آن اصالح ذیل) و تبصره 149ـ ماده ( 3

 28/5/1397و  30/2/1391 ی) اصالح150ماده ( -4

) آن به عنوان 2( ) آن حذف و تبصره1ماده فوق و تبصره ( 4/11/1394مصوب  یاسالم يمجلس شورا ینامه داخلنییاز قانون آ يقانون اصالح موادـ به موجب 1
 ن شده است.یگزیمتن ماده جا
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در ماده  یس جلسه ابهامیص رئیندگان به تشخیک از نمایهر  یبحث نسبت به هر ماده، چنانچه بنا به درخواست کتب هنگام -153ماده 
 يقه به رأیدقپنج ک موافق هرکدام به مدت حداکثر یمخالف و  کیرفته و با صحبت یشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیشده وجود داشته باشد، پمطرح

 1.گرددیارجاع م یون اصلیسیجلسه به کمسیا موضوع جهت رفع ابهام توسط رئیشود و یگذاشته م

 يح فوریها و لواب طرحیمراحل بررسى و تصو -مبحث سوم 

 اتیکل -اول
 .تىیتى و سه فوریفور تى، دویک فوریح فورى عبارتند از یها و لواطرح -154ماده 
شنهادکنندگان و اظهارات مخالف و یکى از پیا یشنهادکننده یح پیشود، پس از توضاى تقاضا مىحهیا الیت طرح یوقتى که فور -155ماده 

ز یندگان نیطرح نشده باشد، پانزده نفر از نماحه میا الیت ضمن طرح یشود. درصورتى که تقاضاى فورت، رأى گرفته مىیموافق، نسبت به فور
 باشد:ل مىیب ذیترتت بهیح با توجه به درجه فوریها و لوات طرحیب فوریند. تصویحه را بنمایا الیت آن طرح یتوانند کتباً تقاضاى فورمى

 ت مطلق حاضرانیک موافق و با رأى اکثریک مخالف و یت؛ با صحبت یفور کی -1
 2ندگان.یو دوسوم مجموع نما ت دوسوم حاضرانیبا رأى اکثر بیترتبه ت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق ویسه فور دو و -2

ر و یت آنها در جلسه علنى تکثیساعت قبل از طرح فور کیت را حداقل یح داراى فوریها و لواموظف است طرح هیأت رئیسه -تبصره
 ندگان قرار دهد.یار نمایدراخت

ل یى و مستند به دالئا حالت استثناین ضرورت و ید مبیت آنها باین فوریح است. بنابرایها و لوادگى طرحیعادى بودن رساصل بر  -156ماده 
 ل باشد:یذ

 ر موارد مطروحهیحه مورد نظر نسبت به سایا الیت طرح و یاز فورى جامعه و اولویت؛ نیک فوری -1
 و فوت فرصترى از وقوع خسارت احتمالى یت؛ ضرورت جلوگیفور دو -2
 ع با خسارت حتمىیاتى و براى مقابله سریت؛ حالت کامالً اضطرارى و حیسه فور -3

شود و پس از آن براى ورود به شور نسبت به اصل آن مذاکره مى ءب شده باشد، ابتدایت آنها تصویحى که فوریها و لوادر طرح -157ماده 
 د.یآعمل مىخذ رأى بهأک از مواد جداگانه مذاکره و یراجع به هرشود و آنگاه ا مواد، رأى گرفته مىیدر ماده واحده 

توان حه مىیا الیا مواد طرح و یب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یندگان و تصویا پانزده نفر از نمایبا تقاضاى دولت  -158ماده 
ت یفورتى نمود. تقاضاى یح سه فوریها و لوات از طرحیا دو فوریک یا یت، و یت از دو فوریک فوریا سلب یطور مطلق، و هت بیاز آن سلب فور

 3ر است.یبار امکانپذکیحه فقط یا الیت براى هر طرح و یسلب فورا ی

 تىیک فوریح یها و لواطرح –دوم 
خارج از نوبت مورد بررسى شود تا فرعى ارجاع مى، هاى اصلىونیسیت، به کمیب فوریتى، پس از تصویک فوریح یها و لواطرح -159ماده 

ندگان ین نمایح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بیها و لوان طرحیون درباره ایسیرد. گزارش کمیب قرار گیو تصو
 شود.ع مىیتوز

ور کار مجلس قرار ون، خارج از نوبت در دستیسیک شورى است و پس از وصول گزارش کمیتى یک فوریح یها و لواطرح -160ماده 
خذ أک از مواد مذاکره و یا هرینسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده  ءب که ابتدایترتنید، بدیآعمل مىک نوبت درباره آن شور بهیرد و یگمى

 4شود.رأى مى

 تىیح دوفوریها و لواطرح -سوم
 باشد:مىر یتى به شرح زیح دو فوریها و لوادگى به طرحینحوه رس -161ماده 

 شود.یمربط ارجاع يون ذیسیو به کمع یحه چاپ و توزیا الیت، طرح یب فوریحداکثر چهار ساعت پس از تصو -1
 5شود.یم میتسل ون مربوطیسیکمندگان به ینما شنهادیت، پیب فوریست ساعت پس از تصویحداکثر ب -2

                                                 
 4/11/1394 ی) اصالح153ماده ( -1
 26/9/1387 ی) اصالح155) ماده (2بند ( -2

 26/9/1387 ی) اصالح158ماده ( -3

 30/2/1391 ی) اصالح160ماده ( -4
 30/2/1391 ی) اصالح161) ماده (2) و (1( يبندها -٥
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 1.ردیشود تا در دستور کار مجلس قرار گیارسال م هیأت رئیسهت، به یب فوریپس از تصو يون حداکثر سه روز کاریسیگزارش کم -3
 2رد.یگیحه در دستور کار مجلس قرار میا الید طرح یون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننمایسیچنانچه کم -تبصره

 3شود.یع میندگان چاپ و توزینما يشنهادهایپ ،ساعت قبل از شروع مذاکرات کیحداقل  -4

 تىیح سه فوریها و لواطرح –چهارم 
ک از یا هریدر همان جلسه نسبت به ماده واحده  و سپس اتیکلت بالفاصله یفورب یتى، پس از تصویح سه فوریها و لوادر طرح -162ماده 

 شود.رى مىیگمواد مذاکره و رأى
ک موافق و یک مخالف و یشود و نسبت به آنها پس از اظهارات رفته مىیک از مواد پذیا هریندگان قبل از ورود به ماده واحده یشنهاد نمایپ
 4د.یآعمل مىخذ رأى بهأنده دولت ینما

 )85پنجم ( و ح طبق اصل هشتادیلوا و هابررسى طرح -مبحث چهارم
شى بعضى از یآزماب یار تصوی) قانون اساسى اخت85ص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (یدر مواردى که مجلس ضرورى تشخ -163ماده 

ا وابسته به دولت را به یها، مؤسسات دولتى ها، شرکتب دائمى اساسنامه سازمانیهاى خود و تصوونیسین را که جنبه دائمى دارند به کمیقوان
 کند.ض مىیا به دولت تفویهاى خود ونیسیکم

الزم را معمول  یاقدام قانونآن،  یف دائمین تکلییا تعید یقانون مذکور جهت تمد یشیان مدت آزمایماه قبل از پاد حداقل ششیدولت با -1تبصره 
 .دارد

 ف شده باشد.ین تکلیی، تعیشیان زمان آزماید که تا پایاتخاذ نما یبیا طرح ترتیحه یق الیموظف است از طر هیأت رئیسه
 5م شود.یتنظ یشیاز قانون آزما يمواد ا با اصالحیرات ییتواند به صورت ماده واحده و بدون تغیحه میا الیطرح 

 ن اعتبار قانونى نخواهند داشت.ینگونه قوانیشى، ایزمان آزما يپس از انقضا -2تبصره 
 6اصل قانون خواهد بود. يو برنامه توسعه تابع مدت اجرا یشیقانون آزما يهاهیاصالح يمدت اجرا -3تبصره 

اى را طبق اصل هشتاد حهیا الیتقاضاى ارجاع طرح  در مجلس ینهائ یدگیقبل از شروع رسندگان یا پانزده نفر از نمایهرگاه دولت  -164ماده 
 يبعد یاعالم و در دستور هفتگ ن تقاضا در جلسه علنىید، ایا دولت بنمایهاى مجلس و ونیسیا کمیون یسیبه کم یقانون اساس) 85و پنجم (

 7.ردیگیمجلس قرار م
حه را یا الیل ضرورت ارجاع طرح و ینده منتخب تقاضاکنندگان، دالیا نماینده دولت و یمزبور در مجلس، نماهنگام طرح تقاضاى  -165ماده 

اند و درصورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت نام کردهد و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبالً ثبتینماان مىیقه بیحداکثر به مدت ده دق
 شود.رى مىیگقه صحبت کرده و آنگاه رأىیدقک به مدت ده یاند، هرگرفته

ون همان یسیح در کمیها و لوال طرحین قبیدگى ایب رسیشود. ترتون فرستاده مىیسیحه به کمیا الیپس از موافقت مجلس، طرح  -166ماده 
 باشد.ون مىیسیکم يب رأى حداقل دوسوم اعضایح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصویها و لواب طرحیدگى و تصویب رسیترت

ن یشى آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، به این مدت اجراى آزماییها، تعونیسیدر کم حهیا الیطرح ب یپس از تصو -167ماده 
 رد.یندگان قرار گیار نمایر و دراختیشنهاد مدت اجراء، چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس تکثیون به همراه پیسیکم هب که مصوبیترت

ن صورت، یرایشود. درغرى مىیگون رأىیسیشنهاد کمیگرى نباشد، نسبت به پیشنهاد دین مدت در جلسه علنى، درصورتى که پییهنگام طرح تع
 8رى خواهد شد.یگک موافق رأىیک مخالف و یب وصول در جلسه علنى پس از صحبت یترتندگان بهیشنهاد نماینسبت به پ

ح قابل طرح یها و لواطرح یآن طبق روال بررس یشیآزما يب مدت اجرایح تا قبل از تصویها و لوانگونه طرحیمسکوت ماندن ا -1تبصره 
 است.

