
 قابل توجه دانشجویان محترم 

 سرویس از تهران به گرمسار 

 12020079676 - 12096702190: جهت انتقاد و پیشنهادات دانشجویان محترم

 

 بسمه تعالی

 لیست رانندگان سرویس دانشگاههای شهرستان گرمسار به شرح ذیل می باشد

 شرک مسافربری شماره تلفن مبداء نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت الماس 87111311190  فلکه چهارم تهرانپارس علی یزدان نجات 1

 میالد سفر شرق 87113319197 شهرری علیرضا ترابی 1

 شرکت اطمینان 87111318319 فلکه چهارم تهرانپارس جمشید یزدان نجات 3

 میالد سفر شرق 87119311377 سیدخندان-مطهری سعید شاه حسینی 1

 میالد سفر شرق 87111311119  سید حسین حسام احمدی 9

 شرکت اتحاد شرق 87119960816  عظیم عامری 6

 شرک اتحاد شرق 87110317318  مسعود زندی 9

 میالد سفر شرق 87171109190 فلکه صادقیه محمد عربی 0

 شرکت الماس 87111111968  حسین قلی زاده 7

 اطمینانشرکت  87111311670 سه راه تهرانپارس مصطفی کریمی 18

 شرکت الماس 87111317181  محمد علی بهدانه 11

 میالد سفر شرق 87111318093  سید عباس زراعتکار 11

 شرکت اتحاد شرق 87111318377 هفت حوض حسین پاکزادفر 13

 میالد سفر شرق 87399911799 چهار راه تیرانداز ناصر سعیدی 11

 میالد سفر شرق 87171788110  جالل جاللی 19

 

  



 بسمه تعالی

آزاد، پیام نور، »ابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه ق

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه آریا و  ءادیبان، عال

 دانشگاه های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان محترم دایر می 

 .باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 9:91 اتوبان باقری
سر ائمه اطهار و روبروی 

 بیمارستان بعثت
6::6 

 6::6 سر شهید محالتی یا آهنگ 6 فلکه چهارم تهران پارس تا سوم

 6::6 بیست متری افسریه 6 فلکه سوم تهران پارس تا دوم

 6:91 تاالر گلها 6:16 فلکه دوم تهران پارس

 0 بعداز پل سه راه افسریه 6:91 تیرانداز به سمت اولتقاطع 

 6:91 فلکه اول
میدان آقانور و مسجد سید 

 الشهدا
0:16 

 0:91 قیام دشت 6:91 کوچه تره بار

 6::0 ریپدو راهی  6:96 سه راه تهرانپارس

 6::0 (بانک مسکن) پاکدشت 6:96 روبه روی شهرک زینبیه

 0:96 پلیس راه شریف آباد  

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12090:00072علی یزدان  نجات 



علوم و توسعه  –عالءالدوله سمنانی  -ادیبان -آزاد»قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاههای 

 «...امیرکبیر و غیره  –دانشگاه دولتی  -پیام نور –آریا 

 .مسیر و ساعت حرکت در جدول زیر اعالم می گردد

 تساعت حرک مسیر

 50:5 هفت حوض

 ::50 چهارراه تلفن خانه

 50:5 سی متری نارمک

 ::50 امامت

 50:5 فلکه چهار گوش

 ::50 سرپیروزی 

 50:5 روبروی نیروی هوائی

 ::50 سر بیست متری

 50:5 روبروی گلها

 :505 سه راه افسریه

 00:::::::0:0 تلفن تماس

 حسین پاکزاد فر 1:5::::0:0:

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

آزاد، پیام نور، »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه  ءادیبان، عال

 های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان محترم دایر می 

 .باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 9:91 اتوبان باقری
سر ائمه اطهار و روبروی 

 بیمارستان بعثت
6::6 

 6::6 سر شهید محالتی یا آهنگ 6 فلکه چهارم تهران پارس تا سوم

 6::6 بیست متری افسریه 6 فلکه سوم تهران پارس تا دوم

 6:91 تاالر گلها 6:16 فلکه دوم تهران پارس

 0 بعداز پل سه راه افسریه 6:91 تقاطع تیرانداز به سمت اول

 6:91 فلکه اول
میدان آقانور و مسجد سید 

 الشهدا
0:16 

 0:91 قیام دشت 6:91 کوچه تره بار

 6::0 دو راهی پبر 6:96 سه راه تهرانپارس

 6::0 (بانک مسکن)مامازن  6:96 روبه روی شهرک زینبیه

 0:96 پلیس راه شریف آباد  

 کننده سرویسشماره تماس و هماهنگ 

 12090:01:07جمشید یزدان  نجات 



 بسمه تعالی

آزاد، پیام نور، »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه  ءادیبان، عال

