
 

 00-01شاخه کاردانش استان یزد سال تحصیلی  پسرانهرشته های موجود در پایه دهم هنرستان های 

 تلفن رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 1ناحیه 

 طرازی
 -یتراشکار -یا انهیررا ژهیو یوجلوه ها یرسازیتصو -یفوالد یسازه ها یجوشکار -یبرق صنعت

 موتور و برق خودرو ریتعم 
00407273 

 شهید قندی
 -ساختمان برق-CNCفرزکار-یکیالکترون یآموزش یمحتوا دیتول- CNC یتراشکار-یداخل یمعمار

 یصنعت ونیاتوماس
03402757 

 وطنچی
 یو جواهر ساز طال-و همراه یزیروم یتلفن ها ریتعم-موتور و برق خودرو ریتعم-یبرق صنعت

 انهیبه کمک را  یصنعت یکش نقشه-ساختمان یعموم یکارها
05430565 

 آقا
 -یچوب یساز نتیکاب-یتالیجید یساز ریتصو-یداخل یمعمار-موتور و برق خودرو ریتعم

 ساختمان یعموم یکارها
03400203 

 00402070 ساختمان برق-یتالیجید یساز ریتصو-یراشکارت-یداخل یمعمار-وموتور و برق خودر ریتعم سلطنت طرازی

 2 هیناح

 06452377 معرق کاری هنر-یداخل یمعمار-گردشگری راهنمای-و اوراق بهادار بورس-یامور ادار )ع( اکبر یحضرت عل

 06452377 یادار امور-یو جواهر ساز طال-معرق کاری هنر-موتور و برق خودرو ریتعم )ع(  3اکبر یحضرت عل

 شهدای جنوب
 یها گاهیکننده و توسعه دهنده پا دیتول-و همراه یزیروم یتلفن ها ریتعم-یبرق صنعت-برق ساختمان

 ینترنتیا
06430075 

 یذکائ دخت نیفرد
 -یفوالد یسازه ها یجوشکار-موتور و برق خودرو ریتعم-یصنعت برق-یصنعت کیالکترون

 ساختمان یعموم یکارها-یچوب یساز نتیکاب
05433470 

 06050077 دام یصنعت پرورش-ینتیز اهانیو پرورش گل و گ دیتول-یو سبز یزیجال اهانیپرورش گ اکبرزاده

 05433370 یداخل یمعمار-یمال یحسابدار-موتور و برق خودرو ریتعم-یمسکون یمستقل ساختمان ها ساتیتاس بشر دوست

 06406727 یرانیساز ا ینوازندگ نشیآفر یدولت ریغ

 ابرکوه
 04644443 یفوالد یسازه ها یجوشکار-ساختمان یبهداشت ساتیتأس-یکیالکترون یآموزش یمحتوا دیتول فجر

 04602720 موتور و برق خودرو ریتعم -برق صنعتی شهدای بهمن

 اردکان
 یاهلل خاتم تیآ

 -خودرو یو نقاش یصافکار-اسب یو نگهدار پرورش-یتجار یخودروها ریتعم-برق ساختمان

 عیصنا کیمکان -انهیبه کمک را  یصنعت یکش نقشه
04443737 

 ---- ساختمان یبهداشت ساتیتاس-یصنعت برق شایستگان

 تالش  بافق
 موتور و برق خودرو ریتعم -یکیاکتر یها نیماش-یساز برق صنعت تابلو-ساختمان یبهداشت ساتیتأس

 یکیالکترون یآموزش یمحتوا دیتول
04245530 

 04204377 هسته دار وهیپرورش م * قدس بهاباد

 04500743 ساختمان یگاز رسان ساتیتاس-موتور و برق خودرو ریتعم-یبرق صنعت عباس ابن علی تفت 

 04304304 زراعت غالت و حبوبات * مصطفی خمینی خاتم

 شهید رجایی زارچ
 – مبلمان یبازساز-یتجار یخودروها ریتعم- ساختمان یگاز رسان ساتیتاس -موتور و برق خودرو ریتعم

 خودرو یو نقاش یصافکار
03403027 

 04050007 ساختمان یگاز رسان ساتیتاس-یبرق صنعت آبادی شهید صدر اشکذر

 04364776 یالکترونیک یتولید محتوای آموزش -تابلو سازی برق صنعتی * حنظله مروست

 04340727 یبرق یلوازم خانگ ریتعم-موتور و برق خودرو ریتعم-چوب یداخل ناتییتز-برق ساختمان شهید نیافر مهریز