                                                 
 28/5/1397 ی) اصالح161) ماده (3( بند -1

 30/2/1391 ی) الحاق161تبصره ماده ( -2
 26/9/1387 ی) اصالح161ماده ( -3

 30/2/1391 یاصالح) 162ماده ( -4
 26/9/1387 ی) اصالح163) ماده (1تبصره ( -5

 26/9/1387 ی) الحاق163) ماده (3تبصره ( -6

 28/5/1397و  26/9/1387 ی) اصالح164ماده ( -7
 30/2/1391 ی) اصالح167ماده ( -8
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د ییرا تا قبل از تأ ی) قانون اساس85حه طبق اصل هشتاد و پنجم (یا الیطرح  یدگیلغو رس يندگان تقاضایچنانچه پانزده نفر از نما -2تبصره 
گردد و درصورت یمطرح م ینامه داخلنییآ) 165(ن تقاضا در همان جلسه اعالم و در جلسه بعد طبق ماده یداشته باشند انگهبان از مجلس يشورا
 1ابد.ییادامه م ینامه داخلنییا طرح طبق آیحه یبه ال یدگین تقاضا، رسیب ایتصو

 ،ا وابسته به دولت را به دولت واگذار کندیها، مؤسسات دولتى و ها، شرکتب دائمى اساسنامه سازمانیکه مجلس تصودرصورتى -168ماده 
هیأت نامه داخلى نییهاى مذکور طبق آب اساسنامهیدگى و تصویب رسیترتب برسد. یران مطرح شود و به تصویوزهیأت د در جلسات یاساسنامه با

 2ران خواهد بود.یوز

 نحوه بررسى موارد خاص و مهم - پنجمبحث م

 المللىنیب معاهدات و قراردادهاى بیتصونحوه  -اول 
ا الحاق به یالمللى و نیا موافقتنامه بینامه، قرارداد و ب عهدنامه، مقاولهیح قانونى که در آنها، دولت تقاضاى تصویم لوایدر تقد -169ماده 

 باشد.مى مذکور یح تقدیمه لواید جهت بررسى ضمیالمللى را دارد، متن کامل آنها بانیهاى بمانیپ
ون مربوطه یسیشود و به کمع مىیندگان توزین نمایپس از اعالم وصول در مجلس، بالفاصله چاپ و ب )169( موارد مذکور در ماده -170ماده 
 گردد.ارجاع مى

ک هفته پس از وصول و یون مربوط تا یسیا کمید مهم قائل شده باشد و یق) 169( که دولت براى موارد مذکور در مادهدرصورتى -171ماده 
شنهاد و اظهارات یرد تا پس از پیگد بالفاصله در دستور کار مجلس قرار مىین قیدگى به ایشنهاد کنند، رسیدى را پین قیندگان، چنیا پانزده نفر نمای
 به رأى گذاشته شود. )قهیک پنج دقیهر(ک موافق یک مخالف و ی

ى یندگان تقاضایا پانزده نفر از نمایون مربوط یسیا کمیه دولت یباره از ناحنیا در ایب مجلس نرسد یتصوت بهید اهمیکه قدرصورتى -172ماده 
دگى قرار خواهد داد، یک شورى آن را مورد رسیصورت  ا موافقتنامه، عادى تلقى شده و مجلس بهینامه، قرارداد و د عهدنامه، مقاولهیایعمل نبه
ون یسیکم يسخنگوو صحبت  )قهیهرکدام حداکثر به مدت پانزده دق(ات یات و جزئیالف و دو موافق در کلب که پس از صحبت دو مخیترت نیبد

 شود.نده دولت به رأى گذاشته مىیو نما
 ر خواهد بود:یب زیترتدگى به آن دو شورى و بهیب کند، رسیت را تصوید اهمیدرصورتى که مجلس ق -173ماده 

شنهاد کتبى یط و مواد قرارداد به عنوان پیدرنظرگرفتن مواد مربوطه، بحث و اعتراضات وارده به بعضى از شراات، با یدر شور اول درباره کل -1
 ع شود.یندگان توزین نمایون، چاپ و بیسیست و چهار ساعت قبل از طرح در کمید بیشنهادها باین پیون ارجاع خواهد شد. ایسیبه کم

ا رد مواد، یب و ین موارد، همراه با تصوین نظرخود را درباره ایندگان و همچنیشنهادهاى نمایون، موارد اعتراض و پیسیدر شور دوم، کم -2
ون داده شده یسیکتبى و در مهلت مقرر به کم طورندگان، که بهیکند، آنگاه درباره موارد اعتراض نمارات، در مجلس مطرح مىییکردن تغ بدون وارد
ا نبودن یبودن  کنند و سپس درباره واردقه، صحبت مىیک موافق، هرکدام به مدت پنج دقیک مخالف و ی نده اعتراض کننده،یب، نمایترت باشد، به

شود رى نسبت به اعتراضات، در صورتى که مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف مىیگىأافتن ریان ید. پس از پایآعمل مىرى بهیگاعتراض رأى
ان مذاکرات مجدد در دستور مجلس باقى یحه تا پایصورت، النیامجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود. در اعتراض با طرف متعاهد در مسائل مورد

شنهاد دولت درمورد ین پیصورت، آخرنیاریب شده تلقى خواهد شد و درغیشنهادها متن اصالحى تصویخواهد بود. در صورت قبول اعتراضات و پ
 3قه، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد.یپنج دق ک به مدتیهر ک موافق،یک مخالف و یاصل قرارداد با صحبت 

 اصالح جزئى در خطوط مرزها -دوم 
) 78المللى آن، که براساس اصل هفتاد و هشتم (نیمى مربوط به اصالح جزئى در خطوط مرزى، متن کامل عهدنامه بیحه تقدیدر ال -174ماده 

ع و یندگان توزین نماین عهدنامه پس از اعالم وصول، بالفاصله چاپ و بیمه گردد. متن ایمد ضیم شده باشد، جهت بررسى بایقانون اساسى تنظ
 شود.است خارجى ارجاع مىیت ملى و سیون امنیسیهمزمان به کم

 تیعالى امن نده شوراىیون قضائى و حقوقى و با دعوت از نمایسیون مذکور در ماده قبل، پس از کسب نظر مشورتى کمیسیکم -175ماده 
ا رد عهدنامه به یبر قبول  لى خود را مبنىیماه گزارش تفصکیپردازد و ظرف جانبه موضوع مىدهنده، به بررسى همه شنهادیندگان پیملى و نما

 دارد.ارسال مى هیأت رئیسهشنهادهاى اساسى به یمه پیضم
المللى مهم دو شورى خواهد بود و به نیهاى بعهدنامهر یهاى اصالح جزئى در خطوط مرزى همانند ساح مربوط به عهدنامهیلوا -176ماده 
ها، در صورتى که صرفاً براى اصالحات جزئى، با درنظرگرفتن مصالح کشور و ن نوع عهدنامهیبررسى قرار خواهد گرفت. ا ز موردیب نیهمان ترت

                                                 
 30/2/1391 ی) الحاق167) ماده (2) و (1( يهاتبصره -1

 30/2/1391 یاصالح) 168ماده ( -2
 30/2/1391 ی) اصالح173ماده ( -3
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ندگان یب چهارپنجم مجموع نمایکشور لطمه نزند، با تصو ت ارضىی) قانون اساسى دو طرفه باشد و به استقالل و تمام78ت اصل هفتاد و هشتم (یرعا
 مجلس معتبر خواهد بود.

 هاى ضرورىتیمحدود –سوم 
ب مجلس یر آن که دولت حق دارد با تصویط اضطرارى نظی) قانون اساسى، در حالت جنگ و شرا79براساس اصل هفتاد و نهم ( -177ماده 

هى الزم، یل توجیهاى ضرورى با دالتیق محدودیت، متن کامل و دقید، قبل از اعمال محدودیهاى ضرورى برقرار نماتیشوراى اسالمى محدود
 شود.م مجلس مىیحه قانونى جهت بررسى تقدیهمراه با ال
 از ت رایحه محدودیم الیمجلس موظف است تقدسید، رئیت نمایچنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدود -تبصره

 ندگان محفوظ خواهد بود.یران براى نمایجمهور و وزسیضاح رئیا استیخصوص، حق سؤال  نیا مطالبه کند. درجمهور سیرئ
تواند هرحال نمى ب مجلس، مدت اعمال آن بهیک شورى است و در صورت تصویهاى ضرورى تیحه محدودیدگى به الیرس -178ماده 

 ن مدت ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.یا يروز باشد. در صورتى که پس از انقضا ش از سىیب

 ر مواردیسا -چهارم
) قانون اساسى، اقدامات دولت 139کصد و سى و نهم (ی) و 83)، هشتاد و سوم (82)، هشتاد و دوم (80براساس اصول هشتادم ( -179ماده 
 ب مجلس برسد:یتصو د بهیل قبالً بایدر موارد ذ

 هاى بالعوض داخلى و خارجىا کمکیگرفتن و دادن وام  -1
 استخدام کارشناسان خارجى در موارد ضرورى -2
 هر صورت قابل فروش نخواهد بود. س ملى منحصر به فرد که دریاستثناى نفا س ملى بهیبناها و اموال دولتى و نفا فروش -3
 ن در موارد مهم داخلىیخارجى باشد و همچن يبه داورى که طرف دعو ا ارجاع آنیصلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى  -4

ک شورى مورد یصورت  د تا بهیم مجلس نمایحه قانونى تقدیلى آنها را همراه با الیدر تمام موارد مذکور، دولت موظف است متن تفص
هرکدام به مدت پانزده (ات یات و جزئیموافق در کل ون مربوط و صحبت دو مخالف و دویسیب که پس از گزارش کمیترتنیرد، بدیدگى قرارگیرس
 شود.رأى گذاشته مى ب بهیبراى تصو )قهیدق

 کل کشور نحوه بررسى برنامه و بودجه ساالنه -ششممبحث 

 ب برنامه توسعهیتصو -اول 
و  ی، اجتماعيحه برنامه توسعه اقتصادیقانون برنامه پنجساله توسعه، ال یانیان خردادماه سال پایدولت موظف است حداکثر تا پا -180ماده 

 1:شودیم یدگیر رسیشرح ز و به يشورکیصورت حه بهین الیم کند. ایرا به مجلس تقد يبعد یفرهنگ
ات یخود در مورد کل يشنهادهایل) پیام تعطیحه برنامه ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب ایع الیندگان مجلس از زمان چاپ و توزینما -الف

 ند.ینمایربط ارائه ميذ یون تخصصیسیبرنامه را به کم اتیو جزئ
ها، جداول و مفاد برنامه شامل مواد، تبصره یحه نسبت به بررسیع الیمکلفند حداکثر ده روز پس از چاپ و توز یتخصص يهاونیسیکم -ب
 ند.یارائه نما کنندهیدگیق رسیون تلفیسیندگان اقدام و گزارش خود را به کمینما يشنهادهایز پیضمائم و ن
ات برنامه و یات و جزئیو کل یتخصص هايونیسیکم يهاان مهلت مذکور در بند (ب) به گزارشیق موظف است پس از پایون تلفیسیکم-ج

ست. یرفته نیماندن پذد و گزارش مسکوتیخود را به مجلس ارائه نما یو گزارش نهائ یدگیندگان حداکثر ظرف سه هفته رسینما يشنهادهایپ
تا  شودیب نرسد، موضوع به دولت اعالم میحه به تصویات الیز کلیحه باشد و در مجلس نیات الیبر رد کل یق مبنیون تلفیسیچنانچه گزارش کم

شود تا یق اعاده میون تلفیسیب مجلس برسد، به کمیحه به تصویات الیحه را اصالح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیماه ال کیحداکثر ظرف مدت 
 2.م کندید را به مجلس تقدیجد ارشظرف مدت پانزده روز گز

ات پنج نفر مخالف و پنج یرد. در کلیگیات برنامه مورد بحث قرار میق، ابتداء کلیون تلفیسیپس از ارائه گزارش کم یدر صحن جلسه علن -د
ون یسیکمو  کنند. پس از آن  دولتیخود را مطرح م يهادگاهیقه دیک نفر موافق و حداکثر هر نفر پانزده دقیک نفر مخالف و یب یترتنفر موافق به

