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14:35همه روزه06:00:00 ق.ظ14:35373همه روزه330،00037206:35تندروي پردیس ترن ست مشهد 11
15:15"   "15:2537706:20"   "330،00037607:00تندروي پردیس ترن ست مشهد 22
16:20"   "16:2537506:40"   "191،00037407:25تندروي  اتوبوسیتوربوترن مشهد3
22:40"   "13:2095116:30"   "45،00095007:45اتوبوسیتهران شاهرود4
09:35"   "19:2595306:35"   "36،50095216:40ارم - اتوبوسیریل باس سمنان5
23:45"   "00:1031909:45"   "820،00031810:10اتوبوسیعادي مشهد6
06:35"   "19:1532521:10"   "95,00032410:10 - 45,000درجه یک 4 تخته - درجه 2 شش صندلیسمنان مشهد7
07:55"   "18:3532701:35"   "70,00032612:10 - 31,000درجه یک 4 تخته - درجه 2 شش صندلیشاهرود مشهد8
00:05"   "22:4535513:30"   "72,00035412:15 - 48,000درجه یک 6 تخته - درجه 2 شش صندلیتهران نیشابور9
05:40یکروز در میان04:1035714:45یکروز در میان94,00035613:55 - 65,000درجه یک 6 تخته - درجه 2 شش صندلیتهران -خواف10
05:30"   "06:0535912:30"   "165،00035813:55درجه یک 6 تخته تهران طبس11
01:05همه روزه02:1033513:20همه روزه270,00033414:45 - 255,000درجه یک 4 تخته لوکس ( با / بدون سیستم تصویري )ف14 مشهد12
01:45"   "02:4533113:50"   "03:15:00 ب.ظ182،500330درجه یک 6 تخته - کویرف2 مشهد13
02:15"   "03:1033314:20"   "302,00033215:45 - 182,500درجه یک 4 تخته غزال بنیاد - درجه یک 6 تخته بنیادف3 مشهد14
02:50یکروز در میان03:4036715:00یکروز در میان374،00036616:15درجه یک 4 تخته - نور ف4 مشهد15
04:35همه روزه05:1033916:45همه روزه310،00033817:20درجه یک 4 تخته - سبزف5 مشهد16
06:40"   "05:4533718:25"   "310،00033617:50درجه یک 4 تخته - سیمرغف6 مشهد17
03:15"   "06:3034115:30"   "302،00034018:30درجه یک 4 تخته - غزال بنیادف7 مشهد18
03:50"   "07:0034316:00"   "302،00034219:30درجه یک 4 تخته - غزال وانیاریلف8 مشهد19
08:30"   "07:4534520:20"   "189،50034420:00درجه یک 4 تخته - دلیجانف9 مشهد20
09:00"   "08:1035320:50"   "189,50035220:25 - 228,000درجه یک 4 تخته - دلیجان ( بازسازي شده / نشده )ف10 مشهد21
10:25"   "09:0034922:20"   "259,50034821:10 - 140,000درجه یک 4 تخته نگین / درجه دو 6 تخته ( معمولی خواب )ف11 مشهد22
11:25یکروز در میان10:0534723:25یکروز در میان171,00034622:10 - 137,000درجه یک 6 تخته رعد ( بازسازي شده / نشده )ف12 مشهد23
12:25"   "10:2032100:30"   "32023:00--بنیاد مشهد24
13:20همه روزه11:1536301:00همه روزه95,00036223:25 - 82,000اتوبوسی ( چیدمان 4 یا 6 صندلی )ف13 مشهد25
20:55"   "08:3597116:20"   "30،00097004:00اتوبوسیآزادور-مشهد26
04:05یکروز در میان06:1597521:30یکروز در میان45،00097422:40اتوبوسیطبس مشهد27
11:35همه روزه11:5558118:50همه روزه395,00058020:00 - 393,500درجه یک 4 تخته ( پلور سبز / غزال وانیاریل )اصفهان مشهد 281
14:50یکروز در میان13:5558519:10یکروز در میان234،00058418:35درجه یک 6 تخته جوپاراصفهان مشهد 292
