
 1399-1400سال تحصیلی -استان یزد ایفنی و حرفه یشاخه پسرانههای هنرستانپایه دهم  رشته های موجود

 

  

 

 

 

 تلفن آدرس  رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 ناحیه یک یزد

 35223630 خ شهید مطهری،جنب پارک غدیر ماشین ابزار-تاسیسات مکانیکی -مکانیک خودرو انقالب اسالمی

 36267830 خ شهید رجایی متالورژی-ماشین ابزار -صنایع چوب و مبلمان -سرامیک -الکتروتکنیک یشهید رجای

 37227800 آزاد شهر، فلکه پنجم  حسابداری -شبکه و نرم افزار رایانه  -نقشه کشی معماری علی اردکانی

 36213038 بلوار نواب صفوی شبکه و نرم افزار رایانه-ساختمان  -الکترونیک-الکتروتکنیک شهید منتظر قائم

 37251437 شهید صدوقی، جنب کانون بازنشستگان آپبلوار  تربیت بدنی غیردولتی سفیر سبز

 36219595 معلم یبلوار مالئک، بعد از پمپ گاز ورزشگاه شهدا یبدن تیترب استقامت

 ناحیه دو یزد

 38266043 خ شهید تندگویان،اطلسی، بلوار دانشگاه  میدان پویا نمایی –گرافیک-فتوگرافیک-حسابداری آیت اهلل حایری

 38248051-2 خ آیت اهلل کاشانی ، جنب خانه معلم تربیت بدنی-الکترونیک-الکتروتکنیک شهید چمران

 شهدای نعیم آباد
  -نقشه کشی معماری –شبکه و نرم افزار رایانه  -ساختمان 

 معماری داخلی

 38252444 بلوار دانشجو، خ اصلی نعیم اباد

 36216008 بلوار دهه فجر حسابداری -شبکه و نرم افزار رایانه  مصباح

 38212889 بلوار دانشجو ، بلوار امیرکبیر سینما-گرافیک هنرهای زیبا

 38212800 میدان دانش آموز،  بلوار فردوسی  تربیت بدنی غیر دولتی سما

 38259790 کوچه تقوی  -ر مدرسبلوا شبکه و نرم افزار رایانه سمپاد شهید صدوقی 

 32822800 بلوار امام رضا)ع( ساختمان-الکتروتکنیک-مکانیک خودرو عالمه طباطبایی ابرکوه

 اردکان

 32224226 بلوار شهید بهشتی، روبروی مسافربری مظلوم حسابداری-شبکه و نرم افزار رایانه  شهید صدوقی

 32223969 بلوار معلم  ساختمان -خودرو مکانیک-الکترونیک-الکتروتکنیک شهید مطهری *

   تربیت بدنی  شهید چمران 

 32726260 رضوانشهر،بلوار صاحب الزمان، جنب دانشگاه پیام نور الکتروتکنیک -حسابداری -شبکه و نرم افزار رایانه  نمونه خادمی * اشکذر

 32422421 خ چهارده معصوم نساختما-ماشین ابزار  -الکتروتکنیک-مکانیک خودرو شهید باهنر * بافق

 بهاباد
 32472386 خ مال عبداهلل  الکتروتکنیک آزادگان

 32472100 خ امام ، کوچه دانشگاه آزاد  ماشین های کشاورزی  قدس *

 32622210 بهمن، خ دانش آموز، روبرو کانون والیت 22خ  صنایع فلزی  -الکتروتکنیک-ساختمان اعظم * تفت

 32572132 چاهک -جاده هرات 12هرات، کیلومتر   امور دامی  ینی *سید مصطفی خم خاتم

 35273213 خ پاسداران، کوچه امام حسن مجتبی)ع( ساختمان - الکتروتکنیک شهید مدنی زارچ

 32522206 امام  12بلوار امام خمینی ، جنب حسینیه  ساختمان-شبکه و نرم افزار رایانه  -تاسیسات مکانیکی  -الکتروتکنیک شهید بهشتی * مهریز

