
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  سلجم هرود ٢۴ هصالخ

.....................................  

  :دوره اول

ھجري  ١٣٢٤شعبان  ١٧خورشیدي مطابق با  ١٢٨٥مھرماه  ١٣نخستین جلسة رسمي مجلس شوراي ملي در تاريخ 

نمايندگان اين دورة مجلس، به . شاه قاجار گشايش يافت با نطق افتتاحیه مظفرالدين) میالدي ١٩٠٦اكتبر  ١٧(قمري 

و شاھزادگان و تجار و مالكان و روحانیون و اصناف انتخاب  موجب مادة شش نظامنامة انتخابات از بین طبقة اشراف

به توشیح  ١٢٨٥دي ماه  ٨اصل بود در تاريخ  ٥١اين مجلس، قانون اساسي ايران را كه مشتمل بر . گرديدند

این . به امضای محمد علي شاه رساند ١٢٨٦مھرماه  ١٥شاه و پس از فوت وي متمم قانون اساسي را در  مظفرالدين

 .به توپ بسته شد) ١٣٢٦جمادي الثاني  ٢٣( ١٢٨٧تیرماه  ٢ر مجلس د

  :دوره دوم

خورشیدي مطابق با دوم  ١٢٨٨فروردين ماه  ٢٤روز فترت در تاريخ  ٢١ماه و  ٤دومین دورة قانونگذاري پس از يك سال و 

 .منحل شد ١٢٨٩ديماه  ٣و به دنبال اولتیماتوم دولت روس در . افتتاح شد ١٣٢٧ذيقعده 

  :سوم دوره

توسط احمد شاه قاجار  ١٣٣٣محرم  ١٧خورشیدي مطابق با  ١٢٩٣آذرماه  ١٤این دوره، پس از سه سال فترت در تاريخ 

 .دورة سوم مجلس شوراي ملي به علت شروع جنگ جھاني اول بیش از يك سال دوام نیافت. افتتاح گرديد

  :دورة چھارم

توسط  ١٣٣٩شوال  ١٥خورشیدي مطابق با  ١٣٠٠ت در اول تیرماه سال و ھفت ماه و ھشت روز فتر ٥این دوره پس از 

 .پایان یافت) ١٣٤١ذيقعده  ٧( ١٣٠٢خرداد  ٣٠احمدشاه قاجار گشايش يافت و در 

  :دورة پنجم

در این دوره بود . افتتاح شد ١٣٤٢رجب  ٥خورشیدي مطابق با  ١٣٠٢بھمن ماه  ٢٢پنجمین دورة قانونگذاري در تاريخ 

مجلس پنجم در . آذرماه ھمان سال سلطنت را به پھلوی داد ٢١اریه منحل شد و مجلس مؤسسان در که سلطنت قاج

 .خاتمه يافت ١٣٠٤بھمن  ٢٢تاريخ 

  :دوره ششم

توسط رضا شاه افتتاح و در تاريخ  ١٣٤٤ذيحجة  ٣٠خورشیدي مطابق  ١٣٠٥تیرماه  ١٩دورة ششم قانونگذاري در تاريخ  

 .جلسه تشكیل شد ٢٧٦در اين دوره مجموعًا . پايان يافت) ١٣٤٧ صفر ٢٦( ١٣٠٧مرداد ماه  ٢٢
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  :دوره ھفتم

ھـجري قمري افتتاح و در  ١٣٤٧الثاني  ربیع ٢١خورشیدي مطابق با  ١٣٠٧مھرماه  ١٤ھفتمین دورة قانونگذاري در تاريخ  

 .پايان يافت) ١٣٤٩جمادي االول  ٣٠) ١٣٠٩تاريخ اول آبان 

  :دورة ھشتم

دي  ٢٤افتتاح و در تاريخ ) ق. ھـ  ١٣٤٩رجب  ٢٣خورشیدي مطابق  ١٣٠٩آذرماه  ٢٤قانونگذاري در تاريخ ھشتمین دورة 

 .خاتمه يافت (١٣٥١رمضان  ١٧( ١٣١١ماه 

  :دورة نھم

طرح تأسیس . افتتاح شد ١٣٥١ذيقعده  ١٨خورشیدي برابر با  ١٣١١اسفندماه  ٢٤نھمین دورة قانونگذاري در تاريخ 

 .پايان يافت) ١٣٥٤محرم  ٧( ١٣١٤فروردين ماه  ٢١دورة نھم در تاريخ . در این دوره تصویب شد دانشگاه تھران

  :دوره دھم

ھجري قمري افتتاح  ١٣٥٤االول  ربیع ٤خورشیدي برابر با  ١٣١٤خرداد ماه  ١٥دھمین دورة قانونگذاري روز پنجشنبه 

