جديل زماوثىدي سرييس دَي اياب ي ذَاب داوشجًيي سال تحصيلي 8997-8998
رديف

8

وبم ايستگبٌ

آخريه ايستگاٌ متري – پاياوٍ قدس –
عاشق آتاد – ايل خياتان سلمان فارسي
سميه – سٍ راٌ ريدكي – جىة

0

ترميىال زايىدٌ ريد
سٍ راٌ صمديٍ ( ترميىال )

9

 0222تًمان

 0222تًمان

( جىة مسجد الغفًر )
خاوٍ اصفُان ( ايل خياتان سپاٌ)

5

 0222تًمان

6

 0222تًمان

 0222تًمان

 0222تًمان

سٍ راٌ ملك شُر
(خياتان كايٌ ريتريي ايران خًدري)

8

9

وجف آتاد ( فلكٍ تسيج )

82

خميىي شُر (ترميىال قدس )

تًضيحبت دارد:

 0222تًمان

شاَيه شُر
( ريتريي تاالر شيخ تُائي )

 7صثح
لغايت 88
 7صثح
لغايت 88

لغايت 80
 6:45صثح

ملك شُر
( ايل خياتان تُارستان غرتي )

داوشكبٌ

سزييس دَي

7صثح

احمدآتاد – خياتان سريش

4

7

مبلغ كزايٍ

سبعت حزكت بٍ

شزايط

لغايت 7:85
 7:02صثح

تكميل ظرفيت

تكميل ظرفيت

تكميل ظرفيت

تكميل ظرفيت

تكميل ظرفيت

 7:02صثح

تكميل ظرفيت

 7:85صثح

تكميل ظرفيت

 0222تًمان

 7:02ي  9ي80

تكميل ظرفيت

 0222تًمان

 7:02ي9ي80

تكميل ظرفيت

طثق تعرفٍ
اتًتًسراوي

 7:92لغايت 02

َر  02دقيقٍ
يك سرييس

سبعت بزگشت اس داوشگبٌ

ترگشت تٍ دريازٌ تُران لغايت
پايان كالسُا
تراساس تىد  5تًضيحات
ترگشت تٍ دريازٌ تُران 9:92
لغايت پايان كالسُا
ترگشت تٍ دريازٌ تُران 9:92
لغايت پايان كالسُا
ترگشت تٍ دريازٌ تُران
 9:92تٍ تعد
ترگشت تٍ دريازٌ تُران9:92
لغايت پايان كالسُا
ترگشت تٍ دريازٌ تُران 9:92
لغايت پايان كالسُا
پىج سرييس در ريز طثق تروامٍ
سٍ سرييس در ريز طثق تروامٍ
( در صًرت استقثال )
از ترميىال تٍ داوشگاٌ ي تالعكس

تًضيحبت :
 -1مبلغ كزايٍ مزبًط بٍ ميىي بًس َبي َيًوداي ي ايًكً ي اتًبًس َبي يلًي ي اسكبويب  2500تًمبن مي ببشد .
 -2ايستگبٌ َبي فزايبزگ – بُبرستبن – سپبَبن شُز – سريه شُز – فًالد شُز ي فالي رجبن در صًرت استقببل فقط يك
وًبت سزييس دَي بيه سبعت  6:45لغبيت  7بب كزايٍ تًافقي دائز خًاَد شد.
 -3سزييس دَي در مسيزَبي فًق الذكز بٍ داوشگبٌ بصًرت دربست اوجبم مي شًد ي در طًل مسيز َيچگًوٍ تًقفي يجًد
ودارد ي در مسيز بزگشت  ،تًقف فقط در ايستگبٌ َبي تعييه شدٌ اوجبم مي پذيزد ( .بىد  6تًضيحبت ) .
 -4بٍ مىظًر رعبيت شئًوبت داوشجًيي خًاَزان صىدلي َبي رديف َبي جلً ي بزادران صىدلي َبي رديف َبي بعدي را
تكميل ومبيىد.
 -5سزييس دَي اس سبعت  7صبح فقط بزاسبس تكميل ظزفيت ميىي بًس اس ايستگبٌ ريدكي تب سبعت  11ي تزميىبل
صمديٍ تب سبعت  12صًرت مي گيزد.
 -6سزييس دَي اس داوشگبٌ بٍ سٍ راٌ ريدكي اس سبعت  0:30صبح الي  17عصز ي بعد اس ايه سبعت فقط بٍ درياسٌ تُزان
بزقزار مي ببشد.
 -7ايستگبَُبي مسيز بزگشت :
 -1فلكٍ داوشگبٌ صىعتي
 -2يريدي خيبببن بسيج
 -3سٍ راٌ ملك شُز
 -4يريدي خبوٍ اصفُبن
 -5يريدي خيبببن شزيف
 -6درياسٌ تُزان
 -7سٍ راٌ ريدكي