ت یات، کفایکل یخواهد شد. در بررس يریگيات برنامه رأیدفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کل يقه برایهرکدام حداکثر چهل و پنج دق
 3شود.یرفته نمیمذاکرات پذ

                                                 
 28/5/1397 ی) اصالح180ماده ( -1

 28/5/1397 ی) اصالح180بند (ج) ماده ( -2
 28/5/1397 ی) اصالح180بند (د) ماده ( -3
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ن بخش یشود. در ایم یدگیب رسیترتها و جداول برنامه بهو به مواد و تبصره ات برنامه آغازیبه جزئ یدگیات، رسیب کلیپس از تصو -ه
شنهادات چاپ شده یو پ یتخصص يهاونیسیکم ینیگزیحه دولت، حذف کل، مصوبات جایا تبصره الیاز ماده و  یا جزئین متن ماده، یگزیجا
شنهادات چاپ شده یت مستقل داشته باشد و حذف جزء و پیکه آن جزء ماه یک از اجزاء در صورتیا هریا تبصره یهر ماده  يندگان براینما
ت مستقل داشته باشند، یکه ماه یا اجزاء درصورتیا تبصره یرند. سپس در مورد اصل ماده یگیقرار م یدگیب مورد رسیترتبه یتخصص يهاونیسیکم
 خواهد شد. يریگيرأ

که  یق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداکثر طبق مهلتیون تلفیسید به کممجد یدگیرس ياورد، موضوع براین يچنانچه اصل رأ
خود را به  يشنهادهایان همان روز پیتوانند حداکثر تا پایندگان مین خواهد کرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد. نماییتع هیأت رئیسه

 ند.یم نمایون تسلیسیکم
ح سه یها و لواجز طرح ياحهیا الیچ طرح یاست، مجلس نطق نخواهد داشت و ه یصحن مجلس مورد بررس حه برنامه دریمادام که ال -و
ل حداقل شش و یام تعطیجز اام بهیا یاعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمام يضاح و رأیق و تفحص، استیز تحقیو ن یتیفور

 1ش است.ین زمان تا ده ساعت قابل افزایب مجلس، ایوارد استثناء با تصوخواهد داشت. در م یحداکثر هشت ساعت جلسه علن
 2ش است.یتا دو برابر قابل افزا هیأت رئیسهب ی(ب) و (ج) حسب مورد با تصو يمذکور در بندها يهامهلت -ز

ندگان حاضر یدوسوم نما يح با رأیلواها و گر طرحید زیبر آن برنامه و ن یمبتنحه بودجه یاصالح قانون برنامه توسعه در ضمن ال -181ماده 
 3بود. ندگان معتبر خواهدیدوسوم نما يز با رأیشود و هرگونه اصالح نیرفته میپذ

 ب بودجه ساالنه کل کشوریتصو -دوم 
به  یدگید. نحوه رسیم نمایحه بودجه ساالنه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیدولت موظف است ال -182ماده 

 4باشد:ل مىیشرح ذه دگى بیب رسیشورى خواهد بود و ترت کی، هحه بودجیال
شنهادهاى یتوانند پها و سوابق آن تا مدت ده روز مىوستیحه بودجه ساالنه کل کشور و پیع الیندگان مجلس از زمان چاپ و توزینما -1

 ند.یم نمایهاى تخصصى مجلس تقدونیسیخود را به کم
 ند.یم نمایق تقدیون تلفیسیحه، گزارش خود را به کمیع الیده روز پس از چاپ و توزپانزهاى تخصصى موظفند حداکثر تا ونیسیکم -2
دگى به گزارش ی، ضمن رسیون تخصصیسیان مهلت گزارش کمیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایون تلفیسیکم -3

ق حداکثر تا پانزده روز یون تلفیسیکم یدگید. مهلت رسیم نمایبه مجلس شوراى اسالمى تقد و میتنظ ى خود رائهاى تخصصى گزارش نهاونیسیکم
 .باشدید میقابل تمد هیأت رئیسهبا موافقت 

ن اعتبار بودجه عمومى یمأر منابع تیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایب آن، به پیات بودجه و تصویدگى به کلیدر جلسه علنى، پس از رس -4
 گردد.دگى مىیها رسفیها و ردشنهادهاى مربوط به تبصرهید. پس از آن پیب خواهد رسیتصو دگى و سقف آن بهیرسدولت 

ده، مشروط به عدم یافت و به چاپ رسیها در زمان مقرر درونیسیکم ندگان ویى که توسط نمایشنهادهایدر جلسه علنى، تنها پ -1تبصره 
که مازاد بر  ییشنهادهاینداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پ یکه منبع درآمد مشخص ییشنهادهایباشد. پىرت با قانون برنامه، قابل طرح میمغا

 5.س جلسه خواهد بودیص موارد مذکور با رئیتشخ .دین نماین را معیگزیف مشخص جایقابل طرح است که رد یسرجمع نباشد زمان
نامه نیین آینشده طبق مقررات معمول در ا نىیبشین ماده پیر مواردى که در ایو ساهاى بودجه هیاصالحمتمم،  دگى بهینحوه رس -2تبصره 
 6خواهد بود.

ست. چنانچه گزارش یرفته نیق پذیون تلفیسیماندن از کمون موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوتیسیکم -3تبصره 
تا حداکثر ظرف مدت دو  شودیب نرسد، مراتب به دولت اعالم میحه به تصویات الیز کلیحه باشد و در مجلس نیات الیبر رد کل یون مبنیسیکم

شود تا ظرف مدت پانزده روز یق اعاده میون تلفیسیب مجلس برسد، به کمیحه به تصویات الیارائه کند و اگر کل لسحه را اصالح و به مجیهفته ال
 7.م کندید را به مجلس تقدیگزارش جد

                                                 
 30/2/1391 یاصالح) 180ماده (» و«بند  -1
 24/10/1382 ی) اصالح180ماده ( -2

 30/2/1391 ی) اصالح181ماده ( -3
 30/2/1391 ی) اصالح182ماده ( -4

 26/9/1387 ی) اصالح182) ماده (1) و تبصره (3)، (2)، (1( يبندها -5

 30/2/1391و  26/9/1387 ی) اصالح182) ماده (2تبصره ( -6
 28/5/1397 یو اصالح 30/2/1391 یالحاق) 182) ماده (3تبصره ( -7
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الت رسمى، حداقل روزى یراز جمعه و تعطیام هفته غیه اید بالانقطاع در کلیبابه بودجه ساالنه  یدگیرس يبرا مجلسجلسات  -183ماده 
ا طرح یحه یچ الیشود و هخذ نشده است از دستور خارج نمىأافته و رأى مجلس یان نیچهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پا

 1.دوازدهم بودجه درصورت ضرورت ا چندیک یحه یالتواند مطرح باشد مگر گر نمىید
رى یناپذان جبرانیر آن موجب زیص مجلس تأخید که به تشخیش آیره پیتى و غیفور ح دویها و لوااگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرح -تبصره
 شود.ن مىیب آن زمان مشخصى معیصورت براى طرح و تصونیاباشد، در

حه چند یم نشود دولت موظف است الینامه به مجلس تسلنیین آین شده در اییخ تعیبودجه ساالنه کشور تا تارحه یچنانچه ال -184ماده 
 د.یم نمایز به مجلس تسلیدوازدهم بودجه را ن

کدام به ب هریترتنده دولت و سپس دو مخالف و دو موافق بهیرد. ابتداء نمایگیع در دستور کار مجلس قرار میحه پس از چاپ و توزین الیا
ف اول دستور جلسه یحه در ردیبه ال یدگیب، رسیشود. درصورت تصویگذاشته م يحه به رأیات الیکنند و سپس کلیقه صحبت میمدت پنج دق

ب نسبت به عدد یزان چند دوازدهم مطرح و درصورت عدم تصویندگان درخصوص میشنهاد نمایابتداء پ یدگیرد. در وقت رسیگیبعد قرار م یعلن
 شود.یم يریگيدولت رأ يشنهادیدوازدهم پچند 

 د.ینمایم یدگین قانون بودجه ساالنه مصوب مجلس رسیآخر يمجلس چند دوازدهم بودجه را بر مبنا -1تبصره 
 2دوازدهم است. د سهیب نمایبودجه چند دوازدهم تصو يتواند برایکه مجلس م یحداکثر مدت -2تبصره 

 نیر قوانیتفس - هفتممبحث 
رد، یت مورد مذاکره قرارگیفور باتواند ک شورى است و مىین عادى یر قوانیح مربوط به شرح و تفسیها و لوادگى به طرحیرس -185ماده 

 3شود.ک نمىیات از هم تفکیات و جزئین بحث در کلیر قوانیدر تفس
ک یک مخالف و ی، سخنگوح یون و توضیسیتى باشد، پس از گزارش کمیک فوریصورت عادى و  به هیاستفسارصورتى که  در -186ماده 
ب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و یندگان و تصویا ده نفر از نمایس و یشنهاد رئیقه صحبت خواهند کرد. با پیک به مدت ده دقیموافق، هر

 4تواند صحبت کند.نده دولت هم مىین نمایر قوانیر است. در مورد تفسییقابل تغ تا دو برابرموافق 
نده یب مجلس نرسد، هر نمایده است، به تصویون رسیسیگر که به کمیشنهادهاى دیطور پنیون و همیسیصورتى که گزارش کم در -187ماده 

د موضوع براى یب نرسیشنهادى به تصویرد و اگر پیگب وصول مورد بحث قرار مىیترتشنهادها بهیبدهد. پ هیأت رئیسهتواند نظر خود را کتباً به مى
 شود.ون ارجاع مىیسیبه کمشتر یبحث ب

دگى یتى مورد رسیفور تى و سهیفور ح دویها و لواگر طرحیتى باشد همانند دیفور تى و سهیفور صورت دوهر بیدرصورتى که تفس -188ماده 
 رد.یگقرار مى

 5یحیتنق يطرحها - هشتممبحث 
ندگان یحداقل پانزده نفر از نما يه شده است، با امضاین تهیح قوانیمنظور تنقکه به یاسالم ين مجلس شورایمعاونت قوان يشنهادیمتن پ -189ماده 

 6کند.یم قداممربوط ا يهاونیسیپس از اعالم وصول نسبت به ارجاع آن به کم هیأت رئیسه. شودیم میس جلسه تقدیبه رئ یحیتنق يعنوان طرحهابه
قرار  یات در صحن مجلس مورد بحث و بررسیات و جزئیک کلیو بدون تفک يشورکیبه صورت  یحیتنق يگزارش طرحها -190ماده  

ن مجلس هر یح معاون قوانیک موافق و توضیک مخالف و یب یون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتیسیکم يرد. پس از گزارش سخنگویگیم
 شود.یگذاشته م يون به رأیسیگزارش کمقه، یون به مدت پنج دقیسیکم يسخنگو یحات نهائیتوض وقه یکدام به مدت ده دق

شود تا نسبت به اعمال اصالحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه یون ارجاع میسیب گزارش مزبور، مجدداً به کمیصورت عدم تصو در
 شود.  یدگین ماده رسیکند، تا حسب روال ا

