بسمه تعالی
اطالعیه پیش ثبت نام سراهای (خوابگاه) دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان برای سال تحصیلی 99-99
ویژه دانشجویان روزانه ورودی سالهای 99 - 99- 99
به اطالع میرساند دانشجویان بایستی درخواست خود را از طریق سامانه سدف ( سیستم جامع آموزش  -امور دانشجویی -

درخواست سرا) در تاریخ و زمان ذکر شده در پایان این اطالعیه ثبت نمایند.
تذکر:1پیش ثبت نام (درخواست) سراها برای دو نیمسال تحصیلی بوده ،و این مرحله صرفا" جهت انجام پیش ثبت نام (درخواست) سرا می باشد
و پس از بررسی درخواستها برای آندسته از دانشجویانی که درخواست آنها توسط اداره امور سراهای دانشجویی تأیید شده است متعاقبا" نحوه
ثبت نام نهایی و هزینه مورد نظر طبق تعرفه های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم طی  2اطالعیه از طریق همین سایت اعالم خواهد شد.
تأیید و یا عدم تأیید در خواستها از طریق سامانه سدف پس از ثبت درخواستها قابل رویت می باشد.
تذکر :2در صورت پیش ثبت نام (درخواست) سرا از طریق سامانه سدف ،سرا و هزینه سکونت برای سال تحصیلی مورد نظر توسط اداره امور
سراها ،به نام دانشجو ثبت و دانشجو پس از تأیید نهایی ملزم به پرداخت خواهد بود .و درخواست فوق الذکر در سامانه قابل حذف نیست.
توجه مهم :در صورت عدم تمایل به سکونت با وجود پیش ثبت نام (درخواست) سرا ،دانشجو ملزم به اطالع رسانی انصراف از سکونت در مدت
زمان  3روز از تاریخ اتمام ثبت درخواست خواهد بود .در صورت عدم مراجعه به اداره امور سراهای دانشجویی جهت ثبت درخواست انصراف سرا،
هزینه سکونت برای سال تحصیلی مورد نظر ،به نام دانشجو ثبت و دانشجو ملزم به پرداخت آن خواهد بود .همچنین الزم به ذکر است در صورت
عدم اقدام دانشجوجهت پیش ثبت نام (درخواست) سرا ،این امر به عنوان انصراف از درخواست سرا برای سال تحصیلی جاری بوده و اداره امور
سراهای دانشجویی هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت ،لذا دانشجویان بایستی درانتخاب و یا عدم انتخاب سرا در سامانه
سرای سدف در زمانبندی مقرر کمال دقت را داشته باشند.
الزم به ذکر است که سراهای دانشجویی صادقی و  9طبقه برای دختران و سرای قائم برای پسران در نظر گرفته شده است.

زمان شروع پیش ثبت نام از ساعت  91مورخ  18/5/28الی ساعت  22مورخ  18/6/9می باشد.

