
 

 قوانين معاونت
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 یک فوریتی

 
 

 ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونيکیطرح انتخاب نمایندگان در نهادها، هيأت
 یب نرسید(به تصو 1/4/1401طرح در تاریخ  این )دوفوریت

 

 

 
 

 های ارجاعیکمیسیون

 

 

 
 
 
 
 
 

  

  سوم سال  -یازدهم دوره

 1/4/1401چاپ تاریخ
 
 

 1097 شماره چاپ

 794 شماره ثبت

 نامه داخلی مجلسآیین اصلی:

 - فرعی:
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تعاليباسمه  

 
 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي
نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل نيانونی يميدی   35احتراماً طرح ذیل که به امضای 

 شود.می
 

 .....مقدمه 

 شود:طرح ذیل يمدی  می        

  

 -زهي اسماعیل حسین -جعفر قادري  -نگي محمدحسین فره -خعي مصطفي ن -فراهاني احمد امیرآبادي

 -غالمحسین کرمي  -یحیي ابراهیمي  -احسان ارکاني  -حسینعلي حاجي دلیگاني  -حسین حق وردي 

  -سید غني نظري خانقاه  -محمدحسین حسین زاده بحریني  -مجتبي توانگر  -محمد علیپور 

 -عبدالجالل ایري  -کمال حسین پور  -ابراهیمي داوراني محمدرضا پور -انور حبیب زاده بوکاني 

-بهروز محبي نجم -علي یزدي خواه  سید -جالل محمودزاده  -حسین امامي راد  -حسین میرزایي 

 -بانکي پورفرد امیرحسین  -مهدي طغیاني  -محمدرضا دشتي اردکاني  -مجتبي بخشي پور  -آبادي 

  –هفشجاني احمد راستینه -بدالکریم جمیري ع -اله متفکرآزاد روح –سارا فالحي 

 رسول فرخي میکال  -علیرضا عباسي  -محمدتقي نقدعلي  -مصطفي آقامیرسلیم سید
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  عنوان طرح:

 ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونيکیانتخاب نمایندگان در نهادها، هيأت
 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی الحاق نانون آیین (122)یک يبصره به بند یک ماده  - واحدهماده

 گردد:می

ها، مجامع و يواند انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأترئیسه مجلس شورای اسالمی میهیأت -يبصره 

 شوراها را با دستگاه الکترونیکی انجام دهد.
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالميهیأت

( نانون يدوین و ينمیح نوانین و 4لی مجلس شورای اسالمی و ماده )نامه داخاحتراماً، در اجرای نانون آیین

هاا  انتخاب نمایندگان در نهادهاا  هیأت نظر معاونت نوانین در مورد طرح 25/3/13۸۹ممررات کشور مصوب 

 .شودمی يمدی  مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکي

 معاون قوانین
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 رم قوانينمعاون محت

کيل نظر این اداره 25/3/13۸۹يدوین و ينمیح نوانین و ممررات کشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زیر يمدی  میبه

  سابقه تقدیم -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 13۰بر اساس ماده 

   گردیده است   نگردیده است طرح/الیحه جاری نبال يمدی   

 
 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجراي بند ) -۲

 طرح/الیحه يمدیمی ، از حیث ضوابط يدوین ایراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   1

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/الیحه، منطبق :   2

   نیست   است دالیل مندرج در ممدمه يوجیهی کافی و به دور از اجمال :   3

   نشده است   شده است يوضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به نید فوریت در ممدمه ارائه :   4

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   5

   : ماده واحده و ارائه آن در نالب   مواد متعدد   

   نیست ایراد مواجه : با   است   

سیاست های کلی نظام نانونگذاری مبنی بر رعایت اصول نانون نویسی و  ۹بند   ۶

 نانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوین نوانین در خصوص ضوابط يدوین

   

   

 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹ن و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ( قانون تدوی۴( ماده )۴در اجراي بند ) -۳

 طرح/الیحه يمدیمی ، از حیث ضوابط ماهوی ایراد اساسی ندارد 

   يعارض ندارد   مطابمت دارد طرح/الیحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :   1

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  3طرح/الیحه با اصل   2
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   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  15طرح/الیحه با اصل   3

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  52طرح/الیحه با اصل   4

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  53طرح/الیحه با اصل   5

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  ۶۰طرح/الیحه با اصل   ۶

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  ۷3الیحه با اصل طرح/  ۷

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  13۸طرح/الیحه با اصل   ۸

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  112طرح/الیحه با اصل   ۹

   دارد   ندارد نانون اساسی مغایرت :  15۸طرح/الیحه با اصل   1۰

   دارد   ندارد الیحه با سایر اصول نانون اساسی مغایرت : /طرح  11

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوین نوانین در خصوص ضوابط ماهوی 

   

 در خصوص سند چشم انداز و سیاست هاي کلي نظام

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسي 

 

  

    

   

 

 

 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ایين  25/3/13۸۹( نانون يدوین و ينميیح نيوانین و مميررات کشيور مصيوب 4(  ماده )3( و )1احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زیر يمدی  میاداره

 

 

 ( : 1د )در اجراي بن

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص نوانین مريبط و متعارض طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

 

 ( : ۳در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم نانونگذاری بر اساس طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

  

 شود.ضميمه تقدیم میكل به تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 كلنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانونی -ب
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