   7شود.یم يریگيک رأیک از موارد به تفکیهر  يباشد، برا (موضوعات) متعدد موارد يون دارایسیکه گزارش کمیدر صورت -تبصره

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح183ماده ( -1
 30/2/1391 ی) الحاق184ماده ( -2

 30/2/1391 ی) اصالح185ماده ( -3
 26/9/1387 یاصالح) 186ماده ( -4

 28/5/1397 یمبحث هشتم الحاق -5

 28/5/1397 ی) الحاق189ماده ( -6
 28/5/1397 یالحاق و تبصره ذیل آن )190ماده ( -7
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 حیها و لواطرح نکات مشترك مربوط به بررسى - 1نهممبحث 
ا مسئول اجرائى مربوطه رسمًا یر یبه وز هیأت رئیسهق یطر حه قانونى مربوط به امور داخلى مجلس نباشد، ازیا الیدر مواردى که طرح  -191ماده 

د. درصورت اطالع و عدم یا معاون او که رسماً به مجلس معرفى شده در جلسه علنى حاضر شود و در مذاکرات شرکت نمایشود تا خود اطالع داده مى
ا مسئول یر یا عدم حضور وزهر صورت، در همان جلسه، حتى به مجلس مؤاخذه خواهد شد. بسیا معاون بدون عذر موجه، ازطرف رئیر یحضور وز

 م خواهد شد.یحه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و اتخاذ تصمیا الیاجرائى مربوطه، طرح 
ح که مربوط به موضوعات مورد بحث باشد، در مجلس کتباً به یها و لواا دوم طرحیندگان، در شور اول یحى نمایاالت توضؤس -192ماده 

ه به آن یا توجیح و یدهد تا به هنگام توضنده دولت مىیا به نمایون مربوط یسیکم يسخنگون سواالت را به یس ایشود. رئم مىیمجلس تقدسیرئ
 پاسخ داده شود.

کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح  در مجلس ینهائ یدگیتا قبل از اتمام رسندگان یست و پنج نفر از نمایدرصورتى که حداقل ب -193ماده 
قه و پاسخ آن از یدهندگان به مدت پنج دقشنهادیکى از پیح یمسکوت بماند، پس از توض ینیمدت معشده به مجلس براى  حه قانونى واصلیا الی

و امور مجلس  یمعاون حقوقحه بدون موافقت یشود. تقاضاى مسکوت ماندن القه، رأى گرفته مىیمدت حداکثر پنج دق ک مخالف بهیطرف 
 رفته نخواهد شد.یربط پذمجلس ذى ا معاون اموریر یوز ایجمهور سیرئ

موظف است پس از گذشت مدت مسکوت  هیأت رئیسهک مرتبه مجاز خواهد بود. یحه فقط براى یتقاضاى مسکوت ماندن در هر طرح و ال
 2 حه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد.یا الیماندن، طرح 
ربط جهت ون ذىیسیب مسکوت ماندن به کمیحه باشد پس از تصویا الیطرح چنانچه تقاضاى مسکوت ماندن براى انجام اصالحات  -تبصره

 ح خواهد بود.یها و لوادگى در شور دوم طرحیدگى به اصالحات همچون رسیگردد. نحوه رسانجام اصالحات ارجاع مى
گر است یاساسى مقدم بر اظهارات د ر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانونیح و سایها و لوااخطار راجع به منافى بودن طرح -194ماده 

د. یعمل آقه بهیدق سهبا استناد به اصل مربوطه حداکثر ظرف  و يریگيقبل از رأد ین اخطار بایکند. او مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف مى
س نسبت به یرا وارد دانست رئد چنانچه مجلس اخطار ینمامجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهى مىسیکه رئدرصورتى

 3جهت بررسى مجدد اقدام خواهد کرد. دهندهگزارشون یسیا ارجاع آن به کمیا حذف مورد اشکال یشنهادى یرش اصالحات پیپذ
ند، حق ینامه داخلى مجلس تخلفى را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمانییندگان نسبت به اجراى آیکه نمادرصورتى -195ماده 

قه تذکر دهند و اگر مربوط یدقسه با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف و  يریگيقبل از رأدارند بالفاصله مورد تخلف را 
وارد بداند موظف س تذکر را یقه تذکر دهند چنانچه رئیدق سهان جلسه، قبل از اعالم ختم آن حداکثر ظرف یا پایبه آن جلسه نباشد بعد از نطق و 

 4ب اثر دهد.یاست به آن ترت
ا اصالح یر ییشود و مصوبات مجلس قابل تغیرفته نمیشده پذ يریگيدر مجلس درباره موضوع رأ يریگياخطار و تذکر پس از رأ -196ماده 

 5نامه اجراء شود.نیین آین شده در ایید مراحل تعیست و بایون نیسیا ارجاع به کمی

 آنهابه دگى یرس مراحلو  نگهبانمصوبات مجلس به شوراى ارجاع -دهممبحث 
ا پس از انقضاى یصورتى که شورا ظرف ده روز پس از وصول  شود. درنگهبان فرستاده مىه مصوبات مجلس رسماً به شوراىیکل -197ماده 
) قانون اساسى، مصوبات از 94اصل نود و چهارم ( ) قانون اساسى، مخالفت خود را اعالم نکرد، طبق95د مذکور در اصل نود و پنجم (یده روز تمد

 شود.است جمهورى ارسال مىیطرف مجلس جهت امضاء و ابالغ به ر
 گردد.هاى مقرر محسوب نمىنگهبان به مجلس  جزء مهلتروز وصول مصوبه و روز اعالم نظر شوراى -تبصره
نگهبان، درصورت رد مصوبات مجلس، موظف شود. شوراىاز دستور خارج نمىنگهبان مصوبات مجلس تا زمان اعالم نظر نهائى شوراى -198ماده 

 ع شود.یر و توزید تا بالفاصله تکثیحاً به مجلس گزارش نمایاست علت  رد را صر
ى شود و با اعالم وقت قبلون مربوطه ارسال مىیسینگهبان رد شده به کمتى مجلس که از طرف شوراىیک فوریمصوبات عادى و  -199ماده 
نگهبان در موعد اعالم نده شوراىیدرصورت عدم حضور نما رد.یگنگهبان، موارد اعتراض براى اصالح مورد بحث قرار مىنده شوراىیبا حضور نما

 دهد.نگهبان کار خود را انجام مىون با ملحوظ نمودن نظر شوراىیسیشده، کم

                                                 
 28/5/1397ازدهم مصوب یمبحث نهم تا  يهار شمارهییتغ -1
 26/9/1387 ی) اصالح193ماده ( -2

 30/2/1391و  26/9/1387 ی) اصالح194ماده ( -3

 30/2/1391و  26/9/1387 ی) اصالح195ماده ( -4
 30/2/1391 ی) الحاق196ماده ( -5
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ندگان در یشنهادهاى نمایون همراه پیسیند. نظر کمیون شرکت نمایسیتوانند در کممىن مرحله یاند، در اشنهاد اصالحى دادهیندگانى که پینما
 رد.یگشود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأى قرار مىمطرح مى مجلس

صورت  ود و درشون به رأى گذاشته مىیسیشنهاد کمیشنهاد داده باشد، اول پیگر پیشنهادهاى دیز همراه پیون نیسیاى، کمچنانچه درمورد ماده
 شود.گر مطرح مىیشنهادهاى دیب، پیعدم تصو
شود و درباره آنها بحث رفته مىید پذیشنهادهاى جدیندگان در مجلس، پینما شنهادهاى قبلىیا پیون و یسیشنهاد کمیب پیصورت عدم تصو در
 1د.یآعمل مىرى بهیگو رأى

 .نگهبانراد شوراىیحه را ندارد مگر در موارد ایاصالح الشنهاد ینگهبان، دولت حق پراد شوراىیپس از ا -1تبصره 
گرى را که مربوط به یرت موارد دیراد در نوبت اول، مجدداً مغایهاى مقرر و رفع اتواند پس از گذشت مهلتنگهبان نمىشوراى -2تبصره 

 .ن شرعىیباق با موازد مگر در رابطه با انطیباشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعالم نماه نمىیاصالح
 توان آن را حذف کرد.تش را از دست بدهد، مىینگهبان، ماده به کلى خاصراد شوراىیاگر با اصالح ماده مورد ا -3تبصره 
رى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به یگىأنگهبان ملحوظ شده است و رون که در آن نظر شوراىیسیپس از بررسى گزارش کم -200ماده 

گردد، درصورتى که مجلس با نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مىن مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراىیشود. اگر انگهبان ارسال مىشوراى
دارد. ص مصلحت نظام ارسال مىیمجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخسینظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئ نظرگرفتن حفظ مصلحت در

مجلس سینظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئرگر موارد مربوط به آن اظهایتنها در موارد اختالف و د مجمع موظف است
 د.یاعالم نما

 یپرسهمه يتقاضا -یازدهممبحث 
مرکب از  ياژهیون ویسیران کمیا یاسالم يجمهور ی) قانون اساس59موضوع اصل پنجاه و نهم ( یپرسهمه يتقاضا یبررس يبرا -201ماده 

گر ید يهاونیسیل و نحوه اداره کمیشود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکیل میتشک مجلس شوراي اسالمیم یمستق يندگان با رأیپانزده نفر از نما
 د.یم نمایتقد مجلس شوراي اسالمیو گزارش خود را به  یموضوع را بررس

قرار  یدگیآن مطابق مواد مربوطه مورد رس يت برایفور ياست. درصورت تقاضا يشور کی یپرسبه درخواست همه یدگیرس -1تبصره 
 رد.یگیم

 قه خواهد بود.یهر نفر حداکثر پانزده دق يمجلس حداکثر چهار ساعت و برا ین در صحن علنین و موافقیمدت زمان صحبت مخالف -2تبصره 
 ينده دولت و سخنگویخواهد بود. نما مجلس شوراي اسالمی ینامه داخلنیی) آ111ن مطابق ماده (ین و موافقینحوه ثبت نام و نطق مخالف

 حات خود را ارائه دهند.یک ساعت توضیتوانند تا یژه هرکدام میون ویسیکم
 ر خواهد بود:یب زیترتبه يریگيعمل خواهد آمد. نحوه رأو با ورقه به یعلن يریگيان مذاکرات، رأیپس از پا -3تبصره 
 ژهیون ویسیکم اصل مصوبه -الف
 هین اصل درخواست اولیگزیشنهاد جایپ -ب
 ب وصولیترتبه یفرع يهاونیسین کمیگزیشنهاد جایپ -ج
 ب وصولیترتندگان بهین نمایگزیشنهاد جایپ -د

ک یون هریسیکم ينده دولت و سخنگویک مخالف و نمایک موافق و یشنهاد دهنده یشنهادات عالوه بر پیک از پیدر مرحله طرح هر -4تبصره 
 توانند صحبت کنند.یقه میمدت ده دقحداکثر به 

