اطالعیه ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
در نیمسال دوم سال تحصیلی  ( 79-79شروع سال) 79
مسیر اول  :اصفهان
ساعت حرکت سرویس ها از ترمینال صفه به دانشگاه

شروع حرکت سرویس ها از دانشگاه به ترمینال صفه

 9::6و  8:03و  12:03صبح

 11::6و  10:03و  19:03بعد از ظهر

مسیر دوم  :مبارکه و حومه
ساعت و مسیر حرکت سرویس ها از مبارکه به دانشگاه ( اتوبوس واحد )
ساعت شروع حرکت

ادامه مسیر حرکت سرویسها

مبدا حرکت از

میدان هالل احمر –چهار راه بازار –مخابرات – شهرداری – پارک

 9:03و  7:16و11و

سوار شهروند– قهنویه کنارمنبع آب – ابتدای بلوار دانشگاه –

نصیر آباد
 12::6و1:::6

دانشگاه

ساعت ومسیر حرکت سرویس ها از دانشگاه به مبارکه( اتوبوس واحد )
ساعت شروع حرکت

 8:03و  13و  11::6و  10:03و
19::6

شروع حرکت از

ادامه مسیر حرکت سرویسها
بلوار دانشگاه– قهنویه کنارمنبع آب– پارک سوار

دانشگاه

شهروند – اداره پست – مخابرات – چهارراه بازار –
میدان هالل احمر – نصیر اباد

مسیر سوم  :زرین شهر :
ساعت شروع حرکت

9:03

شروع حرکت از

ادامه مسیر حرکت سرویسها

خ شهید مطهری  -پایین تر از

ورنامخواست – کرکوند

مسجد امیر المومنین

راننده آقای رحیمی37102088901

مسیر چهارم :فوالد شهر (:درصورت به حدنصاب رسیدن دانشجویان )

ساعت شروع حرکت

ادامه مسیر حرکت سرویسها

شروع حرکت از

روبروی شهرداری – ترمینال -فاز یک – مینادشت –
9:36

میدان وحدت سه راه B5روبروی

پارکینگ شهرک صنعتی اشترجان – سه راهی ونهر –

گلفروشی

نکوآباد – اسماعیل ترخان
راننده آقای عباسی شماره 37103003619

مسیر پنجم  :طالخونچه و مجلسی
ساعت حرکت

مبدا حرکت

ادامه مسیر

9:03

مجلسی

میدان دانشجو – میدان کوثر – میدان توحید

8

طالخونچه

میدان امام حسین – روبروی بهداری
راننده :آقای طاهری 37101092276

مسیرششم  :صفائیه
ساعت حرکت

مبدا حرکت

ادامه مسیر
 31میدان فرهنگ – بلوار ارغوان – روبروی ارغوان سوم
 .2ابتدای بلوار رسالت –نرسیده به ایستگاه واحد

ورودی محله یک صفائیه –
9:06

.0میدان توحید – روبروی تاکسی :3:3

میدان ستایش ابتدای بلوار
مینا

 3:روبروی خ گلستان – ایستگاه واحد
 36کنار درب دانشگاه دهنو -ایستگاه واحد
راننده  :آقای بهروز نصوحی ( )37100092793

تذکرات :
 .1رعایت شئونات اسالمی در کلیه سرویس ها الزامی است .
 .2صندلیهای عقب اتوبوس به خواهران و صندلیهای جلو به برادران اختصاص دارد .
 .0سرویس ها در هر ایستگاه پنج دقیقه توقف خواهند داشت وتمامی سرویسها راس ساعات مقرر
دانشگاه را ترک خواهند کرد.
 .:از کلیه دانشجویان گرامی خواهشمند است جهت بهتر انجام شدن امر ایاب وذهاب ،پیشنهادات
،انتقادات ونواقص مشاهده شده در امر سرویس دهی را به مسئول دفتر تعاونی  26مبارکه ( آقای
اسعدی )

به شماره تلفن  37101399629و یا به امور دانشجویی با شماره های

 30162:72319و  30162:7 2360اطالع دهند.
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
واحد مبارکه

