
  

 

   7:02   دانشگاهس کرمان به يسرو

 9:02   س کرمان به دانشگاهيسرو

 00:02   س کرمان به دانشگاهيسرو

 00:02   س کرمان به دانشگاهيسرو

 01:02   دانشگاهس کرمان به يسرو

  01:02   س کرمان به دانشگاهيسرو

 01:02   س کرمان به دانشگاهيسرو

 14:02   س کرمان به دانشگاهيسرو

 02/0/91از مورخ 

  س هاير سرويمس
 ساعت حرکت از 

 کرماندفتر 

) شنبه تا چهارشنبه(دانشگاه بهکرمان  يس هايسرو  

 

 



 ) شنبه تا چهارشنبه(کرمان به دانشگاه يس هايسرو

 02/0/91از مورخ 

 

  1:04  به کرمان دانشگاهس يسرو

   02:22  س دانشگاه به کرمانيسرو

  00:14  دانشگاه به کرمانس يسرو

  01:04  س دانشگاه به کرمانيسرو

  04:22  س دانشگاه به کرمانيسرو

  01:14  سرويس دانشگاه به کرمان

  01:22  س دانشگاه به کرمانيسرو

  09:12  س دانشگاه به کرمانيسرو

 

 

 

 



 )شنبه تا چهارشنبه(شهر ماهان يدان اصليمن دانشگاه و يس بيسرو

 02/0/91از مورخ 

   1:24   به دانشگاه يدان اصليماز 

   9:04   يدان اصليمبه  دانشگاهاز 

    9:12   به دانشگاه يدان اصليماز 

   02:12   يدان اصليمبه دانشگاه از 

   00:12   به دانشگاه يدان اصليماز 

   01:12   يدان اصليمبه دانشگاه از 

   01:12   به دانشگاه يدان اصليماز 

  04:22   يدان اصليمبه دانشگاه از 

  04:14   به دانشگاه يدان اصليماز 

   01:14   يدان اصليمبه دانشگاه از 

  07:42   به دانشگاه يدان اصليماز 

 01:14   يدان اصلياز دانشگاه به م

   09:12   يدان اصلياز دانشگاه به م



 توجه

 02/0/91از مورخ 

 ر است :يپنجشنبه ها به صورت ز يبرنامه عاد -0

 7:02    کرمان به دانشگاه

 01:02     دانشگاه به کرمان

 1:02  ميدان اصلي ماهان به دانشگاه

 01:22  دانشگاه به ميدان اصلي ماهان

 

 22:07  ماهان يدان اصليدانشگاه به م

 22:01  ماهان به دانشگاه يدان اصليم

 04:01     دانشگاه به کرمان

 00:22    کرمان به دانشگاه

س فوق يسرو، در صورت تشکيل کلاس، تعدادي ح استيلازم به توض. 

شود که چهارشنبه هر  يپنجشنبه در نظر گرفته م يالعاده جهت کلاس ها

 گردد. يهفته اعلام م

 :گردد ين شرح اعلام ميساعات بد يس ها در تمامير حرکت سرويمس -0

 

  –روبروي دانشکده شهيد چمران –خ شهيد مصطفي خميني –قرنيميدان  کرمان به دانشگاه: مسير. 

 دانشگاه

د يدانشگاه شهاصلي  سردر  –روبروي دانشکده شهيد چمران –دانشگاه  ر دانشگاه به کرمان:يمس. 

 ميدان قرني  –خ شهيد مصطفي خميني  –کرمانباهنر

 

 


