بسمه تعالی
اساسنامه ( کمیته دانشجویی دانشجویان علوم آزمایشگاهی کشور )
مقدمه :
در راستای تحقق آرمان های بنیانگذار فرزانه انقالب شکوهمند جموری اسالمی ایران حضرت آیت اهلل امام خمینی (ره ) و مقام
معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای ( مدظله ) برای رشد و بالندگی قشر دانشجو و ارتقای سطح علمی این قشر علمی کشور  ،این
کمیته برای اولین بار به همت دانشجویان کل کشور و حمایت انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران تشکیل گردید تا
بتواند تمامی نیاز های این قشر دانشجوی کشور را در زمان تحصیل رفع نماید تا دانشجویان این رشته بتوانند در تمامی مقاطع تحصیلی
و شغلی خویش به تمامی هموطنان خویش در سرتاسر این کشور پهناور عرصه آزمایشگاه خدمت نمایند .
کلیات :
ماده  -1نام مجمع ((کمیته دانشجویی دانشجویان علوم آزمایشگاهی کشور)) می باشد که در ادامه اساسنامه به اختصار کمیته
دانشجویی نامیده می شود .
ماده  -2هیات موسس که به منظور پایه گذاری و راه اندازی کمیته دانشجویی تشکیل شده شامل افراد ذیل می باشد .
 -1جناب آقای سید سبحان عمرانی  -2جناب آقای حامد ذات بیلن  -3سرکارخانم هانیه کریمزاده  -4سرکارخانم آذین طاهری
-5جناب آقای سید مهدی طباطبایی  -6سرکار خانم سمانه محبی -7جناب آقای امیرحسین ابویی .
ماده -3کمیته دانشجویی دارای تابعیت ایرانی بوده و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران
می باشد.
ماده  -4کمیته دانشجو یی یک کمیته دانشجویی بوده و هیچ گونه فعالیت سیاسی نخواهد داشت و تنها در زمینه دانشجویی و ارتقای
سطح علمی دانشجویان و ارتقای رشته فعالیت خواهد کرد لذا هیچ کدام از اعضای کمیته دانشجویی حق ندارند با نام کمیته دانشجویی
فعالیت سیاسی کنند .در صورت مشاهده تمامی م وارد توسط اعضای هئیت امنا و هئیت موسس به مقامات قضایی ذیربط گزارش داده
خواهد شد و با فرد خاطی به شدت برخورد خواهد شد و تمامی موارد قضایی و حقوقی به خود شخص مربوط بوده و به هیچ یک از
مقامات مسئول مرتبط نخواهد بود .
ماده  -5مدت فعالیت کمیته دانشجویی از آغاز تاسیس به مدت نامحدود می باشد.
ماده  -6محل فعالیت کمیته دانشجویی در استان تهران بوده و دفتر مرکزی آن در شهر تهران خبابان فاطمی کوچه اردشیر دفتر
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مستقر می باشد.
ماده  -7کمیته دانشجویی  ،مستقل و غیر وابسته به گروهای سیاسی بوده .فاقد هر گونه فعالیت سیاسی و انتفاعی می باشد و فعالیت
آن صرفا در حوزه ارتقای علمی و ارتقای رشته علوم آزمایشگاهی (( با در نظر گرفتن منافع عمومی)) می باشد.
تبصره  – 1در صورت گسترش فعالیت کمیته دانشجویی  ،ایجاد دفاتر نمایندگی در سایر نقاط استان و با رعایت قوانین  ،بالمانع می
باشد .
تبصره -2ایجاد دفتر نمایندگی عندالزوم در سایر نقاط کشور و خارج از کشور با رعایت قوانین بالمانع است.
تبصره  -3ایجاد نمایندگی با موافقت هییت امنا در استان های فارس و اصفهان و اهواز مصوب گردید.