مثبت حداقل دوسوم  يران، رأیا یاسالم يجمهور ی) قانون اساس59موضوع اصل پنجاه و نهم ( یپرسب درخواست همهیمناط تصو -5تبصره 
 2ندگان خواهد بود.یمجموع نما

 رانیوزهیأت نحوه بررسى و رأى اعتماد به  - فصل دوم
همراه  ران را بهیوزهیأت ا سقوط دولت، کتباً اسامى یا بعد از استعفاء یف و یجمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلسیرئ -202ماده 

نامه ن فرصت در جلسه علنى وصول معرفىیمجلس مکلف است در اولسید. رئینمام مجلس مىیران و برنامه دولت تسلیک از وزیشرح حال هر
 د.یر آن را صادر نمایعالم و پس از قرائت دستور تکثران را ایوز

ران یوزهیأت خذ رأى اعتماد براى أمشى و اصول کلى برنامه دولت و ک هفته پس از معرفى دولت، براى بحث و بررسى خطی -203ماده 
بعدازظهر برگزار خواهد شد. مجلس  صورت صبح و هب مجلس، جلسات بیس و تصویشنهاد رئیگردد. با پل مىیطور متوالى تشکجلسات مجلس به

 ن جلسات نطق نخواهد داشت.یدر ا

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح199ماده ( -1
 25/3/1382 یآن الحاق يهاو تبصره )201ماده ( -2
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ندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشى و یران، نمایوزهیأت خذ رأى اعتماد أهاى دولت و ن جلسه بررسى برنامهیل اولیقبل از تشک -204ماده 
ک یا دستگاه الکترونی هاى جداگانهر در برگهیک برنامه و هر وزیران به تفکیوزک از یندگان مخالف و موافق هریز نمایران و نیوزهیأت ب یاصول کلى و ترک

 ند.ینماثبت نام مى
ران، یوزهیأت گر قرار دهد. در شروع بحث در مورد ینده دیار نمایا قسمتى از وقت خود را دراختیندگان حق دارند تمام یک از نمایهر

نمود. پس از آن مجلس، بررسى برنامه دولت و  ران دفاع خواهدیوزهیأت ب یران از ترکیوزح و ضمن معرفى یجمهور برنامه دولت را تشرسیرئ
نفر موافق و  کینفر مخالف و  کیب یندگان موافق با حفظ ترتیندگان مخالف و پنج نفر از نمایران را با اظهارات پنج نفر از نمایوزهیأت ب یترک

 داد.قه انجام خواهد یهر کدام براى مدت پانزده دق
ات یجمهور و دفاعسیه رئیدهند. مجموع مدت نطق اولاالت واظهارات مخالفان پاسخ مىؤن خواهد نمود به سییا کسانى که او تعیجمهور سیرئ

 ران را به صورتیک از وزیت هریها و صالحجمهور، مجلس شور در مورد برنامهسیات رئیپى اظهارات و دفاع م ساعت خواهد بود. دریر دوونیاخ
نفر مخالف و موافق  کیب یندگان موافق با حفظ ترتینما ندگان مخالف و دو نفر ازیر دو نفر از نمایمورد هر وز جداگانه آغاز خواهد نمود. در
 قه براى دفاع از برنامهیجمهور به مدت سى دقسید رئیر و در صورت صالحدیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیهرکدام براى مدت پانزده دق

رد، یگوه انجام مىین شیب حروف الفباى وزارتخانه به همیترتران بهیتک وزداشت. بحث و بررسى براى تک ر مطروحه وقت خواهندیت وزیو صالح
و اعالم د و شمارش یآعمل مىرى بهیگد. پس از آن رأىیکجا از آنان دفاع نمایطور ان و بهیران در پایتواند با استفاده از وقت وزجمهور مىسیرئ
ق یطر ندگان در طول مدتى که برنامه دولت مطرح است ازیاالت کتبى نماؤرى براى همه وزرا صورت خواهد گرفت. سیگپس از رأى ءجه آراینت
 1ر مربوط داده خواهد شد.یا وزیجمهور سیمجلس به رئسیرئ

ساعت بدون بحث در  کیجمهور به مدت سیه رئیطق اولپس از ن )کمتر از نصف مجموع وزرا(ر یا چند وزیک یدر موارد معرفى  -1تبصره 
 الذکر اقدام خواهد شد.ب فوقیترتشنهادى بهیران پیت وزیها و صالحران تنها در مورد برنامهیوزهیأتب یها و ترکات برنامهیکل

جمهور موظف است با سیرئر نداشته باشد یل وزیبه هردل ياا وزارتخانهیو ر رأى اعتماد نداد یا چند وزیک یچنانچه مجلس به  -2تبصره 
 2د.یخذ رأى به مجلس معرفى نماأگرى را براى یا افراد دی) قانون اساسى حداکثر قبل از سه ماه فرد 135کصد و سى و پنجم (یت اصل یرعا

ران و یوزهیأت ا یر یبه وزت رأى اعتماد یفی) قانون اساسى، ک136( کصد و سى و ششمی) و 87مورد اصول هشتاد و هفتم ( در -205ماده 
 نامه خواهد بود.نیین آیهمه مسائل مربوط به آن طبق ا

رد، با ینه آنها از مجلس رأى اعتماد بگیتواند در زمکه دولت مى )87ص مسائل مهم و مورد اختالف مذکور در اصل هشتاد و هفتم (یتشخ
 ران است.یوزهیأت 

 نظارت -فصل سوم

 ) قانون اساسى76( هفتاد و ششم ) و88( هشتاد و هشتمنحوه بررسى اصول  -اولمبحث 

 تذکر و سؤال -اول 

 تذکر -الف 
کى از یر درباره یا وزیجمهور سی) قانون اساسى، از رئ88ندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (یا نماینده یه مواردى که نمایدر کل -206ماده 

 ر مسئول کتباً تذکر دهند.یجمهور و وزسینظر به رئ دتوانند درخصوص موضوع مورف آنان حق سؤال دارند، مىیوظا
 3د.ینمامىر مربوط ابالغ یا وزیجمهور سیقرائت و متن کامل تذکر را به رئمجلس  جلسه علنى تذکر را درخالصه  هیأت رئیسه

که  یدهند و در صورت یقه تذکر شفاهیتوانند هر کدام به مدت دو دقیندگان میحداکثر پنج نفر از نما یان هر جلسه علنیقبل از پا -تبصره
فوق را  ياقهیدو دق یبار تذکر شفاه کیش از یماه ب کیتوانند در مدت یندگان نمیشوند. نمایم نییقرعه تع دینفر باشند به ق ش از پنجیان بیمتقاض

 4گر را ندارند.ینده دیبه نما يبدهند و حق واگذار

 سؤال -ب 
 بود: ل خواهدیذ ر به شرحینده از وزینما به سؤال یدگینحوه رس -207ماده 

                                                 
 26/9/1387 ی) اصالح204ماده ( -1

 26/9/1387 ی) اصالح204) ماده (2تبصره ( -2

 30/2/1391و  26/9/1387 ی) اصالح206ماده ( -3
 8/3/1392 ی) الحاق206تبصره ماده ( -4
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ح بوده یو صر ید کتبیسؤال با .دیف او سؤال نمایر مسئول درباره وظایکشور از وز یو خارج یتواند راجع به مسائل داخلینده میهر نما -1
 شود. میتسل هیأت رئیسهم و به ینده تنظید توسط نماینمایه میته هیأت رئیسهو در فرم مخصوص که 

 د.یربط ارسال نمايذ یون تخصصیسیبه کم يموظف است سؤال را فور هیأت رئیسه
ل دهد و با استماع یکننده تشکر و سؤالیبا حضور وز ياروز پس از وصول سؤال، جلسه دهپانزون موظف است حداکثر ظرف یسیکم -2

 1کند. یدگیالزم، به موضوع رس يهایر و بررسیکننده و وزنظرات سؤال
سؤال، بالفاصله نسبت به ارجاع سؤال » يامنطقه«ا ی» یمل«ن قلمرو ییون با تعیسیکننده نداند، کمر را قانعیحات وزیکننده، توضچنانچه سؤال -3

 د.ینمایاقدام م ین جلسه علنیجهت اعالم وصول در اول هیأت رئیسهبه  یمل
 هیأت رئیسهحل و ارسال گزارش به روز نسبت به ارائه راه دهمدت رف ون موظف است حداکثر ظیسی، کميادر رابطه با سؤال منطقه -4

 د.یمجلس) اقدام نماسیجمهور(توسط رئسیمجلس و رئ
 آورد.یعمل مرا به ياالزم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه یمساع هیأت رئیسه

درخواست  هیأت رئیسهکننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از نده سؤالیون، نمایسیچنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کم
 د.ینمایرا م یدر جلسه علن ياطرح سؤال منطقه
د. یربط ارسال نمايون ذیسیر ابالغ و به کمیبه وز يرا اعالم وصول و فور يا، سؤال منطقهین جلسه علنیموظف است در اول هیأت رئیسه

 د.یارائه نما هیأت رئیسهرا به  یئک هفته گزارش نهایظرف  ون موظف استیسیکم
خ ابالغ سؤال در مجلس یروز از تار دهمدت ر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف ی، وزی) قانون اساس88طبق اصل هشتاد و هشتم( -5
 2روز داشته باشد. مدت ده يداکثر برار حیتأخ يو با عذرموجه تقاضا یصورت رسم ر بهیافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آنکه وزیحضور 

ق یماه به تعوک یسؤال را حداکثر به مدت  یتواند بررسیون میسیندگان سؤال کننده، کمیا نماینده یدر صورت درخواست نما -1تبصره 
 ندازد.یب

 ییدر هفته را به پاسخگو یک جلسه علنید یجاب نمایا یمکلف است هرگاه تعداد سؤاالت قابل طرح در صحن علن هیأت رئیسه -2تبصره 
 به سؤاالت اختصاص دهد.

ک جلسه در دستور قرار یباشد در  یر را که آماده طرح در جلسه علنیک وزینده از یک نمایه سؤاالت یتواند کلیم هیأت رئیسه -3تبصره 
، یر در جلسه علنیب و تناسب طرح سؤال از وزیشتر شود که به همان ترتیساعت بک ید از یصورت حداکثر زمان اختصاص داده شده نبانیادهد. در
 3ابد.ییص میر تخصینده و وزیبه نما

که  یندگانید تا سؤاالت نمایاتخاذ نما یبیموظف است ترت هیأت رئیسه، یف نظارتیوظا يفایا يندگان برایت حق نمایجهت رعا -4تبصره 
 4 .ردیو در دستور کار قرار گ یت بررسیاز سؤاالت آنان در دستور قرار گرفته است، با اولو يا تعداد کمتریدر مجلس طرح نشده 

ون به مدت حداکثر یسیکم يسخنگوانجام شده توسط  يهایون متضمن طرح سؤال و بررسیسیگزارش کم ءابتدا یدر جلسه علن -208ماده 
دهند و در یحات خود را ارائه میقه توضیدق ب و هرکدام حداکثر به مدت پانزدهیترتبهکننده نده سؤالینما ر ویشود سپس وزیقه مطرح میدق پنج

 کند.ین مورد أخذ مینظر مجلس را در اس جلسه ینده، رئیصورت قانع نشدن نما
موضوع را به س مجلس موظف است یبودن سؤال است و رئر قانع نشوند، به منزله واردیندگان حاضر از پاسخ وزیکه اکثر نما یدر صورت

 ٥ ارجاع دهد. یدگیجمهور جهت رسسیرئ
 باشد.یون به منزله وارد بودن سؤال میسیر در مجلس و کمیعدم حضور وز -1تبصره 
 ند.یدونوبت استفاده نما یط یتوانند از وقت خود در جلسه علنیر میا وزیسؤال کننده  -2تبصره 
 ع شود.یندگان توزین نماید چاپ و بیقبل از طرح سؤال در مجلس باساعت  ست و چهاریون حداقل بیسیگزارش کم -3تبصره 
 یون و صحن علنیسیح سؤال در کمیکنندگان جهت توضنده منتخب سؤالیم گردد، نماینده تنظیکه سؤال توسط چند نما یدر صورت -4تبصره 

د قرعه انتخاب یبه ق هیأت رئیسه ياز اعضا یکینها توسط نده آیکنندگان، نماد در فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤالیبا
 خواهد شد.

