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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

�

بسم اهللا الرحمن الرحيم

نظام پيشنهاد دهي و پيشنهاد گيري در مجلس شوراي اسالمي

. ترين و بارزترين مركز تصميم گيري مشورتي كشور مي باشدمجلس شوراي اسالمي، قانوني

تصميمات مجلس شوراي اسالمي حتماً بايد با رأي گيري صورت گيرد و هر تصميم قانوني بدون رأي 

.تبار و غير قابل پذيرش مي باشدگيري فاقد اع

:البته رأي گيري و تعداد آراء مورد قبول انواع مختلفي دارد

حضور .1
3
2

. اعضاء براي رسميت جلسه

حاضران براي طرح ها و لوايح عادي و يك فوريتي و اغلب %) 50+1(رأي اكثريت مطلق .2

). آئين نامه داخلي5 و 4 و 3بندهاي (تصميمات بجز موارد مذكور در 

رأي اكثريت .3
3
2

 حاضرين براي تصويب طرح ها و لوايح دو فوريتي و سه فوريتي با حضور عضو 

شوراي محترم نگهبان، تصويب تشكيل جلسه غير علني مجلس، تصويب آئين نامه داخلي 

.مجلس و تفسير آن

 و كميسيون ها به جز انتخاب رئيس مجلس و رأي اكثريت نسبي براي انتخابات داخلي مجلس.4

. و در صورت تساوي با قرعه)  آئين نامه داخلي119ماده (اعضاء حقوق دان شوراي نگهبان 

رأي اكثريت .5
3
2

:  مجموع نمايندگان

تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي . 1-5

تصويب عدم كفايت رئيس جمهور. 2-5

ر كميسيون ها عليرغم وجود دستگاه هاي الكترونيكي بصورت شفاهي و با باال رأي گيري د.6

. مگر در موارد خاص كه رأي با ورقه مي باشد.  مي شودبردن دست انجام

در مورد رأي اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و نيز استيضاح وزيران و عدم كفايت رئيس جمهور .7

بات ناظرين و هيئت رئيسه مجلس و رأي به اعتبار نامه و انتخابات شعب و كميسيون ها و انتخا

.صورت مي گيرد) رأي مخفي با ورقه(نمايندگان و حقوقدانان شوراي نگهبان با رأي كتبي 

رأي به سه شكل موافق، مخالف و ممتنع مي باشد و شركت نكردن حاضرين در جلسه در رأي .8

. گيري، مخالفت تلقي مي شود
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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها
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. علني و مخفي صورت مي گيردرأي با ورقه به دو شكل.9

رأي گيري با قيام و قعود در صورت خرابي دستگاه الكترونيك.10

طرح ها و لوايح

اگر اين پيشنهاد از جانب . دو نوع پيشنهاد قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي گردد

اگر اين پيشنهاد اليحه نام دارد و . دولت و در فرم مخصوص با امضاي وزير مربوطه و رئيس جمهور باشد

پيشنهاد . ( نفر آن را امضاء كرده باشند15از جانب نمايندگان مجلس باشد طرح نام دارد كه حداقل بايد 

دريافت بوسيله رئيس مجلس و اعالم بوسيله رئيس يا يكي از منشيان در همان  . 130ماده ) گروهي

.جلسه صورت مي گيرد

كميسيون اصلي و كميسيون هاي ديگر فرعي معموالً يك (ارجاع به كميسيون هاي مربوط 

اين طرح ها در فرم . اين موضوع در روي صفحه اول طرح ارجاعي به كميسيون ها ذكر مي شود). هستند

هاي مخصوص ارائه شده و سپس چاپ مي شود و بين نمايندگان توزيع و نسخه اي از آن براي وزير يا 

. وزيران مربوط ارسال مي گردد

........)پيوست شماره :  (ك طرحنمونه اي از ي

موضوع عنوان  داليل لزوم تهيه و پيشنهاد موارد متناسب با اصل موضوع

كه طرح آنها ) اصلي و فرعي(امضاء كنندگان طرح هاي قانوني حق دارند در كميسيون مربوط 

 آنان اعالمكميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را كتباً به. مطرح است، براي اداي توضيح حاضر شوند

