
شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط

شرح مسیر برگشتشرح مسیر رفتمقصدمبداخط
ت
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1
پایانه شهید 

دستغیب
ابیوردي

دستغیب -میدان شهدا -کریم خان زند شرقی -میدان امام حسین (ع) - کریم خان زند 
غربی -میدان نمازي -میدان دانشجو -بیمارستان حافظ -استخر انقالب -ابیوردي

ابیوردي - پل زرگري - استخر انقالب - بیمارستان حافظ- میدان دانشجو - پایانه 
نمازي - کریم خان زند غربی - میدان امام حسین (ع)- کریم خان زند شرقی - میدان 

شهدا- دستغیب
2,5304,000

2
پایانه شهید 

دستغیب
بلوار نارنجستان

دستغیب  - میدان شهدا  -خیابان سعدي-پل حر -چهارراه آریا -باغ تخت-اطلسی-
حافظیه-ادبیات-هشت متري گلستان -کلبه -چهارراه دلگشا-بهداشت -آرامگاه 

سعدي-کوچه ژیان-هشت متري-حسینیه- پایانه نارنجستان

پایانه نارنجستان -حسینیه-هشت متري -کوچه ژیان -آرامگاه سعدي-بهداشت -
چهارراه دلگشا -هشت متري گلستان-ادبیات -حافظیه - بیمارستان دستغیب -علی بن 

حمزه-سه راه مدبر -سه راه نمازي -دستغیب
3,2204,000

3
پایانه شهید 

دستغیب
کوزه گري بولوار 

نهضت

پایانه شهید دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-حالل احمر-سه راه شیشه گري-
خیابان جنت-پل نواب صفوي-میدان کوزه گري-خیابان قشقایی-خیابان کوچ-

بولوارنهضت سوادآموزي

بولوارنهضت-خیابان کوچ-میدان کوزه گري-مسجدالمهدي-پل نواب صفوي-دانشکده 
شهیدباهنر-میدان 12فروردین-خیابان حسینی جنوبی-سه راه آستانه-شاهزاده قاسم-

پایانه شهیددستغیب
2,5303,000

4
پایانه شهید 

دستغیب
میدان ارتش سوم

پایانه شهیددستغیب-چهارراه مشیر-چهارراه پانزده خرداد-باسکول نادر-چهارراه 
اصالح نژاد-سه راه اصالح نژاد-بولوارسیاحنگر-خیابان قدمگاه-قدمگاه-میدان بسیج-

چهارراه تحویلی-میدان ارتش

میدان ارتش-چهارراه تحویلی-اول سیاحتگر-چهارراه سیاحتگر-سه راه اصالح نژاد-
چهارراه اصالح نژاد-چهارراه گمرك- پانزده خرداد-خیرات-چهارراه مشیر-پیروزي-

پایانه شهیددستغیب
2,5304,000

5
پایانه شهید 

دستغیب
مهدي آباد

پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-احمدي شمالی-میدان شهیدفهمیده-20متري امام 
حسین-بولواررحمت-جهارراه لشکري-خیابان بنی هاشمی-انتهاي خیابان بنی هاشمی- 

بلوار خرمشهر- میدان قهرمانان- مهدي آباد-حجت آباد

حجت آباد-مهدي آباد- میدان قهرمانان- بلوار خرمشهر- خیابان بنی هاشمی-
بولواررحمت-20متري امام حسین-میدان شهید فهمیده-شاهزاده قاسم-پایانه 

دستغیب
3,2204,000

پایانه ولی عصر10
میدان شهید 

شیرودي

ولیعصر -مسکن -کاوه -فضیلت -کوي زهرا-ده متري برق -14متري -فضل آباد -پل 
غدیر -سر پودنک-اول محراب-مجتمع مدرس-درب اول پایگاه -آب جوار -درب دوم 

پایگاه -مسجد مکتب جعفري -امام زاده -میدان شهید شیرودي
2,5304,000بالعکس مسیر رفت

14
پایانه شهید 

دستغیب
پایانه نارنجستان

دستغیب  -شهرداري - خیابان سعدي -پل حر  -باغ تخت -اطلسی -حافظیه -ادبیات-
بازرگانی-منبع آب -میدان هفت تنان -مدرسه پروین اعتصامی-بهداشت -آرامگاه 

سعدي -بلوار نیستان- بلوار نارنجستان-پایانه نارنجستان

پایانه نارنجستان -بلوار نارنجستان-بلوار نیستان -هشت متري -کوچه ژیان-آرامگاه 
سعدي -بهداشت -چهارراه دلگشا -میدان هفت تنان -منبع آب -مسجد -بازرگانی -

ادبیات -حافظیه -اطلسی-چهاراه آریا-پل حر جلوي شهرداري منطقه 3 -سه راه نمازي 
-پایانه دستغیب

