
دخترانهپسرانه

61761مدیریت برنامه ریزي امور خانواده 
98361سفال و لعاب

61471خیاطی لباس شب عروس
98121تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی

61721حسابداري مالی
62201راهنماي گردشگري

62141کارهاي عمومی ساختمان
94431تولید نهال وجنگل کاري

99631ماشینهاي الکتریکی
62361تعمیر موتور خودرو

98121تولید صنعتی فراورده هاي لبنی 
62201راهنماي گردشگري 

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

62331تصویرسازي دیجیتالی
61721حسابداري مالی

61841نقشه کشی ساختمان
61881معماري داخلی

62361تعمیر موتور خودرو
62141کارهاي عمومی ساختمان

62201راهنماي گردشگري
61141تعمیر موتور و برق خودرو

61721حسابداري مالی
98121تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی

99631ماشین هاي الکتریکی
62201راهنماي گردشگري

61141تعمیر موتور و برق خودرو
98121تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی

62141کارهاي عمومی ساختمان
61881معماري داخلی

62361تعمیر موتور خودرو
99631ماشین هاي الکتریکی

61141تعمیر موتور و برق خودرو
62141کارهاي عمومی ساختمان

98121تولید صنعتی فرآوردهاي لبنی
62201راهنماي گردشگري
61461خیاطی لباس زنانه

98121تولیدصنعتی فرآورده هاي لبنی
61471خیاطی لباس شب وعروس

99081عکاسی
62201راهنماي گردشگري

61761مدیریت و برنامه ریزي امورخانواده
62141کار هاي عمومی ساختمان

99621برق ساختمان
61721حسابداري مالی

99691برق صنعتی
61141تعمیر موتور  و  برق خودرو

98121تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی
98121تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی

61761مدیریت و برنامه ریزي امورخانواده
61471خیاطی لباس شب وعروس

61721حسابداري مالی 
62201راهنماي گردشگري

61451پرورش قارچ خوراکی
98121تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی

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

61841نقشه کشی ساختمان
62201راهنماي گردشگري

 تلفن + کدآدرس نام ونام خانوادگی مؤسس
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 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          
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مشخصات رشته مهارتی مشخصات مدرسه راه دور

مالحظات کدنام 
جنسیت

78178802 جامع فرهنگ ناحیه 1یزد 14

95022187ثنا میبد میبد 13

35372010141386آزادشهر - فلکه دوم – مدرسه راهنمایی عالمه طباطباییسعید میرجلیلی *

35323207801389 خیابان طالقانی - کوچه فارابی 10بتول بابازاده *

78179000شریفناحیه 1یزد 16

78179603پیغام نورناحیه 1یزد 15

35352381061386سه راه شحنه- مدرسه دوره اول متوسطه صادقمحمد حسن قانع*

35362295301384چهارراه ایرانشهرمحمد تقی سلطانی*

78379105خرد ناحیه 2یزد 18

78380105سلمان فارسی ناحیه 2یزد 17

یزد - بلوار دهه فجر - میدان صاحب زمان (عج) - محمدکاظم دهقانی محمودآباد *
خیابان شهداي مریم آباد- مستقر در دبیرستان انتظاري

3536205307-81386

خیابان آیت اهللا کاشانی - خیابان شهید چمران-مرآت امین الرعایایی
مستقر در دبیرستان کیخسروي

35362973211387 *

78377503عالمه ناحیه 2یزد 20

78379306فرزانگان ناحیه 2یزد 19

382787791385صفائیه - بلوار دانشگاه-مستقر در دبستان هشتم شهریورسید محمد دشتی *

بلوار شهید دشتی-روبروي بوستان ناجی-معصومه طوقی *
کوچه شهید مدنی20-مستقر در دبیرستان خیراندیش

35383832471387

78379200فروغ دانشناحیه 2یزد 22

95044118کوثر ناحیه 2 یزد 21

صفائیه- خیابان تیمسار فالحی-علی دهقان*
جنب هتل صفائیه-مستقر در دبستان حضرت خدیجه

35382590511386

حسین دهقان موري آبادي *

خیابان شهید چمران- حدفاصل میدان خاتمی و چهارراه 
سلمان فارسی-

جنب آموزش و پرورش ناحیه دو-مستقر در دبستان امام 
رضا (ع)

35362840061383