 متعدد باشد. يتواند شامل اجزایسؤال م -5تبصره 

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح207) ماده (2بند ( -1
 26/9/1387 یاصالح) 207) ماده (5بند ( -2

 30/2/1391 ی) الحاق207) ماده (3) و (2)، (1( يهاتبصره -3

 28/5/1397 ی) الحاق207) ماده (4( تبصره -4
 28/5/1397 ی) اصالح208ماده ( -5
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شود و یر است از دستور کار خارج میوز يعملکرد فرد مربوط به یون تخصصیسیص کمیکه به تشخ یر، سؤاالتیر وزییبا تغ -6تبصره 
 1گردد.یارائه م هیأت رئیسهگزارش آن به 

ص داده شود طرح یر وارد تشخیاز هر وزندگان یسؤاالت نماندگان حاضر، یت نمایاکثر يسه بار با رأچنانچه در هر دوره مجلس،  -209ماده 
 2در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. ینامه داخلنییو آ ی) قانون اساس89ت مفاد اصل هشتاد و نهم (یر در صورت رعایضاح وزیاست

فه یا چند وظیک یندگان بخواهند درباره یچهارم کل نماکیکه حداقل ی، درصورتی) قانون اساس88براساس اصل هشتاد و هشتم( -210ماده 
مجلس سیند. رئیم نمایمجلس تسلسیامضاء و به رئ یح و روشن و مختصر همگیطور صرا سؤاالت خود را بهید سؤال یجمهور سؤال کنند، باسیرئ

نده یک هفته با حضور نمایون موظف است حداکثر ظرف یسید. هر کمینمایمربوط، ارجاع م یتخصص يهاونیسیرع وقت به کمموضوع را در اس
را  یجمهور پاسخ مقتضسینده رئین جلسه نمایل جلسه دهد. در ایکنندگان تشکنده منتخب سؤالیون و نمایسیجمهور به آن کمسیشده رئ یمعرف

 کننده گزارش شود.ندگان سؤالیخواهد نمود تا به نماجمهور ارائه سیاز طرف رئ
 نشده منصرف خود سؤال از مجلس ندگانینما کل چهارمکی حداقل هنوز چنانچه هاونیسیکم ای ونیسیکم در سؤال طرح از هفته کی از پس

 ظرف سؤاالت ای سؤال نیا. کند ارسال جمهورسیرئ يبرا فوراً و قرائت را آنان سؤاالت ای سؤال جلسه نیاول در است موظف مجلسسیرئ باشند
 .ردیگیم قرار ندگانینما دسترس در و ریتکث ساعت هشت و چهل

 شتر باشد.ید از پنج سؤال بیتعداد سؤاالت نبا -1تبصره 
 3گردد.یا سؤاالت از دستور نمیجمهور، کاهش امضاءها سبب خروج سؤال سیرئ يا سؤاالت برایپس از ارسال سؤال  -2تبصره 
ا یابد و به سؤال یمجلس حضور  یا سؤاالت، در جلسه علنیافت سؤال یخ دریماه از تارکیجمهور موظف است ظرف سیرئ -211ماده 

ندگان یا سؤاالت از طرف نمای. مدت طرح سؤال مجلس شوراي اسالمیص ید مگر با عذر موجه با تشخیندگان پاسخ گویسؤاالت مطروحه نما
م یتوانند وقت خود را به دو بخش تقسین میساعت است که طرفکیجمهور حداکثر سیقه و مدت پاسخ رئیدق یحداکثر سکنندگان منتخب سؤال

 يهاکنندگان و پاسخشود و در بخش دوم ابهامات سؤالیان میک از دوطرف بیها در بخش اول وقت هرصورت همه سؤاالت و پاسخنیاند. درینما
 گردد.یجمهور مطرح مسیرئ

 شود.یم يریگيصورت جداگانه رأکننده بودن بهک از سؤاالت از نظر قانعیجمهور به هرسین مرحله، درباره پاسخ رئیپس از ا -تبصره
ا استنکاف یقانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و  یجمهور به سؤالسیندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیت نمایچنانچه اکثر

 4شود.یه ارسال میقضائسوب شود، آن سؤال به قوهاز قانون مح

 ق و تفحصیتحق -دوم
مجلس  هیأت رئیسهبه  یصورت کتبک از امور کشور را الزم بداند تقاضاى خود را بهیق و تفحص در هری، تحقياندهیهرگاه نما -212ماده 

ون موظف است یسید. کمینمادگى ارجاع مىیربط جهت رسذىون تخصصى یسیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیرئهیأتم نموده و یتسل
 ان قرار دهد.یا متقاضیار متقاضى ینه کسب نموده در اختین زمیخ وصول، اطالعاتى را که در ایهفته از تار حداکثر ظرف دو

ان یا متقاضیک هفته از متقاضى یون موظف است ظرف یسیص ندهند، کمیون را کافى تشخیسیان، اطالعات کمیا متقاضیدرصورتى که متقاضى 
د و تا مدت یالذکر را استماع نمانظرات مقام فوقو ق و تفحص یل ضرورت تحقیعمل آورد و دالربط دعوت بهن مقام دستگاه اجرائى ذىیو باالتر

 مجلس ارائه دهد. هیأت رئیسهق و تفحص به یا رد تقاضاى تحقیب یده روز گزارش خود را مبنى بر تصو
ق یتحق ینده متقاضیون و صحبت نمایسیکم يسخنگوح یو پس از توض ردیگیم ش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارن گزاریا

 ون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.یسیقه، گزارش کمیدقو تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده
 گردد.دگى ارجاع مىیربط جهت رسذىون تخصصى یسیق و تفحص، موضوع به همان کمیب انجام تحقیدر صورت تصو

ندگان ین نمایازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بیق و تفحص را که حداقل یتحق هیأت يست روز اعضایون موظف است در مدت بیسیکم
خواهند  هیأته آنان عضو یلق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کیان تحقید. چنانچه متقاضیمجلس جهت صدور ابالغ معرفى نماسین و به رئییتع

 تفحص انتخاب خواهند شد. و قیان تحقیمتقاض انیاز م هیأت ينفر از اعضا صورت حداقل پنجنیرایبود، درغ
 کنند.انتخاب مىر یدبک یس و یرئس، دو نائبیک رئیان خود یاز م هیأت ياعضا
ون موظف است یسید. کمینمام مىیون تسلیسیخود را به کم ق و تفحص، گزارشیان مهلت تحقیماه پس از پا کیحداکثر در مدت  هیأت

ساعت  میمدت ن يرا جهت قرائت در مجلس برا یئمطرح و گزارش نها هیأتون و یسیکم يرا در جلسه مشترك اعضا هیأتماه گزارش  کیظرف 

                                                 
 30/2/1391 ی) الحاق208) ماده (6تبصره ( -1

 26/9/1387 ی) اصالح209ماده ( -2

 19/2/1391 ی) اصالح210ماده ( -3
 19/2/1391 یاصالح )211ماده ( -4
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مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد  ا مقامیر ی، وزیئدر رابطه با گزارش نها يریگيد. قبل از رأیارسال نما هیأت رئیسهب به یم و پس از تصویتنظ
 نمود.

 ون قرائت گردد.یسیکم يسخنگوون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط یسیموظف است گزارش کم هیأت رئیسه
 باشد. یدگیح و قابل رسید صریبا هیأت رئیسهص یق و تفحص با تشخیموضوع تحق -1تبصره 
موظف است  هیأت رئیسهد. یمجلس استفاده نما هیأت رئیسهد ییتواند از کارشناسان مورد وثوق با تأق و تفحص مىیحقت هیأت -2تبصره 

نه قطعى منظور یبه هز هیأت رئیسهد یینه و با تأیهز هیأتمات یقرار دهد تا براساس تصم هیأتس یار رئیرا دراخت هیأتتنخواه مورد درخواست 
 شود.

ت یعملکرد دوران مسئول ق و تفحص مربوط بهیر کرده باشد و تحقییق و تفحص تغین مقام دستگاه مورد تحقیا باالتریر یچنانچه وز -3تبصره 
 فراهم گردد. ییآنها به اسناد و مدارك جهت پاسخگو ید امکان دسترسیآنان باشد با

 خواهد بود.س معتبر یرئبئاب او نایغ و در هیأتس یبا امضاى رئ هیأته مکاتبات یکل -4تبصره 
ک یق و تفحص و یتحق يهاه اسناد، مدارك و پروندهی، کلهیأت رئیسهبه  یئون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایسیکم -5تبصره 

 د.یاسناد ارسال نما یگانیز حفظ و بایو ن یجهت اقدام قانون ی) قانون اساس90ون اصل نودم(یسیرا به کم یئاز گزارش نها نسخه
 هیأت ياعضا و یو حقوق یقیق و تفحص به هرشکل و عنوان از طرف اشخاص حقیارائه و انتشار هرگونه اطالعات مربوط به تحق -6تبصره 

 باشد.یممنوع م یق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنیتحق
مراجع  یانیجر يهالحت نظام و پروندهص مصی، مجمع تشخينگهبان، مجلس خبرگان رهبريق و تفحص مجلس شامل شورایتحق -7تبصره 

ق و تفحص توسط مجلس یله امکان تحقٌهستند با اذن معظم يرنظر مقام معظم رهبریکه ز ییهاشود و در مورد دستگاه ینم یقضائ یتیماهو امور یقضائ
 1وجود دارد.

باشد. در صورت ضرورت با یمجلس مسیتوسط رئ هیأت يخ صدور ابالغ اعضایماه از تارق و تفحص ششیمهلت انجام تحق -8تبصره 
 2باشد.ید میگر قابل تمدیماه د مجلس تا شش هیأت رئیسهب یو تصو هیأتدرخواست 
ا یق را مهم و مسئول دستگاه یتخلفات موضوع تحق یون تخصصیسیق و تفحص و کمیتحق هیأتکه جلسه مشترك  یدر صورت -213ماده 

در دستور کار مجلس قرار  ی) قانون اساس89ت مفاد اصل هشتاد و نهم(یر مربوطه درصورت رعایضاح وزیاست طرحص دهد، یسازمان را مقصر تشخ
 خواهد گرفت.

