اطالعیه شماره:8
قابل توجه کلیه دانشجویانی که درخواست آنها جهت سکونت درسراهای دانشجویی
دانشگاه صنعتی سیرجان تأیید و یا درحال بررسی می باشد.
به اطالع میرساند از آنجائیکه پرداخت هزینه سراهای دانشجویی از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان صورت می پذیرد لذا کلیه دانشجویان متقاضی
سراهای دانشجویی اعم از (روزانه و نوبت دوم-شبانه) بایستی در سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تشکیل پرونده دهند.
تذکر مهم:
کلیه دانشجویان متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی که درخواست آنها در حال بررسی و یا مورد تأیید قرار گرفته است تاساعت 32
روز سه شنبه مورخ 19/6/91فرصت دارند در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تشکیل پرونده دهند .تأکید میگردد بعداز
بررسی کلیه درخواستها ،آندسته از درخواستهایی که فاقد تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه باشند از طریق اداره امور سراهای
دانشجویی دانشگاه حذف خواهند شد .تأکید میگردد عواقب عدم تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه بر عهده دانشجو بوده و اداره امور
سراهای دانشجویی دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
الزم به ذکر است:
 -1آندسته از دانشجویانی که قبال" در سامانه صندوق رفاه دانشجویان تشکیل پرونده داده اند نیازی به تشکیل پرونده ندارند.
 -2آندسته از دانشجویانی که در سایر مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده اند تا تاریخ  89/6/22جهت انتقال پرونده خود به دانشگاه صنعتی
سیرجان اقدام نمایند
نحوه تشکیل پرونده برای اولین بار در سایت صندوق رفاه:
مرحله اول :از طریق مرور گر  internet Explorerبا مراجعه به وب سایت  http://bp.swf.irگزینه تشکیل پرونده را انتخاب نمایید.
مرحله دوم:درج کد ملی با رعایت خط فاصله وسپس گزینه جستجو و درج اطالعات مورد نظر
به عنوان مثال یک نمونه فرم بصورت پیش فرض جهت درج اطالعات شخصی به شرح ذیل نمایش داده می شود .لذا کلیه دانشجویان بایستی در انتخاب
مقطع تحصیلی و نوع دوره (روزانه یا نوبت دوم-شبانه) کمال دقت را داشته باشند .تأکید میگردد اطالعات وارد شده بصورت ناقص در سامانه صندوق رفاه
قابل حذف نخواهد بود .وعواقب آن بر عهده خود دانشجو می باشد.

تذکر مهم :کد دانشگاه صنعتی سیرجان  98می باشد.

کد رشته های مربوطه به شرح ذیل است.
کد دانشکده مکانیک (رشته های مهندسی مکانیک-علوم مهندسی-رباتیک -مکانیک طراحی کاربردی) = 9
کد دانشکده عمران (رشته های عمران-نقشه برداری -عمران عمران)=3
کد دانشکده ریاضی و کامپیوتر (رشته های ریاضیات و کاربردها -علوم کامپیوتر -فیزیک)=2
کد دانشکده شیمی (رشته های شیمی)= 4
کد دانشکده کامپیوتر و برق (رشته های کامپیوتر-تکنولوژی نرم افزار-فناوری اطالعات-سیستم های کامپیوتری-برق-برق قدرت-برق الکترونیک)=5

الزم به ذکر است که آخرین اخبار و اطالعیه های بعدی مربوط به ثبت نام سراهای دانشجویی را از طریق سایت رسمی
دانشگاه و سایت معاونت دانشجویی دانشگاه پیگیری نمایید.

