
  

  

  

  

  ٩٨-٩٩شاخه كاردانش استان يزد سال تحصيلي  پسرانهرشته هاي موجود در پايه دهم هنرستان هاي 

  تلفن  رشته هاي موجود  نام هنرستان  منطقه

  ١ناحيه 

  طرازي
  ابولع سفال-گاز محافظ يجوشكار -يو فرزكار يتراشكار -موتور و برق خودرو ريتعم -يبرق صنعت

  يا انهيرا ژهيو يوجلوه ها يرسازيتصو
٣٧٢٣٠٤٠٥  

  شهيد قندي
  يداخل يمعمار - CNC يتراشكار - شنيميمحتوا و ان ديتول - يصنعت برق - يصنعت ونياتوماس

  CNC رزكارف - ساختمان يگازرسان ساتيتاس
٣٥٢٣٤٠٦٠  

  وطنچي
  ساختمان يكش نقشه-يعموم ينساج-يصنعت برق-يطالوجواهرساز-موتور و برق خودرو ريتعم

  و همراه يزيروم يتلفن ها ريتعم
٣٦٢٥٧٦٨٦  

  ٣٥٢٣٣٤٧١  يتاليجيد يرسازيتصو -يداخل يمعمار  نيك انديشان

  ٣٧٢٣٤٣٩٣  يداخل يمعمار - يتراشكار – موتور و برق خودرو ريتعم - يتاليجيد يرسازيتصو - برق ساختمان  سلطنت طرازي

  ٢ هيناح

  ٣٨٢٦٤١٩٠  و اوراق بهادار بورس - معرق كاري هنر - اداري امور - گردشگري راهنماي - يداخل يمعمار  (ع) اكبر يحضرت عل

  شهداي جنوب
  ينترنتيا يها گاهيو توسعه دهنده پا ديتول -ساختمان برق -و همراه يزيروم يتلفن ها ريتعم

  يصنعت برق
٣٨٢١٣٧٩٦  

  يذكائ دختنيفرد
  گاز محافظ يجوشكار - يچوب يساز نتيكاب - موتور و برق خودرو ريتعم - يصنعت كيالكترون

  يصنعت برق - ساختمان يعموم يكارها
٣٦٢٥١٢٩٣  

  ٣٨٣٦٣٣٩٠  يآپارتمان اهانيگل و گ پرورش-يو سبز يزيجال اهانيپرورش گ  اكبرزاده

  ٣٦٢١٥٥٠٣  يداخل يمعمار - مالي حسابداري - يو برودت يحرارت ساتيتاس - موتور و برق خودرو ريتعم  بشر دوست

  ٣٨٢٧٨٩٤٠  يرانيساز ا ينوازندگ  نشيآفر يدولت ريغ

  ابركوه
  ٣٢٨٢٢٢٢٥  شنيميوان دمحتوايتول-خودرو يفن خدمات-يتراشكار  فجر

  ٣٢٨٧٤٠٤٣  موتور و برق خودرو ريتعم -برق صنعتي  بهمنشهداي 

  ٣٢٢٢٥٠٥٠  ساختمان يكش نقشه - عيصنا كيمكان - مدرن يساز مبل - خودرو يخدمات فن - برق ساختمان  ياهللا خاتم تيآ  اردكان

  تالش   بافق
  شنيميمحتوا و ان ديتول -يكيالكتر يها نيماش -يبرق صنعت يتابلوساز

  ساختمان يبهداشت ساتيتاس
٣٢٤٢٦٦٥٣  

  ٣٢٤٧٢١٠٠  سبز يفضا يو نگهدار جاديا  * قدس  بهاباد

  ٣٢٦٣٣٠٢١  ساختمان يگازرسان ساتيتاس - موتور و برق خودرو ريتعم - يبرق صنعت يتابلوساز  عباس ابن علي  تفت 

  ٣٢٥٧٢١٣٢  زيدانه دار و دانه ر يها وهيم پرورش  * مصطفي خميني  خاتم

  ٣٥٢٧٥٧٤٠  برق يجوشكار-موتور و برق خودرو ريتعم  شهيد رجايي  زارچ

  ٣٢٧٦٣٣٣٠  يحرارت مركز ساتيتاس- يبرق صنعت  شهيد صدر آبادي  اشكذر

  ٣٢٥٨٢٠٠٨  شنيميمحتوا و ان ديتول -تابلو سازي برق صنعتي  * حنظله  مروست

  ٣٢٥٢٣٠٤٩  ساختمان يعموم يكارها -يچوب يداخل ناتيتزئ -موتور و برق خودرو ريتعم -برق ساختمان  شهيد نيافر  مهريز

  ميبد 

  ٣٢٣٥٢٠٣٢  عيصنا كيمكان -گاز محافظ يجوشكار -يصنعت برق -يصنعت ونياتوماس  تالشگران

  ٣٢٣٣٣٣٨٨  يساز برق صنعت تابلو-موتور و برق خودرو ريتعم-يو برودت يحرارت ساتيتاس  صدر آيت اله