تبصره  -4هماهنگی و تشریک مساعی با مجامع علمی مشابه داخلی و خارج از کشور و همچنین انجمن های مرتبط با علوم آزمایشگاهی
بالمانع است
اهداف :
ماده  -8هدف از تشکیل کمیته دانشجویی  ،قانونمند نمودن  ،ساماندهی  ،تقویت و توسعه فعالیتهای بهداشتی  ،درمانی  ،آموزشی ،
پژوهشی  ،فرهنگی و حمایتی مرتبط با ارتقای سطح علمی و ارتقای رشته به شرح ذیل می باشد :
 )8-1انجام فعالیتهای کارشناسی جهت نیازسنجی و تعیین اولویت های بخش ارتقای سطح علمی و ارتقای رشته علوم آزمایشگاهی
با هماهنگی و بهره گیری از نظریات کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و دیگر سازمان ها و انجمن های دست اندرکار دکترای علوم

آزمایشگاهی تشخیص طبی و ارایه ساال نه به هییت امنا و اطالع رسانی از طریق انتشار نشریه  ،کتاب  ،فیلم  ،سایت فضای مجازی و
سایر موارد مقتضی.
 )8-2تالش و تبلیغ در جهت جذب و هدایت قشر دانشجو و دریافت کمک های سایر ارگان ها و دستگاه ها و سایر درآمدها جهت رفع
نیازهای موجود .
 )8-3ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه کمیته دانشجویی
 )8-4شناسائی  ،تقدیر و حمایت همه جانبه از اعضای فعال کمیته دانشجویی
 )8-5ارایه پیشنهادات به مراجع قانونی جهت توسعه و تسهیل رفع موانع انجام امور کمیته دانشجویی در حوزه ارتقای سطح علمی و
ارتقای رشته و پیگیری رفع مشکالت کمیته دانشجویی در دستگاههای دولتی ،مجلس ،سایر قوا و غیره در چارچوب قوانین و مقررات
جاری کشور
 )8-6استفاده از تجربیات و رهنمودها و هر گونه تشریک مساعی مقامات استانی و کشوری بالمانع است .
عضویت :
ماده  -9عضویت کلیه اشخاص دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناس ارشد ودکترا با توجه اقدامات کمیته دانشجویی و توسط هیات
موسس که دارای شرایط زیر باشند ،در کمیته دانشجویی بالمانع می باشد.
 )9-1اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسالمی ایران
 )9-2قبول شرایط اساسنامه
 )9-3عدم سوءپیشینه کیفری
ماده  -10خروج اعضا از کمیته دانشجویی اختیاری بوده و در صورت تقاضای عضویت مجدد  ،می بایست مراحل عضوگیری را "مجددا"
به انجام رسانند.
تبصره  -1عدم حضور غیر موجه در  3جلسه متوالی مجمع عمومی نمایندگان به معنای انصراف تلقی می گردد.
ماده -11به دلیل گستردگی کمیته دانشجویی در سراسر جمهوری اسالمی ایران ،تمامی فعالیت های دانشجویان هر استان به نمایندگان
آن استان مرتبط خواهد بود و مقام مسئول در هر استان  ،نمایندگان آن استان خواهند بود و رئیس هئیت مدیره و اعضای هئیت موسس
در امور جاری آن استان دخیل نبوده و هیچ گونه مسئولیتی بر عهده هئیت موسس و ریاست هئیت مدیره نخواهد بود.
ماده -12اخراج اعضای هئیت رئیسه  ،هیات مدیره  ،هئیت امنا و هریک از نمایندگان استان های کشور از کمیته دانشجویی در صورت
انجام هرگونه تخلف مالی  ،فعالیت سیاسی با سوء استفاده از نام کمیته دانشجویی و یا اشاعه اخبار و اسناد کمیته دانشجویی به خارج
از کمیته  ،به تشخیص هییت مدیره و کمتر از  24ساعت از زمان اطالع منوط به پیشنهاد و تصویب یک سوم از اعضای هیات امنا باید
انجام شود و فرد خاطی تحویل مقامامت قضایی ذیربط داده شود که در این موارد دبیر کمیته دانشجویی مستقیما می تواند اقدام کند.
