
 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم داًشگاُ دٍلتی 

 .هسیر ٍ ساعت حرکت در خدٍل زیر اعالم هی گردد

 ساعت حرکت هسیر

 5:05 ّفت حَض

 5:10 چْارراُ تلفي خاًِ

 5:15 سی هتری ًارهک

 5:20 اهاهت

 5:25 فلکِ چْار گَش

 5:30 سرپیرٍزی

 5:35 رٍبرٍی ًیرٍی َّائی

 5:40 سر بیست هتری

 5:45 رٍبرٍی گلْا

 5:50 سِ راُ افسریِ

 

 09121310399: تلفي تواس

  حسیي پاکساد فر09194314715

  



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای  داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى هحترم 

 .دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 4:40 اتَباى باقری
سر ائوِ اطْار ٍ رٍبرٍی 

 بیوارستاى بعثت
5:35 

 5:35 سر شْید هحالتی یا آٌّگ 5 فلکِ چْارم تْراى پارس تا سَم

 5:35 بیست هتری افسریِ 5 فلکِ سَم تْراى پارس تا دٍم

 5:40 تاالر گلْا 5:05 فلکِ دٍم تْراى پارس

 6 بعداز پل سِ راُ افسریِ 5:20 تقاطع تیراًداز بِ سوت اٍل

 5:20 فلکِ اٍل
هیداى آقاًَر ٍ هسدد سید 

 الشْدا
6:05 

 6:20 قیام دشت 5:20 کَچِ ترُ بار

 6:35 دٍ راّی پبر 5:25 سِ راُ تْراًپارس

 6:35 (باًک هسکي)هاهازى  5:25 رٍبِ رٍی شْرک زیٌبیِ

 6:45 پلیس راُ شریف آباد  

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09121310317خوشید یسداى  ًدات 

 



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّا  داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى هحترم 

 .دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 5:30 رسالت  4:40 باشگاُ فرهاًیِ

 5:35 باقری 4:45 ًَبٌیاد

 5:40 تیراًداز 4:50 چْارراُ پاسداراى

 5:50 سرپیرٍزی 4:55 برج سفید

 6 سِ راُ افسریِ 5:00 حسیٌیِ ارشاد

 6:35 پاکدشت 5:05 خیاباى شریعتی

   5:20 سید خٌداى

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09121319204بْداًِ 

  



 تسمٍ تعالی

 قاتل تًجٍ داوشجًیان محترم داوشگاٌ ديلتی

 .مسیر ي ساعت حرکت در جديل زیر اعالم می گردد

 ساعت حرکت مسیر حرکت

 5 میدان آزادی

 5:10 میدان اوقالب

 5:15 میدان حر

 5:15 میدان قسيیه

 5:20 میدان گمرک

 5:30 میدان تُمه

 5:40 سر کیان شُر

 5:50 سٍ راٌ افسریٍ

 

 09122310873سید عثاس زراعتکار شمارٌ تماس 

  



 تسمٍ تعالی

 قاتل تًجٍ داوشجًیان محترم داوشگاٌ ديلتی

 .مسیر ي ساعت حرکت در جديل زیر اعالم می گردد

 ساعت حرکت مسیر حرکت

تُران پارس تیه فلکٍ ايل ي ديم چُارراٌ تیر اوداز جىة 

 خاوٍ ديچرخٍ 

5:15 

 5:20 سٍ راٌ تُران پارس 

 5:45 سر پیريزی جىة مسجد زیر پل عاتر 

 6:00 تیست متری افسریٍ 

 6:5 ایستگاٌ يلی عصر 

 6:10 سٍ راٌ افسریٍ 

 6:25 خاير شُر 

 6:40 دي راَی یثر

 6:55 شریف آتاد جىة آتش وشاوی 

 

 09377521977واصر سعیدی  شمارٌ تماس 

  ایران    روگ اتًتًس سفید قرمس97 ع 561شمارٌ ماشیه  



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى هحترم 

 .دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 5:35 سر کیاى شْر 4:55 هیداى آزادی

 5:40 سِ راُ افسریِ 5:5 هیداى اًقالب

 6:5 شْرک کارٍاى 5:10 هیداى حر

 6:15 قیاهدشت 5:10 هیداى قسٍیي

 6:30 هاهازى باًک هسکي 5:15 هیداى گورک

 6:50 پلیس راُ  5:25 هیداى بْوي

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09122121560حسیي قلی زادُ 

09390231198 

  



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى هحترم 

 .دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 4:40 اتَباى باقری
سر ائوِ اطْار ٍ رٍبرٍی 