  ٣٢٣٤٢٥٤٥  يتراشكار -برق ساختمان  حاجتي

  ٣٢٦٧٢٤٢٠  برق ساختمان  * سيد الشهدا  نير

 مي شوند. دارهبه صورت شبانه روزي ا (*) هنرستان هاي ستاره دار *



  

  

  

  

  ٩٨-٩٩شاخه كاردانش استان يزد سال تحصيلي  دخترانهرشته هاي موجود در پايه دهم هنرستان هاي 

  تلفن  رشته هاي موجود  نام هنرستان  منطقه

  ١ناحيه 

  ٣٥٢٥٠٣١٠  شنيميمحتوا و ان ديتول -لباس زنانه ياطيخ -يا انهيرا كيگراف -يمال يحسابدار  پانزده خرداد

  ٣٧٢٥٣١١٤  شنيميمحتوا و ان ديتول -امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد -يداخل يمعمار -لباس زنانه ياطيخ  فردوسيان

  گردباف
  لباس شب و عروس خياطي -اداري امور -مالي حسابداري -شنيميمحتوا و ان ديتول

  دوخت هاي تزييني خياطي
٣٧٢١٤٠٤٠  

  ٣٦٢١٤٠٦٨  لباس شب و عروس خياطي -تصويربرداري -ديجيتال عكاسي -يا انهيرا ژهيو يجلوه ها تصويرسازي و  كوچك زاده

  يرانيساز ا ينوازندگ  -تصويربرداري-عكاسي ديجيتال  هنر پارسي
٣٧٢٤٥٥٩٢  
٣٧٢٤٨٣٦٧  

  ٣٥٢٣٣٦٩٧  لباس زنانه خياطي - امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد  الزهراء

  ٢ هيناح

  مشكي
  تصويربرداري - يا انهيرا ژهيو يو جلوه ها تصويرسازي - امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد

  لباس زنانه خياطي
٣٦٢٥٧٠٣٣  

  ٣٨٢٥٥٠٩٠  خياطي لباس شب و عروس -گرافيك رايانه اي -حسابداري مالي -راهنماي گردشگري  ياوري

  دكتر طاهري
 يداخل يمعمار - امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد -شنيميمحتوا و ان ديتول - بورس و اوراق بهادار

  لباس شب و عروس خياطي
٣٨٢٢٨٠٤٤  

  كاشولخان
  ينترنتيا يها گاهيو توسعه دهنده پا ديتول - امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد

  دوخت هاي تزييني ياطيخ
٣٦٢٤٧٠٠٠  

  ٣٨٢٠٢٢٢٧  يرانيساز ا ينوازندگ  غير دولتي آفرينش

    امور اداري - حسابداري مالي  امام حسيني

  ابركوه
  ٣٢٨٢٢٢٢٩  امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد  -زنانهلباس  ياطيخ  زادهآ

  ٣٢٨٧٤١٥١  شنيميمحتوا و ان ديتول -لباس شب و عروس ياطيخ  طوبي

  ٣٢٢٢١٩٧٧  امور اداري -ينيتزئ يدوختها ياطيخ -امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد  حسن پور  اردكان

  ٣٢٤٢٢٧٨٦  شنيميمحتوا و ان ديتول -امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد  هدف  بافق

  ٣٢٤٧٣٠١٠  لباس زنانه ياطيخ -يتاليجيد يرسازيتصو  الزهرا بهاباد  بهاباد

  ٣٢٦٣٣٣٥٥  يا انهيرا كيگراف -ينيتزئ يدوختها ياطيخ  سيد الشهداء  تفت 

  ٣٢٥٧٢١٣٣  يمال يحسابدار  ام البنين  خاتم

  ٣٥٢٧٨١٢٠  يداخل يمعمار - خياطي لباس شب و عروس - گرافيك رايانه اي  كوثر  زارچ

  ٣٢٧٢٢٦٩٩  ينيتزئ يدوختها ياطيخ -يا انهيرا ژهيو يو جلوه ها يساز ريتصو  عصمت  اشكذر

  ٣٢٥٨٣٠٠٩  شنيميمحتوا و ان ديتول  عفت  مروست

  ٣٢٥٢٨٦٥٦  يا انهيرا كيگراف -امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد  الزهرا(س)  مهريز

  ميبد 
  ٣٢٣٣٣٠٤٨  و لعاب سفال -مالي حسابداري -شنيميمحتوا و ان ديتول  آينده سازان

  ٣٢٣٢١١٧٢  لباس شب و عروس ياطيخ -امور خانواده يزيو برنامه ر تيريمد  بابايي

 ٣٢٦٧٢٤٢٠  خياطي  لباس زنانه  ي (س)كبر قهيصد  نير

 ه مي شوند.داربه صورت شبانه روزي ا (*) هنرستان هاي ستاره دار *