131ماده . مي نمايد

:شرايط استرداد طرح پيشنهادي

پس از اعالم وصول طرح قانوني، چنانچه جمعي از امضاء كنندگان تقاضاي كتبي استرداد آن را 

 نفر گردند در صورتي كه تقاضاي استرداد قبل 15بنمايد به طوري كه امضاء كنندگان باقي مانده كمتر از 

ر اول باشد، طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و در صورتي كه از تصويب طرح در شو

و صحبت يك نفر ) استرداد(در شور اول به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يك نفر از تقاضا كنندگان 

132ماده . مجلس، طرح قابل استرداد خواهد بود) مثبت(مخالف و يك نفر موافق، با رأي 

:ها در مجلسشرط طرح مجدد طرح 

اگر طرحي مورد تصويب مجلس يا كميسيون هاي موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 

 ديگر نمي توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با شش ماه تا بدون تغيير اساسيواقع نشد 

133ماده . تصويب مجلس نماينده و نفر) 50(تقاضاي كتبي پنجاه 
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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

�

:اليحه قانوني

: لوايح قانوني از طرف دولت به مجلس پيشنهاد مي شود و بايد داراي ويژگي هاي زير باشد

داراي موضوع و عنوان مشخص.1

داليل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه اليحه به وضوح.2

134داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان اليحه ماده .3

وزراي مسئول رسيده باشد و در صورت نداشتن وزير لوايح بايد به امضاء رئيس جمهور و وزير يا .4

.امضاء رئيس جمهور كفايت مي كند

نحوه ارائه اليحه به مجلس

) با امضاء رئيس جمهور و وزير يا وزراي مسئول(قانون اساسي ) 74(لوايح قانوني با رعايت اصل .1

.بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوطه و يا نماينده دولت تقديم گردد

. در موقع طرح نيز بايد وزير مربوطه يا يكي از وزراء به تناسب موضوع حاضر باشد.2

:كساني كه مي توانند از طرف دولت از لوايح تقديمي در صحن علني و كميسيون ها دفاع نمايند

 رئيس يا رابط - رئيس جمهور و وزراء و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-معاونان امور مجلس

جلس شوراي عالي استان ها كه رسماً به مجلس معرفي شده اند، مي توانند به جاي رئيس امور م

.جمهور و وزراء در جلسات مجلس و كميسيون ها براي توضيح و دفاع الزم حضور يابند

:استرداد لوايح

:استرداد لوايح با تصويب هيئت وزيران به شرح زير ممكن است

با درخواست كتبي . ب كليات در شور اول مجلس باشددر صورتي كه استرداد پيش از تصوي.1

.رئيس جمهور يا وزير مربوطه و ذكر داليل كه گزارش آن در صحن علني مجلس اعالم شود

پس از تصويب كليات اليحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهايي، وزير مربوطه يا نماينده .2

 صحبت يك نفر موافق و يك نفر امور مجلس دولت، با ذكر داليل در جلسه علني مجلس و

. دقيقه و تصويب مجلس10مخالف هر كدام به مدت 

:نحوه بررسي لوايح در مجلس

اعالم بوسيله رئيس و يا يكي از منشي ها.1

ارجاع به كميسيون هاي اصلي و فرعي.2

توزيع در بين نمايندگان.3

يك نسخه در اختيار مطبوعات.4
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و قياس سنجي پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها
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طرح هاي شوراي عالي استان ها

)با مشخصات هر طرح قانوني(در شوراي عالي استان ها تصويب طرح .1

تقديم به مجلس بصورت مستقيم يا بوسيله دولت.2

طي مراحل مانند اليحه در مجلس.3

نحوه طرح لوايح و طرح هاي معوق از مجالس گذشته براي آتي

.بوسيله اداره كل قوانين ليست آن تهيه و در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد.1

 نفر از نمايندگان25 رسيدگي به درخواست تشخيص لزوم.2

درخواست رسيدگي از طرف دولت.3

ارجاع به كميسيون هاي مربوطه.4

.در صورت درخواست استرداد دولت لوايح درخواستي مسترد مي شود.5

تعدد موضوع طرح ها و لوايح

.هر طرح و يا اليحه يك موضوع داشته باشد بعنوان ماده واحده پيشنهاد مي شود.1

ت داشتن بيش از يك موضوع بايد مواد و تبصره ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار در صور.2

