
دخترانهپسرانه

62361تعمیر موتور خودرو
98121تولیدصنعتی فراورده هاي لبنی

94431تولید نهال وجنگل کاري 
61921ساخت مصنوعات فلزي 

61931جوشکاري برق
62451جوشکاري گاز محافظ

98121تولیدصنعتی فراورده هاي لبنی
62201راهنماي گردشگري 

61081تاسیسات بهداشتی ساختمان
62141کارهاي عمومی ساختمان

99691برق صنعتی 
61141تعمیرموتور و برق خودرو 

94561پرورش درختان گرمسیري و نیمه گرمسیري 
99631ماشین هاي الکتریکی 

62361تعمیر موتور خودرو 
61151خدمات فنی خودرو 

94431تولید نهال وجنگل کاري 
61141تعمیرموتور و برق خودرو 

94561پرورش درختان گرمسیري و نیمه گرمسیري 
61471خیاطی لباس شب و عروس 

61461خیاطی لباس زنانه 
98121تولیدصنعتی فراورده هاي لبنی

99631ماشین هاي الکتریکی 
61761مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده

61141تعمیرموتور و برق خودرو 
94911مکانیک تراکتور و تیلر

98031کشت گیاهان داویی و زعفران
94561پرورش درختان گرمسیري و نیمه گرمسیري

62191پرورش گیاهان جالیزي و سبزي
98121تولیدصنعتی فراورده هاي لبنی

61471خیاطی لباس شب و عروس
98031کشت گیاهان داویی و زعفران

61481خیاطی دوخت هاي تزئینی
61461خیاطی لباس زنانه

94561پرورش درختان گرمسیري و نیمه گرمسیري
61761مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده

99621برق ساختمان
94431تولید نهال و جنگل کاري
61141تعمیر موتور و برق خودرو

61161تعمیر موتور خودرو

61761مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده
61721حسابداري مالی
61881معماري داخلی

61461خیاطی لباس زنانه
61471خیاطی لباس شب و عروس

62331تصویر سازي دیجیتال
99631ماشین هاي الکتریکی

61141تعمیر موتور و برق خودرو
62141کارهاي عمومی ساختمان
98121تولید فرآورده هاي لبنی

62201راهنماي گردشگري
61841نقشه کشی ساختمان

99621برق ساختمان
99461پرورش صنعتی دام هاي سنگین
62191پرورش گیاهان جالیزي و سبزي
98031کشت گیاهان دارویی و زعفران

94431تولید نهال و جنگل کاري
99471پرورش صنعتی دام هاي سبک
98121تولید صنعتی فراورده هاي لبنی

61471خیاطی لباس شب و عروس
61761مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده

61461خیاطی لباس زنانه
61721حسابداري مالی

61401برنامه نویسی پایگاه داده ها
98361سفال و لعاب

62201راهنماي گردشگري
61141تعمیر موتور و برق خودرو

99691برق صنعتی
62141کارهاي عمومی ساختمان

61021مکانیک صنایع

3537235534آزادشهر - خ امیرکبیر شرقی - ك شهید عسگري سید حسین حسینی جمال آبادي 

3532355150 فلکه شهرداري - خ- رشید الد ین میبدي -روبروي مهدیه سیدحسین فاطمی فیروزآبادي 

 فهرست مشخصات مدارس آموزش از راه دور داراي مجوز ارائه رشته هاي مهارتی شاخه کاردانش (صرفا پذیرش گواهینامه مهارت ) استان  یزد در سال تحصیلی  98-99          

منصور ارجمندي  95008686 رسالت  مروست  مروست 

3532727775اشکدر - خ معلم - مدرسه راهنمایی آیت اله خاتمی  محمدرضا دهقانی اشکذري78427601

1386

35325742921386شهرستان خاتم - بلوار نهر مسیح شرقی-جنب کمربندي خلیج فارسغالمرضا گنگی 79125004جواداالئمهخاتم خاتم 

35327277271385رضوانشهر - دبیرستان امام خمینی ( ره) پوران فربد 78427506نرگس خاتوناشکذر اشکذر 

*

*

1386

*

1385بافق

*

35347210421387خ امام( ره) -جنب دادگاه-دبیرستان توسلیرقیه حدادزاده 79215700فضیلتبهابادبهاباد

35324710571387شهرك ولی عصر- دبیرستان ریحانهاحمد قنبریان بهابادي 79216101علوي بهابادبهاباد

سیدحسام هدایتی 100013146دانش 

3532222939خ آیت اله خامنه اي - خیابان آیت اله فکور - کوچه حسینیه زین الدین  2

*

*

محمدحسین کریمی بافقی 78720909شایان بافق بافق 3

4

5

محمدحسین طاهري اردکانی 95008371ثامن االئمه اردکاناردکان 

*

یزد 

8

1386

1388 3532582003 مروست - خیابان شهید مطهري - دبیرستان شهید فالحتی

*

35324279241385خ وحشی بافقی - کوچه شهید ناظري - پالك 150

ابرکوه ابرکوه 1

10

1389

1386

7

6

3532838118شهرك والیت - نبوت 31

*

12

3532421535خیابان وحشی بافقی - مدرسه راهنمایی وحشی بافقی - جنب پارك کودك جواد دهقانزاده 78721001شرافت بافق 

*

*

11

9

78634908فرصتمیبد میبد 

امیر اشکذر اشکذر 

* 78179307معصومیه ناحیه 1
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مشخصات رشته مهارتی مشخصات مدرسه راه دور
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نام کد تلفن + کدآدرس 


