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مجری طرح :دفتش داًطکذُ ادثیبت
عنوان طرح:

صًبى دس هجلس ،چبلص ّب ٍ دستبٍسدّب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثشسسی کبسًبهِ حضَس صًبى دس هجلس ضَسای اسالهی ٍ ًحَُ پیگیشی اٍلَیت ّب ٍ هطبلجبت جبهعِ صًبى تَسط ًوبیٌذگبى صى دس هجلس
ثشسسی ساّکبسّبی افضایص کبسایی ٍ کیفیت حضَس صًبى دس هجلس دّن
خالصه طرح :
افضایص حضَس ٍ هطبسکت دس عشصِ ّبی اجتوبعی سیبسی ٍ قشاس گشفتي دس سبختبس قبًًَگزاسی ،تصوین سبصی ٍ هسٍَلیت اجشایی اص
خَاستِ ّبی صًبى دس سشاسش جْبى ثَدُ است .دس فَسیِ ( 1997ثْوي « )1375حضَس ٍ هطبسکت سیبسیِ هسبٍی صًبى ٍ هشداى جْبى»
هَضَع کٌفشاًس اتحبدیِ ثیي الوجبلس دس دّلی ًَ ثَد کِ دس آى افضایص  25دسصذی حضَس صًبى دس هجلس ّبی قبًًَگزاسی طی 10
سبل هطشح ضذ .دس پٌجبُ ٍ ّطتویي کٌفشاًس هقبم صى ًیض کِ هبسس ( 2014اسفٌذ  )1392دس هقش اصلی سبصهبى هلل هتحذ دس
ًیَیَسک ثشگضاس ضذ ،افضٍى ثش تشسین ًقطِ جبیگبُ صى دس سیبست ،ثشاثشی جٌسیتی دس هطبسکت سیبسی ًیض هَسد تبکیذ قشاس گشفت .عالٍُ
ثش آى ،ثِ کبسگیشی اقذاهبت فَسی ٍ هَقتی ثِ عٌَاى یکی اص ساّجشدّبی هَثش دس افضایص ضوبس صًبى دس هجلس ّبی قبًًَگزاسی اص جولِ
دیگش دستَسکبسّبی آى ًطست ثَد .ثذٍى تشدیذ ،اص هیبى سفتي ًبثشاثشی ّبی جٌسیتی ٍ تٌگٌبّبی اجتوبعی فشٌّگی هی تَاًذ ثش
تَاًوٌذسبصی صًبى ثیبفضایذ .دس ایي هیبى ضشٍسی است تب دیذگبُ ّبی هشدسبالساًِ دس جْبى تعذیل ٍ هیذاى ثشای افضایص حضَس صًبى ثِ
ٍیژُ دس اهَس سیبسی هْیب ضَد .دس ایشاى ًیض ایي هْن هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است اهب هتبسفبًِ ثِ سغن ثسیبسیِ تَاًوٌذی ّبی صًبى ،آًبى
ٌَّص ثِ جبیگبُ ٍاقعی خَد دس عشصِ سیبست ًشسیذُ اًذ.
دّویي دٍسُ اص اًتخبثبت هجلس ضَسای اسالهیّ ،فتن اسفٌذهبُ ثب هطبسکت گستشدُ قطشّبی گًَبگَى جبهعِ ثشگضاس ضذ .ایي هطبسکت
گستشدُ دسثشداسًذُ ًکتِ ّبی قبثل تَجْی ثَد کِ آى سا اص دیگش دٍسُ ّب هتوبیض هی سبصد .ثب ضشٍع صهبى ثجت ًبم ًبهضدّبی ٍسٍد ثِ
هجلس ،ضبّذ ثجت سکَد تبصُ ای اص ضوبس صًبى داٍطلت ٍسٍد ثِ هجلس ضَسای اسالهی ثَدینّ .وچٌیي ،ضوبس هٌتخجبى صى دس دٍسُ دّن
ًسجت ثِ دٍسُ ّبی پیطیي افضایص یبفت.
آهبسّبی جْبًی اص هیبًگیي  23دسصذی حضَس صًبى دس هجلس ّبی قبًًَگزاسی دس جْبى حکبیت هی کٌٌذ ٍلی ایي هیضاى دس ایشاى ٌَّص
اص پٌج دسصذ فشاتش ًشفتِ است .ثش پبیِ آهبس «ثبًک جْبًی» دس سبل  2015اص هیضاى هطبسکت صًبى دس هجلس ّبی قبًًَگزاسی ،ایشاى اص
هجوَع  190کطَس جْبى دس جبیگبُ  134قشاس گشفتِ ثَد ٍ ثشصیل ٍ لجٌبى ًیض دس ٍضعیتی هطبثِ قشاس داضتٌذ .دس ضشایطی کِ صًبى ایشاى
دسصذ ثبالیی اص جوعیت ًخجِ کطَس سا تطکیل هی دٌّذ ،ایي ستجِ جبی دسًگ ٍ تبهل داسد .لزا ثِ ثْبًِ اًتخبثبت اخیش هجلس ضَسای
اسالهی ثش آى ضذین کِ ًگبّی ثِ پیطیٌِ کوی ٍ کیفی حضَس صًبى دس هجلس قبًًَگزاسی پس اص پیشٍصی اًقالة اسالهی داضتِ ثبضین ٍ
ثب ثشگضاسی هیضگشدی ثب حضَس دکتر الهه کوالیی (ًوبیٌذُ دٍسُ ضطن هجلس) ٍ عفت شریعتی (ًوبیٌذُ دٍسُ ّبی ّفتن ٍ ّطتن
هجلس) ایي هسئلِ سا هَسد کٌذ ٍ کبٍ قشاس دّین .الصم ثِ رکش است تالش ّب ثشای حضَس ًوبیٌذگبى صى فعلی هجلس اص جولِ سشکبس
خبًن اللِ افتخبسی ،فبطوِ آلیب ٍ  ...ثِ ًتیجِ ًشسیذُ است.
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