
    کاردانی امور گمرکی ترم بندی پیشنهادی

توضیحات-پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد

 نام درس

 نظری عملی جمع

 کاربینی 1 - 32 32 *حتما باید ترم اول اخذ گردد

1اندیشه اسالمی  2 32 - 32 *متمرکز  

 زبان خارجی عمومی  3 48 - 48 

 فارسی  3 48 - 48 

 آمار مقدماتی  2 32 - 32 

 کلیات علم اقتصاد 2 32 - 32 

 اصول طبقه بندی کاال  2 16 32 48 

عمومی  اتریاضی 2 32 - 32   

 

توضیحات-پیش نیاز  
ساعت تعداد  تعداد  

 واحد

 نام درس

 نظری عملی جمع

دفاع مقدس آشنایی با 2 32 - 32   

 اصول سرپرستی  2 32 - 32 *متمرکز

  1قانون امور گمرکی 3 48 - 48 کلیات اقتصاد

()هم نیاز1قانون امور گمرکی   زبان تخصصی گمرک 2 32 - 32 

 آشنایی با ماشین آالت  2 16 32 48 اصول طبقه بندی کاال

ایییشناخت مواد شیم 2 16 32 48 اصول طبقه بندی کاال  

وارداتمقررات صادرات  2 32 - 32 کلیات اقتصاد  

 مسائل بانکی و اعتبار اسنادی 2 16 32 48 کلیات اقتصاد
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ترم بندی پیشنهادی کاردانی امور گمرکی      

توضیحات -پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

یا تابستان اول اخذ گرددترم  اینحتما باید 1کارورزی 2 - 240 240   

متمرکز*  مستند سازی  2 32 - 32 

1قانون امور گمرکی   مراحل ثبت سفارش کاال 2 16 32 48 

1قانون امور گمرکی  2قانون امور گمرکی 3 32 32 64   

 سازمان و وظایف گمرک 2 16 32 48 اصول سرپرستی 

1قانون امور گمرکی   قاچاق تخلفات گمرک 2 16 32 48 

 تربیت بدنی  1 - 32 32 

 

توضیحات -پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 شناخت الیاف و منسوجات 2 16 32 48 اصول طبقه بندی کاال 

1قانون امور گمرکی   آشنایی با سیستم آسیکودا 3 16 64 80 

و مراحل ثبت 2قانون امور گمرکی  اصول بیمه و بازرسی کاال 2 16 32 48 

1تخصصی زبان   مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی  3 16 64 80 

مان وظایف گمرکزسا کنوانسیون های گمرکیسازمان و  2 32 - 32   

محیط کارایمنی و بهداشت  2 32 - 32 *متمرکز  

ترخیص اصول نگهداری اسناد  2 16 32 48   

 کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطات 2 32 - 32 

1 قانون امور گمرکی ش گذاری کاالزار 2 16 32 48   

 

توضیحات -پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

حتما باید ترم آخر اخذگردد-1کارورزی 2کارورزی  2 - 240 240   

 جمعیت دانش و خانواده  2 32 - 32 *متمرکز
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