.گيرد

انواع طرح ها و لوايح

سه فوريتيدو فوريتييك فوريتيعادي

مراحل بررسي و تصويب طرح ها و لوايح عادي

شور اول: الف

)در همان جلسه يا دو جلسه بعد(اعالم وصول طرح ها و لوايح عادي -

ارجاع به كميسيون هاي اصلي و فرعي و تعيين مواد مرتبط با هر كميسيون-

تكثير و قراردادن در اختيار نمايندگان-

بررسي در كميسيون ها

. روز ديگر قابل تمديد است10 روز بررسي طرح هاي ارجاعي تا 10ظرف -

گزارش بررسي به كميسيون اصلي بوسيله كميسيون هاي فرعي-

 روز با دعوت از نمايندگان پيشنهاد دهنده10صلي طي بررسي در كميسيون ا-
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تهيه و ارائه گزارش نهايي با نظر كميسيون هاي فرعي و متن پيشنهادهاي مطرح شده -

.نمايندگان كه در كميسيون تصويب نشده است

در صحن علني عالوه بر كميسيون اصلي كميسيون هاي فرعي نيز مي توانند گزارش را -

.ارائه نمايند

ثر زمان مجاز براي تهيه گزارش و يا تصويب و تغيير يا تكميل طرح و يا اليحه يك حداك-

.ماه است

.اين مدت با درخواست كميسيون و تصويب هيئت رئيسه مجلس قابل تمديد مي باشد-

حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه كميسيون مجاز است و دعوت بوسيله كميسيون -

.ورت گيردبايد حداقل بيست و چهار ساعت قبل ص

امكان اعتراض به نحوه ارجاع طرح و اليحه به كميسيون ها از طرف كميسيون ها وجود -

145ماده . دارد

.كميسيونها موظف به دعوت از وزراء و باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد-

شركت ساير نمايندگان در جلسات بررسي طرح يا اليحه در كمسيون مجاز است، حق -

.ظر دارند ولي حق رأي ندارنداظهارن

.در هنگام بررسي شور اول در جلسه علني ، مذاكرات در كليات انجام مي شود-

.رأي گيري در شور اول براي طرحها و لوايح عادي براي اصل طرح مي باشد-

درصورت تصويب كليات، جهت رسيدگي در شور دوم به كميسيون مربوطه ارجاع-

.مي شود

شور دوم: ب

ها و اول و دوم پيشنهادهاي اصالحي كتبي نمايندگان در مورد مواد و تبصرهبين شور -

.بندها به هيأت رئيسه كميسيون تحويل داده مي شود

حداقل بيست و چهار ساعت قبل از شروع شور دوم پيشنهادها چاپ و در اختيار همه -

.نمايندگان گذاشته مي شود

.پيشنهاد دهندگان به كميسيون دعوت مي شوند-

عضاي كميسيون مي توانند پيشنهادهاي خود را اگر چه به چاپ هم نرسيده باشد در ا-

.شور دوم مطرح نمايند

گزارش شور دوم هم با گزارش كميسيونهاي فرعي در يك جلد و پيشنهادهاي -

.نمايندگان در مجلد ديگر درج مي شود و براي هيأت رئيسه ارسال مي گردد
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گي مجلس قرار گرفته و در نوبت خود طرح گزارش كميسيون در دستور كار هفت-

