
 بسمه تعالی

 ربانهم حرکت سرویسها رد ایام امتحاانت
 71/3/33شنبه 

 تعداد سرویس مقصد مبداء ساعت
 2 دانشگاه شاهد  03:7

 2 دانشگاه شاهد 073:7

 2 دانشگاه شاهد 0:3:7

 2 شاهد دانشگاه 00377

 2 شاهد دانشگاه 00377

 2 شاهد دانشگاه 00377

گاه خىارهان  خىاب

 0 دانشگاه مفید 0307

 0 دانشگاه مفید 07307

 0 دانشگاه مفید 0:307

 0 مفید دانشگاه 00377

 0 مفید دانشگاه 00377

 0 مفید دانشگاه 00377

ن مطهری  میدا

 0 دانشگاه مطهریمیدان  0327

 0 دانشگاه میدان مطهری 0:327

 0 مطهریمیدان  دانشگاه 0:377

 0 میدان مطهری دانشگاه 00377

  توجه3

  تن 02میدان  فقط مسیرطول محل توقف در  مطهری به دانشگاهمیدان سرویس  -0

  تن 02میدان و  میدان اماممسیر طول محل توقف در به میدان مطهری  دانشگاهسرویس  -2
 

 



 

 بسمه تعالی

 ربانهم حرکت سرویسها رد ایام امتحاانت
 71/3/33شنبه یک

 تعداد سرویس مقصد مبداء ساعت
 0 دانشگاه شاهد  03:7

 0 دانشگاه شاهد 073:7

 0 شاهد دانشگاه 00377

 0 شاهد دانشگاه 00377

گاه خىارهان  خىاب

 0 دانشگاه مفید 0307

 0 دانشگاه مفید 07307

 0 مفید دانشگاه 00377

 0 مفید دانشگاه 00377

ن مطهری  میدا

 0 دانشگاه مطهریمیدان  0327

 0 مطهریمیدان  دانشگاه 0:307

  توجه3

  تن 02میدان  فقط مسیرطول محل توقف در  مطهری به دانشگاهمیدان سرویس  -0

  تن 02میدان و  میدان اماممسیر طول محل توقف در به میدان مطهری  دانشگاهسرویس  -2
 

 

  



 بسمه تعالی

 ربانهم حرکت سرویسها رد ایام امتحاانت
 73/3/33شنبه دو

 تعداد سرویس مقصد مبداء ساعت
 2 دانشگاه شاهد  03:7

 2 دانشگاه شاهد 073:7

 2 دانشگاه شاهد 0:3:7

 2 شاهد دانشگاه 00377

 2 شاهد دانشگاه 00377

 2 شاهد دانشگاه 00377

گاه خىارهان  خىاب

 0 دانشگاه مفید 0307

 0 دانشگاه مفید 07307

 0 دانشگاه مفید 0:307

 0 مفید دانشگاه 00377

 0 مفید دانشگاه 00377

 0 مفید دانشگاه 00377

ن مطهری  میدا

 0 دانشگاه مطهریمیدان  0327

 0 دانشگاه میدان مطهری 0:327

 0 مطهریمیدان  دانشگاه 0:377

 0 میدان مطهری دانشگاه 00377

  توجه3

  تن 02میدان  فقط مسیرطول محل توقف در  مطهری به دانشگاهمیدان سرویس  -0

  تن 02میدان و  میدان اماممسیر طول محل توقف در به میدان مطهری  دانشگاهسرویس  -2
 

 



 بسمه تعالی

 ربانهم حرکت سرویسها رد ایام امتحاانت
 02/3/33 سه شنبه

 تعداد سرویس مقصد مبداء ساعت
 0 دانشگاه شاهد  03:7

 0 دانشگاه شاهد 073:7

 0 دانشگاه شاهد 0:3:7

 0 شاهد دانشگاه 00377

 0 شاهد دانشگاه 00377

 0 شاهد دانشگاه 00377

گاه خىارهان  خىاب

 0 دانشگاه مفید 0307

 0 دانشگاه مفید 07307

 0 دانشگاه مفید 0:307

 0 مفید دانشگاه 00377

 0 مفید دانشگاه 00377

 0 مفید دانشگاه 00377

ن مطهری  میدا

 0 دانشگاه مطهریمیدان  0327

 0 دانشگاه میدان مطهری 0:327

 0 مطهریمیدان  دانشگاه 0:377

 0 میدان مطهری دانشگاه 00377

  توجه3

  تن 02میدان  فقط مسیرطول محل توقف در  مطهری به دانشگاهمیدان سرویس  -0

  تن 02میدان و  میدان اماممسیر طول محل توقف در به میدان مطهری  دانشگاهسرویس  -2
 

 