 های دولتی

ارائه خدمات به دانشجویان محترم دایر می سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت 

 .باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 6:91 تیرانداز 9:91 میدان سپاه

 6:61 سرپیروزی 9:96 خیابان شریعتی

 0 سه راه افسریه 6:91 سید خندان

 6::0 پاکدشت 1::6 رسالت 

   6::6 باقری

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12090:02919بهدانه 
 

  



 

 بسمه تعالی

 –عالء الدوله سمنانی  –ادیبان  –آزاد » قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاههای 

مسیر و ساعت « ...و غیره  –امیرکبیر  –دانشگاه دولتی  –پیام نور  –علوم و توسعه آریا 

 . حرکت در جدول زیر اعالم می گردد

 ساعت حرکت حرکتمسیر 

 9 میدان آزادی

 9118 میدان انقالب

 9119 میدان حر

 9119 میدان قزوین

 9118 میدان گمرک

 9138 میدان بهمن

 9118 سر کیان شهر

 9198 سه راه افسریه

 87111318093سید عباس زراعتکار شماره تماس 

  



 بسمه تعالی

 –عالء الدوله سمنانی  –ادیبان  –آزاد » قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاههای 

مسیر و ساعت « ...و غیره  –امیرکبیر  –دانشگاه دولتی  –پیام نور  –علوم و توسعه آریا 

 . حرکت در جدول زیر اعالم می گردد

 ساعت حرکت مسیر حرکت

تهران پارس بین فلکه اول و دوم چهارراه تیر انداز جنب 

 خانه دوچرخه 

9119 

 9118 سه راه تهران پارس 

 9119 سر پیروزی جنب مسجد زیر پل عابر 

 6188 بیست متری افسریه 

 619 ایستگاه ولی عصر 

 6118 سه راه افسریه 

 6119 خاور شهر 

 6118 دو راهی یبر

 6199 شریف آباد جنب آتش نشانی 

 87399911799شماره تماس  ناصر سعیدی 

 ایران    رنگ اتوبوس سفید قرمز 79ع  961شماره ماشین  



 بسمه تعالی

آزاد، پیام نور، »اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه قابل توجه دانشجویان محترم 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه  ءادیبان، عال

 های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان محترم دایر 

 .می باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 6:6 رسالت 1::9 یچهار راه پارک و

 6:01 هفت حوض 6::9 ستارخان

 6:06 میدان امام حسین 6::9 پل گیشا

 6:91 خیابان دماوند 9:91 میدان فاطمی

 1::6 امامت 9:61 کردستان

 6::6 جلو مسجد پیروزی 9:61 ونک

 6 سید خندان
داخل مامازن 

 میدان ساعت
0:96 

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12099090601زاده حسین قلی 

12:219:0022 



 بسمه تعالی

آزاد، پیام نور، »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه  ءادیبان، عال

 های دولتی

دانشجویان محترم دایر می سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به 

 .باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 9:91 اتوبان باقری
سر ائمه اطهار و روبروی 

 بیمارستان بعثت
6::6 

 6::6 سر شهید محالتی یا آهنگ 6 فلکه چهارم تهران پارس تا سوم

 6::6 بیست متری افسریه 6 فلکه سوم تهران پارس تا دوم

 6:91 گلهاتاالر  6:16 فلکه دوم تهران پارس

 0 بعداز پل سه راه افسریه 6:91 تقاطع تیرانداز به سمت اول

 6:91 فلکه اول
میدان آقانور و مسجد سید 

 الشهدا
0:16 

 0:91 قیام دشت 6:91 کوچه تره بار

 6::0 دو راهی پبر 6:96 سه راه تهرانپارس

 6::0 (بانک مسکن)مامازن  6:96 روبه روی شهرک زینبیه

 0:96 شریف آبادپلیس راه   

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12099:09022مصطفی کریمی 



 

 بسمه تعالی

 –عالء الدوله سمنانی  –ادیبان  –آزاد » قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاههای 

مسیر و ساعت « ...و غیره  –امیرکبیر  –دانشگاه دولتی  –پیام نور  –علوم و توسعه آریا 

 . حرکت در جدول زیر اعالم می گردد

 ساعت حرکت مسیر حرکت

 9 میدان آزادی

 9118 میدان انقالب

 9119 میدان حر

 9119 میدان قزوین

 9118 میدان گمرک

 9138 میدان بهمن

 9118 سر کیان شهر

 9198 سه راه افسریه

 87111318093شماره تماس  عباس زراعتکار

  