3,2204,000

شهرك فرهنگیانپایانه احمدي16

دروازه کازرون- فخرآباد - سه راه بهار - کشاورزي - ترمینال - تعمیرگاه زهره - 
چهارراه سرباز - شرکت نفت - سرقالیشوئی - چهارراه ریشمک - آبگرمکن -  - 

ترمینال - چهارراه ترمینال - موسوي نژاد - سرجانبازان - چهارراه جانبازان - سنگ 
بري - 8متري اول - 8متري دوم - فلکه پشم شیشه - سوپري فرهنگیان - احمدآباد

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

روستاي کفتركپایانه ولی عصر17

پایانه ولیعصر -چهارراه دروازه سعدي -نادر کاظمی-ترمینال کاراندیش -کلبه -
جهانگردي -کانادا -پالستیک سازي -ریاستی اول -ریاستی دوم -هشت متري -

چهارراه سرداران -آرد سنبله -شهرداري -پمپ گاز-ایران خوردو-سر پل حسین آباد -
سنگبري-نصر آباد-سر ماه فیروزان-گچبري -پاسگاه -اول کفترك -آخرکفترك

3,2204,000بالعکس مسیر رفت



شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط
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18
بلوار جمهوري 

اسالمی
خیابان صاحب االمر

بولوار جمهوري- ابریشمی - ایستگاه پارك - پل باغ صفا - بنیادشهید - سرمعدل - 
پارامونت - باسکول - اصالح نژاد - کشاورزي - ترمینال - تعمیرگاه زهره - چهارراه 

سرباز - صاحب االمر - مسجد - خیابان صاحب االمر
2,5305,000بالعکس مسیر رفت

شهرك پروازپایانه ولی عصر20

پایانه ولیعصر-دروازه سعدي -نادر کاظمی-اول خیابا ن پیر نیا-دارائی -سر کاوه -
چهارراه فضیلت -مجتمع یاس -مجتمع زنبق -آپارتمان ارم -داروخانه -ایستگاه یک -

ایستگاه دو -ایستگاه سه -ایستگاه چهار -ایستگاه پنج -حسینیه -اتوکشی- بلوار 
سرداران

2,5305,000بالعکس مسیر رفت

خیابان الدنپایانه نمازي22

پایانه نمازي - تامین اجتماعی- استخر انقالب- پل زرگري- بیمارستان M.R.I - هتل 
چمران - بیمارستان اردیبهشت - بیمارستان چمران - محمودیه - پل معالی آباد - 

پارك علوي- میالد- سنگ بري- گلدشت محمدي- شهرك باهنر - شهرك عرفان - 
شهرداري منطقه 6 - بازارچه - پاسگاه -آخر خیابان الدن

آخر خیابان الدن-بازارچه- شهرداري منطقه 6-ثبت احوال-شهرك باهنر -گلدشت 
محمدي -بلعکس مسیر رفت

3,2205,000

پایانه نمازيمیدان گلستان24
کلبه -میدان هفت تنان -ایستگاه منبع آب-بازرگانی -ادبیات -حافظیه -اطلسی-سه راه 
شهربانی-فلکه گاز -پل باغ صفا -میدان امام حسین (ع)-بیمارستان سعدي-سر بیست 

متري سعدي -مهندسی-پایانه نمازي
2,5304,000بالعکس مسیر رفت

پایانه احمدي25
سلطان آباد و 

جرسقان

پایانه احمدي-میدانشهیدفهمیده-بولواراحمدي جنوبی-بولواررحمت-پل نواب صفوي-
میدان کوزه گري-بولوارماذون قشقایی-میدان ماذون قشقایی-بولوارمحراب-انبارده 

پیاته-شهرك دستغیب-سلطان آباد-جرسقان

جرسقان-سلطان آباد-شهرك شهیددستغیب-انبارده پیاله-میدان ماذون قشقایی-
بولوارمحراب-بولوارموذن قشقایی-کوزه گري بولواررحمت-پل نواب صفوي-احمدي 

جنوبی-میدان شهیدفهمیده-پایانه احمدي
3,9105,000

26
پایانه شهید 

دستغیب
شهرك شهید 

دستغیب

پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-خیابان حسینی-میدان12فروردین-پل 
نواب صفوي-بولوارابوذرغفاري-درب 2دارالرحمه-درب 4دارالرحمه-انبارده پیاله-

شهرك شهیددستغیب

شهرك شهیددستغیب-انبارده پیاله-درب 4دارالرحمه-درب2دارالرحمه-پل نواب 
صفوي-میدان12فروردین-خیابان حسینی جنوبی-سه راه آستانه-شاهزاده قاسم-

پایانه دستغیب
2,5303,000

بلوار الزهراپایانه استقالل27
پایانه استقالل - شاهزاده قاسم - سه راه آستانه - فلکه جاتون - پاستگاه - بهزیستی 

- ثبت احوال - درمانگاه - کوي زهرا -
2,5304,000بالعکس مسیر رفت

شرغانابتداي دوران28
درب دوم پایگاه -مینو -چهاراه زمزم -سرسهل آباد-فلکه پیام -ده متري ارم -پارك 
محله اي -چهارراه شریف آباد -12 متري خوشه -16 متري خوشه -ترکان -کوثر -