 میبد

 32322234 خ آیت اهلل سعیدی، کوچه شرکت تعاونی فرهنگیان معماری داخلی –شبکه و نرم افزار رایانه  -حسابداری  آیت اهلل رشیقی

 32353060 میدان جانباز، روبروی بیمارستان امام جعفر صادق)ع( سرامیک-تاسیسات مکانیکی  -الکتروتکنیک شهید چمران

 32370952 دانشگاه آزاد اسالمی  الکترونیک -ساختمان -حسابداری –تربیت بدنی  غیر دولتی سما 

 هنرستان های شبانه روزی  *



 

 1399-1400یلیسال تحص -زدیاستان  یاو حرفه یفن یشاخه دخترانه یدهم هنرستان ها هیموجود پا یرشته ها

 

 تلفن آدرس  رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 ناحیه یک یزد

 35217550-1 شاهدیه روبرو شهرداری گرافیک-کشی معمارینقشه-شبکه و نرم افزار رایانه -حسابداری میرجلیلی *نمونه 

 37227630 آزاد شهر، فلکه دوم کوچه فدائیان اسالم تربیت بدنی-تربیت کودک-حسابداری-شبکه و نرم افزار رایانه  دانش

 سید علی اکبر ساالری
صنایع -نقاشی -سرامیک-شبکه و نرم افزار رایانه  -گرافیکفتو-طراحی و دوخت

 دستی)فرش(
 35233546 خ شهید مطهری، کوچه سیدالصحرا

 35230545 امام شهر، خ سجاد جنوبی نقشه کشی معماری-طراحی و دوخت-حسابداری هدی

 37254696 بلوار شهید صدوقی  پویا نمایی  سمپاد حکیم زاده 

 ناحیه دو یزد

 38200799 سایت دانشگاه ، کوی استادان،خ ادب تربیت بدنی-شبکه و نرم افزار رایانه  -صنایع غذایی-ایع شیمیاییصن صنایع الستیک

 محمد طاهری
 -نقشه کشی معماری-شبکه و نرم افزار رایانه  -حسابداری-طراحی و دوخت

 تربیت کودک
 36251050 ابتدای خ مهدی )عج(، جنب کالنتری

 36240043 خ کاشانی ،کوچه شهید معظمی شبکه و نرم افزار رایانه -حسابداری-گرافیک-طراحی و دوخت ملک ثابت

 36262600 خ فرخی، کوچه اورژانس کالنتری پویا نمایی-گرافیک  هنرهای زیبا

 38254522 بلوار مدرس  فتوگرافیک -نقشه کشی معماری-گرافیک غیردولتی تجلی حکمت

  شهرک رزمندگان  فتو گرافیک –طراحی دوخت  – شبکه و نرم افزار رایانه صابری 

 32820096 خ فرمانداری حسابداری آزاده ابرکوه

 اردکان
 32232818 انتهای خ امام رضا)ع( تربیت بدنی -شبکه و نرم افزار رایانه -حسابداری-طراحی و دوخت فاطمه الزهراء

 32236320 میدان بسیج قاشین-فتو گرافیک -گرافیک شفق

 32429595 شهرک موحدی، جنب دبیرستان رضوان تربیت بدنی-حسابداری-طراحی و دوخت صمتیهع بافق

 32470999 خ شهید بهشتی جنب آموزش و پرورش تربیت کودک الزهراء بهاباد

 32628088 بهمن، انتهای خ مهدی)عج( 22خ  طراحی و دوخت -حسابداری  فاطمه الزهراء)س( * تفت

 32523483 استهریچ، خ جمهوری اسالمی طراحی و دوخت -شبکه و نرم افزار رایانه -تربیت کودک -اریحسابد ام البنین * مهریز

 میبد
 32331805 خ آیت اهلل کاشانی، کوچه مسجد امام حسین)ع( تربیت بدنی-شبکه و نرم افزار رایانه  -حسابداری پروین اعتصامی

 32328013 بهمن 22خ  پویا نمایی -گرافیک هنرهای زیبا

 هنرستان های شبانه روزی  *


