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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ نوبت 
عصر جهت استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به 

نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



 
 
 

 بسمه تعالی 
 

 13/10/1401مورخ لسه علنی مجلس شوراي اسالمی گزارش ج
 الف:

 دستور جلسات 
 ردیف 

 گزارشات 
 نتیجه بررسی 

 تصویب نشد  تصویب شد 

طرح اصالح قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش   1
  هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصیدانشجو در دوره

(  -  1ماده   (1تبصره  بند  ب3)  قانون  عدالت  )  رقراري 
دوره در  دانشجو  پذیرش  در  تحصیالت  آموزشی  هاي 

مصوب   تخصصی  و  و  1389/01/29تکمیلی  اصالحات  با 
 :الحاقات بعدي، به شرح زیر اصالح می شود

بند    -  1تبصره   این  کلیه مشموالن  تعهد أخذ شده براي 
(پزشکی، داروسازي   اي  در مقطع دکتراي عمومی حرفه 

دندانپزشکی)   بدون    برابر  1/5و  مصوب  تحصیلی  دوره 
منطقه ضریب  واعمال  رشته  اي  تخصصی  براي  هاي 

اعمال  1/7پزشکی   بدون  مصوب  تحصیلی  دوره  برابر 
جمله   از  مشموالن  سایر  براي  و  اي  منطقه  ضریب 

هاي تخصصی دندانپزشکی و فوق تخصصی پزشکی  رشته
دندانپزشکی   بدون   2و  مصوب  تحصیلی  دوره  برابر 

منطقه واگذاري  اعمال ضریب  یا  خرید  قابل  که  است  اي 
باشد نمی  غیر  از  به  کدام  هیچ  تعهدات  مدت  همچنین   .

قانون،   این  شدن  االجرا  الزم  از  پس  بند  این  مشموالن 
آن   شدن  االجرا  الزم  از  پیش  او  تعهدات  مدت  از  نباید 

 .بیشتر شود

این قانون آمده است که    4ماده    13همچنین در تبصره  
و   تأمین  به  مربوط  اعتبارات  محل  از  است  مکلف  دولت 

)  7) بند (ب) ماده (1وضوع جزء ( ارتقاء سالمت جامعه م
مصوب   ها  یارانه  هدفمندکردن  با  1388/10/15قانون 

کارانه   سقف  حذف  به  نسبت  بعدي،  الحاقات  و  اصالحات 
             .آنان اقدام نماید

 
  

 

  طرح اصالح برخی احکام قوانین مالیاتی 2

 ارجاع به کمیسیون -7ماده

   

 
 
 
 
 
 



 
 

 ب:

 سخنرانان جلسه   
 نام  ر شه ردیف 

1 -  
2   
3   
4   
5   

 

 

 امور مجلس 


