
 

 

 

 ( حرفه ایشناسی ر)کا مرتبط امور گمرکی

 ترم اول
 

تعداد  درسنام 

 واحد

 نياز پيش ساعت

 جمع عملي نظري

 - 32 32 - 1 کاربينی

 - 32 - 32 2 انقالب اسالمی ایران

 - 32 32 - 1 1ورزش 

 - 32 - 32 2 آمار و کاربرد آن در گمرک

 - 32 - 32 2 کليات علم حقوق

 - 32 - 32 2 پول،ارز،بانکداری

 - 48 32 16 2 رویه تير و ترانزیت

     12 جمع كل

 

                                                                                                                                                                                                                                             ترم دوم                                                                         

تعداد  نام درس

 واحد

 نياز پيش ساعت

 جمع عملی نظری

قانون امور  64 32 32 3 تحليل قانون امور گمرکی

 )جبرانی(گمرکی

سازمانهای همجوارو 

 يرگذاربرگمرگتاث

سازمان و وظایف  48 32 16 2

 )جبرانی(گمرک

طبقه بندی کاال در اصول 

 تعرفه گمرکی

 طبقه بندی کاالاصول  64 32 32 3

 )جبرانی(

 - 48 32 16 2 حمل و نقل بين المللی

تاریخ و فرهنگ و تمدن 

 اسالمی

2 2 32 32 - 

 - 32 - 32 2 مدیریت منابع انسانی

ین فنون و رویه های نو

 گمرکی

3 48 - 48 - 

     17 جمع کل

 



 

 

 

 ترم تابستان 
 

 

تعداد  نام درس

 واحد

 پيش نياز ساعت

 جمع عملی نظری

 کاربينی 240 240 - 2 1کارورزی

 - 32 - 32 2 تفسير موضوعی قرآن

     4 جمع کل

 

 

 ترم سوم

 

تعداد  نام درس

 واحد

 نياز  پيش ساعت

 جمع عملی نظری

مبانی حقوقی رویه های 

 گمرکی

 تحليل قانون امور گمرکی 64 32 32 3

 تحليل قانون امور گمرکی 48 32 16 2 ارزش گذاری تطبيقی کاال

ارزیابی کاالی مسافری و 

 پستی 

 تحليل قانون امور گمرکی 64 32 32 3

قطعات رایانه و ابزارهای 

 مخابراتی

 تحليل قانون امور گمرکی 48 16 32 3

 - 32 - 32 2 شناسی کارروان

مهارتهای مساله یابی و تصميم 

 گيری

2 32 - 32 - 

  32 - 32 2 2اندیشه اسالمی 

     17 جمع کل

 

 

 

 



 

 

 

 

 ترم چهارم

 

تعداد  نام درس

 واحد

 پيش نياز ساعت

 جمع عملی نظری

بررسی تحليلی موافقت نامه های 

 گمرکی

3 48 - 48 - 

د روش ها و مراحل بازبينی اسنا

 گمرکی

 تحليل قانون امور گمرکی 64 32 32 3

 تحليل قانون امور گمرکی 48 32 16 2 مدیریت ریسک در گمرک

روش های جاسازی و 

 دستگاههای کشاف

 قاچاق کاال و تخلفات گمرکی 64 32 32 3

 تحليل قانون امور گمرکی 48 32 16 2 تجارت الکترونيک در گمرک

 - 240 240 - 2 2کارورزی 

 یقانون امور گمرک ليتحل 48 32 16 2 یو سند خوان یحات گمرکاصطال

     17 جمع کل 

 

 67جمع کل واحد ها: 

 


