
 برنامه كالسي دوره هاي   

 غیر مرتبط گمرک كارشناسي

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  - -  - (بخشيشکرپور) 1  کاربیني -

  8.30 10/4/1401  12ت  10پنج شنبه  قاسم امیني  2 انقالب 104

  11 1/4/1401  10تا  8جمعه  هادي محمدي نسب  2 آمار و کاربردي در گمرک 103

  8.30 6/4/1401  20تا  18.30دوشنبه  سمیه هاشمي  2 کلیات علم حقوق 106

  8.30 29/3/1401  17تا  15.30دوشنبه  ابراهیم نگهداري  2 پول و ارز بانکداري 106

(زارع پوررستگار)  3 قانون امور گمرکي)جبراني( 207 16تا  14پنج شنبه     30/3/1401  8.30  

  11 5/4/1401  20تا  18سه شنبه  محمد باقر رستمي آز1 1 سازمان وظایف گمرک)جبراني( 102

  11 2/4/1401  16تا  14شنبه  محمد باقر رستمي  2 اصول طبقه بندي کاال)جبراني( 202

  8.30 8/4/1401  20تا  18شنبه چهار حبیب اله جناغ آز1 1 قاچاق تخلفات)جبراني( 206

  8.30 4/4/1401  18تا  16سه شنبه  الیاس پور)سعیدي( آز1 1 ویه تیر ترانزیتر 207

 مقطع:  کارشناسی

  1399-1400سال تحصيلی:

 نفر -)ترم اول(1400-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 گمرک مرتبط كارشناسي

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  - -  - شکرپور)بخشي( 1  کاربیني -

  8.30 10/4/1401  12ت  10پنج شنبه  قاسم امیني  2 انقالب 104

  11 1/4/1401  10تا  8جمعه  هادي محمدي نسب  2 آمار و کاربردي در گمرک 103

  8.30 6/4/1401  20تا  18.30دوشنبه  سمیه هاشمي  2 کلیات علم حقوق 106

  8.30 29/3/1401  20تا  18.30دوشنبه  سمیه هاشمي  2 پول و ارز بانکداري 106

  8.30 4/4/1401  17تا  15.30دوشنبه  ابراهیم نگهداري آز1 1 رویه تیر ترانزیت 207

       1  )برادران(1ورزش 

       1  )خواهران(1ورزش 

  
        

          

 مقطع:  کارشناسی

  1399-1400سال تحصيلی:

 نفر -)ترم اول(1400-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 گمرک شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 
 

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 قانون امور گمرکي ) جبراني( 8.30 29/3/1401  20تا  18شنبه  )زارع پور(محمد باقر رستمي آز 1 2 تحلیل قانون امور گمرکي 202

اصول طبقه بندي کاال در تعرفه  205

 گمرکي

 مهدي سعیدي آز1 2
 20تا  18چهارشنبه 

بندي کاال) جبراني(اصول طبقه  8.30 2/4/1401   

 قانون امور گمرکي) جبراني(

 - 8.30 7/4/1401  20تا  18سه شنبه  الیاس پور)سعیدي( - 3 فنون و رویه هاي نوین گمرکي 207

سازمان هاي هم جوار و تاثیرگذار  101

 بر گمرک

 آز1 1
 18تا  16شنبه  علیرضا امیري زاده

جبراني(سازمان و وظایف گمرک)  8.30 31/3/1401   

 - 8.30 5/4/1401  18تا  16شنبه  چهار حبیب اله جناغ آز1 1 حمل و نقل بین المللي  206

     
 

   - 

     
 

    

 مقطع:  کارشناسی

  1399-1400سال تحصيلی:

 نفر 23-)ترم دوم(1400-1ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 گمرک شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

  
 روز امتحان

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 تحلیل قانون امور گمرکي 11 28/3/1401  18تا  16شنبه  مظفر بخشي آز1 2 مباني حقوقي رویه هاي گمرکي 104