.مي شود

فرم اعالم ثبت نام موافق و مخالف براي هر طرح و يا اليحه كه در دستور كار هفتگي -

قرار دارد در تابلو اعالنات نصب مي شود تا نمايندگان موافق و مخالف در ستونهاي 

.مربوطه ثبت نام نمايند

.مي شودگزارش بوسيله مخبر در صحن علني مطرح -

:پيشنهاد نمايندگان به ترتيب زير مطرح مي شود

پيشنهاد جايگزين متن اوليه در صورت حذف يا تغيير مواد يا تبصره و يا جزء و صحبت .1

يك موافق و يك مخالف هر كدام پنج دقيقه و دفاع مخبر و اعالم نظر نماينده دولت و 

سپس رأي گيري 

رصورت رأي مثبت و تصويب آن ، پيشنهادهاي اصالحي كه قبالً به كميسيون  د-

.داده شده قابل طرح و بحث و رأي گيري خواهد بود

بصورت ( پيشنهادهاي حذف به ترتيب حذف كامل و حذف قسمتهايي از هر ماده .2

)مكتوب قبل از ورود به بحث هر ماده

پيشنهادهاي چاپ شده كميسيونهاي فرعي .3

هاي اصالحي چاپ شده نمايندگان براساس تشخيص هيأت رئيسه پيشنهاد.4

اصل ماده .5

 اصالحاتي كه در ماده اي پيشنهاد مي گردد قبل از خود ماده در مورد آنها در -

.مجلس رأي گرفته مي شود

رفع ابهام.6

رأي گيري نسبت به خود ماده .7

و در نهايت هركدام از مواد با تبصره ها و جزءها.8

تصويب.9

اپ با اصالحات مصوبتجديد چ.10

ارسال براي شوراي محترم نگهبان.11

تأييد شوراي محترم نگهبان.12

 در صورت ايراد شوراي نگهبان -12َ

ارجاع به مجلس) 12َ ـ 1
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ارجاع به كميسيون اصلي) 12َ ـ 2

بررسي و تهيه پاسخ و ارسال براي هيأت رئيسه) 12َ ـ 3

و مخالف و رأي گيري طرح در صحن علني مجلس و صحبت موافق ) 12َ ـ 4

ارسال به شوراي محترم نگهبان         ارجاع اصرار بر موضع قبلي خود        ) 12َ ـ 5

از شوراي نگهبان به مجلس        اصرار مجلس بر موضع قبلي و ارسال به مجمع 

اعالم براي(تشخيص مصلحت نظام        تصويب يا رد          ارجاع به مجلس          

) ابالغ به دولت-آگاهي نمايندگان 

ارجاع به مجلس شوراي اسالمي.13

ابالغ به دولت .14

ابالغ به دستگاه اجرايي .15

تهيه آيين نامه اجرايي.16

:مراحل بررسي و تصويب طرحها و لوايح فوري 

         سه فوريتي      دو فوريتي يك فوريتي

يت و توزيع بين نمايندگانتكثير آن حداقل يك ساعت قبل از طرح فور-

.طرح در مجلس و توضيح پيشنهاد كننده يا يكي از پيشنهاددهندگان در مورد فوريت-

مخالفت و موافقت نسبت به فوريت-

يك فوريت با صحبت يك موافق و يك مخالف با رأي اكثريت مطلق حاضران-

حاضراندو و سه فوريت با صحبت دو مخالف و دو موافق و با رأي اكثريت دوسوم -

تعريف و ضرورت فوريت-

)فوريت اليحه و طرح: (تعريف فوريت

نياز فوري جامعه و اولويت طرح و يا اليحه مورد نظر نسبت به ساير موارد (يك فوريتي -

)مطروحه

)ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت(دو فوريتي -

) سريع با خسارت حتميحالت كامالً اضطراري و حياتي براي مقابله(سه فوريتي -

درخواست سلب فوريت

با تقاضاي دولت يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، قبل از ورود به شور در ماده واحده 

يا مواد طرح و يا اليحه مي توان از آن سلب فوريت به طور مطلق و يا سلب يك فوريت از دو فوريت و يا 

.سه فوريتي نموديك يا دو فوريت از طرح ها و لوايح 
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بررسي طرح هاي فوريتي

:يك فوريتي: الف

تصويب فوريت در صحن علني.1

)براي بررسي خارج از نوبت(ارجاع به كميسيون هاي اصلي و فرعي .2

)يك شوري است(بررسي در كميسيون .3

گزارش به هيئت رئيسه .4

درج در دستور كار هفتگي خارج از نوبت .5

)مانند شور دوم(ه ساير طرح ها طي مراحل بررسي در صحن علني مشاب.6

:دو فوريتي: ب

تصويب دو فوريت در صحن علني.1

)حداكثر ظرف شش ساعت(چاپ و توزيع بين نمايندگان .2

)حداكثر چهل و هشت ساعت بعد(درج در دستور كار مجلس .3

)حداكثر بيست و چهار ساعت(تسليم پيشنهادهاي نمايندگان به هيئت رئيسه .4

حداقل دو ساعت قبل از شروع ( نمايندگان در بين همه نمايندگان توزيع نسخه پيشنهادهاي.5