قلعه نو -جوشکاري -شرغان -کوچه فدك -آخر کوشکک-اقبال آباد
3,2204,000بالعکس مسیر رفت

31
پایانه شهید 

دستغیب
خیابان شاهزاده 

بیگم
پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-حالل احمر-میدان دفاع مقدس-

بولواردالوران بسیج-چهارراه دالوران بسیج - شهرك شهیدمفتح
شهیدمفتح-دوراهی قلعه-بولواردالوران بسیج-میدان دفاع مقدس-سه راه آستانه-

شاهزاده قاسم -پایانه دستغیب
2,5303,000

33
پایانه شهید 

دستغیب
بلوار نواب صفوي

پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-سه راه شیشه گري-میدان12فروردین-
20متري صاحب الزمان-بولوارسعادت-پل نواب صفوي-بولوارنواب صفوي-کوشک 

میدان

کوشک میدان-بولوارنواب صفوي-بولوارعاشورا-پل نواب صفوي-20متري صاحب 
الزمان-میدان12فروردین-خیابان حسینی جنوبی-سه راه آستانه-شاهزاده قاسم-

پایانه دستغیب
2,5303,000



شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط
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35
پایانه شهید 

دستغیب
پایانه لشکري

پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-دروازه کازرون-قاآن یجنوبی-ارتش سوم-خیابان سپاه 
شمالی-بولواررحمت-خیابان شهیدفکوري-پانصددستگاه-چهارراه لشکري

چهارراه لشکري-بولواررحمت-خیابان سپاه شمالی-ارتش سوم-قاآنی جنوبی-دروازه 
کازرون-قاآنی شمالی-چهارراه مشیر-خیابان توحید-چهارراه زند-میدان شهدا-خیابان 

پیروزي-پایانه دستغیب
2,5304,000

پایانه قصردشت36
شهرك بزین-بلوار 
جهاد خیابان علوي

قصردشت - منبع آب - بیمارستان کوثر - کوچه 23 - امام حسن عسکري - پل معالی 
آباد - پارك علوي - میالد - مدرسه صنایع - صنایع - 20متري فرمانداري- آرین - 

هشت متري - وحدت 1 - وحدت 2- سر صدرا -ورودي بزین - کوچه 13- کوچه 27- 
کوچه 36 - آخر شهرك بزین

آخر شهرك بزین -کوچه 36- کوچه 27- کوچه 13 - خروجی بزین- ایستگاه دانشگاه 
- مشتاق - صفا- دلشاد- سرود- خروجی شهرك حافظ- وحدت 1 - وحدت 2 - هشت 

متري - آرین - 20متري فرمانداري- صنایع - مدرسه صنایع - میالد -پارك علوي - 
پل معالی اباد - امام حسن عسکري - کوچه 23- بیمارستان کوثر - منبع آب - پایانه 

قصردشت

3,2205,000

گویمپایانه قصردشت37

قصردشت - منبع آب - بیمارستان کوثر - کوچه 23 - امام حسن عسکري - پل معالی 
آباد - پارك علوي - میالد - مدرسه صنایع - صنایع - 20متري فرمانداري- آرین - 
هشت متري - وحدت 1 - گلدشت حافظ - سر بزین - سرگلستان - کابل سازي - 

پلیس راه - نهالستان 110- پاسگاه دو کوهک - منبع آب دوکوهک- پمپ بنزین - سر 
شهرك فجر- ایران خودرو - ایران خودرو مرکزي - هشت متري گویم - مسجد گویم -

4,6007,000بالعکس مسیر رفت

بلوار دکتر شریعتیپایانه احمدي39
دروازه کازرون- چهارراه گمرك - چهارراه هوابرد - زرهی - ایستگاه یک - فلکه معلم - 
دارائی - استخر کوثر - ایستگاه 12 - ایستگاه14 - دادگاه - سجادیه اول - سجادیه 

دوم - میدان احسان - دنا - دوستان - خلبانان - پل معالی آباد
3,2205,000بالعکس مسیر رفت

45
پایانه شهید 

دستغیب
خیابان پاییز

شاهچراغ (ع) - شاهزاده قاسم - دروازه کازرون - اول شمس - سه راه بهار - 
سرکشاورزي - اول جاده زندان - مسجدموسی ابن جعفر - چهارراه زندان - اول 

20متري - درمانگاه - اول پاسارگاد - درمانگاه اقبال - سرسراج - پائیز - غزال - 
سرزاگرس - نانوائی - سراج- پاییز

2,5304,000بالعکس مسیر رفت

پایانه احمدي46
شهرك بهاران-
شهرك فرزانگان

دروازه کازرون - فخرآباد - سه راه بهار - کشاورزي - ترمینال - مسجد - چهارراه 
زندان - ایستگاه یک - انبارگاز - ایستگاه سه - کارواش - قالیشوئی - آبشار - 