 .يافت پايان) ١٣٥٦الثاني  ربیع ٣)ش  ١٣١٦خرداد ماه  ٢٢شد و در 

  :دوره يازدھم

 ٤( ١٣١٨شھريور ماه  ٢٧افتتاح و در تاريخ  ١٣٥٦رجب  ٥خورشیدي مطابق با  ١٣١٦شھريورماه  ٢٠يازدھمین دوره در  

 .پايان يافت) ١٣٥٨شعبان 

  :دوره دوازدھم

 ١٣٢٠آبان  ٩ر افتتاح شد و د ١٣٥٨رمضان  ٢١خورشیدي مطابق با  ١٣١٨آبان  ٣دوازدھمین دورة قانونگذاري در تاريخ  

در شھریور ھمین سال بود که ایران به اشغال نیروھای متفقین درآمد و رضا شاه از . خاتمه یافت) ١٣٦٠شوال  ٩(

 .سوی انگلیسی ھا وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد

  :دوره سیزدھم

توسط محمد رضا شاه  ١٣٦٠شوال  ٢٣خورشیدي مطابق  ١٣٢٠آبان ماه  ٢٢سیزدھمین دورة قانونگذاري در تاريخ  

 .پايان يافت) ١٣٦٢ذيقعده  ٢٤) ١٣٢٢پھلوي افتتاح و در تاريخ اول آذر 
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  :دوره چھاردھم

ھـجري قمري افتتاح  ١٣٦٣االول  خورشیدي مطابق با اول ربیع ١٣٢٢اسفند ماه  ٦چھاردھمین دورة قانونگذاري در تاريخ  

كرسي مجلس با ھم  ١٣٦كانديدا بر سر  ٨٠٠ی نخستین بار پس از تکراری بودن ادوار، تعداد در این مجلس برا. گرديد

 .خاتمه يافت) ١٣٦٥الثاني  ربیع ٧( ١٣٢٤اسفند  ٢١این دوره در . رقابت کردند

  :دوره پانزدھم

خورشیدي  ١٣٢٦تیرماه  ٢٥در تاريخ ) سال و چھار ماه و دو روز ٢(پانزدھمین دورة قانونگذاري پس از يك فترت طوالني  

 .به پايان رسید) ١٣٦٨شوال  ٢( ١٣٢٨مرداد ماه  ٦افتتاح و در تاريخ  ١٣٦٦شعبان  ٢٨مطابق با 

  :دورة شانزدھم

با نخستین دورة  ١٣٦٩الثاني  ربیع ٢١خورشیدي مطابق با  ١٣٢٨بھمن ماه  ٢٠شانزدھمین دورة قانونگذاري در تاريخ  

ھای این  تعدادی از کرسی. لوي پس از شش ماه و سیزده روز فترت افتتاح گرديدمجلس سنا توسط محمدرضا شاه پھ

مجلس در اختیار جبھه ملی قرار گرفت و مصدق و دوستانش مباحث مربوط به نفت را که در دوره پانزدھم مطرح شده 

ر مورد مسئله نفت مھرماه، مصدق رھبر اقلیت ملي مجلس، دولت را د ٢٠در تاريخ . بود در این دوره ادامه دادند

، پیشنھاد ملي شدن صنعت نفت ايران به مجلس داده شد و پس از تصويب ١٣٢٩در روز سوم اسفند . استیضاح كرد

اسفند به تصويب مجلس سنا رسید در ھمین دوره با تمايل نمايندگان مجلس، دكتر  ٢٩در  ١٣٢٩اسفند  ٢٤مجلس در 

جمادي االول  ٢٢) ١٣٣٠بھمن  ٢٩مجلس شانزدھم در . گرديد به نخست وزيري انتخاب ١٣٣٠مصدق در ارديبھشت 

 .خاتمه يافت) ١٣٧١

  :دوره ھفدھم

افتتاح شد در حالی  ١٣٧١شعبان  ٢خورشیدي مطابق با  ١٣٣١ارديبھشت ماه  ١٧ھفدھمین دورة قانونگذاري در تاريخ 

 ١٢گیری مصدق با مخالفان، مصدق در به دنبال در. كرسي آن داراي نماينده بود ٧٩كرسي نمايندگان فقط  ١٣٦که از 

طي رفراندومي دوره ھفدھم مجلس شوراي ملي منحل و شروع انتخابات دوره ھیجدھم موكول به اصالح  ١٣٣٢مرداد 

شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده مصدق را عزل و زاھدی را به نخست وزیری . قانون انتخابات کرد

