
 

 

 

 

 97-98شاخه کاردانش استان یزد سال تحصیلی  پسرانهرشته های موجود در پایه دهم هنرستان های 

 تلفن رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 1ناحیه 

 37230405 مالی حسابداری -یو فرزکار یتراشکار -موتور و برق خودرو ریتعم -یبرق صنعت طرازی

 شهید قندی
 ساختمان یگازرسان ساتیتاس -CNC یتراشکار -شنیمیمحتوا و ان دیتول -برق ساختمان

 موتور و برق خودرو ریتعم -CNC یتراشکار -یصنعت برق -یصنعت ونیاتوماس -یداخل یمعمار

 یداخل یمعمار -ساختمان یگازرسان ساتیتاس

35234060 

 وطنچی
 ساختمان یکش نقشه -موتور و برق خودرو ریتعم -یصنعت برق -و همراه یزیروم یتلفن ها ریتعم

 و جواهرسازی طال
36257686 

 - یداخل یمعمار -یتراشکار -یتالیجید یرسازیتصو نیک اندیشان

 2 هیناح

 38264190 یداخل یمعمار -هنر معرق کاری -بورس و اوراق بهادار -راهنمای گردشگری )ع( اکبر یحضرت عل

 شهدای جنوب
 ینترنتیا یها گاهیو توسعه دهنده پا دیتول -ساختمان برق -و همراه یزیروم یتلفن ها ریتعم

 یصنعت برق
38213796 

 یذکائ دختنیفرد
 اداری امور -یچوب یساز نتیکاب-موتور و برق خودرو ریتعم -یصنعت برق -یصنعت کیالکترون

 گاز محافظ یجوشکار
36251293 

 38363390 یجالیزی و سبز اهانیگ پرورش -و زعفران ییدارو اهانیگ کشت -یآپارتمان اهیپرورش گل و گ اکبرزاده

 36215503 موتور و برق خودرو ریتعم -یمال یحسابدار -یداخل یمعمار -یبرودت یحرارت ساتیتاس بشر دوست

 38278940 یرانیساز ا ینوازندگ نشیآفر یدولت ریغ

 ابرکوه
 32822225 خودرو یفن خدمات -ساختمان یبهداشت ساتیتاس-نشیمیمحتوا و ان دیتول فجر

 32874043 موتور و برق خودرو ریتعم -شنیمیمحتوا و ان دیتول شهدای بهمن

 32225050 یو فرزکار یتراشکار -یتجار یخودروها ریتعم -موتور و برق خودرو ریتعم -یبرق صنعت یاهلل خاتم تیآ اردکان

 تالش  بافق
 شنیمیمحتوا و ان دیتول -یکیالکتر یها نیماش -یبرق صنعت یتابلوساز

 ساختمان یبهداشت ساتیتاس
32426653 

 32472100 لریتراکتور و ت کیمکان * قدس بهاباد

 32633021 ساختمان یگازرسان ساتیتاس -یبرق صنعت یتابلوساز عباس ابن علی تفت 

 خاتم
سید مصطفی 

 * خمینی
 32572132 هسته دار یها وهیپرورش م

 35275740 موتور و برق خودرو ریتعم -یتجار یخودرو ها ریتعم رجاییشهید  زارچ

 32763330 ساختمان  یگازرسان ساتیتاس -برق صنعتی شهید صدر آبادی اشکذر

 32582008 شنیمیمحتوا و ان دیتول -تابلو سازی برق صنعتی * حنظله مروست

 32523049 ساختمان یعموم یکارها -یچوب یداخل ناتیتزئ -موتور و برق خودرو ریتعم -برق ساختمان شهید نیافر مهریز

 میبد 

 32352032 عیصنا کیمکان -گاز محافظ یجوشکار -یصنعت برق -یصنعت ونیاتوماس تالشگران

 32333388 موتور و برق خودرو ریتعم -ساختمان یبهداشت ساتیتاس -یبرق صنعت یتابلوساز صدر آیت اله

 32342545 ساختمان یگازرسان ساتیتاس -یتراشکار -برق ساختمان حاجتی

 32672420 برق ساختمان * سید الشهدا نیر

 می شوند. دارهبه صورت شبانه روزی ا )*( هنرستان های ستاره دار *



 

 

 

 97-98شاخه کاردانش استان یزد سال تحصیلی  دخترانهرشته های موجود در پایه دهم هنرستان های 

 تلفن رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 1ناحیه 

 35250310 شنیمیمحتوا و ان دیتول -لباس زنانه یاطیخ -یا انهیرا کیگراف -یمال یحسابدار پانزده خرداد

 37253114 شنیمیمحتوا و ان دیتول -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد -یداخل یمعمار -لباس زنانه یاطیخ فردوسیان

 گردباف
 لباس شب و عروس خیاطی -اداری امور -مالی حسابداری -شنیمیمحتوا و ان دیتول

 دوخت های تزیینی خیاطی
37214040 

 36214068 لباس شب و عروس خیاطی -تصویربرداری -دیجیتال عکاسی -یا انهیرا ژهیو یجلوه هاتصویرسازی و  کوچک زاده

 2 هیناح

 مشکی
 یا انهیرا ژهیو یو جلوه ها تصویرسازی -مالی حسابداری -هامور خانواد یزیو برنامه ر تیریمد

 لباس زنانه خیاطی -تصویربرداری
36257033 

 38255090 خیاطی لباس شب و عروس -(314گرافیک رایانه ای) -مالیحسابداری  -راهنمای گردشگری یاوری

 دکتر طاهری
 لباس شب و عروس خیاطی -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد -شنیمیمحتوا و ان دیتول

 یداخل یمعمار
38228044 

 کاشولخان
 امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد -ینترنتیا یها گاهیو توسعه دهنده پا دیتول

 دوخت های تزیینی خیاطی
36247000 

غیر دولتی 

 آفرینش
 38202227 یرانیساز ا ینوازندگ

 ابرکوه
 32822229 لباس شب و عروس یاطیخ زادهآ

 32874151 لباس شب و عروس یاطیخ طوبی

 32221977 ینیتزئ یدوختها یاطیخ -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد حسن پور اردکان

 32422786 شنیمیمحتوا و ان دیتول -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد هدف بافق

 32473010 ینیتزئ یدوختها یاطیخ -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد الزهرا بهاباد بهاباد

 32633355 یا انهیرا کیگراف -ینیتزئ یدوختها یاطیخ دهقانی تفت 

 32572133 امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد -یتالیجید یرسازیتصو ام البنین خاتم

 35278120 یا انهیرا کیگراف -لباس شب و عروس یاطیخ کوثر زارچ

 32722699 ینیتزئ یدوختها یاطیخ -یا انهیرا ژهیو یو جلوه ها یساز ریتصو عصمت اشکذر

 32583009 شنیمیمحتوا و ان دیتول عفت مروست

 32528656 یا انهیرا کیگراف -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد الزهرا)س( مهریز

 میبد 
 32333048 و لعاب سفال -مالی حسابداری -شنیمیمحتوا و ان دیتول آینده سازان

 32321172 لباس شب و عروس یاطیخ -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد بابایی

 نیر
ی کبر قهیصد

 )س(

 32672420 خیاطی  لباس زنانه

 ه می شوند.داربه صورت شبانه روزی ا )*( هنرستان های ستاره دار *


