آموزشگاه هاي آزاد تجسمي
نام آموزشگاه
ردیف

نام و نام خانوادگي

1

شیرین خاکساری رفسنجانی

3

محسن زارع اشکذری

2

محسن خیرخواه

8

فرشته شفیعی ثابت

0

رباب پور قاسمی

0

میثم شرف الدینی

3

سید مجید ابریشمی

2

حسین زارعشاهی

3

سید علی اصغرسید
چیتی

شماره تلفن
نقش هنر
اسکیث

16

فاطمه بهجت

نشاني آموزشگاه

خاک

620-22360283

شهرستان

آدرس

یزد

شهرک رزمندگان -خ فضیلت -روبروی مجتمع مسکونی آزادی -مجتمع تجاری
نیکا -طبقه تحتانی

620-23303133
620-23303003

یزد

میدان باهنر -ابتدای بلوار پاکنژاد -به طرف چهارراه معلمکوچه هفتم -پالک 82

620-20333320
8212194

یزد

خ کاشانی –خ مسکن وشهرسازی –ابتدای خ الدن یک –اولین کوچه دست
چپ درب سوم

یزد

میدان فیضیه-خیابان استاد فیاض یزدی-پالک 33

یزد

ب شهید صدوقی –روبروی کوچه بهداری سپاه –طبقه تحتانی دفتر فنی مدرن

یزد

ب پاسداران –ابتدای کوچه شماره 23منزل دوم –طبقه زیرین

یزد

خ کاشانی –انتهای کوچه مازاریها –کوچه چهارم منزل آخر

خط خطی
مارال

22326306
620-23300310

پرنیان

620-22323081

طراحان آزاد

620-22300236

روژان

یزد

چیتی

620-20326123

متین

620-20328288

م اطلسی –ب دانشگاه –مجتمع تجاری خورشید –طبقه زیرین

یزد

خ چمران جنب بیمه خدمات درمانی

یزد

خ کاشانی –کوچه ولیعصر پالک 10

گالیران

11

ایراندخت پهلوان زاده

13

صفورا مروتی

12

محمدحسن ابوئی مهریزی

18

ماشا ا ...افخمی

10

مهشید تقی زاده بافقی

10

سیدرضا مروستی زاده

13

مریم فالح

12

حمیده فرزین

13

فاطمه السادات آقایی میبدی

36

حمیده کریمی بندرآبادی

کواره
«تجسمی کودکان»

31

فروزنده احمدی بیداخویدی

آبان

33

زهرا مصلحتی تبریزی

اقلیم هنر

32

مهدی بالنی

راز

620-22302001
620-22300303

پارسا
دستان

620-20330132

کمال الملک

یزد

صفاییه -خ منتظر فرج -نرسیده به میدان مادر جنب فضای سبز پ131

اردکان

خ شهید رجایی -چهارراه سعدی – کانون شهید مدرس

مهریز

خ مطهری جنوبی –طبقه فوقانی موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج (ع)

یزد

باران

بافق

تک کرشمه قلم یزد

620-20380022

کلبه هنر

6203-3330113

مدادرنگی

6203-0330236
6203-3302210
620-22383083
620-20332230

620-22362003

یزد
میبد
تفت

بلوار 33بهمن-کوچه بیوک-کوچه حاج احمدعلمدار-پالک آب13326
خ  18معصوم -فرعی -13کدپستی2331300223
خ کاشانی -جنب پمپ بنزین – طبقه همکف
میدان شهرداری – ابتدای بلوار قاضی میرحسینی – جنب اداره پست – طبقه
باال
خ ساحلی -نبش خ غیاث آباد-پالک
322

میبد

خ امام خمینی-کوچه حسینیه کرم -اولین ساختمان -سمت چپ

یزد

صفائیه -میدان امام حسن –خ درمانگاه
اکبری-خ شهیدعلیرضاکریمی-نبش فرعی  36اطلسی پالک 06

یزد

خ فرخی-کوچه حسینیه نقشین -پالک30

یزد

بلوارآذریزدی بعدازکوچه مهتاب،طبقه زیرین

یزد

م فرهنگ-بلوارآیت ا...خاتمی -روبروی امالک میالد -بن بست هشتم-سمت
چپ-دراول-کدپستی2310112301

38

مهدیه گنجی نژاد مروستی

هنر آبی

30

ملکه میرجلیلی

فروزان

30

حمید استبرقی

رها

33

مژگان منصوری علی آباد

راه هنرمند

32

حبیب شیروانی دخت

خط و نقش

33

مریم زرنگار ابرقویی

آبرنگ

26

فاطمه خلیلی

نقاشان برتر

21

بهزاد صدیقی مقدم پور

نگاهان

23

لیال الیق نژاد

الیق

22
28
20
20
23

حمیده احمدی عینی (هنرهای
سنتی)
مژگان محزون باغ گل ابدان
محمود نیکو نهاد (هنرهای سنتی)
احسان کارگر
فاطمه صادقی سرچشمه

ترنج
زنگار
هفت رنگ
رنگارنگ
نقش ترنج

620-20330010
620-20311136
620-22321616

یزد
شاهدیه
یزد
یزد

620-22360383
6203-0221122

620-22321632

62030236032
62023038633

یزد
ابرکوه

میدان شهید بهشتی-ابتدای خ شهید رجایی
روبروی دبیرستان ایرانشهر -ابتدای کوچه بی سیم -پالک -3طبقه همکف
خ امام خمینی-جنب دانشگاه پیام نور-طبقه تحتانی دارالقران حضرت ولی
عصر(عج)
صفاییه -بلوار جهاد -مجتمع تجاری کوثر-طبقه تحتانی دفتروکالت امجد
بلوارشهیددشتی-نرسیده به چهار راه امیر المومنین_طبقه فوقانی فروشگاه
الستیک سبزی
شهرک دانشگاه-بلوار امیرکبیر-روبروی دانشکده فنی امام علی(ع)-زیر زمین
داروخانه دکتر نجمی
یزد -ابرکوه -خ شهید بهشتی-کوچه روبروی بانک کشاورزی -کوچه دهم
پالک 12
یزد-صفائیه-خ مهرآوران-ورودی کوچه

یزد
بافق

فرهنگ 8-0طبقه زیرزمین لبنیاتی فرهنگ
یزد -بافق-خ  10خرداد-روبروی خ دادگستری -مدرسه نمونه اندیشه

ابرکوه

خیابان سعدی-جنب اداره پست-پالک 16

تفت

خیابان امام خمینی-جنب مجنمع تجاری یاس-طبقه فوقانی آلومینیوم فدک

یزد
یزد
یزد
یزد

شهرک مهر آورانه ،بلوار انتظاری ،ساختمان سینا ،جنب عابر بانک سپه
خیابان کاشانی ،کوچه معظمی ،نبش بن بست هشتم
خ فرخی یزدی ،کوچه اورژانس کالنتری ،کوچه شهید فتوحی ،جنب بنیاد شهید
بلوار صاحب الزمان ،میدان ولیعصر ،کوچه فرهنگ ،پالک 0