 بیوارستاى بعثت
5:35 

 5:35 سر شْید هحالتی یا آٌّگ 5 فلکِ چْارم تْراى پارس تا سَم

 5:35 بیست هتری افسریِ 5 فلکِ سَم تْراى پارس تا دٍم

 5:40 تاالر گلْا 5:05 فلکِ دٍم تْراى پارس

 6 بعداز پل سِ راُ افسریِ 5:20 تقاطع تیراًداز بِ سوت اٍل

 5:20 فلکِ اٍل
هیداى آقاًَر ٍ هسدد سید 

 الشْدا
6:05 

 6:20 قیام دشت 5:20 کَچِ ترُ بار

 6:35 دٍ راّی پبر 5:25 سِ راُ تْراًپارس

 6:35 (باًک هسکي)هاهازى  5:25 رٍبِ رٍی شْرک زیٌبیِ

 6:45 پلیس راُ شریف آباد  

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09122312698هصطفی کریوی 

 



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى هحترم 

 .دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 4:45 شْید رخایی
 خیاباى دیلواى 

 (هسدد هرتضی علی)
5:5 

 5:10 هیداى شاُ عبدالعظین 4:50 هیداى بْشت

 5:15 سِ راُ ٍراهیي 4:55 هترٍ علی آباد

 5:15 چْارراُ خط آّي 4:55 هیداى هادر

 5:15 فلکِ اٍل دٍلت آباد 5 چْارراُ آراهگاُ

 5:20 سرکیاى شْر 5 هیداى فرهاًداری

 5:25 سِ راُ افسریِ 5:5 هیداى ّوسُ آباد

   5:5 هیداى ًواز

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09123327459علیرضا ترابی 
  



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى 

 .هحترم دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 5:20 کاشاًی هیداى ًَر 4:50 پًَک خلَ بَستاى

 4:55 سردار خٌگل
صادقیِ خلَ هسدد 

 اهام خعفر صادق
5:25 

 5:00 ایراى پارس
هیداى آزادی رٍبِ 

 رٍی ایراى فیلن
5:35 

 5:40 ًَاب 5:05  هیداى الغدیر–شْراى 

 6:05 سِ راُ افسریِ 5:10 خٌت آباد خٌَبی

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

  09128319340: زًدی 



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى 

 .هحترم دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 5:35 اهاهت 5 ًٍک

 5:45 سر پیرٍزی 5:15 آرشاًتیي

 5:50 بیست هتری افسریِ 5:20 سیدخٌداى

 6 سِ راُ افسریِ 5:25 رسالت

 6:35 پاکدشت 5:30 ّفت حَض

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 

09125310143  

09364466724 
  

اسواعیل علی 

 بیگی



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى هحترم 

 .دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 25/5 هیداى قیام
هسدد علی )اًتْای پیرٍزی

 (الٌقی

لغایت 50/5

00/6 

 25/5 بلَار قیام 
بیوارستاى )اتَباى افسریِ

 (بعثت
05/6 

 05/6 (پارک بسیح)سرهحالتی  30/5 هیداى خراساى

 شْریَر سرآٌّگ 17خیاباى 

 درٍازُ دٍالب
 05/6 بیست هتری افسریِ  30/5

 05/6 تاالر گلْا 40/5 هیداى شْدا

- صد دستگاُ)خیاباى پیرٍزی 

چْارراُ -چْارصد دستگاُ

 (کَکاکَال

45/5 

پاساش )سِ را افسریِ 

 (خَرشید
10/6 

 10/6 (هسدد شْدا)هیداى آقاًَر 

 30/6 قیاهدشت

 40/6 هاها زى رٍبرٍی باًک هسکي 45/5 هترٍ پیرٍزی

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09197728055عظین عاهری 

09196674575 

 



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى هحترم 

 .دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 30/5 سر پیرٍزی 40/4 خیاباى هطْری

 40/5 بیست هتری افسریِ  5 سید خٌداى

 50/5 سِ راُ افسریِ 10/5 رسالت

 30/6 هاها زى 15/5 ّفت حَض

   20/5 اهاهت

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09125311399سعید شاُ حسیٌی 

09395311399 

 

 

 

  



بسمه تعالی 

 قابل تَخِ داًشدَیاى هحترم اعن از آقایاى ٍ خاًن ّای داًشگاُ دٍلتی

سرٍیس از هسیر تْراى بِ گرهسار خْت ارائِ خدهات بِ داًشدَیاى 

 .هحترم دایر هی باشد

 ساعت هسیر ساعت هسیر

 5:05 (اٍل دبیرستاى)سید خٌداى  4:40 فلکِ صادقیِ

 5:15 هیداى رسالت 4:45 ستارخاى

 5:25 هترٍ دردشت 4:50 گیشا

 5:30 هترٍ باقری 4:50 شْرک غرب

 5:35 چْارراُ تیراًداز 4:55 هیداى ًٍک

 6:40 سِ راُ تْراًپارس 5:00 هیداى آرشاًتیي

 6:00 سِ راُ افسری  

 

 شوارُ تواس ٍ ّواٌّگ کٌٌدُ سرٍیس

 09192487258: هحود عربی 

 

 

 



 

 داًشدَیاى هحترم 

 سرٍیس ّای تْراى بِ گرهسار 

هی تَاًٌد خْت ارائِ اًتقاد ٍ پیشٌْادات ٍ شکایات با 

 :شوارُ ذیل تواس حاصل فرهایٌد

 آقای عٌبریاى 09121311183