18:55همه روزه12:1048117:40همه روزه371,00048010:45  -  145,000درجه یک 4 تخته ( صبا ) /  درجه یک 6 تخته تبریز مشهد 301
10:15یکشنبه-پنج شنبه20:4548909:00سه شنبه-جمعه274,00048819:10 - 251,000درجه یک 6 تخته رعد ( بازسازي شده / نشده )تبریز مشهد 312
09:30جمعه20:4549909:00چهارشنبه250،00049819:45درجه یک 6 تخته رعدمیاندوآب-مشهد32
02:50همه روزه12:3518123:00همه روزه296،50018009:00درجه یک 6 تخته مهتاباهواز مشهد33
15:10یکروز در میان14:1518319:50یکروز در میان310,00018218:40  - 345,500درجه یک 4 تخته - خلیج فارسمالیر -اراك - مشهد34
10:10"   "09:2018519:50"   "126،00018418:55درجه یک 6 تخته قم مشهد35
15:00"   "13:3548321:50"   "165,00048220:25  -  78,000درجه یک 4 تخته - درجه 2 شش صندلیزنجان مشهد36
14:55"   "13:1048523:55"   "145,00048422:15  -  68,000درجه یک 4 تخته - درجه 2 شش صندلیقزوین-مشهد37
13:35"   "13:1048723:55"   "155،00048623:40درجه دو 6 تخته  ( معمولی خواب )کرج-مشهد38
13:20"   "09:2558321:50"   "165,00058217:45  -  78,000درجه یک 4 تخته - درجه 2 شش صندلیکاشان مشهد39
11:10"   "07:1568121:30"   "285،00068017:00درجه یک 4 تخته - غزال ریل سیر کوثریزد مشهد40
09:05"   "07:1578117:15"   "308،00078014:55درجه یک 4 تخته - غزال بنیادکرمان مشهد41
09:50"   "16:0088113:00"   "422،00088018:00درجه یک 4 تخته - غزال ریل سیر کوثربندرعباس مشهد42
11:25"   "13:4528119:10"   "194،00028021:00درجه یک 4 تخته - دلیجانساري مشهد43
12:15جمعه18:0058711:50چهارشنبه456،00058618:30درجه یک 4 تخته - پلور سبزشیراز مشهد44
17:25همه روزه13:3593714:35همه روزه14،50093610:45اتوبوسیمشهد سرخس 451
09:45"   "22:2093907:00"   "14،50093819:30اتوبوسیمشهد سرخس 462
05:10"   "06:2511910:30"   "45,00011811:25  -  42,000درجه 2 شش صندلی /   اتوبوسیعادي اهواز47
06:00"   "07:2013111:40"   "194،00013012:40درجه یک 6 تخته مهتابف1 خرمشهر48
07:55یکروز در میان10:0013513:55یکروز در میان225,00013415:40  -  185,000درجه یک 6 تخته / درجه یک 4 تخته پلور سبزف2 خرمشهر49
09:00همه روزه09:3013317:25همه روزه214،00013217:55درجه یک 4 تخته - پلور سبزف3 اهواز50
04:10"   "08:5515115:00"   "148،00015019:50درجه یک 6 تخته مهتابف4 اندیمشک51
21:00"   "08:2591118:30"   "5،50091006:00اتوبوسیخرمشهر اهواز52
14:00"   "08:1592911:40"   "23،00092805:50ارم - اتوبوسیریل باس  اندیمشک-اهواز 531
21:20"   "18:2598119:00"   "23،00098015:50ارم - اتوبوسیریل باس  اندیمشک-اهواز 542
06:15"   "07:4543117:10"   "240،00043018:20درجه یک 4 تخته - سبزف1 تبریز55
07:40"   "06:5543317:55"   "110,00043217:15  -  75,000درجه یک 4 تخته - درجه یک 6 تخته ف2 تبریز56
08:15یکروز در میان08:5043520:15یکروز در میان85,00043420:50  -  109,500درجه دو 6 تخته  ( معمولی خواب )کرج-تبریز57