 .دستور انحالل مجلسین را صادر كرد ١٣٣٢ان آب ٢٨شاه طی فرمانی در . گماشت

  :دوره ھجدھم

افتتاح شد و در تاريخ  ١٣٧٣رجب  ١٢خورشیدي مطابق با  ١٣٣٢اسفند ماه  ٢٧ھجدھمین دورة قانونگذاري در تاريخ  

 .پايان يافت) ھجري قمري ١٣٧٥رمضان  ٣( ١٣٣٥فروردين ماه  ٢٦
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  :دوره نوزدھم

در این دوره . افتتاح شد ١٣٧٥شوال  ٢٠خورشیدي مطابق با  ١٣٣٥خرداد ماه  ١٠تاريخ  نوزدھمین دورة قانونگذاري در

نفر افزایش پیدا  ٢٠٠تن به  ١٣٦بود که دوره اجالسیه مجلس از دو سال به چھار سال تغییر یافت و تعداد نمایندگان از 

 .به پايان رسید (١٣٧٩ذيحجة  ١٤( ١٣٣٩خرداد ماه  ١٩دوره مزبور پس از چھار سال در ، نوزدھم در تاريخ . کرد

  :دوره بیستم

 ٢پس از انتخاب نمایندگان به دلیل اعتراضھا انتخابات منحل شده و بار دیگر پس از برگزاری انتخابات مجلس بیستم در 

توسط ) ١٣٨٠ذیقعده  ١٣( ١٣٤٠اردیبھشت  ١٩این مجلس در . افتتاح گرديد ١٣٨٠رمضان  ٥مطابق با  ١٣٣٩اسفند 

 .مینی منحل شدعلی ا

  :دوره بیست و یکم

خورشیدي برگزار شد و مجلس بیست و يكم پس از دو سال و  ١٣٤٢انتخابات مجلس بیست و يكم در شھريور ماه  

در . افتتاح گرديد ١٣٨٣جمادي االول  ١٧خورشیدي برابر با  ١٣٤٢مھرماه  ١٤سه ماه و بیست و پنج روز فترت، در تاريخ 

 ٢٨از وقايع ديگر این دوره تشكیل مجلس مؤسسان سوم در . بار شش زن نیز جزو منتخبین بودنداین دوره برای اولین 

 .خاتمه يافت) ١٣٨٧جمادي الثاني  ٣٠( ١٣٤٦مھر  ١٣دوره بیست و يكم قانونگذاري در تاريخ . بود ١٣٤٦مرداد 

  :دوره بیست و دوم

ھجري قمري افتتاح  ١٣٨٧خورشیدي، برابر با اول رجب  ١٣٤٦مھرماه  ١٤بیست و دومین دورة قانونگذاري در روز جمعه  

 ١٣٤٩ارديبھشت ماه  ٢٤پذیرش قطعنامه شورای امنیت درباره بحرین و جدایی آن از ایران در روز پنجشنبه مورخ . گرديد

ره این دو. اي كه بنا به تقاضاي دولت تشكیل شده بود تصویب و جھت اجرا به دولت ابالغ شد العاده در جلسه فوق

ساله به موجب  ٢٥٠٠ھاي  به مناسبت برگزاري جشن) ١٣٩١رجب  ١٩( ١٣٥٠شھريور ماه  ٩قانونگذاري در تاريخ 

 .فرمان شاه منحل و در ھمان روز دوره بیست و سوم مجلس شوراي ملي به وسیله شاه گشايش يافت

  :دوره بیست و سوم

و . ھجري قمري افتتاح شد ١٣٩١رجب  ٩خورشیدي برابر با  ١٣٥٠شھريور ماه  ٩شنبه  مجلس بیست و سوم، روز سه 

 .خاتمه يافت) ١٣٩٥شعبان  ٣٠( ١٣٥٤شھريور ماه  ١٦در 

  :دوره بیست و چھارم

 ١٧مجلس شوراي ملي، يا انتخابات رستاخیزي، آخرين انتخابات دوران حكومت پھلوي بود که در تاريخ  ٢٤انتخابات دوره  

در اين دوره مجلس بخاطر فضاي انقالبي كه در كشور بوجود آمده بود . افتتاح شد ١٣٩٥ن رمضا ٢برابر با  ١٣٥٤شھريور 

سرانجام بدنبال . پنج نخست وزير در طي چھار سال روي كار آمدند كه ھیچ يك از آنھا موفق به ادامه کار نشدند
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ي، عمر مجلس بیست و چھارم نیز مبارزات قھرمانانه ملت ايران و استعفاي بسیاري از نمايندگان و سقوط رژيم سلطنت

 .به پايان رسید ١٣٥٧بھمن  ٢١در 

 

  