چهارراه باهنر - شقایق - اخالق - پمپ گاز - زاگرس - آخرباهنر - کمربندي - شهرك 
بهاران ایستگاه اول ودوم - شهرك فرزانگان ایستگاه اول - دوم - سوم - چهارم - 

پنچم

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

 شهرك گلشنپایانه احمدي47

دروازه کازرون  - فخرآباد - چهارراه اصالح نژاد - سه راه اصالح نژاد - میدان آبیاري - 
چهارراه سرباز - شرکت نفت - یخ سازي - چهارراه ریشمک - آبگرمکن - ترمینال - 
سر گشن - ایستگاه یک - ایستگاه مسجد - ایستگاه مرادي - کالنتري - تعاونی - 

منبع آب - پارك هدیث - گلشن

3,2205,000بالعکس مسیر رفت
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شهرك ولی عصرپایانه استقالل48
استقالل - باسکول نادر - فخرآباد - دروازه کازرون - شاهزاده قاسم - سه راه آستانه - 
فلکه جاتون - پارك مروارید - سر نرگس - باشگاه نرگس - باشگاه برق - نانوائی - 

سرفدك - حسینیه - پارك الله - 14 متري - آخرفضل آباد - مسجد زینب
2,5304,000بالعکس مسیر رفت

روستاي قالتپایانه قصردشت50

قصردشت - منبع آب - بیمارستان کوثر - کوچه 23 - امام حسن عسکري - پل معالی 
آباد - پارك علوي - میالد - مدرسه صنایع - صنایع - 20متري فرمانداري- آرین - 
هشت متري - وحدت 1 - گلدشت حافظ - سر بزین - سرگلستان - کابل سازي - 

پلیس راه - نهالستان 110- پاسگاه دو کوهک - منبع آب دوکوهک- پمپ بنزین - سر 
شهرك فجر- ایران خودرو - ایران خودرو مرکزي - هشت متري گویم - مسجد گویم -
 سر کاج - سر قالت - کلبه سبز - کوچه 5 - کوچه 10 - شبانه روزي فربود قالتی - 

بانک صادرات - نانوائی - آخر خط قالت

5,4058,000بالعکس مسیر رفت

پایانه استقاللپایانه ولی عصر51
پایانه ولیعصر -فلکه مصدق -دروازه قصاب خانه -قنادي - آستانه -هشت متري -سه 

راه آستانه -شاهزاده قاسم -دروازه کازرون-پایانه استقالل
2,5304,000بالعکس مسیر رفت

شهرك قصر قمشهپایانه قصردشت56

قصردشت - منبع آب - بیمارستان کوثر - کوچه 23 - امام حسن عسکري - پل معالی 
آباد - پارك علوي - میالد - مدرسه صنایع - صنایع - 20متري فرمانداري- آرین - 
هشت متري - وحدت 1 - گلدشت حافظ - سر بزین - سرگلستان - کابل سازي - 

پلیس راه - چینی سروش- ایستگاه یک - ایستگاه دو - آخر خط قمشه

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

شهرك جوادیهپایانه قصردشت57
قصردشت - منبع آب - بیمارستان کوثر - کوچه 23 - امام حسن عسکري - پل معالی 
آباد - کوچه 6 - خیریه نمازي- ساختمان بسیج - پل دینکان - باغ طوطی - کوچه 13- 

کوچه 23 - پل گچی - کوچه 9 - آخر خط جوادیه
2,5304,000بالعکس مسیر رفت

خیابان امام خمینیپایانه احمدي59

شاهزاده قاسم - دروازه کازرون - سه راه بهار - کشاورزي - ترمینال - مسجدچهارراه 
زندان - سرفرگاز - آپارتمان اول فرگاز - چهارراه فرگاز - فرگاز - نبی اکرم - داخل 

نبی اکرم - سه راه دستغیب - آپارتمان فرهنگیان - میدان مهارت - نانائی - 20متري 
امام خمینی

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

شهرك گلستانپایانه قصردشت60

 - بیست متري اول -بیست متري دوم- فلکه  غدیر -بولوار غدیر شمالی-قصردشت - 
  منبع آب - بیمارستان کوثر - طاها  - پل معالی آباد - پارك علوي - میالد- مدرسه
 - صنایع -میدان صنایع -  فرمانداري - آرین- وحدت 1-گلدشت حافظ- سر بزین
 سرصدرا - میدان امام علی بیست متري دوم-آخر غدیر- دانشگاه پیام نور- شهید

زارعی - نمایشگاه -ابشار- یاسمن - بامداد- گلزار - چشمه - بوستان

3,2205,000بالعکس مسیر رفت



شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط

شرح مسیر برگشتشرح مسیر رفتمقصدمبداخط
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شهرك گلستانپایانه قصردشت62

قصردشت - منبع آب - بیمارستان کوثر - طاها  - پل معالی آباد - پارك علوي - میالد- 
مدرسه  صنایع -میدان صنایع -  فرمانداري - آرین- وحدت 1-گلدشت حافظ- سر 

