
 بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر،  ءآزاد، پیام نور، ادیبان، عال»

 دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه های دولتی

تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به  سرویس از مسیر

 دانشجویان محترم دایر می باشد.

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 4:4: اتوبان باقری
سر ائمه اطهار و روبروی 

 بیمارستان بعثت
54:5 

 54:5 سر شهید محالتی یا آهنگ 5 فلکه چهارم تهران پارس تا سوم

 54:5 بیست متری افسریه 5 فلکه سوم تهران پارس تا دوم

 54:4 تاالر گلها 5445 فلکه دوم تهران پارس

 6 بعداز پل سه راه افسریه 54:4 تقاطع تیرانداز به سمت اول

 54:4 فلکه اول
میدان آقانور و مسجد سید 

 الشهدا
6445 

 64:4 قیام دشت 54:4 کوچه تره بار

 64:5 دو راهی پبر 54:5 سه راه تهرانپارس

 64:5 مامازن )بانک مسکن( 54:5 روبه روی شهرک زینبیه

 64:5 پلیس راه شریف آباد  

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 419:9:94:90جمشید یزدان  نجات 



 بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر،  ءآزاد، پیام نور، ادیبان، عال»

 دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه های دولتی

سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به 

 باشد.دانشجویان محترم دایر می 

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 54:4 رسالت  4:4: باشگاه فرمانیه

 54:5 باقری 4:5: نوبنیاد

 54:4 تیرانداز 454: چهارراه پاسداران

 5454 سرپیروزی 455: برج سفید

 6 سه راه افسریه 5444 حسینیه ارشاد

 64:5 پاکدشت 5445 خیابان شریعتی

   54:4 سید خندان

 کننده سرویسشماره تماس و هماهنگ 

 :419:9:91:4بهدانه 

 



 بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر،  ءآزاد، پیام نور، ادیبان، عال»

 دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه های دولتی

به سرویس از مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات 

 دانشجویان محترم دایر می باشد.

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 4:4: اتوبان باقری
سر ائمه اطهار و روبروی 

 بیمارستان بعثت
54:5 

 54:5 سر شهید محالتی یا آهنگ 5 فلکه چهارم تهران پارس تا سوم

 54:5 بیست متری افسریه 5 فلکه سوم تهران پارس تا دوم

 54:4 تاالر گلها 5445 فلکه دوم تهران پارس

 6 بعداز پل سه راه افسریه 54:4 تقاطع تیرانداز به سمت اول

 54:4 فلکه اول
میدان آقانور و مسجد سید 

 الشهدا
6445 

 64:4 قیام دشت 54:4 کوچه تره بار

 64:5 دو راهی پبر 54:5 سه راه تهرانپارس

 64:5 مامازن )بانک مسکن( 54:5 روبه روی شهرک زینبیه

 64:5 راه شریف آبادپلیس   

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 06::4191:06علی یعقوبی 

 9:610:::419مصطفی کریمی 



 بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر،  ءآزاد، پیام نور، ادیبان، عال»

 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

 54:4 کاشانی میدان نور 454: پونک جلو بوستان

 455: سردار جنگل
صادقیه جلو مسجد 

 امام جعفر صادق
54:5 

 5444 ارسپایران 
میدان آزادی روبه 

 روی ایران فیلم
54:5 

 54:4 نواب 5445 میدان الغدیر –شهران 

 6445 سه راه افسریه 5494 جنت آباد جنوبی

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 4::419:0:91زندی 4 

 



 بسمه تعالی

خانم ها  دانشگاه  قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و

آزاد، پیام 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

 5/5: میدان قیام
پیروزی)مسجد علی انتهای 

 النقی(

لغایت 54/5

44/6 

 5/5: بلوار قیام 
اتوبان افسریه)بیمارستان 

 بعثت(
45/6 

 45/6 سرمحالتی )پارک بسیج( 4/5: میدان خراسان

شهریور سرآهنگ  90خیابان 

 دروازه دوالب
 45/6 بیست متری افسریه  4/5:

