
    سالسالدر طول در طول دستگاه دستگاه   22  کارکنان )شرق شهرستان(کارکنان )شرق شهرستان(دهي  دهي  برنامه سرويسبرنامه سرويس
  20422042--20422042تحصيلي تحصيلي 

  
  هفته )شنبه تا چهارشنبه(        هفته )شنبه تا چهارشنبه(        روزهای عادی روزهای عادی 

  حرکت از پردیس دانشگاهحرکت از پردیس دانشگاه  حرکت از داخل شهر حرکت از داخل شهر   ردیف ردیف 

11  5555//66  5555//1515  

  
چهارراه قند میدان امام چهارراه قند میدان امام   --تقاطع خیابان عظیمیانتقاطع خیابان عظیمیان  --چهل متری اولچهل متری اول  --میدان دکتر شریعتیمیدان دکتر شریعتی  --بلوار سپاه  بلوار سپاه  --مسیرها: میدان الله مسیرها: میدان الله 

چهاررراه چهاررراه   --میدان صاحب الزمانمیدان صاحب الزمان--چهارراه دادگستریچهارراه دادگستری--بیمارستان مبینیبیمارستان مبینی--بهمنبهمن22 22 میدان  میدان  --میدان کارگرمیدان کارگر--حسینحسین

خیابان مولوی  خیابان مولوی  --شرق سیلوشرق سیلو--چهاررراه دانشگاه چهاررراه دانشگاه --ینینمدرسه امام حس مدرسه امام حس --میدان دانشگاه آزادمیدان دانشگاه آزاد  --میدان اللهمیدان الله  --سونالوکسسونالوکس

  دانشگاه دانشگاه   --چهارراه عالمه جعفریچهارراه عالمه جعفری--توحیدشهرتوحیدشهر

  
  

در طول  در طول      کارکنان )غرب شهرستان( يک دستگاهکارکنان )غرب شهرستان( يک دستگاهدهي  دهي  برنامه سرويسبرنامه سرويس
  2042 2042 --20422042تحصيلي  تحصيلي    سالسال

  هفته )شنبه تا چهارشنبه(        هفته )شنبه تا چهارشنبه(        روزهای عادی روزهای عادی 

  حرکت از پردیس دانشگاهحرکت از پردیس دانشگاه  حرکت از داخل شهر حرکت از داخل شهر   ردیف ردیف 

11  5555//66  5555//1515  

چهارراه چهارراه     --میدان آل احمد میدان آل احمد     --میدان طالقانی میدان طالقانی --چهارراه استثناییچهارراه استثنایی  --مرکز بهداشت مرکز بهداشت   --مسیرها: میدان شهید فهمیده مسیرها: میدان شهید فهمیده 

میدان  میدان    --سی متری بنیاد شهید سی متری بنیاد شهید   --میدان شهید بهشتی میدان شهید بهشتی   --تقاطع قاضی زاده تقاطع قاضی زاده   --چهارراه کوشک میدان مادرچهارراه کوشک میدان مادر--هواشناسی هواشناسی 

خیابان  خیابان    --دبیرستان شهید ساده دبیرستان شهید ساده   --چهارراه امداد چهارراه امداد   --فروشگاه موتابیفروشگاه موتابی  --میدان کوشکمیدان کوشک    --چهارراه ضمن خدمت چهارراه ضمن خدمت   --انقالبانقالب

  دانشگاه دانشگاه   ––خیابان عالمه جعفری  خیابان عالمه جعفری    --خیابان حکت خیابان حکت --کوثر توحیدشهرفازدوکوثر توحیدشهرفازدو

  

  

  

  

  

  
  



  تحصيلي تحصيلي     سالسالدر طول در طول   اساتيد اساتيد دهي  دهي  برنامه سرويسبرنامه سرويس
  

  هفته )شنبه تا چهارشنبه(        هفته )شنبه تا چهارشنبه(        روزهای عادی روزهای عادی 

  ردیف ردیف 
  دانشگاهدانشگاهحرکت از پردیس حرکت از پردیس   حرکت از داخل شهر حرکت از داخل شهر 

11  

0505 : :      

99::0505  

0505 : : 1  1   

0505 : : 15 15  

0505 : : 1  1   

  

