
 4124-4120سال  -استان یزد ای فنی و حرفه ی شاخه پسرانههای  هنرستانپایه دهم  رشته های موجود

 

 

 
 

 تلفن آدرس  رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 ناحیه یک یزد

 53335253 خ شهید مطهری،جنب پارک غدیر ماشین ابزار-تاسیسات مکانیکی -مکانیک خودرو انقالب اسالمی

 52326253 خ شهید رجایی متالورژی-ماشین ابزار -صنایع چوب و مبلمان -سرامیک -روتکنیکالکت شهید رجایی

 56336233 آزاد شهر، فلکه پنجم  حسابداری -شبکه و نرم افزار رایانه  علی اردکانی

 52315352 بلوار نواب صفوی شبکه و نرم افزار رایانه-ساختمان  -الکترونیک-الکتروتکنیک شهید منتظر قائم

 56331256 شاهدیه ، دانشگاه پیام نور تربیت بدنی غیردولتی سفیر سبز

 52316363 معلم یبلوار مالئک، بعد از پمپ گاز ورزشگاه شهدا یبدن تیترب استقامت

 ناحیه دو یزد

 52322325 خ شهید تندگویان،میدان اطلسی، بلوار دانشگاه  پویا نمایی –گرافیک-فتوگرافیک-حسابداری آیت اهلل حایری

 52322331-3 جنب خانه معلم خرداد13کوچه خ آیت اهلل کاشانی ، تربیت بدنی-الکترونیک-الکتروتکنیک شهید چمران

 52333222 بلوار دانشجو، خ اصلی نعیم اباد معماری داخلی –شبکه و نرم افزار رایانه  -ساختمان  شهدای نعیم آباد

 52312332  میدان شهدای یزد– بلوار دهه فجر بداریحسا -شبکه و نرم افزار رایانه  مصباح

 52313226 بلوار دانشجو ، بلوار امیرکبیر موسیقی)نوازندگی سازهای ایرانی( -نمایش-نقاشی-سینما-گرافیک )تجسمی( هنرهای زیبا

 52313233 حد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد وا شبکه و نرم افزار رایانه ای -مکاترونیک -حسابداری–تربیت بدنی ءغیر دولتی سما

 52336663 کوچه تقوی  -بلوار مدرس شبکه و نرم افزار رایانه سمپاد شهید صدوقی 

 ابرکوه
 53233233 بلوار امام رضا)ع( ساختمان-الکتروتکنیک-مکانیک خودرو عالمه طباطبایی

 53253232  تربیت بدنی شهدای دانش آموز

 اردکان

 53332332 بلوار شهید بهشتی، روبروی مسافربری مظلوم حسابداری–فزار رایانه شبکه و نرم ا شهید صدوقی

 53335626 بلوار معلم  ساختمان -مکانیک خودرو-الکترونیک-الکتروتکنیک شهید مطهری *

   تربیت بدنی  شهید چمران 

 53632323 ،بلوار صاحب الزمان، جنب دانشگاه پیام نوررضوانشهر الکتروتکنیک -حسابداری -شبکه و نرم افزار رایانه  نمونه خادمی * اشکذر

 53233231 خ چهارده معصوم ساختمان-ماشین ابزار  -الکتروتکنیک-مکانیک خودرو شهید باهنر * بافق

 بهاباد
 53263522 خ مال عبداهلل  الکتروتکنیک آزادگان

 53263133 خ امام ، کوچه دانشگاه آزاد امور باغی قدس *

 53233313 بهمن، خ دانش آموز، روبرو کانون والیت 33خ  ماشین ابزار –صنایع فلزی  -الکتروتکنیک-ساختمان *اعظم  تفت

 خاتم
 53363153 چاهک -جاده هرات 13هرات، کیلومتر  شبکه و نرم افزار رایانه -ماشین های کشاورزی   سید مصطفی خمینی *

 53365132 هرات الکتروتکنیک سید مصطفی خمینی )ضمیمه(

 53323332 بلوار عدالت جنب اداره هواشناسی معدن حنظله مروست

 53365315 خ پاسداران، کوچه امام حسن مجتبی)ع( حسابداری- شبکه و نرم افزار رایانه ای – ساختمان – الکتروتکنیک شهید مدنی زارچ

 53333332 امام  13بلوار امام خمینی ، جنب حسینیه  ساختمان-افزار رایانه شبکه و نرم  -مکانیکی تاسیسات -الکترونیک-الکتروتکنیک شهید بهشتی * مهریز

 میبد

 53533352 خ آیت اهلل سعیدی، کوچه شرکت تعاونی فرهنگیان معماری داخلی –شبکه و نرم افزار رایانه  -حسابداری  آیت اهلل رشیقی

