
...تاریخ شروع آزمون الکترونیکی از  ...دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 
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1401/04/021401/04/04
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1401/07/211401/07/23

1401/08/261401/08/28
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:آدرس حوزه ها 

: یزد 

:تفت 

نیر

: بافق 

:بهاباد 

: خاتم 

...تاریخ شروع آزمون الکترونیکی از  ...دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 

1401/02/221401/02/24

1401/03/261401/03/28

1401/05/061401/05/08

1401/06/241401/06/28

1401/07/281401/07/30

1401/08/191401/08/21

1401/09/171401/09/19

1401/10/151401/10/17

1401/11/201401/11/23

:آدرس حوزه ها 

: ابرکوه 

:مهریز 

:اردکان 

:میبد 

: زارچ 

32728360: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر       تلفن - خیابان شهید عباس کالنتری - خیابان شهید میر باقری - فیروز آباد - اشکذر اشکذر

32470027:  مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهاباد         تلفن - جنب پارک کودک - بلوار وحدت اسالمی - شهرک ولیعصر -  بهاباد 

1401/06/16

38204690: مرکزسنجش و آموزش آزادگان یزد        تلفن - سمت چپ - ابتدای بلوار سعادت  - (میدان فضیلت )میدان عالمه امینی - شهرک رزمندگان -یزد

32573089:  هرات ،  بلوار نهر مسیح غربی ،  مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم                            تلفن 

32838041: ابرکوه ، ابتدای خیابان امامزاده عباسعلی ، جنب جهاد کشاورزی ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ابرکوه            تلفن 

1401/04/29

1401/07/20

1401/08/11

1401/09/09

1401/10/07

1401/11/12

1401در سال  (اشکذر - زارچ -  میـبد  - اردکـان - مهریز - ابـرکوه  )جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های الکترونیکی شهرستان های 

آخرین مهلت معرفی به آزمون تا تاریخ 

1401/02/14

32633900-901: روبروی دانشگاه پیام نور                                                                                تلفن - ابتدای جاده خلیل آباد - تفت  

32654070: روبروی آموزش و پرورش                                                                                                     تلفن - میدان معلّم - نیر 

32221981: ، بعد از ورزشگاه غدیر ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردکان           تلفن  (ره)اردکان ، انتهای خیابان امام خمینی 

32352275: میبد ، خیابان دوازده دی ، جنب جهاد کشاورزی ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان میبد                                تلفن 

  35277001: ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای غدیر زارچ                تلفن  (جمال ) 68زارچ ، بلوار شهید صدوقی ، میدان سپاه ، کوچه شماره 

1401/03/18

32421070:  بافق ، خیابان وحشی بافقی ، خیابان عدالت ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بافق          تلفن 

32536640-2:  مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز         تلفن - خیابان مهارت - خیابان هالل احمر - بلوار تعاون -  مهریز 

1401در سال   (خـاتم -  بهاباد- بافـق - نیر - تفـت - یـزد  ) جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های الکترونیکی شهرستان های 

آخرین مهلت معرفی به آزمون تا تاریخ 

1401/02/07

1401/03/25

1401/04/22

1401/06/09

1401/08/18

1401/09/16

1401/11/19

1401/07/13

1401/10/14