 تحلیل قانون امور گمرکي 11 30/3/1401  20تا  18شنبه  مهدي سعیدي آز1 1 ارزش گذاري تطبیقي کاال 102

مسافري و پستيارزیابي کاالي  104  تحلیل قانون امور گمرکي 11 1/4/1401  16تا  14شنبه سه  کالهي)بخشي( آز1 2 

 تحلیل قانون امور گمرکي 11 4/4/1401  16تا  14پنج شنبه  علیرضا امیري زاده آز1 2 قطعات رایانه و ابزارهاي مخابراتي 204

بررسي تحلیل موافقت نامه  207

 گمرکي

 - 11 6/4/1401  18تا  16شنبه  چهار الیاسپور)سعیدي(  3

          

 مقطع:  کارشناسی

  1399-1400سال تحصيلی:

 نفر 10-)ترم سوم(99-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 گمرک شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 گروه اول
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  11 6/4/1401  18تا  16شنبه  چهار الیاس پور)سعیدي(  3 بررسي تحلیل موافقت نامه گمرکي 207

 تحلیل قانون امور گمرکي 11 1/4/1401  16تا  14چهارشنبه  شکرپور)بخشي( آز1 2 روش ها و مراحل بازبیني 107

 تحلیل قانون امور گمرکي 8.30 29/3/1401  18تا  16سه شنبه  کالهي آز1 1 مدیریت ریسک 104

 قاچاق و تخلفات گمرکي 8.30 5/4/1401  16تا  14سه شنبه  پور کریمي آز1 2 روشهاي جاسازي  و دستگاههاي کشاف 106

 تحلیل قانون امور گمرکي 8.30 30/3/1401  20تا  18.30دوشنبه  رضا علیزاده آز1 1 تجارت الکترونیک در گمرک 101

گمرکي و سند خوانياصطلحات  207  تحلیل قانون امور گمرکي 8.30 8/4/1401  20تا  18شنبه  چهار (بخشيالیاس پور) آز1 1 

  - -  - مهدي سعیدي 2  2کارورزي -

 مقطع:  کارشناسی

  1399-1400سال تحصيلی:

 نفر 22 -)ترم چهارم(99-1ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 گمرک دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 
 نام درس

تعداد واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 گروه اول
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  8.30 28/3/1401  16تا  14پنج شنبه  کلثوم قاسمي  2 زبان پیش دانشگاهي 107

  8.30 30/3/1401  20تا  18دوشنبه  احسان مصلي نژاد  2 ریاضیات عمومي 201

  - -  - شکرپور)زارع پور( 1  کاربیني -

  11 2/4/1401  18تا  16شنبه  باقر رستمي محمد 1 1 اصول طبقه بندي کاال 202

  8.30 4/4/1401  20تا  18سه شنبه  سلمان ستوده نیا  2 کلیات علم اقتصاد 104

  11 9/4/1401  15تا  12دوشنبه  حشمت اله انصاري  3 زبان فارسي 101

  8.30 9/4/1401  20تا  18یک شنبه  خالد رحماني  2 آشنایي با دفاع مقدس 105

  8.30 1/4/1401  18تا  16سه شنبه  صوفیا شاهوزاده  2 آمار مقدماتي 206

  8.30 10/4/1401  18تا  16دوشنبه  اسماعیل هاشمي پور  2 دانش خانواده 207

 مقطع:  کارشناسی

  1399-1400سال تحصيلی:

 )ترم اول(1400-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 داني گمرکكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                    مركز آموزش عالي علمي كاربردي
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 
 

 درسنام  کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 ساعت و روز کالس استاد
 

 روز امتحان
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

آز 1 1 شناخت مواد شیمیایي 105 18تا  61شنبه  علي نوروزي    28/3/1401  طبقه بندي کاال 8.30 

آز1 1 مسائل بانکي و اعتبار اسنادي 105 20تا  18چهارشنبه  اردشیر ساالري    6/4/1401 اقتصادکلیات علم  8.30   