 45/6 تاالر گلها 4/5: میدان شهدا

 -دستگاهخیابان پیروزی )صد 

چهارراه -چهارصد دستگاه

 کوکاکوال(

:5/5 
سه را افسریه )پاساژ 

 خورشید(
94/6 

 94/6 میدان آقانور )مسجد شهدا( 

 4/6: قیامدشت 

 4/6: ماما زن روبروی بانک مسکن 5/5: مترو پیروزی

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

   419:5:91:19داوود اصفهانی  -  ::419:5:949 اسماعیل علی بیگی

 4191660:505 – 419100:0455عظیم عامری4 

 



 بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

آزاد، پیام نور، ادیبان، عالء الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر، »

 دانشگاه علوم و توسعه آریا و دانشگاه های دولتی

مسیر تهران به گرمسار جهت ارائه خدمات به  سرویس از

 دانشجویان محترم دایر می باشد.

 ساعت مسیر ساعت مسیر

 4/5: سر پیروزی :/4: خیابان مطهری

 4/5: بیست متری افسریه  5 سید خندان

 54/5 سه راه افسریه 94/5 رسالت

 4/6: ماما زن 95/5 هفت حوض

   4/5: امامت

 کننده سرویسشماره تماس و هماهنگ 

 419:5:99:11سعید شاه حسینی         

                                      41:15:99:11 

  



 بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم اعم از آقایان و خانم ها  دانشگاه 

الدوله سمنانی، صنعتی امیر کبیر،  ءآزاد، پیام نور، ادیبان، عال»

 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

 5445 سید خندان )اول دبیرستان( 4:4: فلکه صادقیه

 5495 میدان رسالت 4:5: ستارخان

 54:5 مترو دردشت 454: گیشا

 54:4 مترو باقری 454: شهرک غرب

 54:5 چهارراه تیرانداز 455: میدان ونک

 64:4 سه راه تهرانپارس 5444 میدان آرژانتین

 6444 سه راه افسری  

 شماره تماس و هماهنگ کننده سرویس

 00:50::4191محمد عربی 4 

  



 بسمه تعالی

لدوله عالء ا –ادیبان  –آزاد » قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاههای 

و  –رکبیر امی –دانشگاه دولتی  –پیام نور  –علوم و توسعه آریا  –سمنانی 

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

ساعت  مسیر حرکت

 حرکت

 5 میدان آزادی

 51:5 میدان انقالب

 51:5 میدان حر

 51:5 میدان قزوین

 51:5 میدان گمرک

 51:5 میدان بهمن

 51:5 سر کیان شهر

 5155 سه راه افسریه

 :519:::::57سید عباس زراعتکار شماره تماس 

  



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

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

 مسیر و ساعت حرکت در جدول زیر اعالم می گردد.

 ساعت حرکت مسیر

 5445 هفت حوض

 5494 چهارراه تلفن خانه

 5495 سی متری نارمک

 54:4 امامت

 54:5 فلکه چهار گوش

 54:4 سرپیروزی

 54:5 روبروی نیروی هوائی

 54:4 سر بیست متری

 54:5 روبروی گلها

 5454 افسریهسه راه 

 419:9:94:11تلفن تماس4 

 حسین پاکزاد فر 9:095::4191

  



 
 بسمه تعالی

لدوله عالء ا –ادیبان  –آزاد » قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاههای 

و  –رکبیر امی –دانشگاه دولتی  –پیام نور  –علوم و توسعه آریا  –سمنانی 

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

ساعت  مسیر حرکت

 حرکت

تهران پارس بین فلکه اول و دوم چهارراه تیر انداز 

 جنب خانه دوچرخه 

51:5 

 51:5 سه راه تهران پارس 

 51:5 سر پیروزی جنب مسجد زیر پل عابر 

 0155 بیست متری افسریه 

 015 ایستگاه ولی عصر 

 01:5 سه راه افسریه 

 01:5 خاور شهر 

 01:5 دو راهی یبر

 0155 شریف آباد جنب آتش نشانی 

 799::57:995شماره تماس  ناصر سعیدی 



 ایران    رنگ اتوبوس سفید قرمز 79ع  :50شماره ماشین  


