
 جدول ھمترازی واحدھا و مراکز دانشگاھی

  سماء هم گروه واحدهاي مادر می باشندمراکز آموزش فنی و حرفه اي. 

 پردیس هاي علوم و تحقیقات هم گروه واحد دانشگاهی ادغام شده می باشند. 

الف

 با
 7گروه  6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه

   آ
اسالمشهر، اندیشه 

) ) آموزشکده سما(

 ، اهواز

اراك، اردبیل، 

ارومیه، آیت اهللا 

، آموزشکده  آملی

فنی و حرفه اي 

 سما تهرانسر

آستارا، ابهر، 

آبادان ، 

 ارسنجان ، ایالم

آبسرد، آبیک  ، آزادشهر، استهبان،

، )اراك(ستانه ،آ،آذرشهر، اسکو، 

آستانه، اشرفیه، اسدآباد، اسفراین، 

اشکذر،  ایلخچی، ایجرود، ایوانکی، آق 

 قال، آران و بیدگل

آباده، آشتیان، اردستان، اسالم آباد 

غرب، اردکان، الیگودرز، اردل، اقلید، 

گرم، انار، اهر، آوج، ازنا، اشترینان، آب

اسفرورین، ایذه، اندیمشک، امیدیه، 

 ایرانشهر

آبدانان، ابرکوه،    ایوان غرب، آباده 

 طشک، اصالندوز، اهرم، انگوت، اوز

   ب

 

بابل، بندرعباس ، 

بجنورد، بروجرد، 

بندرانزلی،بوئین زهرا ، 

 بوشهر

بناب، بهبهان، 

 بیرجند

بادرود، بهار، بروجن، بستان آباد، بم، 

بیضا، بیله سوار،  بندرگز، بهشهر،

 ترکمن بستک، بشاگرد، بندر

بندرشرفخانه، باغملک، بافت، 

بردسکن، بندردیلم، بوکان، بیجار، 

 بانه، بردسیر،

بافق،بندرلنگه، بوانات، بجستان، بهاباد، 

 بهرمان، بیرم، بهمئی

   پ
 )سما(پاکدشت  پردیس، پرند

  
 پیرانشهرپارسیان،  پاسارگارد، پلدختر،پارس آباد مغان

 )مجازي (الکترونیکی   :تهران  ت

پزشکی، جنوب، 

شمال، داروسازي،دندانپزشکی، 

 علوم و تحقیقات، غرب، مرکز

 تاکستان تنکابن تبریز
تربت حیدریه، تفرش، تویسرکان،تفت، 

 تکاب، تیران، تربت جام،
 تایباد، ترکمانچاي تالش،تسوج

   ج

   
 جهرم،جویبار، جناح، جوشقان قالی

جلفا، جیرفت، جاجرم،  جاسب،

 جاسک، جوین
 جزیره هرمز، جم

   چ
 

 چالوس
   

 چابهار،چالدران

   ح
    

 حاجی آباد
 

   خ
 خوراسگان

خرم آباد،، خمینی 
 شھر

، ) سما(خرمدره 

 خمین،

خسروشهرخوي، خفر،خاتم، خاروانا، 

 خدابنده، خرامه، خنداب

خامنه، خلخال، خوانسار، 

 خرمدشت،خرمشهر،

خواف، خورموج،خارك، خداآفرین،  

 خاش، خنج

   د
 دهاقان دامغان ، دزفول، دماوند

،داریون، داراب، درگز، )سما(دلند 

 دلیجان، دولت آباد، دیر،دورود
 دهلران، دلوار،دره شهر،دشتستان دهدشت،

 رشتخوار رامهرمز، رودان، رودبار رودسر، روانسر، رزن،رفسنجان، رامسر رباط کریم ،  رشت رودهن   ر