بزین - سرصدرا - میدان امام علی-بعد از کالنتري- رئیس علی دلواري -شمشاد-آخر 
فشارقوي - دانشگاه پیام نور- شهیدزارعی-نمایشگاه- ابشار- یاسمن - بامداد- گلزار 

- چشمه - بوستان

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

پایانه نمازي68
بولوار امیر کبیر 
(مجاور ترمینال)

پایانه نمازي - تامین اجتماعی- استخر انقالب- پل زرگري- مدرسه سادات رفیعی- 
چهارراه ستارخان - تلخداشت - میدان مطهري - سرچوگان - پارك ملت - مسجد 

گلشن - پمپ گاز - پارك بانوان - مخابرات - شهرك امیر کبیر - سر والفجر - خروجی 
سیمان - سر سجادیه - پلیس راه - شهرك محمدي - همایونی - آخر خط

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

پایانه قصردشت69
خیابان شهداي 

احمد آباد

قصردشت - اول همت شمالی - بازارچه - قدوسی غربی - میدان معلم - آرایشگاه 
شهناز - بهداري - اول شیخی- سر گلشن - ترانس - شهرك امیر کبیر - سر والفجر -

 خروجی سیمان - سر سجادیه - پلیس راه - شهرك محمدي - همایونی - آخر خط

آخر خط - پلیس راه - سجادیه - جماران - اول والفجر - مخابرات - خیابان احرار - 
داروخانه - 16 متري اول - 16 متري دوم - میدان والفجر - میدان پشم شیشه- احمد 
آباد- 16 متري دوم - 16متري اول - داروخانه -خیابان احرار -مخابرات -سر والفجر -

شهرك پرستو - ترانس - سر گلشن - آخر همت - سرشیخی -بهداري - آرایشگاه 
شهناز - میدان معلم - سرقدوسی - کالنتري - بازارچه - اول همت - قصردشت

3,2205,000

پایانه نمازيپایانه ولی عصر70
پایانه ولیعصر -دروازه سعدي -بهارستان -چهارراه زند -آریانا -میدان امام حسین (ع)-

بیمارستان سعدي -سر بیست متري سعدي -مهندسی -پایانه نمازي
2,5304,000بالعکس مسیر رفت

پایانه نمازيپایانه ولی عصر71
پایانه ولیعصر -مصدق -درب شیخ -لطفعلی خان -سه راه احمدي -سه راه نمازي -

چهارراه مشیر -چهاراه خیرات -پارامونت -مشیر فاطمی-علوم پزشکی-کریم خان زند 
غربی -مهندسی-پایانه نمازي

2,5304,000بالعکس مسیر رفت

پایانه ولی عصر72
بلوار سرداران- 
خیابان جانبازان

پایانه ولیعصر-دروازه سعدي -نادر کاظمی -ترمینال کاراندیش -کلبه -چهارراه دلگشا -
ترابري-پالستیک سازي -ریاستی اول -هشت متري -ریاستی دوم -سرداران -پل 

پرویزي -چهارراه تخت جمشید -صداوسیما -چهاراه پودنک -20متري هفتم -2 متري 
ششم -20 متري پنجم -20 متري چهارم -20متري سوم -20 متري دوم -سر پودنک

2,5304,000بالعکس مسیر رفت

میدان ارممیدان کلبه73
کلبه -هشت متري گلستان -چهارراه ادبیات -چهارراه حافظیه -اطلسی-سه راه 
شهربانی -فلکه گاز- پل باغ صفا -جهاد دانشگاهی-میدان دانشجو-میدان ارم

2,5304,000بالعکس مسیر رفت

پایانه نمازيبولوار نارنجستان74

پایانه نارنجستان -حسینیه -کوچه ژیان -آرامگاه سعدي-بهداشت -چهارراه دلگشا -
میدان هفت تنان -منبع آب-مسجد -کوهپایه-دروازه قرآن -میدان ابوالکالم - بلوار 

جمهوري - بابا کوهی- ارگ کریمخان زند -کالنتري -کوهسار -جلو صداوسیما میدان 
ارم -پایانه نمازي

3,2204,000بالعکس مسیر رفت



شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط
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75
پایانه شهید 

دستغیب
بلوار عرفان - 
شهرك مطهري

پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-بولواراحمدي شمالی-میدان شهید فهمیده-احمدي 
جنوبی-بولواررحمت-خیابان قائم-میدان دولت-بولوارعرفان- شهرك مطهري

شهید مطهري-بولوارعرفان-بولوارقائم-میدان دولت-خیابان قائم-بولواررحمت-
احمدي جنوبی-میدان شهیدفهمیده-احمدي شمالی-شاهزاده قاسم-پایانه دستغیب

