
 خدا نام به

 بر اساس حداقل نیاز دانشگاه دانشجویی هاي سرویس حرکتی برنامه

 شهر                        دانشگاه  دانشگاه                           شهر     

 مسیر حرکت ساعت حرکت از مبدأ مسیر حرکت ساعت حرکت از مبدأ

05:6 

 قمادین خوابگاه

0566 

 قمادین خوابگاه

 یاسین آل خوابگاه یاسین آل خوابگاه

 آل یاسین  خوابگاهو  قمادین خوابگاه آل یاسین  خوابگاهو  قمادین خوابگاه

 سینما چهارراه ژاندارمري چهارراه سینما، چهارراه

 سینما راه ژاندارمري، چهار چهارراه، معلم میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه سینما، راه چهار

05:6 

 قمادین خوابگاه

55:: 

 قمادین خوابگاه

 یاسین آل خوابگاه یاسین آل خوابگاه

 آل یاسین  خوابگاهو  قمادین خوابگاه یاسین آل خوابگاهو  قمادین خوابگاه

 سینما چهارراه ژاندارمري چهارراه سینما، چهارراه

 سینما چهارراه، معلم میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه سینما، راه چهار

065:6 

 قمادین خوابگاه

005:6 

 قمادین خوابگاه

 یاسین آل خوابگاه یاسین آل خوابگاه

 سینما راه ژاندارمري، چهار چهارراه، معلم میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه سینما، راه چهار

03526 
 یاسین خوابگاه آلو  قمادین خوابگاه

025:6 
 یاسین خوابگاه آلو  قمادین خوابگاه

 سینما راه ژاندارمري، چهار چهارراه، معلم میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه سینما، راه چهار

0:5:6 

 قمادین خوابگاه

0:5:6 

 قمادین خوابگاه

 یاسین آل خوابگاه یاسین آل خوابگاه

 آل یاسین  خوابگاهو  قمادین خوابگاه یاسین خوابگاه آلو  قمادین خوابگاه

 سینما چهارراه ژاندارمري چهارراه سینما، چهارراه

 سینما راه ژاندارمري، چهار چهارراه، معلم میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه سینما، راه چهار

005:6 

 قمادین خوابگاه

02536 

 قمادین خوابگاه

 یاسین آل خوابگاه یاسین آل خوابگاه

 سینما چهارراه ژاندارمري چهارراه سینما، چهارراه

 سینما راه ژاندارمري، چهار چهارراه، معلم میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه سینما، راه چهار

 00566 )دختران( ژاندارمري چهارراه سینما، راه چهار 02536
 قمادین، خوابگاه شاهد، میدان ،سینما راه چهار

 یاسین آل خوابگاه

00526 

 )دختران( ژاندارمري چهارراه سینما، راه چهار

0550: 

 قمادین خوابگاه

 )دختران( ژاندارمري چهارراه سینما، راه چهار
 یاسین آل خوابگاه

 سینما چهارراه

 سینما راه ژاندارمري، چهار چهارراه، معلم میدان )دختران( ژاندارمري چهارراه سینما، راه چهار

 

)شهر به  04:61ساعت  خوابگاه پسران در هايکه در روز پنجشنبه یک سرویس از سرویسالزم به ذکر است *** 

ژاندارمري  چهارراه سینما، راه چهارمسیر  02:71و به ساعت شوند( )آل یاسین و قمادین مشترک میکاسته دانشگاه(

 گردد.)شهر به دانشگاه( اضافه می

 باشد.اساس نیاز دانشگاه قابل تغییر می*** برنامه تعیین شده در طول سال تحصیلی بر 

 فرم الف