قراردهد  یوصول و حداکثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علن ضاح را اعالمیموضوع است ین جلسه علنیموظف است در اول هیأت رئیسه
 3ضاح عمل خواهد شد.یدهد و سپس طبق مواد مربوط به استیساعت گزارش م میحداکثر به مدت نون یسیکم يسخنگوصورت نیادر

مجلس حسب مورد به  هیأت رئیسهب شود، متخلف توسط یون، تخلف احراز و درخواست تعقیسیکه درگزارش کمیدرصورت -214 ماده
جه آن را به یدگى قرار داده و نتیون را مورد رسیسیاز نوبت تقاضاى کمخارج تا شود معرفى مى يبه تخلفات ادار یدگیا مرجع رسیه یقضائقوه
 4د.یون اعالم نمایسیکم

ل توجه اتهام یون موظف است خالصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دالیسیه، کمیقضائدر صورت ارجاع گزارش به قوه -تبصره
تهران طبق مقررات به صورت  يفریبه امور ک یدگیاز شعب دادگاه رس یکین گزارش در ید. ایه نمایمشخص شده است، ته یبه متهم و مستندات قانون
 5شود.یصادر م یمقتض يرد و حداکثر ظرف سه ماه رأیگیقرار م یدگیخارج از نوبت مورد رس

اسالمى موظف به فراهم نمودن هاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقالب دستگاه هیتفحص و کل ق ویمسئوالن دستگاه مورد تحق -215ماده 
باشند و درصورت عدم همکارى، مسئوالن دستگاه مى هیأتار گذاردن اطالعات و مدارك درخواستى یو دراخت هیأتاز یالت مورد نیامکانات و تسه

 ب قضائى قرار خواهند گرفت.یق و تفحص، مورد تعقیتحق هیأتت یگردند و با شکاربط متخلف و مجرم محسوب مىذى

 ها و شوراهاهیأتندگان ناظر در مجامع، ینما –مبحث دوم 
 ياجرا ین و چگونگیمذکور در قوان يها و شوراهاهیأتت و شرکت در جلسات مجامع، یعضو يندگان ناظر براینحوه انتخاب نما -216ماده 

 ر است:یآنها به شرح ز یف نظارتیوظا
ربط موظف است حداقل به تعداد دوبرابر مورد يون ذیسی، کمشوراي اسالمی مجلسا یو  یتخصص يهاونیسیانتخاب ناظران کم يبرا -1

 از اقدام کند.ید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نینما یط را به مجلس معرفیندگان داوطلب واجد شرایاز از نماین
                                                 

 26/9/1387 ی) اصالح7( ی) ال1( يها) و تبصره212ماده ( -1
 30/2/1391 ی) الحاق212) ماده (8تبصره ( -2

 30/2/1391 ی) اصالح213ماده ( -3

 30/2/1391و  26/9/1387 ی) اصالح214ماده ( -4
 30/2/1391 ی) الحاق214تبصره ماده ( -5
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ون یسین و به کمییتع یاستان يت در مجامع و شوراهاشرک يندگان همان استان براین نماینده منتخب خود را از بیندگان هر استان، نماینما -2
 شود. یانتخاب معرف يبرا مجلس شوراي اسالمید تا به ینمایربط اعالم ميذ

 باشد.یم 1سالرصورت عدم تعیین زمان در قانون، دو ربط است و ديندگان ناظر تابع قانون ذیت نمایمدت عضو -3
نده ناظر و یل جلسه به نمایک هفته قبل از تشکیحداقل  یهیدستور جلسه را به همراه گزارش توجربط مکلفند دعوتنامه و يذ يهادستگاه -4
 ند.یمجلس ارسال نمانظارتن معاونتیهمچن

نده یخود را درباره دستور جلسه به نما یهیل جلسه، گزارش توجیست و چهار ساعت قبل از تشکیمعاونت نظارت موظف است حداقل ب -5
 د.یناظر ارائه نما

 ربط است.يتابع قانون ذ يا شورا و از نظر حق رأی هیأتا ینده ناظر، عضو و تابع ضوابط مجمع ینما -6
خود درباره  یل جلسه، گزارش کتبیک هفته پس از تشکید و حداکثر ظرف یربط شرکت نمايه جلسات ذینده ناظر موظف است در کلینما -7

ربط و يون ذیسیگر نقطه نظرات خود را به کمین دیآن جلسه و همچن ینامه داخلنییت آیز رعاینمات متخذه و یموضوعات مطروحه در جلسه و تصم
به معاونت نظارت  يریگیپ يک هفته برایخود را ظرف  ینظارت یابیو ارز یها مکلفند گزارش ناظر را بررسونیسیکم يد. رؤسایمعاونت نظارت ارائه نما

 ند.یاعالم نما
مجلس، دستگاه مربوط، سیو نظرات خود را حسب مورد به رئ یون را بررسیسینده ناظر و کمیست گزارش نمامعاونت نظارت موظف ا -8

 د.ینده ناظر اعالم نمایربط و نمايون ذیسیوان محاسبات، کمید
 مجلس اعالم کند.سینده ناظر در جلسات را به رئیمعاونت نظارت موظف است عدم شرکت نما -9

ربط يون ذیسیس کمیص رئینده ناظر به تشخیگردد. نمایمحسوب م يت ادارین ماده مأموریدر جلسات موضوع انده ناظر یحضور نما -10
ن ید طبق ایاست نسبت به انتخاب فرد جدون مکلفیسیشود. کمیشناخته م یمستعف یرمتوالیا پنج جلسه غی یرموجه در سه جلسه متوالیبت غیبا غ
 2د.ینامه اقدام نمانییآ

   3 ت داشته باشد.یعضو یراستانیغ يا شورایأت یتواند حداکثر در دو مجمع، هیطور همزمان فقط معنوان ناظر بهنده بهیهر نما -11
در  مجلس شوراي اسالمی یاز اقدامات نظارت یماه هر سال گزارش بهشتیان اردیمجلس موظف است حداکثر تا پانظارتمعاونت -217ماده 

 4قرائت شود. ید در جلسه علنیارسال کند تا درصورت صالحد رئیسه هیأته و به یسال قبل را ته

 کشوروان محاسبات به اجراى بودجه ساالنه کلیدگى دینحوه رس -مبحث سوم
 

) قانون اساسى، نظارت مجلس شوراى اسالمى بر اجراى بودجه ساالنه 55) و پنجاه و پنجم (54براساس اصول پنجاه و چهارم ( -218ماده 
 باشد.باشد. سازمان و  اداره امور آن به موجب قانون خاص مىر نظر مجلس شوراى اسالمى مىیوان محاسبات کشور است که زیرعهده دکل کشور ب
 ر است:یموارد ز يوان محاسبات کشور موظف به اجرایس دیرئ -219ماده 

 د.یم نمایتسل مجلس شوراي اسالمیبه  یدگیرس يبراه و یماه سال بعد ته يان دیغ بودجه ساالنه کشور را حداکثر تا پایگزارش تفر -1
ور ماه سال بعد یان شهریوان را تا پایغ بودجه ساالنه دیور ماه هر سال و گزارش تفریان شهریوان محاسبات را تا پایشنهاد بودجه ساالنه دیپ -2

 د.یم نمایون برنامه و بودجه و محاسبات تسلیسیبه کم یدگیرس يه و برایته
 يهاهیأتندگان مجلس، یها، نماونیسیکم يمجلس، رؤساسیرئ يهاپاسخ درخواست مجلس شوراي اسالمی یف نظارتیوظا يدر اجرا -3
 یه و به صورت رسمیوان محاسبات کشور تهید در چهارچوب قانون دینمایافت میق و تفحص و معاونت نظارت را که به صورت مکتوب دریتحق
 د.یم نمایتسل

دهد. یح میتوض یساعت درباره آن در جلسه علن کیغ بودجه ساالنه کشور حداکثر به مدت یم گزارش تفریهنگام تقد وانیس دیرئ -1تبصره 
 يهاونیسیمرتبط با کم يهاو بخش یون اصلیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیغ بودجه را به کمیگزارش کامل تفر هیأت رئیسه

موظف  یون اصلیسیند. کمیم نمایتقد یون اصلیسیماه گزارش خود را به کمک ید تا حداکثر ظرف ینمایارجاع م یعون فریسیگر را به عنوان کمید
، یاجرائ يهاحات از دستگاهیو أخذ توض یفرع يهاونیسیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیخ تسلیاست حداکثر ظرف سه ماه از تار

رد و قرائت یگین گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار مید. ایم نمایتسل هیأت رئیسهه و به یخود را ته ینهائ یگزارش بررس
 شود.یم

                                                 
 15/06/1393مصوب  أتهایر هی، شوراها، مجامع و سایعال ياز شوراها یدر برخ یاسالم يندگان مجلس شورایت نمایغو عضوت و لیعضو) قانون 5طبق ماده ( -1

 رکرده است.ییسال به دوسال تغکین بند از یمدت مقرر در ا

 30/2/1391 ی) الحاق216ماده ( -2

 28/5/1397 ی) الحاق216) ماده (11بند ( -3
 30/2/1391 ی) الحاق217ماده ( -4
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جه آن را به اطالع یو نت یوان محاسبات را بررسیواصله از د يهاه گزارشیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است کلیسیکم -2تبصره 
 ندگان برساند.ینما

مجلس گزارش سیرئ يموارد تخلف را برا یقانون يریگین و پیبرخورد با متخلف یوان محاسبات موظف است چگونگیس دیرئ -3تبصره 
 1د.ینما

 ضاحیاست –چهارممبحث 

 رانیضاح وزیاست -ول ا
ضاح کنند. یرا است رانیوزهیأت ا یر ی) قانون اساسى، وز89نهم ( و توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتادندگان مجلس مىینما -220ماده 

 ندگان برسد.یضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایاست
م یتسل هیأت رئیسهم و به یتنظ ین شود و به صورت کتبیا موارد، معیح و با ذکر مورد ید موضوع به صورت صریضاح بایدر است -221ماده 

 گردد.
 کیون مکلف است حداکثر ظرف یسید. کمیربط ارجاع نمايذ یون تخصصیسیضاح را به کمیاستموظف است بالفاصله طرح  هیأت رئیسه

که حداقل  یمذکور درصورت مدت پس از  د.ینما یضاح را بررسیر مربوطه موارد استیوز یکنندگان و دعوت کتبضاحیبه است یرسانضمن اطالعهفته 
 یضاح در جلسه علنیشود و پس از طرح استیطرح م ین جلسه علنیضاح در اولیاستآن منصرف نشوند  حضاح از طریکنندگان استنفر از امضاء ده

در همان روز  هیأت رئیسه ر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شودیضاح ندارد و وزیدر مطرح شدن است يریندگان تأثینما يکاهش امضا
 2ع کند.یندگان توزین نمایارسال و همزمان چاپ و بضاح یران مورد استیا وزیر یوز يضاح را برایمتن است

