
 )نیمسال دوم(16/11/1041برنامه ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه از تاریخ 

 

                

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                         

 

                 

                         

               

 

 

 برگشت رفت

 از دهکده به خوابگاه از خوابگاه به دهکده

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 اتوبوس : 71:1: اتوبوس 4 01:7

 اتوبوس : 1137: اتوبوس 3 51:1

 اتوبوس 1 3177: اتوبوس 1 1:1::

 اتوبوس 3 11:1:-1137:-1141: اتوبوس : 11:1:

 اتوبوس 3 01:1:-0137:-0117: اتوبوس : 41:1:

 اتوبوس : 5177:   

 برگشت رفت

 از دهکده به خوابگاه از خوابگاه به دهکده

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 اتوبوس : 71:1: اتوبوس 4 0117

 اتوبوس : 1137: اتوبوس 3 5137

 اتوبوس 1 3177: اتوبوس 1 137::

 اتوبوس 3 11:1:-1137:-1141: اتوبوس : 1137:

 اتوبوس 3 01:1:-0137:-0117: اتوبوس : 41:1:

 اتوبوس : 5177:   

 از تربیت بدنی به خوابگاه تربیت بدنیاز خوابگاه به   

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 - - - اتوبوس : 01:7

 از تربیت بدنی به خوابگاه از خوابگاه به تربیت بدنی  

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

  - - - اتوبوس : 01:7

 برگشت رفت

 از علوم اجتماعی به خوابگاه از خوابگاه به علوم اجتماعی

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 مینی بوس : 7177: مینی بوس 1 0137

 مینی بوس 1 3177: مینی بوس 1 5137

 مینی بوس 1 1141: مینی بوس 1 137::

 مینی بوس 1 0141: مینی بوس : 3137:

 مینی بوس : 5177:   
 

 برگشت رفت

 از دهکده به خوابگاه از خوابگاه به دهکده

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 اتوبوس : 3137: اتوبوس : 0177

 مینی بوس : 1137: اتوبوس : 51:1

 اتوبوس : 0141: مینی بوس : 1:1::

 برگشت رفت

 از دهکده به خوابگاه دهکده از خوابگاه به

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 اتوبوس : 3137: اتوبوس : 0177

 برگشت رفت

 از دهکده به خوابگاه از خوابگاه به دهکده

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 اتوبوس : 3137: اتوبوس : 0177

 مینی بوس : 1137: مینی بوس : 51:7

 مینی بوس : 3137: مینی بوس : 1:7::

 برگشت رفت 

 از ادبیات به شهید آشتیانی  از شهید آشتیانی  به ادبیات

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 اتوبوس : 3137: اتوبوس : 0177

 مینی بوس : 11:7: مینی بوس : 51:7

 مینی بوس : 3137: مینی بوس : 1:7::

 برگشت رفت

 ادبیات به خوابگاهاز  از خوابگاه به ادبیات

 نوع خودرو تعداد ساعت حرکت نوع خودرو تعداد ساعت حرکت

 اتوبوس : 3137: اتوبوس : 0177

علوم اجتماعی-خوابگاه شهید معینیان  

 ادبیات-عضدیخوابگاه شهید 

 

دهکده -آشتیانیخوابگاه شهید   

دهکده -عضدیخوابگاه شهید   

دهکده -عضدیخوابگاه شهید   

دهکده-خوابگاه شهید سالمت  دهکده-خوابگاه شهید همت    

 

دهکده-رحیمی خوابگاه شهید   

 

ادبیات -آشتیانیخوابگاه شهید   


