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ص 20 امام زاده 

ص 20 امام علی )ع( 

ص 20 بابا قاسم 

ص 20 قدس 

الله

ص 21 با قوشخانه 

اوحدی

عوارضی

فاطمیه

ص 21 یخچال 

پارک

میدان الله

ص 21 دوطفالن 

سودان

ص 22 پل سودان 

ص 22 باتون 

سلامن

ص 22 باسکول 

◄ فهرست

ص 7 ◄ آغازه 
ص 14 ◄ نقشه ها 
ص 18 ◄ خط 1 

مبدأ: میدان بزرگمهر

ص 18 بزرگمهر 

ص 18 پل سپنتا 

ص 19 پل خواجو 

ص 19 منوچهری 

ص 19 عافیت 

ص 19 نقاشی 

بیت الحسین

ص 20 قرص منشی 

ص 20 شکرشکن 

ص 39 میدان احمدآباد 

مبارزان

ص 39 هشت بهشت 

22بهمن

ص 39 پل بزرگمهر 

ص 39 آبشار 

ص 40 چهار راه آپادانا 

حرضت قائم )ع(

گلزار شهدا

ص 40 تخت فوالد 

ص 40 فرایبورگ 

ص 41 شیخ صدوق 

ص 41 مالصدرا 

ص 41 میدان آزادی 

توحید

شهدای غزه

ص 41 حسین آباد 

میدان ارتش

یزدان

ص 22 زینبیه 

حرم

آتش نشانی

مدرسه

امام خمینی )ره(

دبیرستان

ص 22 دارک 

مقصد: زینبیه، دارک

◄ خط یک
ص 38  )BRT(سامانه تندرو

مبدأ: پایانه با قوشخانه 

ص 38 با قوشخانه 

ص 38 قدس 

مسجدالغفور

عسگریه

آل خجند

دارالقرآن

ص 55 خلجا 

مهرگام

ص 55 شهید بهشتی 

نجارباشی

شمس آباد

جهاد

مسجد

ص 56 خیّام 

زهران

پاوران

گورتان

قدس

نرصآباد

بهشت

ص 56 کارالدان 

ص 56 منارجنبان 

نبوی منش

تقاطع

سه راه سیمین

مسجد االنبیا

شهید مفتح

باغ فردوس

کشاورزی

امام صادق )ع(

امیریه

گلزار هفتم

کوی قدس

مقصد: پل یزد آباد

مقصد: میدان آزادی، پل 

یزد آباد

◄ خط 26  ص 54
 مبدأ: شیخ بهایی

ص 54 شیخ بهایی 

ص 55 قرص 

فرهنگیان

ص 64 جي شیر 

ص 65 پل شهرستان 

الله

مهر

مهر آباد

حمزه اصفهانی

ص 65 مشتاق 

ص 65 پل بزرگمهر 

پل سپنتا

ص 65 پل خواجو 

ص 65 کامل اسامعیل 

ص 66 پل جویی 

ص 66 فردوسی 

بنیاد شهید

ص 66 میدان انقالب اسالمی 

ص 66 شمس آبادی 

پل آذر

جروکان

باغ برج

حامم

ص 56 آتشگاه 

مقصد: سه راهی درچه

◄ خط 28  ص 64
 مبدأ: پایانه خوراسگان

ص 64 پایانه خوراسگان 

آخوندی

دبیرستان

مهرگان

امید

باغ

امام زاده

هیسون

رشیعتی

رسوستان
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ص 87 15 خرداد 

چهار راه آبشار

ص 87  آپادانا 

معاونت درمان

ص 87 میدان فیض 

بانک ملی

ص 87 جهانگیرخان قشقایی 

دبستان احسانی

ص 88 مسجد کازرونی 

ص 88 میرفندرسکی 

اورژانس

ص 88 آسیاب 

ص 89 خورشید 

ص 89 حکیم نظامی 

تامین اجتامعی

ص 89 سه راه نظر 

ص 89 باغ دریاچه 

ص 89 رودکی 

پل فلزی

ص 67 آیت ا... مطهری 

ص 67 صائب 

ص 68 پل شیری 

قدسی

بیامرستان امید

ص 68 پل مارنان 

مقصد: پل شیری

ص 86 ◄ خط 31 
مسیر رفت:

 مبدأ: پایانه آبشار

ص 86 پایانه آبشار 

شهربازی

هرنستان رازی

کوی بهار

فرهنگ ارشاد

ص 86 پل غدیر 

ص 106 ◄ خط 34 
مبدأ: میدان جمهوری 

اسالمی

میدان جمهوری اسالمی ص 106

ص 106 جامی 

چهار راه وفایی

ص 107 هفتم محرّم 

ص 107 میرداماد 

ص 107 بیامرستان آیت ا... کاشانی 

ص 108 چهارسوق 

ص 108 شهید بهشتی 

ص 108 مسجد لنبان 

ص 109 صائب 

ص 109 پل فلزی 

ص 109 بلوار سعدی 

ص 109 حکیم نظامی 

ص 110 خاقانی 

ص 90 امام زاده محسن 

ص 90 شهید عباس بابایی 

ص 90 گذرنامه 

دفرت اسناد

ص 90 سهروردی 

ص 90 ترمینال زاينده رود 

ص 91 عبدا... خان 

مقصد: ترمینال زاینده رود

مسیر برگشت:

مبدأ: ترمینال زاینده رود

ص 90 ترمینال زاينده رود 

باغ دریاچه

ص 91 عبدا... خان 

مسجد

سایپا یدک

ص 89 سه راه نظر 

ص 86 پایانه آبشار 

مقصد: پایانه آبشار

اسالمی

میدان جمهوری اسالمی ص 126

ص 126 پنج رمضان 

ص 127 شهید فروغی 

آسیاب

موسوی

پناهی

بهارستان

ص 127 ابن سینا 

بیامرستان امین

ص 127 دردشت 

ص 128 رسچشمه 

ص 128 شهشهان 

ص 128 بابا قاسم 

ص 128 مولوی 

قدس  ص 129

الله

ص 129 با قوشخانه 

ص 110 سنگ تراش ها 

ص 110 رشیعتی )چهار راه پلیس( 

ص 110 شهدای غزه 

توحید

ص 111 میدان آزادی 

ص 111 دانشگاه 

ص 111 مرداویج 

فنی حرفه ای

خوابگاه

ص 112 شهید مهاجر 

کوی امام جعفر صادق )ع(

کوی امام

ص 112 پایانه صفه 

مقصد: پایانه صفه

◄ خط 57  ص 122
مسیر رفت:

مبدأ: میدان جمهوری 

دبیرستان

ص 130 دارک 

مقصد: زینبیه، دارک

مسیر برگشت:

مبدأ: زینبیه، دارک

شهرک امام خمینی )ره(

ص 130 زینبیه 

الله

مخابرات

مولوی

بهداری

ص 127 دردشت 

ص 128 رسچشمه 

شهدا

میدان جمهوری اسالمی ص 130

مقصد: میدان جمهوری 

اسالمی

ص 129 اوحدی 

عوارضی

فاطمیه

یخچال

پارک

میدان الله

دوطفالن

سودان

ص 129 پل سودان 

ص 130 باتون 

سلامن

باسکول

یزدان

ص 130 زینبیه 

حرم

آتش نشانی

مدرسه

شهرک امام خمینی )ره(
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جابر انصاری

ترمینال کاوه

بر ج کاوه

سوانح سوختگی

اداره ثبت

25 آبان

باب الدشت  ص 142

ص 143 شهدا 

ص 143 پشت بارو 

ص 143 تختی 

گیتی نورد

ص 143 میدان امام حسین)ع( 

ص 144 آمادگاه 

میدان انقالب اسالمی ص 144

ص 144 شمس آبادی 

پل ابوذر

ص 145 فرشچیان 

میرفندرسکی

◄ خط 91  ص 142
 مبدأ: ملک شهر

شهربازی  ص 142

پارک

بوستان

شهید رجایی

صادقیان

گلستان

مهدیه

مسجد اعظم

صادرات

مطهری

علیخانی

نانوایی

ورزشگاه

سه راه ملک شهر

آموزش و پرورش

ص  ◄ فهرست منابع 
164

ص 166 ◄ نمایه 

داروخانه دی

شهید کاظمی

ص 145 رشیعتی )چهار راه پلیس( 

ص 145 )شهید موحدی نیا / قزلباش( 

جوشقانی

ص 145 هزارجریب 

ص 146 دانشگاه 

ص 146 مرداویج 

فنی حرفه ای

خوابگاه

ص 146 شهید مهاجر 

کوی امام جعفر صادق )ع(

کوی امام

ص 147 پایانه صفه 

مقصد: پایانه صفه

◄ فهرست اسکیس ها
ص 160  