تشکیالت و شرح وظایف :
ماده  -13تشکیالت کمیته دانشجویی شامل  -1 :هیات موسس  -2هیات رئیسه (مدیره)  -3هیات امنا  -4مجمع عمومی نمایندگان
استان ها می باشد.
هیات موسس :
ماده -14هیات موسس به شرح ذکر شده در ماده  2متشکل از  7نفر افراد دارای حسن سابقه و آشنا به مسائل دانشجویی و علمی
بهداشت و درمان و احیای مقطع دکترای حرفه ای و مسئول راه اندازی کامل کمیته دانشجویی می باشد .
ماده -15پس از راه اندازی کامل کمیته دانشجویی و تشکیل هیات امنا ،فعالیت هیات موسس در مرحله اول به اتمام می رسد و فعالیت
ایشان در قالب اعضای ثابت هیات امنا ادامه می یابد .
تبصره  -1در صورت فوت  ،استعفا یا سلب شرایط عضویت هر یک از اعضای ثابت هیات امنا  ،جایگزین وی با تایید اکثریت نسبی سایر
اعضای ثابت تعیین می گردد.
ماده  -16جلسات هیات موسس با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آراء نافذ خواهد بود.

ماده -17وظایف هیات موسس :
 )17-1مصوبات هیات موسس به امضای اعضا رسیده  ،ثبت و در محلی امن نگهداری می گردد .و در جلسه هیات مدیره و هیات امنا
مطرح و به انتخاب گذاشته می شود.
 )17-2عدم حضور هر یک از اعضای هیات موسس ،بدون اطالع یا دلیل موجه در سه جلسه متوالی  ،به منزله انصراف وی تلقی و
عضو علی البدل  ،جایگزین وی می شود .
 )17-3غیر موجه بودن غیبت با نظرهیات موسس و پس از اخذ دفاعیات عضو غایب مشخص می شود .
 )17-4اجرای مصوبات هیات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی کمیته دانشجویی
 )17-5تنظیم آیین نامه ها و پیشنهاد ایجاد کمیته ها و شوراها و ارایه به هیات امنا جهت تصویب
تبصره :هیات موسس می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید .
مجمع عمومی نمایندگان استان ها :
ماده –18نحوه انتخاب و نمایندگان استان ها بر اساس آیین نامه های مصوب و تحت نظارت هیات امنا و هیات موسس کمیته دانشجویی
خواهد بود .
تبصره :نمایندگان استانی حق هیچ گونه فعالیت سیاسی و مالی با نام کمیته دانشجویی ندارد و در صورت انجام چنین فعالیتی تمام
مسئولیت آن بر عهده همان نماینده بوده و هیئت امنا  ،هیئت موسس و دبیر کمیته دانشجویی هیچ گونه مسئولیتی اعم از حقوقی و
کیفری ندارد.
ماده  -19مجمع عمومی شامل کلیه اعضا بوده و ساالنه یک بار به دعوت دبیر کمیته دانشجویی تشکیل جلسه می دهد.
ماده  -20مجمع عمومی ساالنه عادی با حضور نصف  +یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آراء نافذ خواهد بود 0
تبصره  -1در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عــادی  ،پس از گذشت  2ساعت از شروع جلسه مشروط به حضور یک
سوم اعضا  ،جلسه رسمیت می یابد و مصوبات آن نافذ خواهد بود .
تبصره  -2در صورت عدم تحقق تبصره  ، 1مجمع عمومی عادی با دعوت مجدد دبیر کمیته دانشجویی حداکثر یک ماه بعد و با حضور
هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ میباشد.