 ند.یضاح را امضاء نمایاست یضاح در جلسه علنیتوانند تا قبل از طرح استیندگان میر نمایضاح، سایعالوه بر امضاءکنندگان است -1تبصره 
 3د.یع نمایضاح را چاپ و توزین استاین متقاضیضاح و نام آخریضاح، متن استیاست يموظف است در روز برگزار هیأت رئیسه -2تبصره 

ند و قانوناً وابسته به ینمات نهادهاى انقالبى باشد که از بودجه دولت استفاده مىیندگان مرتبط به حوزه فعالیضاح نمایچنانچه است -222ماده 
 او قرار گرفته است، خواهد بود.ت یبحث درحوزه مسئول رى که نهاد موردیا وزیجمهور سیضاح خطاب به رئیباشند، آن استه مىیقوه مجر

ن وقت ییحات الزم را بدهند، تعیدر مجلس حاضر شوند و توضضاح یطرح است ران موظفند ظرف ده روز پس ازیوزهیأت ا یر یوز -223ماده 
هیأت ا یر یور وزرد. حضیگمجلس در دستور هفتگى قرار مى هیأت رئیسهب یران و تصویوزهیأت ا یر یشنهاد وزیضاح در مهلت مقرر با پیاست
 ن وقت مقرر الزامى است.یران در ایوز

ضاح بپردازد، یران مورد استیا وزیر یتواند به دفاع از وزجمهور مىسیضاح کنندگان، رئیانات استیضاح، پس از بیدر جلسه است -224ماده 
ر پنج یا چند وزیجمهور سیضاح براى رئیوقت دفاع از است توانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثرز مىیضاح نیران مورد استیا وزیر ین وزیهمچن

 ر سه ساعت خواهد بود.یک وزیبراى  ساعت و
ندگان موافق قرار یا دو نفر از نمایک یار یوقت دفاع خود را در اخت ک ساعت ازیتوانند حداکثر ضاح مىیران مورد استیا وزیر یوز -1تبصره 

 دهند.
 رد.یطور متوالى صورت گد بهیا چند جلسه بایک یکنندگان و پاسخ آنها در ضاحیانات استیب -2تبصره 
ضاح مربوط یگرى را که به مورد استیحات خود، موضوعات دیل و توضیکنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دالضاحیاست -3تبصره 

 بحث قرار دهند. ست موردین
ضاح، حداکثر دو نفر از یران مورد استیوزهیأت جمهور از طرف سیا پاسخ رئیضاح و یران مورد استیا وزیر یپس از پاسخ وز -225ماده 

تواند جمهور مىسید. رئیلى بدهند، به شرطى که صحبت هرکدام از ربع ساعت تجاوز ننمایحات تکمیکننده حق دارند توضضاحیندگان استینما
 م ساعت مجدداً از خود دفاع کند.یتواند حداکثر نضاح هم مىیاست ر موردیران بپردازد و وزیوزهیأت ک ساعت به دفاع از یحداکثر 

 4گذارد.ران را به رأى مىیا وزیر یعدم اعتماد وزجلسه س یضاح، رئیپس از انجام است -226ماده 
س یکنند و رئمى انیکنندگان مطالب خود را بضاحیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیران مورد استیوزهیأت ا یر یدرصورتى که وز -227ماده 

 5کند.خذ رأى عدم اعتماد مىأاعالم جلسه 
 .تىیح سه فوریها و لوار داد مگر در موارد طرحییتوان دستور را تغوجه نمىچیهضاح در دستور مجلس است بهیهنگامى که است -228ماده 

                                                 
 30/2/1391 ی) الحاق219ماده ( -1
 28/5/1397و  8/3/1392، 30/2/1391 ی) اصالح221ماده ( -2

 30/2/1391 ی) اصالح221) ماده (2) و (1( يهاتبصره -3

 30/2/1391 ی) اصالح226ماده ( -4
 30/2/1391 یاصالح) 227ماده ( -5
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 جمهورسیت رئیضاح و عدم کفایاست -دوم 
ت قوه یریف مدیمقام اجراى وظا جمهور را درسیتوانند رئندگان مجلس مىینون اساسى نما) قا89براساس اصل هشتاد و نهم ( -229ماده 

 ندگان برسد.یسوم نماکیضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى ین استیضاح قرار دهند. ایه و اداره امور اجرائى کشور مورد استیمجر
د ین تقاضا بایشود. امجلس داده مىسیح و روشن و مستدل باشد، به رئیموارد صر د با ذکریجمهور که باسیضاح رئیتقاضاى است -230ماده 

ماه  کید ظرف یجمهور باسین صورت، رئیجمهور ارسال گردد. دراسیندگان براى رئین نمایع بین جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزیدر اول
 .حات کافى بدهدیدر مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توض

شود. مدت صحبت براى ساعت است که به تساوى و متناوباً انجام مى پنجضاح یاستن ین و مخالفیحداکثر وقت براى مذاکره موافق -231ماده 
 1باشد.د مىیساعت قابل تمد کیساعت خواهد بود که با رأى مجلس تا  میحداکثر ن ضاحیاست نین و مخالفیک از موافقیهر

تواند قسمتى از وقت خود را به جمهور مىسیباشد. رئساعت مى جمهور جمعاً پنجسیهاى رئخحات و پاسیتوضوقت براى  -232ماده 
 رد.یگن وقت اضافه بر فرصتى است که به موجب ماده قبل به آنان تعلق مىیندگان موافق واگذار کند. اینما

ت یندگان، به عدم کفایت دوسوم کل نمایجمهورى اکثرسیپاسخ رئندگان موافق و مخالف و یانات نمایدرصورتى که پس از ب -233ماده 
رى مخفى یگن رأىیرسد. ااطالع مقام رهبرى مى ) قانون اساسى به110کصد و دهم (ی) اصل 10جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند (سیرئ

 و با ورقه خواهد بود.
 يا اجرایقانون  يا استنکاف از اجرایت شؤونات و نقض یها، عدم رعاونیسیدام از کما هرکیندگان و ینفر از نما هرگاه حداقل ده -234ماده 

جهت  هیأت رئیسهق یند، موضوع بالفاصله از طریرمجموعه آنان را اعالم نمایز يهان دستگاهیا مسئولیر و یا وزیجمهور و سیناقص قانون توسط رئ
 گردد.یربط ارجاع ميون ذیسیبه کم یدگیرس

به  هیأت رئیسهق یح، گزارش خود را از طریو درصورت وارد بودن با اظهارنظر صر یدگیروز موضوع را رس ده مدت حداکثر ظرفون یسیکم
 دهد.یمجلس ارائه م
شود تا خارج از یصالح ارسال مير مراجع ذیه و سایقضائبه قوه یدگید گزارش باشد موضوع جهت رسییچنانچه نظر مجلس بر تأ -1تبصره 

 ند.ینما یدگیرس یفات دادرسیو بدون تشرنوبت 
ضاح درصورت یبه وارد بودن گزارش بدهد طرح است يرأران سه نوبت یک از وزیا هریجمهور سیکه مجلس در مورد رئ یدرصورت -2تبصره 

 2ت.در دستورکار مجلس قرار خواهد گرف ی) قانون اساس89ت مفاد اصل هشتاد و نهم(یرعا

 3یاسالم يجمهور و وزرا به مجلس شوراسیگزارش رئ -مبحث پنجم
 يل دولت و أخذ رأیشده در زمان تشکارائه يهاک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامهیجمهور و هر سیرئ -235ماده 

کند، گزارش عملکرد ین مییمجلس تع هیأت رئیسهف خود، که یمتناسب با حوزه وظا يعملکرد يو شاخصها ین باالدستیاعتماد وزرا، اسناد و قوان
 4 م کنند.یتقد یاسالم يبه مجلس شورا ياسهیو مقا یصورت کمنده خود را بهیسال گذشته و برنامه سال آ

رد و همزمان یگیندگان قرار میار نمایشود و در اختیگزارش مذکور پس از اعالم وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ م -236ماده 
 يهاربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهشيذ يهاونیسیا کمیون یسیبه کم یجهت بررس ینامه داخلنییآ) 141مجلس مطابق با ماده (س یتوسط رئ

ماه گزارش کیآن اقدام و ظرف مدت  يبندو جمع یها نسبت به بررسموظف است پس از وصول گزارش یون اصلیسیشود. کمیمجلس ارجاع م
 رد.یارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گ هیأت رئیسهرا به  ینهائ

ارائه  یون اصلیسیروز گزارش خود را به کمد ظرف مدت پانزده یمجلس با يها، معاونت نظارت و مرکز پژوهشیفرع يهاونیسیکم -تبصره
 5 کنند.

حات الزم توسط سخنگو به یر مربوط همراه با توضیا وزیجمهور سیون در مورد عملکرد رئیسی، گزارش هر کمیدرجلسه علن -237ماده 
دفاع از عملکرد خود  يجمهور براسیشود. سپس حسب مورد، رئیقه استماع میک به مدت ده دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یست دقیمدت ب

 6 قه فرصت صحبت دارند.یست دقیک از وزرا حداکثر بیقه و هر یدق یحداکثر س

                                                 
 30/2/1391 ی) اصالح231ماده ( -1

 26/9/1387 یآن الحاق يهاتبصره) و 234ماده ( -2
 5/4/1397 یمبحث پنجم الحاق -3

 5/4/1397 ی) الحاق235ماده ( -4

 5/4/1397 ی) و تبصره آن الحاق236ماده ( -5
 5/4/1397 ی) الحاق237ماده ( -6
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د. یآیعمل مبا ورقه به یصورت مخفبه يریگير مربوط رأیندگان از عملکرد وزیون، در مورد اقناع نمایسیپس از ارائه گزارش کم -238ماده 

در  ینامه داخلنییو قانون آ ی) قانون اساس89ت اصل هشتاد و نهم (یضاح با رعاید، طرح استید مجلس نرسییک از وزرا به تأیچنانچه عملکرد هر 
 1 رد.یگیر مجلس قرار مدستور کا

 ر مقرراتیسا -2مبحث ششم
، اقدام الزم را جهت اعمال مصوبات در ینامه داخلنیین مربوط به اصالح آیب قوانیمجلس موظف است پس از تصو هیأت رئیسه -239ماده 

ع یچاپ و توز ینامه داخلنییون آیسیکمبا کسب نظر و عمل آورد و اصالح شماره آنها به یالحاق يهان شماره مواد و تبصرهیینامه، تعنییمتن آ
 3د.ینما

) قانون 2االجراء و از شمول ماده (الزم یب نهائیبالفاصله پس از تصو یاسالم يمجلس شورا ینامه داخلنییمصوبات مربوط به آ -240ماده 
  4است. یمستثن یمدن

 گردد.یمجلس لغو م یداخلنامه نییخصوص آ گر درین و مقررات دیه قوانیکل -241ماده 
 

 

                                                 
 5/4/1397 ی) الحاق238ماده ( -1

 5/4/1397ر شماره مبحث ششم مصوب ییتغ -2

 5/4/1397و  8/3/1392، 30/2/1391 ی) اصالح239ماده ( -3
 28/5/1397 ی) الحاق240ماده ( -4

www.gh
av

an
in.

pa
rlir

an
.ir