2,5304,000

رکن آباد و زیبا شهرپایانه ولی عصر76

پایانه ولیعصر -دروازه سعدي -سر خیابان تختی -دروازه اصفهان -علی بن حمزه -
چهارراه حافظیه -دروازه قرآن -قرارگاه -سازمان آب-آب زنگی-سر زیبا شهر -پادگاه 
28صفر -پادگان امام حسن مجتبی(ع)-ایستگاه یک بلوار پارسیان اکبر آباد-ایستگاه 

دوبلوارپارسیان اکبر آباد - بلوار تالش-15 متري -ایستگاه آخر

ایستگاه آخربلوار تالش -15 متري -حسینیه -چهارراه سیلو - سر اکبر آباد-پادگان 
امام حسن مجتبی (ع)-پادگان 28 صفر -آخر زیبا شهر -اول زیبا شهر -وسط زیباشهر 

-آب زنگی -سازمان آب-قرارگاه -میدان ابوالکالم -میدان اطلسی-چهاراه حافظیه -
علی بن حمزه -ترمینال کار اندیش -نادر کاظمی-پایانه ولیعصر

3,2205,000

پایانه ولی عصر77
بلوار فرصت 

شیرازي

پایانه ولیعصر -دروازه سعدي-نادر کاظمی-ترمینال کار اندیش - کلبه -جهانگردي-
کانادا-پالستیک سازي-ریاستی اول-ریاستی دوم -چهارراه سرداران -آرد سنبله -

پارك رضوي-شهرداري -ایران خوردو-سر پل -شهرك نیروي انتظامی-چهاراه شریف 
آباد-شهرك سیبویه -سر فاضل -فلکه سرد خانه -20 متري مطهري -مخابرات -درب 

اول پایگاه

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

میدان شهداپایانه قصردشت78
قصردشت - محمد رسول ا... - مهدي آباد - قم آباد - باشگاه - چهارراه زرگري - ولی 
عصر - عفیف آباد - گود گري - رحمت آباد - مالصدرا - چهارراه هدایت - اول مالصدرا 

-کریم خان زند غربی - میدان امام حسین - آریانا - چهارراه زند - میدان شهدا
3,2205,000بالعکس مسیر رفت

پایانه ولی عصر79
بلوار تخت جمشید 

شرقی

پایانه ولیعصر -دروازه سعدي -نادر کاظمی-ایران خودرو-جهانگردي-ده متري -
چهارراه فضیلت -مجتمع یاس -مجتمع زنبق -آزادگان -کالنتري -پل پرویزي -صدا 

وسیما -چهارراه پودنک -اقبال الهوري -آخر بلوار تخت جمشید
2,5305,000بالعکس مسیر رفت

شهید فرزدقیپایانه نمازي80

نمازي - سرمالصدرا - چهارراه مالصدرا - سنقري - ایستگاه شماره 4 - لشکري - 
چهارراه هوابرد - بهزیستی - مدرسه - ایستگاه اول سفیرشمالی - درکی - پمپ بنزین 

- سرستایش - پاسارگاد - درمانگاه - سرسراج - سرغزال - فرهنگسرا - شقایق - 
ایستگاه صنعتگر - ایستگاه یقطین - سه راه فرزدقی - فرزدقی

2,5304,000بالعکس مسیر رفت

پایانه بهارستانبولوار جمهوري90

بولوار جمهوري-ابریشمی - ایستگاه پارك - پل باغ صفابنیاد شهید - سرمعدل - 
پارامنت - باسکول نادر - چهارراه اصالح نژاد - کشاورزي - ترمینال - مسجد - پارك 

هاشمی - چهارراه زندان - سرفرگاز - شهرك امام رضا - روي سازي - عادل آباد-
پایانه بهارستان

2,5304,000بالعکس مسیر رفت

پایانه لشکريپایانه نمازي91
نمازي - سرباغ شاه - سر 20متري - سرصورتگر - ستاد - پارامنت - باسکول - 

اصالح نژاد - سرکشاورزي - چهارراه تحویلی - پارك محله اي - ایستگاه مدرسه - 
سر سپاه - پانصددستگاه -خیابان شهید فکوري- خیابان قائم - پایانه لشکري

2,5304,000بالعکس مسیر رفت



شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط
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92
پایانه شهید 

دستغیب
شهرك بهارستان

پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-دروازه کازرون-خیابان شمس-کشاورزي-میدان بسیج-
بولوارعدالت-چهارراه عدالت-بولوارقهرمانان-میدان قهرمانان-شهرك بهارستان-

فاز1-2-3 انتهاي بولوار روزبهان

انتهاي بولوار روزبهان-خیابان نیروي انتظامی-آنا مسکن-میدان قهرمانان-عادل آباد-
بولوارعدالت-چهارراه عدالت-میدان بسیج-خیابان شمس-دروازه کازرون-شاهزاده 

قاسم-پایانه دستغیب
3,2205,000

بولوار یاوران غربیپایانه احمدي93

دروازه کازرون - فخرآباد - اصالح نژاد - سه راه اصالح نژاد - میدان آبیاري - چهارراه 
سرباز - شرکت نفت - یخ سازي - چهارراه ریشمک - سرترمینال باربري - مخابرات 
امیرکبیر - شهرك پرستو - ورودي سیمان - خروجی سیمان - بنز خاور - پلیس راه - 