ماده  -21مجمع عمومی فوق العاده با درخواست هیات امنا  ،یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و با ذکر علت  ،تشکیل و با دو سوم
اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضرین نافذ خواهد بود0
تبصره  :در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  ،بعلت به حد نصاب نرسیدن ،یک ماه بعد  ،مجمع فوق العاده با همان شرایط
ماده  17تشکیل خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد  ،موضوع در اولین مجمع عمومی عادی  ،قابل طرح ولی تصویب
آن با اکثریت نسبی آراء نافذ خواهد بود.
ماده  -22وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل می باشد :
 )22-1انتخاب هیات امنا
 )22-2استماع گزارش ساالنه مجمع
 )22-3انتخابات اعضای هیات امنا مطابق بند .21-2
 )22-4تایید یا رد تغییر مفاد اساسنامه پیشنهاد شده توسط هیات امنا .
 )22-5تصمیم گیری درخصوص فعالیت ها و وظایف نمایندگان.
 )22-6پیشنهادات و انتقادات در خصوص جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
هیات امنا :
ماده  -23هیات امنا به نمایندگی از مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در کلیه امور و در چارچوب اساسنامه بوده و آئین
نامه ها و دستورات را تصویب و ابالغ می نماید.

ماده  -24هیات امنا شامل  19نفر است (  12نفر از مجمع عمومی دانشجویان (ادواری)  7 +نفر از اعضای هیات موسس (ثابت) )
 )24-1اعضای ثابت شامل اعضای هیات موسس یا جانشینان آنان می باشند .
 )24-2اعضای ادواری هیات امنا شامل 12نفر که از نمایندگان استان ها می باشند که با شرایط زیر توسط مجمع عمومی جهت
دوره یک ساله انتخاب می گردند .
 )24-3نمایندگان استان ها هر کدام  1نفر و اعضای ثابت هیات امنا نیز حداقل  16نفر کاندیدا جهت انتخابات  ،حداکثر تا  2هفته
قبل از برگزاری مجمع عمومی به کمیته دانشجویی معرفی می نمایند .
 )24-4اعضای علی البدل شامل  2نفر از لیست مجمع عمومی می باشند .
 )24-5در صورت انصراف ،عدم حضور ،فوت یا بیماری صعب العالج هر یک از اعضای ادواری  ،عضو علی البدل جایگزین می گردد
و تعداد اعضای هیات امنا در همه حال  19 ،نفر خواهد بود.
ماده  -25جلسات عادی هیات امنا  ،حداقل سه ماه یکبار به دعوت دبیر کمیته دانشجویی تشکیل و با حضور حداقل  11نفر از اعضا
رسمیت یافته و مصوبات آن با رای نصف بعالوه یک حاضرین  ،نافذ خواهد بود .
تبصره  :جلسه فوق العاده هیا ت امنا در صورت درخواست دبیر کمیته دانشجویی و یا سه نفر از اعضای هیات امنا با ذکر دالیل تشکیل
خواهد شد.
ماده  -26هیات امنا در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب دبیر  ،نایب دبیر  ،منشی و تیم روابط عمومی( 3الی  4نفر) از بین اعضای
خود به مدت یکسال می باشد .
ماده -27اداره جلسات هیات امنا به عهده دبیر یا نایب دبیر می باشد .
ماده  -28وظایف هیات امنا شامل موارد زیر می باشد :
 )28-1برنامه ریزی فعالیتهای کمیته دانشجویی براساس مصالح کلی کمیته دانشجویی و در چارچوب مفاد اساسنامه .
 )28-2بحث و بررسی پیشنهادات دبیر  ،هیات مدیره یا اعضای هیات امنا و نهایتا" تصویب و ابالغ آن به هیات مدیره جهت اجرا.
 )28-3تفسیر اساسنامه و همچنین بررسی پیشنهادات مربوط به تغییر و اصالح مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
 )28-4انتخاب هیات مدیره هئیت امنا ،از بین اعضای هیات امنا برای مدت یک سال .
 )28-5انتخاب دبیر برای مدت یکسال از بین اعضای ثابت.
 )28-6انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل به مدت  1سال .
