محل توقف و ساعت حرکت اتوبوس از تهران به ساوه
ایستگاه

( موسسه آموزش عالی ناصر خسرو)

محل سوار شدن

ساعت حرکت

فلکه چهارم تهرانپارس

جلو بانک ملی

 5صبح

فلکه سوم تهرانپارس

جلو بیمارستان تهرانپارس

 5صبح

فلکه دوم تهرانپارس

جلو داروخانه ارژنگ

 5صبح

فلکه اول تهرانپارس

جلو بانک ملی

 5صبح

سر پیروزی

زیر پل کالهدوز،روبروی ستاد مشترک سپاه

 5صبح

قصر فیروزه

زیر پل عابر پیاده

 5صبح

سه راه افسریه

زیر پل عابر پیاده به سمت آزادگان

 5/03صبح

میدان رسالت

مسجد رسول (ص)

 4/03صبح

پل سید خندان

جلو پارک

 4/00صبح

میدان ونک

مالصدرا

 5صبح

تجریش

میدان قدس به سمت تجریش

 5صبح

شهرک غرب

ضلع جنوبی میدان صنعت

 5صبح

میدان نور

گل فروشی مینیاتور

 5صبح

میدان صادقیه

ضلع جنوب غرب

 5صبح

میدان شهداء

ایستگاه شرکت واحد به سمت پیروزی

 4/53صبح

میدان امام حسین

ایستگاه شرکت واحد به سمت آزادی

 4/55صبح

میدان فردوسی

کیوسک راهنمایی

 5صبح

چهار راه ولیعصر

فروشگاه کفش ملی

 5صبح

میدان انقالب

ابتدای خیابان آزادی

 5صبح

آزادی

روبروی ایران فیلم

 0/05صبح

شهر ری

میدان فرمانداری

 4/03صبح

میدان شوش

جنب پمپ بنزین

 4/45صبح

راه آهن

ایستگاه شرکت واحد به سمت میدان رازی

 5صبح

قلعه مرغی

پل امامزاده معصوم

 5صبح

پل ساوه

پایانه آیت اله سعیدی

 5صبح

چهار راه یافت آباد

بعد از چهار راه به سمت نعمت آباد

 5صبح

پاسگاه نعمت آباد

بعد از کیوسک

 5صبح

اسالمشهر

باغ فیض چراغ قرمز-سر نوری

 5/03صبح

رباط کریم

ابتدای کمربندی یادگار امام

 5/43صبح

کرج،شهریار

میدان مادر،سه را گوهر دشت،فلکه اول،آزادگان،طالقانی،هفت
تیر،پل فردیس،انبار نفت شهریار میدان فرمانداری

میدان مادر
 -4/45شهریار
5/03
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ساعت91-91-94-95/05-99-95-1-7
برگشت از ساوه به کرج ساعت  91-97داخل ترمینال ساوه
برگشت از ساوه به رباط کریم و پاسگاه نعمت آباد -ترمینال جنوب
ساعت  91/05-97/05-91/05-90/05داخل ترمینال ساوه
برگشت از ساوه به میدان آزادی تهران  0صبح الی  55شب داخل ترمینال ساوه

