اطالعیه شماره 3
قابل توجه دانشجویان متقاضی سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان
به اطالع میرساند آندسته از دانشجویانی که طی اطالعیه های قبلی شماره  1و شماره 2امور دانشجویی دانشگاه (پیش درخواست) خود را ثبت کرده و
درخواست آنها تأیید شده است .همچنین در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز تشکیل پرونده داده اند .بایستی جهت انتخاب اتاق و هم
اتاقی مراحل زیر را انجام دهند:
بازه زمانی مجاز جهت انتخاب اتاق از تاریخ  8931/6/6الی 8931/6/3
مرحله  :1از طریق پرتال دانشجویی – امور دانشجویی -امور سراها گزینه (جهت انتخاب اتاق این قسمت را کلیک نمایید) گزینه مورد نظر را انتخاب
نمایند.
مرحله :2در مرحله بعد سیستم سراهای دانشگاه صنعتی سیرجان شامل سراهای صادقی و پنج طبقه را برای خواهران و سراهای قائم  1و قائم  2را
برای برادران نمایش خواهد داد .ضمن انتخاب سرای مورد نظر و طبقه یا سوئیت درج شده بر روی شماره اتاق که ظرفیت آن نیز ذکر شده است کلیک
و درخواست خود را ثبت نمایید.
مرحله :3جهت اطمینان از ثبت نهایی درخواست خود از پرتال شخصی خارج شده و مجدد وارد پرتال قسمت امور سراها شوید که در پایین صفحه
اصلی پرتال شما آدرس سرا و شماره اتاق انتخابی قابل رویت می باشد.

تذکر مهم:
در انتخاب اتاق و هم اتاقی خود کمال دقت را داشته باشید .اتاق انتخابی شما غیر قابل تغییر است .درخواست شما پس از ثبت در سیستم تحت هیچ
شرایطی قابل حذف نخواهد بود .آندسته از دانشجویانی که مایل هستند هم اتاقی خود را انتخاب نمایند می توانند با دقت و سرعت زیاد همزمان اتاق
مورد نظر را انتخاب نمایند.
الزم به ذکر است برای آندسته از دانشجویانی که درخواست آنها تأیید نشده است دلیل عدم تأیید درخواست در پرتال آنها قابل رویت می باشد.

تأکید میگرددآخرین اخبار و اطالعیه های بعدی مربوط به ثبت نام سراهای دانشجویی اعم از (هزینه ها ،تاریخ دریافت مجوز ورود
به سراو )...را از طریق سایت رسمی دانشگاه و سایت معاونت دانشجویی دانشگاه پیگیری نمایید.

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