هیات مدیره:
ماده  -29هیات مدیره شامل  7نفر است4 :نفر از مجمع عمومی دانشجویان عضو در هیات امنا ( که با رای هیات امنا) 3 +نفر از هیات
موسس (که با رای هیات امنا انتخاب می شوند).
ماده  -30وظایف هیات مدیره :
 )30-1جلسات هیات مدیره با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آراء نافذ خواهد بود.
 )30-2مصوبات هیات مدیره به امضای اعضا رسیده  ،ثبت و در محلی امن نگهداری می گردد .و در جلسه هیات مدیره و هیات امنا
مطرح و به انتخاب گذاشته می شود.
 )30-3عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره ،بدون اطالع یا دلیل موجه در سه جلسه متوالی  ،به منزله انصراف وی تلقی و عضو
علی البدل  ،جایگزین وی می شود .
 )30-4غیر موجه بودن غیبت با نظرهیات مدیره و پس از اخذ دفاعیات عضو غایب مشخص می شود .
 )30-5اجرای مصوبات هیات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی کمیته دانشجویی
 )30-6تنظیم آیین نامه ها و پیشنهاد ایجاد کمیته ها و شوراها و ارایه به هیات امنا جهت تصویب
 )30-7بررسی پیشنهادات و برنامه های دبیر کمیته و تصویب آن

 )30-8برنامه ریزی برای نحوه برگزاری و تقسیم وظایف جهت هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم
آزمایشگاهی
 )30-9تایید صالحیت اعضای کادر اجرایی جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
 )30-10انتخاب منشی جهت استماع گزارش هیات مدیره  ،هئیت امنا و بازرسان به هیات موسس جهت بررسی و رسیدگی به امور
 )30-11انتخاب مسئول روابط عمومی
ماده  -31در کلیه جلسات منشی می بایست  ،صورت جلسه تنظیم و توسط کلیه اعضا امضا و ثبت گردد.
ماده  -32اجزای حکومتی در تاسیس و اداره مجمع کمیته دانشجویی هیچ گونه دخالتی نداشته ومی توانند به عنوان مشاور به صورت
افتخاری همکاری نمایند  ،کمیته دانشجویی به استفاده از کمکها و توانمندی های آنها می باشد.
ماده  -33دعوت از مسئولین و کارشناسان و روسای انجمن ها و سایر کمیته های دانشجویی مرتبط جهت شرکت در جلسات هیات امنا
بدون حق رای بالمانع می باشد.
دبیر کمیته :
ماده  - 34دبیر کمیته تحت نظارت هیات موسس  ،باالترین مقام اجرایی کمیته دانشجویی بوده و عالوه بر اختیارات استخدامی و
اخراجی کارکنان و تعیین حقوق  ،مزایا و ترفیع آنان با هماهنگی هیات موسس اختیار انجام امور اجرایی و اداری کمیته در حدود
اساسنامه و مصوبات هیات موسس  ،هیات امنا و مقررات جاری در حدود بودجه های مصوب را دارد .
ماده  -35دبیر کمیته دانشجویی همان دبیر اجرایی جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی خواهد بود.
ماده  -36وظایف دبیر کمیته :
 )36-1دبیر می بایست نایب دبیر و معاونین خود را به اقتضای نیاز انتخاب و به هیات امنا معرفی نماید.
 )36-2معرفی اعضای کادر اجرایی جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی به هیات مدیره
 )36-3پس از اعالم ظرفیت کادر اجرایی جشنواره از سوی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی دبیر کمیته موظف است از بین نماینده
های دانشگاه ها و بسته به تشخیص دبیر از اعضای مجرب کمیته حتی اگر فارغ التحصیل شده باشند انتخاب نماید.
تبصره :در صورت عدم تمایل دبیر کمیته برای دبیر اجرایی جشنواره فرد دیگری ،با رای هیات مدیره انتخاب خواهد شد.