 –آزاد »قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاههای 

پیام  –علوم و توسعه آریا  –عالء الدوله سمنانی  –ادیبان 

 «...و غیره  –امیر کبیر  –دانشگاه  دولتی  –نور 

 .مسیر و ساعت حرکت در جدول زیر اعالم می گردد
 ساعت حرکت مسیر ساعت حرکت مسیر

 535 برج سفید 03:4 سر میر داماد

 53:4 حسینیه ارشاد 03:4 ظفر

 53:5 سید خندان 03:5 دولت

 53:4 رسالت 0304 پل صدر

 53:5 هفت حوض 0305 پل رومی

 53:5 تلفنخانه 0354 میدان قدس

 53:4 امامت 0354 کوی نور

 53:5 سر پیروزی 0355 باشگاه فرمانیه

 5305 بیست متری 5 نوبنیاد

چهارراه 

 پاسداران
 5354 افسریه 5

 سید حسین حسام احمدی 54212322190: تلفن تماس

 



 بسمه تعالی

آزاد، پیام نور، »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه  ءادیبان، عال

 های دولتی

ارائه خدمات به دانشجویان محترم دایر می سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت 

 .باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 6:06 سه راه ورامین 6 چهارراه آرامگاه

 6:06 چهارراه خط آهن 6 میدان فرمانداری

 6:06 فلکه اول دولت آباد 6:6 میدان همزه آباد

 6:91 سرکیان شهر 6:6 میدان نماز

 6:96 سه راه افسریه 6:6 (مسجد مرتضی علی)خیابان دیلمان 

   6:01 میدان شاه عبدالعظیم

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 97962::1209علیرضا ترابی 
  



 بسمه تعالی

آزاد، »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و  ءپیام نور، ادیبان، عال

 توسعه آریا و دانشگاه های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان 

 .محترم دایر می باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 6:91 کاشانی میدان نور 9:61 پونک جلو بوستان

 9:66 سردار جنگل
امام صادقیه جلو مسجد 

 جعفر صادق
6:96 

 6::6 میدان آزادی 6:11 ایران بارس

 6:96 نواب 6:16 میدان الغدیر –شهران 

   6:01 جنت آباد جنوبی

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12092:02:91: زندی 
  



 بسمه تعالی

آزاد، »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و  ءادیبان، عالپیام نور، 

 توسعه آریا و دانشگاه های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان 

 .محترم دایر می باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 6::6 امامت 6 شهرک غرب

 6:96 سر پیروزی 6:01 ونک

 6:61 بیست متری افسریه 6:06 آرژانتین

 0 سه راه افسریه 6:91 سیدخندان

 6::0 پاکدشت 6:96 رسالت

   1::6 هفت حوض

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12029211002جاللی 
  



 بسمه تعالی

آزاد، پیام »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه نور، ادیبان، عالء الدوله 

 آریا و دانشگاه های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان محترم 

 .دایر می باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 96/6 میدان قیام
مسجد علی )انتهای پیروزی

 (النقی

لغایت 61/6

11/0 

 96/6 بلوار قیام 
بیمارستان )افسریه اتوبان

 (بعثت
16/0 

 16/0 (پارک بسیج)سرمحالتی  1/6: میدان خراسان

شهریور سرآهنگ  07خیابان 

 دروازه دوالب
 16/0 بیست متری افسریه  1/6:

 16/0 تاالر گلها 91/6 میدان شهدا

 -صد دستگاه)خیابان پیروزی 

چهارراه -چهارصد دستگاه

 (کوکاکوال

96/6 
 پاساژ)سه را افسریه 

 (خورشید
01/0 

 01/0 (مسجد شهدا)میدان آقانور  

 1/0: قیامدشت 

 91/0 ماما زن روبروی بانک مسکن 96/6 مترو پیروزی

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12096702190عظیم عامری 

                                                                     12020079676   



 تعالیبسمه 

آزاد، پیام »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

نور، ادیبان، عالء الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه 

 آریا و دانشگاه های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان محترم 

 .دایر می باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 1/6: سر پیروزی 91/9 خیابان مطهری

 91/6 بیست متری افسریه  6 سید خندان

 61/6 سه راه افسریه 01/6 رسالت

 1/0: ماما زن 06/6 هفت حوض

   91/6 امامت

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12096:00:22سعید شاه حسینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آزاد، پیام نور، »قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه  ءادیبان، عال

 های دولتی

دایر می سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به دانشجویان محترم 

 .باشد

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 6:06 میدان رسالت 9:91 فلکه صادقیه

 6:96 مترو دردشت 9:96 ستارخان

 1::6 مترو باقری 9:61 گیشا

 6::6 چهار راه تیرانداز 9:61 شهرک غرب

 0:91 سه راه تهرانپارس 9:66 میدان ونک

 0:11 سه راه افسریه 6:11 میدان آرژانتین

   6:16 (دبیرستان اول)سید خندان

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 12029927962محمد عربی 


