
 خدا نام به

 در ایام امتحانات دانشجویی هاي سرویس حرکتی برنامه

 30/30/91لغایت  81/30/91از تاریخ 

 شهر                        دانشگاه                            دانشگاه                           شهر                                       

ساعت حرکت از 

 مبدأ

ساعت حرکت  مسیر حرکت

 از مبدأ

 مسیر حرکت

05:6 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

0566 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

 علی ابن ابیطالب خوابگاه علی ابن ابیطالب خوابگاه

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه

 بعثت ژاندارمري و چهارراه چهارراه ژاندارمري چهارراه ،بعثت چهارراه

 بعثت راه ژاندارمري، چهار معلم، چهارراه میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه ،بعثت راه چهار

05:6 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

0650: 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

 علی ابن ابیطالب خوابگاه علی ابن ابیطالب خوابگاه

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه و پارسیان پسران یاسین آل خوابگاه

 بعثت ژاندارمري و چهارراه چهارراه ژاندارمري چهارراه بعثت، چهارراه

 بعثت راه ژاندارمري، چهار معلم، چهارراه میدان معلم میدان ژاندارمري، چهارراه بعثت، راه چهار

00516 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

03516 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه علی ابن ابیطالب خوابگاه

 بعثت راه ژاندارمري، چهار معلم، چهارراه میدان یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه

 معلم میدان ژاندارمري، چهارراه بعثت، راه چهار
01 

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه

 بعثت راه علی ابن ابیطالب، چهارراه جهاد سابق، چهار خوابگاه معلم میدان ژاندارمري، چهارراه بعثت، راه چهار

01516 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

0:546 

 یاسین و پارسیان پسران آل وابگاهخ

 راه علی ابن ابیطالب، چهارراه جهاد سابق، چهار خوابگاه یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه

 معلم میدان ژاندارمري، چهارراه بعثت، راه چهار بعثت

0:516 

 علی ابن ابیطالب خوابگاه

07536 

 راه علی ابن ابیطالب، چهارراه جهاد سابق، چهار وابگاهخ

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه بعثت

 پارسیان پسرانیاسین و  آل خوابگاه معلم میدان ژاندارمري، چهارراه بعثت، راه چهار

07536 

علی ابن  بعثت، چهارراه جهاد سابق، خوابگاه راه چهار

 00536 ابیطالب

 راه علی ابن ابیطالب، چهارراه جهاد سابق، چهار خوابگاه

 بعثت

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه

00516 

علی ابن  خوابگاهبعثت، چهارراه جهاد سابق،  راه چهار

 :0150 ابیطالب

 راه علی ابن ابیطالب، چهارراه جهاد سابق، چهار خوابگاه

 بعثت

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه
 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه

0150: 

 )ویژه خواهران(

 معلم میدان ژاندارمري، چهارراه بعثت، راه چهار

015:6 

 ابیطالبعلی ابن  خوابگاه

 یاسین و پارسیان پسران آل خوابگاه معلم میدان ژاندارمري، چهارراه بعثت، راه چهار

 بعثت راه ژاندارمري، چهار معلم، چهارراه میدان ژاندارمري چهارراه بعثت، چهارراه

 

 

  