1قانون امور گمرکي  207 (زارع پوررستگار) - 3  16تا  14پنج شنبه     30/3/1401  کلیات علم اقتصاد 8.30 

14 تا  12پنج شنبه  سمیه علیمرادي - 2 مقررات صادرات و واردات 108   1/4/1401  کلیات علم اقتصاد 8.30 

آز1 1 آشنایي با ماشین آالت 108 20تا  18شنبه  علیرضا امیري زاده    8/4/1401  طبقه بندي کاال 8.30 

آز1 1 شناخت الیاف و منسوجات 207 (زارع پور) رستگار  18تا  16شنبه  پنج    4/4/1401  طبقه بندي کاال 8.30 

18تا  16جمعه  فروزان روانپاک  3 زبان خارجي 105   9/4/1401  14  

17تا  15.30چهارشنبه  اکبر سلجوقي  2 اصول سرپرستي 103      

 مقطع:  کاردانی

 1399-1400سال تحصيلی:

 نفر 34-)ترم دوم(1400-1ورودي:

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 داني گمرکكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                 مركز آموزش عالي علمي كاربردي
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 

 درسنام   کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 ساعت و روز کالس نام استاد
 

 روز امتحان
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

آز2 1 مکاتبات بازرگاني به زبان انگلیسي 205 18تا  16شنبه  آزاده عزیزي    1/4/1401  زبان تخصصي 8.30 

 2امور گمرکي  سالن
آز 1 2 20تا  18دوشنبه  محمد باقر رستمي   

 29/3/1401 1قانون 11   

 مراحل ثبت و سفارش کاال 204
آز 1 1 18تا  16پنج شنبه  علیرضا امیري زاده   

 31/3/1401 1قانون  11   

 اصول نگهداري اسناد ترخیص 107
آز 1 1 18 تا  16 شنبه دو حبیب اله جناغ   

 2/4/1401  گزارش نویسي 11 

 سازمان و وظایف گمرک 102
آز 1 1 20تا  18سه شنبه  محمد باقر رستمي   

 5/4/1401  اصول سرپرستي 11 

 تخصصيزبان  205
16تا  14شنبه  آزاده عزیزي - 2  

 7/4/1401  زبان عمومي 11 

 مقطع:  کاردانی

 1399-1400سال تحصيلی:

 نفر 15-)ترم سوم( 99-2ورودي:

 



 برنامه كالسي دوره هاي 

 داني گمرکكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                       مركز آموزش عالي علمي كاربردي
  شعبه بندرعباس                                         

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 ساعت و روز کالس نام استاد
 

 روز امتحان
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

20تا  18شنبه  مهدي سعیدي آز1 1 ارزش گذاري کاال 102   28/3/1401 1قانون امور گمرکي  8.30   

 اصول بیمه و بازرسي 102
آز1 1 18تا  16شنبه  چهار رضا باراني   

 30/3/1401 مراحل ثبت و -2قانون 8.30 

 سفارش کاال

آز2 1 مکاتبات بازرگاني به زبان انگلیسي 205 18تا  16شنبه  آزاده عزیزي    1/4/1401  زبان تخصصي 8.30 

16تا  14شنبه  مظفر بخشي - 2 سازمان و کنوانسیون 104   4/4/1401  سازمان وظایف گمرک 8.30 

آز2 1 آشنایي با سیستم آسیکودا 104 16تا  14یک شنبه  مظفر بخشي    6/04/1401  کلیات علم اقتصاد 8.30 

2کارورزي -   محمدباقر رستمي 2  
1کارورزي  

آز1 1 قاچاق و تخلفات  گمرکي 206 20تا  18 شنبه چهار حبیب اله جناغ    8/4/1401  طبقه بندي کاال 8.30 

 مقطع:  کاردانی

 1399-1400سال تحصيلی:

 نفر 17-)ترم چهارم(99-1ورودي:

 