پمپ بنزین - نمایندگی همایونی - ایستگاه اول - مسجد - نانوائی - سجادیه سیمان - 
شهرك امام حسین - ایستگاه کامفیروزي - ایستگاه موسسه نرجس

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

ایمان جنوبیپایانه احمدي94
شاهزاده قاسم - دروازه کازرون - باسکول نادر - فلکه هنگ - چهارراه هوابرد - قوامی 
- تل بادي - پارك قوري - ایستگاه 2 - ایستگاه 3 - ایستگاه 4 - چوگان - پادگان - 

محالتی - میدان معلم - دانشگاه آزاد - بهداشت - شیخی - همت جنوبی
3,2205,000بالعکس مسیر رفت

پایانه احمدي95
بلوار عرفان - 
شهرك مطهري

پایانه احمدي-شاهزاده قاسم-دروازه کازرون- خیابان کارگر-میدان ارتش سوم-
خیابان سپاه شمالی-خیابان سپاه جنوبی-چهارراه تندگویان-درمانگاه آزادگان-

بولواردولت-میدان دولت-بولوارقائم-بولوارعرفان-شهرك مطهري

شهرك مطهري-بولوارعرفان-بولوارقائم-میدان دولت-بولواردولت-چهارراه تندگویان-
خیابان سپاه جنوبی-خیابان سپاه شمالی-ارتش سوم-خیابان کارگر-شاهزاده قاسم-

بولواراحمدي شمالی-پایانه احمدي
2,5304,000

96
پایانه شهید 

دستغیب
پایانه قصردشت

قصردشت - محمد رسول ا... - مهدي آباد - قم آباد - باشگاه - چهارراه زرگري - ولی 
عصر - عفیف آباد - گود گري - رحمت آباد - مالصدرا - سه راه برق - چهارراه سینما 

سعدي - چهارراه پانزده خرداد - چهارراه مشیر - چهارراه نمازي - پایانه شهید 
دستغیب

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

97
پایانه شهید 

دستغیب
بولوار نارنجستان

پایانه دستغیب -سه راه احمدي -لطفعلی خان -درب شیخ -مصدق -دروازه سعدي -
نادر کاظمی-ترمینال کار اندیش-کلبه -چهاراه دلگشا -بهداشت -آرامگاه سعدي -

کوچه ژیان -جلوي پایانه قدیم -هشت متري -حسینیه -پایانه نارنجستان

پایانه نارنجستان -حسینیه -هشت متري -کوچه ژیان - آرامگاه سعدي - بهداشت -
مدرسه پروین اعتصامی -چهارراه دلگشا -کلبه -اول پیر نیا -نادر کاظمی-دروازه 

سعدي -بهارستان -خیایان زند -خیابان نمازي -پایانه دستغیب
2,5303,000

پایانه بهارستانپایانه ولی عصر98
پایانه ولی عصر-بولوارغدیر-میدان غدیر-چهارراه دفاع مقدس-بولواردالوران بسیج-
چهارراه دالوران بسیج-میدان کوزه گري-مسجدالمهدي-دانشکده باهنر-پل نواب 

صفوي-بولواررحمت-پل عدالت-بولوارعدالت-عادل آباد-پایانه بهارستان
3,2205,000وبا لعکس تا میدان غدیر-دروازه سعدي-پایانه ولی عصر

پایانه احمدي99
شهرك والفجر-

یاوران غربی

شاهزاده قاسم - دروازه کازرون - فخرآباد - چهارراه اصالح نژاد - سه راه اصالح نژاد -
 میدان آبیاري - چهارراه سرباز - قالیشوئی - چهارراه ریشمک - ترمینال - 

مخابراتامیرکبیر - سروالفجر - محراب - احرار - داروجانه - 16متري اول - 16متري 
دوم - فلکه والفجر - 16متري سوم - شهرك والفجر

3,2205,000بالعکس مسیر رفت



شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط

شرح مسیر برگشتشرح مسیر رفتمقصدمبداخط
ت
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دي
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یه
کرا
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پایانه نمازيایمان جنوبی109

نمازي - سر 20متري سینماسعدي - چهارراه سینما سعدي - چهرراه مشیر نو - 
سنقري - ایستگاه شماره 4 - چهرره هوابرد - شبان - تل بادي - پارك قوري - 

ایستگاه 2 - آقائی - محمد رسول اله - سر چوگان - پادگان امام حیسن - محالتی - 
میدان معلم - دانشگاه آزاد - بهداشت - شیخی - همت جنوبی

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

داخل پایگاه هواییپایانه ولی عصر110
ولیعصر -مسکن -کاوه -فضیلت -کوي زهرا-ده متري برق -14متري -فضل آباد -پل 

