
خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد جدول  

 انتها ابتدا خطوط مرتبط اتوبوسرانی ایستگاه های قطار شهری

 فرودگاه پایانه انقالب اسالمی 77خط  فرودگاه

 فرودگاه پایانه انقالب اسالمی 77خط  بوستان ریحانه

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط  غدیر

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط پروین اعتصامی

  

 هفده شهریور

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط 

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

  

  

  

  

  

  

  

 بسیج

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 کوی کارگران پاینه بیت المقدس 77خط

 کوی هاشمی نژاد پاینه بیت المقدس 36خط

 بهشت رضا چهارراه دانش شرقی 717خط

 پایانه صبا چهارراه دانش شرقی 77خط

 شهرک عسکریه چهارراه دانش شرقی 77خط

 طبرسی پایانه مسافربری 78خط

 شهرطرق چهارراه دانش شرقی 710خط

 پایانه صبا پایانه بیت المقدس 78خط

 پایانه صبا پایانه بیت المقدس 70خط

 پایانه صبا پایانه بیت المقدس 70/0خط

 بوتان پایانه بیت المقدس 73خط

 شهرطرق چهارراه دانش شرقی 710/0خط

  

  

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط 

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو



  

 ایستگاه امام خمینی

 پایانه زکریا پایانه بیت المقدس 77خط

 پایانه ذکریا پایانه بیت المقدس 73خط

 پایانه انقالب اسالمی پایانه مصلی 33خط

 پایانه غدیر پایانه مفتح 67خط

 پایانه انقالب اسالمی پایانه خواجه ربیع 7خط تندرو

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط  ایستگاه شریعتی

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 67/0خط

 پایانه معراج پایانه شریعتی 73خط

 پایانه الهیه پایانه شریعتی 07خط 

 پایانه گردشگری پایانه شریعتی 77/7خط

 میدان فلسطین پایانه بیت المقدس 76خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 پایانه زکریا پایانه خواجه ربیع 67خط

 پایانه زکریا پایانه بیت المقدس 77خط

 پایانه زکریا پایانه بیت المقدس 73خط 

  

  

  

 ایستگاه قائم

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 67/0خط

 پایانه معراج پایانه شریعتی 73خط

 پایانه الهیه پایانه شریعتی 07خط 

 پایانه گردشگری پایانه شریعتی 77/7خط

 میدان فلسطین پایانه بیت المقدس 76خط

  

  

  

 ایستگاه طالقانی

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 67/0خط

 پایانه معراج پایانه شریعتی 73خط

 پایانه الهیه پایانه شریعتی 07خط 



 پایانه گردشگری پایانه شریعتی 77/7خط

 میدان فلسطین پایانه بیت المقدس 76خط

  

  

  

  

  

 ایستگاه فلسطین

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه وکیل آباد میدان فلسطین 10خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 67/0خط

 نوفل لوشاتو میدان فلسطین 17خط

 طالقانی  شهرک میدان فلسطین 16خط

 شهرک نیروی هوایی میدان فلسطین 13/0خط

 شهرک لویزان میدان فلسطین 17خط

 بلوار رضوی میدان فلسطین 17خط

 میدان فلسطین پایانه راه آهن 71خط

 میدان فلسطین پایانه مصلی 77/0خط

 میدان فلسطین پایانه مفتتح 67/0خط

 میدان فلسطین پایانه بیت المقدس 76خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 پایانه خواجه ربیع  پایانه آزادی 77خط ایستگاه خیام

  

 ایستگاه آزادی

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه خواجه ربیع  پایانه آزادی 77خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 67/0خط

  

  

  

  

  

  

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08خط



  

  

  

  

  

  

  

 ایستگاه پارک ملت

 شهرک صابر  پایانه آزادی 18خط

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  13خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 03/0خط

 بلوارسرافرازان  پایانه آزادی 17/0خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 67/0خط

 پایانه مصلی  پایانه آزادی 77خط

 پایانه خواجه ربیع  پایانه آزادی 77خط

 پایانه مصلی  پایانه آزادی 011خط

 حرم مطهر  پایانه آزادی 37خط

 انتهای بلوار پیروزی  پایانه آزادی 18/0خط

 بلوارکوثر  پایانه آزادی 17خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 71خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 60خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 بلوارشاهد  پایانه آزادی 01خط

  

  

  

  

  

  

  

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08خط

 شهرک صابر  پایانه آزادی 18خط



  

  

  

 ایستگاه کوثر

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  13خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 03/0خط

 بلوارسرافرازان  پایانه آزادی 17/0خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 67/0خط

 پایانه مصلی  پایانه آزادی 77خط

 پایانه خواجه ربیع  پایانه آزادی 77خط

 پایانه مصلی  پایانه آزادی 011خط

 حرم مطهر  پایانه آزادی 37خط

 انتهای بلوار پیروزی  پایانه آزادی 18/0خط

 بلوارکوثر  پایانه آزادی 17خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 71خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

  

  

  

  

 ایستگاه سیدرضی

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08خط

 شهرک صابر  پایانه آزادی 18خط

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  13خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 03/0خط

 بلوارسرافرازان  پایانه آزادی 17/0خط

  

 ایستگاه دانش آموز

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط



 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08خط

 شهرک صابر  پایانه آزادی 18خط

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  13خط

  

  

  

  

 ایستگاه هفت تیر

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 حرم مطهر پایانه وکیل آباد 07خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08خط

  

  

 ایستگاه صدف

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 حرم مطهر پایانه وکیل آباد 07خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08خط

  

  

  

 ایستگاه صیادشیرازی

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 حرم مطهر پایانه وکیل آباد 07خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 07/0خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 08خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط  



  

 ایستگاه اقبال الهوری

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 حرم مطهر پایانه وکیل آباد 07خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

  

 ایستگاه نمایشگاه

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 حرم مطهر پایانه وکیل آباد 07خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه وکیل آباد میدان فلسطین 10خط

 پایانه خواجه ربیع پایانه وکیل آباد 11خط

  

  

  

 ایستگاه کوهستان پارک

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 حرم مطهر پایانه وکیل آباد 07خط

 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه انقالب اسالمی پایانه وکیل آباد 11خط

 پایانه وکیل آباد میدان فلسطین 10خط

 پایانه خواجه ربیع پایانه وکیل آباد 11خط

  

  

  

  

  

  

  

 ایستگاه وکیل آباد

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 01خط

 پایانه غدیر پایانه وکیل آباد 0خط تندرو

 شاندیز پایانه وکیل آباد 070خط

 ابرده علیا پایانه وکیل آباد تندرو 076خط

 حصارگلستان پایانه وکیل آباد 006خط

 جاغرق پایانه وکیل آباد 008خط

 طرقبه پایانه وکیل آباد 000خط

 نغندر پایانه وکیل آباد 007خط

 نغندر پایانه وکیل آباد 007/0خط

 حرم مطهر پایانه وکیل آباد 07خط



 پایانه فردوسی پایانه وکیل آباد 00خط

 پایانه انقالب اسالمی پایانه وکیل آباد 11خط

 پایانه وکیل آباد میدان فلسطین 10خط

 پایانه خواجه ربیع پایانه وکیل آباد 11خط

 