 میبد 

 04034704 یصنعت ونیاتوماس-عیصنا کیمکان-یفوالد یسازه ها یجوشکار- یصنعتبرق  تالشگران

 04000066 یتراشکار-موتور و برق خودرو ریتعم-یتابلو ساز برق صنعت صدر آیت اله

 04024323 موتور و برق خودرو ریتعم-ساختمان  برق-ساختمان یگاز رسان ساتیتاس شهید کارگر

 04504247 صنعتیبرق  * سید الشهدا نیر

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



 

 

 00-01شاخه کاردانش استان یزد سال تحصیلی  دخترانهرشته های موجود در پایه دهم هنرستان های 

 تلفن رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 1ناحیه 

 03437037 یسنت یها دوخت-هلباس زنان یاطیخ- یا انهیرا کیگراف-یکیالکترون یآموزش یمحتوا دیتول پانزده خرداد

 00430332 خانوادهامور یزیو برنامه ر تیریمد-یکیالکترون یآموزش یمحتوا دیتول-یداخل یمعمار-لباس زنانه یاطیخ فردوسیان

 گردباف
 -یسنت یها دوخت-یادار امور-یمال یحسابدار-لباس شب وعروس یاطیخ

 یکیالکترون یآموزش یمحتوا دیتول
00432727 

 05432756 یبردار ریتصو-تالیجید یعکاس-لباس شب وعروس یاطیخ کوچک زاده

 یرانیساز ا ینوازندگ  -تصویربرداری-عکاسی دیجیتال هنر پارسی
00423374 

00426050 

 03400570 لباس زنانه یاطیخ- یمال یحسابدار-یتالیجید یساز ریتصو-امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد الزهراء

 2 هیناح

 05430700 امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد-لباس زنانه یاطیخ-یتالیجید یساز ریتصو-یبردار ریتصو مشکی

 06433777 تالیجید یعکاس- یا انهیرا کیگراف-گردشگری راهنمای-لباس شب وعروس یاطیخ-یمال یحسابدار یاوری

 دکتر طاهری
 یداخل یمعمار-لباس شب وعروس یاطیخ-یکیالکترون یآموزش یمحتوا دیتول-بورس و اوراق بهادار

 امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد
06446722 

 05420777 امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد- خیاطی-ینترنتیا یها گاهیکننده و توسعه دهنده پا دیتول کاشولخان

 06474440 یرانیساز ا ینوازندگ غیر دولتی آفرینش

 05436727 امور اداری - حسابداری مالی امام حسینی

 ابرکوه
 04644447 امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد- یا انهیرا کیگراف-لباس شب وعروس یاطیخ کوبختین دیشه

 04602333 یو بسته بند یطراح-لباس شب وعروس یاطیخ طوبی

 04443700 یا انهیرا کیگراف-یادار امور-امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد-لباس شب وعروس یاطیخ حسن پور اردکان

 04244065 یالکترونیک یمحتوای آموزش تولید-امور خانواده  یزیو برنامه ر تیریمد هدف بافق

 04200737 یتالیجید یساز ریتصو-امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد-لباس شب وعروس یاطیخ الزهرا  بهاباد

 04500033 یو قناد یآشپز تیریمد-یچندرسانه ا دکنندهیتول-یمحل یدوخت لباسها سید الشهداء تفت 

 04304300 امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد-یتالیجید یساز ریتصو ام البنین خاتم

 03406347 یمحل یلباسها دوخت-یا انهیررا ژهیو یوجلوه ها یرسازیتصو کوثر زارچ

 04044577 یمحل یدوخت لباس ها -یا انهیرا ژهیو یو جلوه ها یساز ریتصو عصمت اشکذر

 04360777 لباس زنانه یاطیخ عفت مروست

 04346535 یداخل یمعمار-یا انهیرا کیگراف-امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد الزهرا)س( مهریز

 میبد 
 04000726 یتالیجید یساز ریتصو- یمال یحسابدار-سفال و لعاب  آینده سازان

 04043304 لباس شب و عروس یاطیخ -امور خانواده یزیو برنامه ر تیریمد بابایی

 04504247 خیاطی  لباس زنانه ی )س(کبر قهیصد نیر

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