غدیر -سر پودنک-اول محراب-مجتمع مدرس-درب اول پایگاه - پانزده طبقه - 
ارشدي ها - ده طبقه - بازار میالد - ویالیی - مسجد - پنج طبقه - مدرسه

2,5305,000بالعکس مسیر رفت

135
پایانه شهید 

دستغیب
  بلوار سرداران 

سرداران

پایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-خیابان حسینی جنوبی-
میدان12فروردین-بولوارشهداي ارتش-چهارراه دالوران بسیج-دوراهی قلعه-کوزه 
گري-بولواررحمت شرقی-پل غدیر-بولوارسرداران-شهرك پرواز-تخت جمشید-

چهارراه سرداران

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

بلوار پرستارپایانه نمازي138

پایانه نمازي - تامین اجتماعی- استخر انقالب- پل زرگري- بیمارستان M.R.I - هتل 
چمران - بیمارستان اردیبهشت - بیمارستان چمران - بلوار نیایش - بیمارستان کوثر -
کوچه 23- امام حسن عسکري (ع) - پل معالی آباد - مسجد معالی اباد- کالنتري - 

دوستان - پزشکان - میدان احسان -دنا-دراك- بیمارستان بعثت - کوي وحدت

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

پایانه استقاللشهرك رضوان146
پایانه استقالل - چهارراه بنفشه - چهارراه هوابرد - شبان - زرهی - پارك قوري - 

باهنر شمالی - میدان پارسه - غزال - میدان پاسارگاد - بلوارسفیر جنوبی - سپیده -
مهارت- چهار راه زاگرس - خیابان سراج - شهرك رضوان - آخر خط

3,2205,000بالعکس مسیر رفت

میدان شهداپایانه بزین148
میدان شهدا - میدان امام حسین (ع)- انتقال خون - محمودیه (شاطر عباس) - پل 

معالی آباد - صنایع - سر گلدشت حافظ -پایانه بزین
3,9106,000بالعکس مسیر رفت

پایانه استقاللشهرك گلستان150
پایانه استقالل - پارك قوري - میدان معلم - میدان احسان - بیمارستان بعثت - کوي 

وحدت - شهرداري منطقه شش - شهرك باهنر - صنایع - سرشهرك حافظ - 
سربزین - سر گلستان

4,6007,000بالعکس مسیر رفت

دانشگاه پیام نورپایانه نمازي151
پایانه نمازي - پل معالی آباد - سرانجیره -سرگلدشت حافظ - سر بزین - سرگلستان 

- سرخیابان دانشگاه - دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور - سر خیابان دانشگاه- نمایشگاه بین المللی- رئیس علی دلواري- 
سرگلستان - سربزین - گلدشت حافظ- سرانجیره -پل معالی آباد - پایانه نمازي

4,6007,000

شهرك بهارستانپایانه نمازي152
نمازي-چهارراه مالصدرا-چهارراه بنفشه-چهارراه زندان-عادل آباد-میدان قهرمانان-

آنا مسکن-درمانگاه-سر رزمندگان-آخر بلوار روزبهان شهرك بهارستان
3,9106,000بالعکس مسیر رفت



شرح مسیر و ایستگاههاي خطوط ناوگان اتوبوسرانی شیراز - به ترتیب خط

شرح مسیر برگشتشرح مسیر رفتمقصدمبداخط
ت
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پایانه بزینپایانه نمازي154
پایانه نمازي - تامین اجتماعی- استخر انقالب- پل زرگري- بیمارستان M.R.I - هتل 

چمران - بیمارستان اردیبهشت - بیمارستان چمران - محمودیه - پل معالی آباد - 
پارك علوي- میالد- مدرسه صنایع- صنایع -پایانه بزین

3,2205,000بلعکس مسیر رفت

155
پایانه شهید 

دستغیب
بلوار قدوسی

پایانه دستغیب-چهارراه پیروزي-چهارراه مشیر-چهارراه خیرات-پانزده خرداد-
سینماسعدي-سه راه فلسطین-چهارراه مالصدرا-پارك خلدبرین--بولوارستارخان-

چهارراه ستارخان-بولوارمطهري-میدان مطهري-قدوسی غربی-قدوسی شرقی

قدوسی شرقی-میدان مطهري-چهارراه ستارخان-بولوارستارخان-میدان سنگی-پارك 
خلدبرین-چهارراه مالصدرا-سه راه فلسطین-سینماسعدي-پانزده خرداد-چهارراه 

مشیر-چهارراه پیروزي-پایانه دستغیب
3,2205,000

پایانه قصردشتپایانه ولی عصر196

مصدق - درب شیخ - سه راه احمدي - سه راه نمازي - چهار راه مشیر - چهار راه 
خیرات - پانزده خرداد - چهار راه سینما سعدي - سه راه برق - مالصدرا- رحمت اباد -
 گود گري - عفیف اباد - ولیعصر قصر دشت - زرگري - باشگاه افسران - دندانپزشکی 

- مهدي اباد - قم اباد - قصر دشت

3,2205,000بالعکس مسیر رفت


