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

 

١ 
 

  دوم مجلس شورای ملی برخی از مھمترین مصوبات دوره بیست و

در حیات چھار . نخستین جلسه خود را تشکیل داد ١٣۴۶دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی در چھاردھم مھر ماه 

ً تا  ھای ه به مناسبت برگزاری جشنکه با فرمان محمدرضا شا ١٣۵٠شھریور ماه  ٩ساله این مجلس که مشخصا

یعنی به طور میانگین ھر قانون درکمتر از . قانون از تصویب مجلس گذشت ۵۵۶ساله شاھنشاھی انحالل یافت  ٢۵٠٠

 .از این رو برخی از مھمترین قوانین مصوب این دوره درپی می آید. سه روز به تصویب می رسید

  .١٣۴۶مرداد  ٢۴مصوب  تصویب موافقت نامه فرھنگی ایران و رومانی، -١

  .١٣۴۶آبان  ٢٩تشکیل وزارت اصالحات ارضی، مصوب  -٢

  .١٣۴۶بھمن  ١٩تصویب الیحه اساسنامه بانک ملی ایران، مصوب  -٣

  .١٣۴۶دی  ١٨الیحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، مصوب  -۴

  .١٣۴۶بھمن  ٣٠الیحه تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی، مصوب  -۵

  .١٣۴۶دی  ٢٧الیحه قانونی تشکیل شرکت ھای سھامی زراعی، مصوب  -۶

  .١٣۴٧اردیبھشت  ٣١الیحه تشکیل سازمان بازرسی شاھنشاھی، مصوب  -٧

  .١٣۴٧خرداد  ٢٣تصویب قانون عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه ھا، مصوب  -٨

  .١٣۴٧تیر  ٢٧لی شدن آن، مصوب تصویب الیحه آب و نحوه م -٩

  .١٣۴٧تیر  ٢٧تصویب موافقت نامه بین المللی غله، مصوب  -١٠

  .١٣۴٧آذر  ۴مصوب ] ١[تصویب قانون اجازه پرداخت حق السھم دولت ایران در برنامه غذایی جھانی،  -١١

  .١٣۴٧آذر  ٧تصویب قانون نوسازی و عمران شھری، مصوب  -١٢

آذر  ٢۶قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایت نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب  -١٣

١٣۴٧.  

  .١٣۴٧دی  ٣٠کل کشور، مصوب  ١٣۴١٧تصویب متمم بودجه سال  -١۴

  .١٣۴٧دی  ٨تصویب قانون تشکیل نیروی پایداری، مصوب  -١۵

  ،١٣۴٧اسفند  ١٣ش و صدور تریاک، مصوب قانون اجازه کشت محدود خشخا -١۶



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

 

٢ 
 

تصویب قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت به  -١٧

  .١٣۴٧اسفند  ١٣خصوص، مصوب 

  .١٣۴٨بھمن  ٩قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای، مصوب  -١٨

ت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماھواره ھای مصنوعی مخابراتی در تصویب قانون اصالح مشارک -١٩

  .١٣۴٧اسفند  ۴مجلسین، مصوب 

  


