ايستگاه هاي اياب و ذهاب دانشجويي دانشگاه آشاد اسالمي واحد خميني شهس

رديف
۱

۲

وام ايستگاٌ
سيميه -سٍ راٌ ريدكي-
جىب ترميىال زايىدٌ ريد
خيابان سريش احمد آباد
(جىب مسجدالغفًر)
خيابان فرايبًرگ

۳

مبلغ كرايٍ

داوشگاٌ

 ۱۵۰۰تًمان

 ۷صبح

 ۱۵۰۰تًمان

 ۷صبح

 ۱۵۰۰تًمان (در صًرت عدم

 ۷صبح

تًافقي مي باشد)

 ۱۵۰۰تًمان

 ۷صبح

(در صًرت استقبال)

برگشت تا سٍ راٌ ريدكي
۳۰ۺ ۹لغايت ۳۰ۺ۱۷
سٍ سرييس در ريز طبق
بروامٍ
برگشت بٍ دريازٌ تُران

ملك شُر

 ۱۵۰۰تًمان

۵

۳۰ۺ ۹لغايت ۳۰ۺ۱۷

۳۰ۺ ۹بٍ بعد

وجف آباد (فلكٍ بسيج)
۴

برگشت تا سٍ راٌ ريدكي
برگشت بٍ دريازٌ تُران

تكميل ظرفيت كرايٍ بصًرت
(در صًرت استقبال)

ساعت حركت بٍ

ساعات برگشت از داوشگاٌ

 ۷صبح

(ايل خيابان مطُري)

۳۰ۺ ۹بٍ بعد

سٍ راٌ ملك شُر

برگشت بٍ دريازٌ تُران
 ۱۵۰۰تًمان

۶

 ۷صبح

(ريبريي ايران خًدري)

۳۰ۺ ۹بٍ بعد

خاوٍ اصفُان

برگشت بٍ دريازٌ تُران
 ۱۵۰۰تًمان

۷

 ۷صبح

(ساختمان  ۵طبقٍ)

۳۰ۺ ۹بٍ بعد

شاَيه شُر

سٍ سرييس در ريز طبق

 ۱۵۰۰تًمان

۸

 ۷صبح

(ريبريي تاالر شيخ بُائي)

بروامٍ

خميىي شُر

۹

طبق تعرفٍ اتًبًسراوي

۲۰ۺ ۷صبح

۳۰ۺ ۷لغايت ۲۰

(ترميىال قدس)

بُارستان – سپاَان شُر

تًافقي

۱۰

۴۵ۺ ۶صبح

(در صًرت استقبال)

برگشت تا سٍ راٌ ريدكي
۳۰ۺ ۹لغايت ۳۰ۺ۱۷

زريه شُر-فًالد شُر-
۱۱

فاليرجان
(در صًرت استقبال)

تًافقي

۴۵ۺ ۶صبح

برگشت تا سٍ راٌ ريدكي
۳۰ۺ ۹لغايت ۳۰ۺ۱۷

تًضيحات:
*سبعت ثسگشت ثستگي ثه تكميل ظسفيت اتًثًس ي ميىي ثًس دازد.
 -۱زعبيت شئًوبت داوشجًيي ي تفكيك وشسته ثسادزان ي خًاهسان دز سسييس هبي ايبة ي ذهبة الصامي
است( .صىدلي هبي زديف هبي جلً تًسط خًاهسان ي زديف هبي ثعدي تًسط ثسادزان تكميل شًد)
 -۲سسييس دهي اش كليه مسيسهبي فًق الركس ثه صًزت دز ثست اوجبم ي دز طًل مسيس هيچ گًوه تًقفي
يجًد ودازد.
 -۳ثعضي اش سبعبت متىبست ثب فصل تغييس مي يبثد.
ايستگاه هاي مجاش سسويس بسگشت دزواشه تهسان عبازتند اش:

 -۱ايستگاه دانشگاه صنعتي (ميدان استقالل)
 -۲ايستگاه زسالت
 -۳ايستگاه سه زاه ملك شهس
 -۴ايستگاه خانه اصفهان
 -۵ايستگاه شسيف زهنان
 -۶ايستگاه دزواشه تهسان
لرا زانندگان مسبوطه مجاش به توقف دز خازج اش
ايستگاه هاي مركوز نمي باشند.
اموز دانشجوئي