04:50همه روزه07:0042318:15همه روزه99,00042220:35  -  65,000درجه یک 4 تخته - درجه یک 6 تخته ف1 مراغه58
03:55"   "10:2542116:55"   "55،00042023:00درجه دو 6 تخته  ( معمولی خواب )سریع مراغه59
08:10شنبه-دوشنبه09:2042519:45یکشنبه-سه شنبه135،00042421:30درجه یک 6 تختهتهران-میاندوآب60
09:55همه روزه18:1546306:15همه روزه85،00046214:35تندروي پردیس ترن ست زنجان61
20:10"   "11:2045514:30"   "105،00045405:55تندروي پردیس ترن ست میانه62
11:15"   "19:5546106:45"   "35،00046015:20اتوبوسیزنجان63
22:50"   "13:5045115:50"   "45،00045007:20اتوبوسیمیانه 641
12:35"   "23:2045306:00"   "45،00045216:10اتوبوسیمیانه 652
05:25"   "06:3552121:40"   "74،00052022:40درجه یک 6 تخته اصفهان66
10:25شنبه-دوشنبه10:4552518:55یکشنبه-سه شنبه262،00052418:45درجه یک 4 تخته - پلور سبزتهران-شیراز67
22:35همه روزه12:0562716:10همه روزه161،00062606:15تندروي پردیس ترن ست یزد 681
12:00"   "22:4062506:25"   "161،00062416:35تندروي پردیس ترن ست یزد 692
03:15یکروز در میان05:3062119:45یکروز در میان131،00062021:00درجه یک 6 تختهیزد 701
06:45"   "06:2062322:10"   "74،00062222:00شش تخته یزد 712
07:25همه روزه17:4572106:55همه روزه188,00072016:55 - 280,000درجه یک 6 تخته جوپارتهران-کرمان-زاهدان72
18:50"   "11:5596113:25"   "40،00096006:00اتوبوسییزد کرمان73
08:25"   "08:4582112:40"   "228،00082013:40درجه یک 6 تخته جوپاربندرعباس 741
09:40"   "06:5582314:30"   "393،50082212:00غزال وانیاریل / بنیادبندرعباس 752
08:35یکروز در میان06:0553316:45یکروز در میان210،00053215:00درجه یک 6 تخته اصفهان بندرعباس76
06:45"   "09:4563319:35"   "165،00063223:10درجه یک 6 تختهیزد بندرعباس77
03:35همه روزه15:1021920:10همه روزه30،00021808:10درجه 2 شش صندلیساري78
07:30"   "05:3022120:45"   "65،00022019:10درجه دو 6 تخته  ( معمولی خواب )گرگان 791
05:55یکروز در میان08:5022318:40یکروز در میان115،00022222:30درجه یک 6 تختهگرگان 802
18:50همه روزه09:1520315:00همه روزه6،00020205:20اتوبوسیفیروزکوه81
09:55"   "19:0092305:50"   "28،50092214:40ارم - اتوبوسیریل باس گرگان-پلسفید82
17:15"   "08:4092112:40"   "7،50092003:50اتوبوسیگرگان- پل سفید83
01:40سه شنبه17:3512323:00سه شنبه8،00012215:00اتوبوسیجمکران 84
18:50جمعه17:3512516:20پنج شنبه8،00012415:00اتوبوسیقم85
07:00همه روزه05:4093106:00همه روزه6،00093004:55ارم - اتوبوسی ریل باس پیشوا 861
19:10"   "17:5093318:20"   "6،00093217:00ارم - اتوبوسیریل باس پیشوا 872
22:20سه شنبه18:3549123:55چهارشنبه760،00049022:20درجه یک 4 تخته استانبول88
22:20یکشنبه12:2049310:00یکشنبه752,00049222:20 - 998,500درجه یک 4 تخته دمشق89
07:00سه شنبه08:3049520:00دوشنبه163،50049422:30درجه دو 6 تخته  ( معمولی خواب )تبریز وان90