5555 : :      

1010::5555  

5555 : : 1  1   

5555 : : 16 16  

1 1 ::5555  

  

میدان  میدان    --  میدان صاحب الزمانمیدان صاحب الزمان––متری انقالب متری انقالب 2222  ––چهارراه عظیمیان  چهارراه عظیمیان    ––میدان دکتر شریعتی  میدان دکتر شریعتی    ––مسیرها: میدان الله  مسیرها: میدان الله  

خیابان  خیابان    ––خیابان مولوی  خیابان مولوی  --چهارراه امدادچهارراه امداد    ––میدان شهید فهمیده  میدان شهید فهمیده    ––چهاررراه)علی ذغالی( چهاررراه)علی ذغالی(   ––میدان آل احمد  میدان آل احمد    --طالقانیطالقانی

  داخل پردیس تا دانشکده ها و بالعکس داخل پردیس تا دانشکده ها و بالعکس   ––درب جنوبی دانشگاه درب جنوبی دانشگاه   ––عالمه جعفری  عالمه جعفری  

  



 

 از داخل شهر به مقصد دانشگاه حکیم سبزواری و بالعکس  شرکت اتوبوس رانی  13برنامه حرکت سرویس شماره 

 ساعت حرکت از توحید شهر)دانشگاه( ساعت حرکت از باغ ملی

06:15 06:30 

06:30 7 

07:00 07:15 

07:15 07:30 

07:30 08:00 

08:00 08:15 

08:15 08:30 

08:30 09:00 

09:00 09:15 

09:15 09:30 

09:30 10:00 

10:00 10:15 

10:15 10:30 

10:30 11:00 

11:00 11:15 

11:15 11:30 

11:30 12:00 

12:00 12:15 

12:15 12:30 

12:30 13:00 

13:00 13:15 

13:15 13:30 

13:30 14:00 

14:00 14:15 

16:00 14:30 

16:15 16:30 

16:30 17:00 

17:00 17:15 

17:15 17:30 

17:30 18:00 



 

 

ملی باغ  ها:  شریعتی  - ایستگاه  بهداشت-هنرستان  امداد  -سیلو-مرکز  چهارراه  از  شهید - بعد   هنرستان 

گمنام  -دادگستری-ساده                         توحیدشهر  ابتدای- شهدای  حافظ  بلوکهای  1-بلوک-خیابان   2-و1تقاطع 

 7و6تقاطع  7-بلوک    -خیابان فضیلت5بلوک  4-  بلوک4-و  3بلوک    تقاطع-روبروی مدرسه2بلوک                          

 زواری و بالعکسدرب جنوبی دانشگاه حکیم سب                        

 

18:00 18:15 

18:15 18:30 

18:30 19:00 

00:19  19:15 

15:19  19:30 

30:19  20:00 

00:20  20:15 

30:20   

45:20   



 
 ساعت حرکت سرویس های دانشجویی

 ردیف ساعت حرکت از میدان فهمیده ساعت حرکت از دانشگاه

25:7  05:7  1 

45:7  25:7  2 

50:7  30:7  3 

55:7  35:7  4 

10:8  40:07  5 

50:8  20:8  6 

20:9  00:9  7 

45:9  25:9  8 

50:9  30:9  9 

55:9  35:9  10 

10:10  40:9  11 

40:11  20:11  12 

45:11  25:11  13 

50:11  30:11  14 

10:12  35:11  15 

40:13  20:13  16 

45:13  25:13  17 

50:13  30:13  18 

00:14  35:13  19 

45:15  25:15  20 

50:15  30:15  21 

55:15  35:15  22 

10:16  40:15  23 

50:16  20:16  24 

40:17  20:17  25 

45:17  25:17  26 

50:17  30:17  27 

05:18  35:17  28 

 

 



 
 روزهای پنج شنبه

 حرکت از دانشگاه حرکت ازمیدان فهمیده

9 30:9  

11 30:11  

13 30:13  

17 30:17  

18 30:18  

 روزهای جمعه

)مصلی(حرکت از جایگاه نماز جمعه حرکت از پردیس دانشگاه  

از پایان  نماز جمعه بعد 11  
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