روابط عمومی کمیته:
ماده  -37مسئول بازتاب و ابالغ اخبار مرتبط با رشته در فضای مجازی و آگاه سازی دانشجویان از مزایای ویژه عضویت در کمیته
دانشجویی
ماده  -38تیم روابط عمومی شامل  3الی  4نفر است.
بازرسان :
ماده  -39مسئول بازرسی تمامی امور مربوط به کمیته دانشجویان علوم آزمایشگاهی می باشند.
منابع و امور مالی :
ماده -40ابتدای هر سال مالی  ،اول فروردین ماه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود .
تبصره  -1ابتدای اولین سال مالی  ،زمان شروع به کار کمیته دانشجویی می باشد .
تبصره  -2تمامی منابع کمیته دانشجویی از محل ثبت نام تامین شده و تمامی درآمد با صالحدید هیات امنا صرف سایت ،تبلیغات،
برگزاری جشنواره و پیشبرد اهداف کمیته دانشجویی خواهد شد .
ماده -41اسناد مالی و پرداخت های کمیته با امضای توام دبیر کمیته و ارائه اسناد به خزانه دار همراه با مهر کمیته دانشجویی معتبر
خواهد بود  .در غیاب دبیر  ،قایم مقام و منشی حق امضاء خواهند داشت.
ماده -42حساب کمیته دانشجویی به نام سه نفر از اعضا هیئت موسس ( سید مهدی طباطبایی ،هانیه کریمزاده ،سمانه محبی ) می
باشد تا بتواند در مواقع ضرورت سریعا اقدامات الزم را مبذول نماید.

ماده  -43سیم کارت اختصاص داده شده به تمامی حساب های کاربری مجازی به شماره  09162320141به نام خانم هانیه کریمزاده
می باشد و مسئولیت نگهداری از آن وظیفه تیم روابط عمومی کمیته دانشجویی می باشد.
ماده -44افراد صاحب حساب مشترک مسئول اند و باید تمامی دریافت ها و برداشت ها را با اسناد و مهر و امضای دبیر کمیته
دانشجویی را در جلسات ساالنه ارائه نمایند.
ماده -45منابع مالی کمیته دانشجویی شامل موارد زیر می باشد :
 )45-1از محل ثبت نام های دانشجویان می باشد .
 )45-2کمک های دولت و انجمن  ،و وام های دریافتی از صندوقهای قرض الحسنه ،بانک ها ،سازمان ها و اشخاص ،درآمد حاصل
از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا  ،مراکز مرتبط که میزان و چگونگی آن توسط هیات موسس و هیات مدیره تعیین می
گردد .
 )45-3اختصاص درصدی از منابع و کمکهای جذب شده جهت نیازها ،به امور جاری کمیته دانشجویی
 )45-4سود ناشی از سرمایه گذاری ها و فعالیتهای اقتصادی و یا درمانی مورد تایید هیات موسس
ماده -46کمیته دانشجویی در بانکها و موسسات مورد تایید افتتاح حساب نموده و کلیه دریافتها و پرداخت ها از طریق این حسابها
صورت می گیرد.
تسویه و انحالل :
ماده  -47کمیته دانشجویی تنها با پیشنهاد و تصویب دو سوم از اعضای هیات موسس و تایید هیات امنا فوق العاده منحل می گردد .
ماده -48در صورت انحالل کمیته دانشجویی  ،هیات موسس بایستی تیمی جهت کارگروه مالی فوق العاده می باشد  ،تشکیل دهد تا
تمامی موارد مالی صفر شود و به بانک و یا موسسات دولتی بدهکار نباشد .
ماده -49هیات تسویه به محض تشکیل ،کلیه وجوه  ،اموال منقول و غیر منقول را تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهی
های کمیته دانشجویی  ،طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود.
تبصره :پرداخت بدهی به اعضای رسمی کمیته دانشجویی  ،بعد از تسویه حساب کامل با افراد و سازمان های خارج از کمیته دانشجویی
خواهد بود.
ماده -50این اساسنامه شامل  50ماده و  12تبصره می باشد.