  خیابان سعدی، روبروی بیت العباس  هنرهای زیبای پسران

 53535323 میدان جانباز، روبروی بیمارستان امام جعفر صادق)ع( سرامیک-تاسیسات مکانیکی  -الکتروتکنیک شهید چمران

 53563633 دانشگاه آزاد اسالمی  الکترونیک - حسابداری غیر دولتی سما 

 هنرستان های شبانه روزی  *

 



 

 4120-4124یلیسال تحص -زدیاستان  یا و حرفه یفن ی شاخه دخترانه یدهم هنرستان ها هیموجود پا یرشته ها

 

 تلفن آدرس  رشته های موجود نام هنرستان منطقه

 ناحیه یک یزد

 53316333-1 شاهدیه روبرو شهرداری گرافیک-داخلی معماری –شبکه و نرم افزار رایانه -بداریحسا نمونه میرجلیلی *

 56336253 فلکه دوم کوچه فدائیان اسالمآزاد شهر،  تربیت بدنی-تربیت کودک-حسابداری-شبکه و نرم افزار رایانه  دانش

 سید علی اکبر ساالری
 -صنایع دستی)فرش(-نقاشی -سرامیک-شبکه و نرم افزار رایانه  -گرافیک-طراحی و دوخت

 فتوگرافیک
 53355322 خ شهید مطهری، کوچه سیدالصحرا

 53353323 امام شهر، خ سجاد جنوبی داخلی معماری -طراحی و دوخت-حسابداری هدی

 56332262 بلوار شهید صدوقی  )انیمیشن(پویا نمایی  سمپاد حکیم زاده 

  شاهدیه، دانشگاه پیام نور تربیت بدنی غیردولتی جهان تن و روان

 ناحیه دو یزد

 52333666 سایت دانشگاه ، کوی استادان،خ ادب تربیت بدنی-شبکه و نرم افزار رایانه  -صنایع غذایی-صنایع شیمیایی صنایع الستیک

 محمد طاهری
 -صنایع دستی فرش–شبکه و نرم افزار رایانه  -حسابداری-طراحی و دوخت

 تربیت کودک
 52331333 ابتدای خ مهدی )عج(، جنب کالنتری

 52323325 خ کاشانی ،کوچه شهید معظمی گرافیک -شبکه و نرم افزار رایانه -حسابداری-گرافیکفتو-طراحی و دوخت ملک ثابت

 52336666 خ بهاران – بلوار پاسداران شبکه و نرم افزار رایانه-فتوگرافیک-طراحی و دوخت-حسابداری-تربیت کودک اهریدکتر ط

 52532226  شهرک رزمندگان فتو گرافیک –طراحی دوخت  –تربیت کودک  صابری 

 52332333 چه نوبهارکو –کوچه چاه تقوی – بلوار مدرس فتوگرافیک -حسابداری -گرافیک غیردولتی تجلی حکمت

 52323233 خ فرخی، کوچه اورژانس کالنتری نقاشی - پویا نمایی-گرافیک  )وابسته( هنرهای زیبا

 53233362 خ فرمانداری شبکه و نرم افزار رایانه ای آزاده ابرکوه

 اردکان

 53353212 خ امام رضا)ع( انتهای تربیت بدنی -شبکه و نرم افزار رایانه -حسابداری-طراحی و دوخت فاطمه الزهراء

 53352533 میدان بسیج صنایع دستی)فرش(-قاشین –گرافیک  شفق

 53336355  فتوگرافیک سمپاد هنر و اندیشه

 53635363 بلوار بسیج – مجومرد تربیت کودک – حسابداری امام خمینی اشکذر

 53236363 رستان رضوانشهرک موحدی، جنب دبی تربیت بدنی-حسابداری-طراحی و دوخت عصمتیه بافق

 53263666 خ شهید بهشتی جنب آموزش و پرورش تربیت کودک الزهراء بهاباد

 53232322 بهمن، انتهای خ مهدی)عج( 33خ  تربیت کودک– طراحی و دوخت -حسابداری  فاطمه الزهراء)س( * تفت

 53325336 5خیابان جمهوری کوچه شقایق  طراحی و دوخت عفت مروست

 53363155 خیابان طالقانی ،کوچه نواب صفوی  طراحی و دوخت نشآفری خاتم

 53335225 استهریچ، خ جمهوری اسالمی طراحی و دوخت -شبکه و نرم افزار رایانه -تربیت کودک -حسابداری ام البنین * مهریز

 میبد

 53551233 وچه مسجد امام حسین)ع(خ آیت اهلل کاشانی، ک تربیت کودک–ه و نرم افزار رایانه شبک -حسابداری پروین اعتصامی

 تربیت بدنی خدیجه کبری
فلکه شهردای،بلوار رشیدالدین میبدی،کوچه شهید 

 رحیم دل
53531635 

 53532315 بهمن 33خ  پویا نمایی -گرافیک هنرهای زیبا

 هنرستان های شبانه روزی  *