18:45یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه - جمعه09:1594516:00یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه - جمعه10،00094406:30اتوبوسی تبریز جلفا91
09:10روزهاي اداري08:0094708:25روزهاي اداري6،00094607:15ارم - اتوبوسیتبریز تربیت معلم 921
13:00روزهاي اداري10:2094912:15روزهاي اداري6،00094809:35ارم - اتوبوسیتبریز تربیت معلم 932
16:20روزهاي اداري13:5595515:35روزهاي اداري6،00095413:10ارم - اتوبوسیتبریز تربیت معلم 943
18:25روزهاي اداري17:2595717:35روزهاي اداري6،00095616:40ارم - اتوبوسیتبریز تربیت معلم 954
20:05همه روزه11:2591514:25همه روزه5،00091405:10اتوبوسیاندیمشک - دورود96
09:20"   "07:4090108:00"   "2،50090006:30اتوبوسیدورود-سپیدشت97
15:55"   "13:3594114:20"   "2،50094012:00اتوبوسیدورود-چمسنگر 98
09:50"   "07:5090308:30"   "17،00090206:30ارم - اتوبوسیریل باس کارون-سربندر991
17:00"   "10:3590515:35"   "17،00090409:20ارم - اتوبوسیریل باس کارون-سربندر1002
19:05"   "16:2590717:50"   "17،00090615:10ارم - اتوبوسیریل باس کارون-سربندر1013
08:15"   "20:2090906:20"   "17،00090818:35ارم - اتوبوسیریل باس کارون- بندر ماهشهر102
06:30روزهاي اداري و پنج شنبه05:1091705:30روزهاي اداري و پنج شنبه2،50091604:10اتوبوسیتهران شهرپرند 1031
07:10همه روزه06:0091906:10همه روزه6،00091805:00ارم - اتوبوسیریل باس تهران شهرپرند 1042
20:00روزهاي اداري و پنج شنبه18:4092518:55روزهاي اداري و پنج شنبه2،50092417:35اتوبوسیتهران شهرپرند 1053
21:35همه روزه20:2092720:30همه روزه6،00092619:15ارم - اتوبوسیریل باس تهران شهرپرند 1064

برنامه و قطارهاي تهران خواف،ف12 مشهد، قم مشهد، زنجان مشهد، کرج مشهد، اصفهان مشهد2، یزد مشهد، بندرعباس مشهد ،ف2 خرمشهر ،  تهران یزد 2 و یزد بندرعباس از روز دوم برنامه شروع خواهند شد.

 ساعت 20:50و ورود به تبریز در ساعت 8:50 خواهد بود. مراجعت این قطار از تبریز به قم یک هفته در میان در روزهاي دوشنبه و یک هفته در میان در روزهاي سه شنبه در ساعت 20:15 و ورود به قم در ساعت 12:15 میباشد.
          .

برنامه حرکت و سازمان قطارهاي مسافري از مورخه 90/11/11 لغایت 90/12/23

1- قطار ف2 تبریز در روزهاي یکشنبه، سه شنبه و جمعه از تهران به جلفا و روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از تهران به سلماس اعزام خواهد شد.
2- قطارهاي تهران طبس ،ف3مشهد( رام پارسی ) ، ف 4 مشهد،ف11 مشهد(رام 32 نفره نگین) ، بنیاد مشهد ،طبس مشهد،اصفهان مشهد1( رام پلور سبز)، کاشان مشهد، اراك مشهد، قزوین مشهد، کرمان مشهد، ساري مشهد، کرج تبریز ، تهران یزد 1،  اصفهان بندرعباس ، تهران گرگان2 و بندرعباس2( رام بنیاد)از روز اول

3- قطار کرج - تبریز از مورخه 90/11/11 لغایت 90/12/23هفته اي یکبار به طوریکه یک هفته در میان در روزهاي سه شنبه و یک هفته در میان در روزهاي چهارشنبه (شروع از روز سه شنبه  90/11/11) به عنوان قطارقم- کرج - تبریز در ساعت 16:30 از قم حرکت خواهد نمود.حرکت این قطار از کرج به تبریز طبق برنامه در