)مذاكرات

:سه فوريتي: ج

تصويب فوريت در صحن علني.1

)بالفاصله پس از تصويب(قرار گرفتن در دستور همان جلسه .2

مذاكره در كليات.3

پذيرش پيشنهادها.4

مذاكره نسبت به ماده واحده يا هر يك از مواد.5

رأي گيري.6

 قانون اساسي، چنانچه طرح يا اليحه اي با 95 و 94 آئين نامه داخلي مجلس و اصول 7اده برابر م: تذكر

.اعضاء شوراي نگهبان بايد در آن جلسه شركت نمايند. قيد دو يا سه فوريت در دستور مجلس قرار گيرد

روش هاي بررسي طرح ها و لوايح در مجلس

با رأي در صحن علني) در كميسيون ها و صحن علني(به روش معمولي : الف

)  قانون اساسي85برابر اصل (تفويض تصويب : ب

به كميسيون هاي خود براي تصويب آزمايشي بعضي قوانين دائمي: ب-1
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تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت : ب-2

)به كميسيون ها و يا دولت(

 قانون اساسي85برابر اصل نحوه رسيدگي به طرح ها و لوايح 

.پس از تصويب مجلس به كميسيون مربوطه ارسال مي گردد: الف

در كميسيون همان ترتيب رسيدگي و تصويب طرح ها و لوايح در مجلس خواهد بود، اما مناط : ب

.در تصويب، رأي حداقل دو سوم اعضاء كميسيون مي باشد

جراي آزمايشي آن رأي گيري در صحن مجلس پس از تصويب در كميسيون، براي تعيين مدت ا: ج

.بعمل مي آيد

.در مورد اساسنامه تفويضي به دولت، رسيدگي طبق آئين نامه داخلي هيئت وزيران مي باشد: د

)پيشنهادهاي مفتوح(مسكوت ماندن طرح و يا اليحه 

رح يا اليحه در صورتي كه حداقل بيست و پنج نفر از نمايندگان كتباً از مجلس تقاضا كنند كه ط

قانوني واصل شده به مجلس براي حداكثر شش ماه مسكوت بماند، پس از مذاكره و اظهار نظر مخالف و 

.موافق، رأي گيري مي شود

اخطار قانون اساسي و يا تذكر آئين نامه اي

هر يك از نمايندگان در حين مذاكرات مجلس، چنانچه تشخيص داد كه طرح ها و لوايح و ساير 

 مورد بحث در مجلس، منافي با قانون اساسي يا آئين نامه داخلي مجلس است، با اعالم بوسيله موضوعات

رئيس جلسه . دستگاه الكترونيك مذاكرات را قطع و مورد را با ذكر اصل و يا ماده مربوطه مطرح مي نمايد

را وارد دانست، اگر اخطار را وارد دانست، بدون بحث از مجلس نظر خواهي مي كند و چنانچه مجلس آن 

.رئيس جلسه نسبت به حذف و يا اصالح مورد يا ارجاع به كميسيون مربوطه اقدام خواهد كرد

ولي در مورد تذكر آئين نامه اي، تشخيص رئيس جلسه كفايت مي كند و چنانچه آن را وارد 

.بداند بايد ترتيب اثر بدهد

قانوني شدن تصميمات مجلس شوراي اسالمي

 و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي، كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي بايد به برابر اصل نود

شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از . شوراي نگهبان فرستاده شود

نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي 

.در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است. نظر به مجلس باز گرداندجديدت

 در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند،

.مي تواند از مجلس شوراي اسالمي حداكثر ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود
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وبه مجلس را تماماً و يا  بعضاً مغاير با موازين اسالم و يا قانون اساسي چنانچه شوراي نگهبان مص