   ز

 
 زواره،، زرندیه زاھدان زنجان

زاهدشهر، زرقان، زنوز،زابل، زرند 

 کرمان
 زرین دشت، زهک

   س

 )سما(سهند

ساري، ساوه، سمنان ، 

ساوجبالغ هشتگرد ، 

 سبزوار، سنندج
 

سردرود،سردشت، سروستان، 

سیرجان، سنقرو کلیایی، سرخس، 

 سرعین، سیاهکل،سوادکوه

سپیدان، سراب، سلسله و دلفان، 

 سمیرم، سیس، سلماس،
 سقز، سوسنگرد، سامن،سراوان، سده

   ش
شهرري، شهرقدس،  

 شیراز

 ،  شاهرود ، شهرکرد

 شهریار

شبستر، 

 شهرضا،شوشتر،

شال،شاهین شهر،  شهرمجلسی، 

 شیروان،شازند، شاهین دژ، شهمیرزاد
 شهربابک، شیرگاه، شادگان، شوش ششده و قره بالغ،شیروان

   ص

 
 صفادشت، صباشهر

 
 صوفیان،صحنه،صفاشهر صومعه سرا

 

   ض
   

 ضیاءآباد
  

   ط
     

 طبس

   ع

  
 علی آباد کتول

 
 عنبرآباد عجب شیر

   ف
 

 فراشبند فارسان، فردوس، فریدن فیروزآباد،فراهان، فومن، فریمان فسا ، فیروزکوه فالورجان

   ق

 قزوین، قم 
قیامدشت ، قائمشهر ،  

  قرچک ورامین

قروه، قصرشیرین، قوچان،قائنات، 

 قشم،
 قره ضیاءالدین، قیروکارزین، قادرآباد قروه درجزین

   ك
 کرج

کاشان، کرمان، 

 کرمانشاه
 کازرون

، کیاکال )سما(کاشمر، کلیبر، کوچصفهان 

 ،کبودرآهنگ،کوار فارس، کردکوي)سما(
 کالله، کوهبنان، کهنوج، کنگان کمیجان، کنگاور، کوهدشت

   گ

 
 گرگان، گرمسار

 

گلپایگان، گنبدکاووس، 

گالیکش،گناباد، گیالنغرب، گوگان، 

 گمیشان

 گناوه،گراش، گلوگاه گچساران، گرمی

   ل
 

 الهیجان
 

 المرد، الهرود لردگان،الرستان، لنجان، لنگرود، لشت نشاء

   م

 مالرد ، مرودشت مشهد

مرکز آموزش 

المللی  بین

، بندرانزلی، مرند، 

 میاندوآب، مهاباد 

محالت، مراغه، مشکین شهر، مالیر، مبارکه، 

میبد، میمه،ماهنشان، مسجدسلیمان، ملکان، 

ممقان، مهاجران،مهدي شهر، مهریز، 

 ، میانه، ماهان،ماهشهر

ماسال، مریوان، میناب، مینودشت، 

مرکز بین  مانه و سملقان، محمودآباد،

،  مرکز طارمالمللی خلیج فارس ، 

مرکز کاغذکنان ، مرکز ترك ، مرکز 

 وندگت

، مرکز بین  ماکو، مهران،  میمند،مهربان

المللی کیش، مرکز بین المللی قشم ، 

مرکز خمیر ، مرکز سیرك، مرکز آموزش 

،  ، مرکز بین المللی سولدوز مهردشت

 مرکز باسمج

 نقده، نهبندان،نیک شهر، ریز،نیک آبادنطنز، نی  نائین، نکا، نهاوند،نورآباد ممسنی، نیر نراق، نوشهر، نور نظرآباد، نیشابور نجف آباد   ن

 ورامین   و
  

 ورزقان
 

 واحدهاي برون مرزي 

   ه
 

 هوراند،هندیجان، هشتجین هریس، هفشجان، هیدج هادي شهر، هرند، هرسین، هفتگل هشترود همدان

  ي
    یاسوج یزد 