تشخيص دهد و چنانچه مجلس پس از دو بار ارجاع، اصالحات مورد نظر شورا را اعمال ننمايد، مصوبه 

مزبور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي گردد تا با در نظر گرفتن مصلحت نظام، در مجمع 

.در صورت تصويب مجمع مصوبه مجلس قانوني خواهد بود. يري گرددبررسي و رأي گ

كارشناسان طرح ها و لوايح در مجلس

كميته هاي تخصصي در كميسيون ها.1

كميسيون هاي تخصصي.2

)بدون حق رأي(نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مرتبط .3

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي.4

ايندگيكليه نمايندگان مجلس بر اساس وظيفه نم.5

آفات كارشناسي طرح ها و لوايح در مجلس

. شكل نمي گيرد) تجربيات+ تحصيالت (كميسيون هاي تخصصي اغلب بر اساس تخصص افراد .1

بلكه بيشتر بصورت رايزني و ارتباطات سياسي است و به تبع آن نيز كميته هاي زير مجموعه 

.همين وضعيت را دارند

و كميسيون تلفيق نيز كه مسئوليت بررسي تخصصي كميسيون هاي مشترك، كميسيون ويژه .2

.بودجه و برنامه ها را بطور ويژه بر عهده دارد از مشكل فوق مستثني نيست

هيئت هاي تحقيق و تفحص نيز كه شبيه گروه هاي حل مسئله عمل مي كنند، هم از مشكل .3

.فوق برخوردارند

 و يا اقليتي تخصصي يا رايزن مصوبات بر اساس رأي اكثريتي است كه گاهي تحت تاثير فرد.4

. ماهر قرار مي گيرند

.در مصوبات اقناع مخالف شرط نيست بلكه اكثريت شرط است.5

تعداد افراد دفاع كننده از پيشنهاد و يا موافق، محدود بوده و گاهي امكان انتقال استدالالت .6

.نيست

زبان تخصصي مشترك نداشتن بين نمايندگان.7

تخصصتساوي رأي متخصص با غير م.8

نبود امكان اعتراض به مصوبات براي پيشنهاد دهنده.9

خطر غلبه البي گري سياسي بر تشخيص تخصصي.10
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عدم ارزيابي نمايندگان بر اساس ميزان مشاركت آنان در پيشنهاد دهي، بررسي و كارشناسي .11

ها و لوايحطرح

نبود يك نظام تشويق و پاداش دهي در ارائه پيشنهادها.12

محدودي از نمايندگان در فرايند بررسي و كارشناسي پيشنهادهامشاركت عده معدود و .13

عدم كنترل بر انجام وظايف نمايندگي.14

:راهكارها

وضع شروط مناسب عمومي و تخصصي براي كانديداتوري مجلس شوراي اسالمي.1

پر رنگ شدن نقش احزاب در تربيت و معرفي متخصصين متناسب براي كميسيون هاي .2

تخصصي مجلس

ب منتخبين پس از انتخاب و قبل از شروع بكار در مجلسآموزش مناس.3

نظام مند كردن شكل گيري كميسيون هاي تخصصي.4

آموزش مستمر ضمن خدمت بصورت ويژه مرتبط با تخصص هر كميسيون.5

پر رنگ كردن نقش كميسيون هاي تخصصي در تصميم گيريها و كارشناسي طرح ها و لوايح.6

يندگان در راستاي وظايف نمايندگي برابر قانون اساسي و استقرار نظام ارزشيابي عملكرد نما.7

آئين نامه داخلي و برنامه هاي تبليغاتي زمان انتخابات

فرهنگ سازي عمومي براي انتخابات متناسب.8

اصالح فرايند پيشنهادگيري و بررسي و كارشناسي و تصويب در مجلس شوراي اسالمي.9

راي اسالمياستقرار يك نظام پيشنهادات ويژه در مجلس شو.10

والسالم عليكم

احمد بزرگيان

نماينده مردم شريف سبزوار در مجلس 

شوراي اسالمي

و عضو كميسيون صنايع و معادن
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:پيوست ها

فرم ارائه طرح.1

يك نمونه از اليحه.2

فرم ارائه پيشنهاد در بودجه.3
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