
 
 امورگمرکیمدیریت جدول دروس رشته 

 پيش نياز واحد ( 2نيمسال دوم ) ترم  کد درس ردیف پيش نياز واحد ( 1نيمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

 17112و15133 3 کامپيوتر 17116 7  2 1اسالمی  معارف 15161 1

  2 اصول بيمه 12132 8  3 1اصول حسابداری  15161 2

 17112 3 1ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت  17117 1  3 مبانی سازمان ومدیریت  18113 3

 18113 2 سازمان وظایف گمرک 11135 11  5 دانشگاهی زبان پيش 15133 5

  3 فارسی عمومی 15128 11  5 دانشگاهی ریاضيات پيش 17112 6

 17112 3 خرداقتصاد  11151 12  2 کليات حقوق 15127 5

 15161 3 2اصول حسابداری  15151 13     

  11 جمع واحد    18 جمع واحد  

 پيش نياز واحد ( 5نيمسال دوم ) ترم  کد درس ردیف پيش نياز واحد ( 3نيمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

 17118 3 آمار کاربردی 17111 22 17117 3 2ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت  17118 15

 11135و15121 2 گمرکی 1زبان تخصصی  11161 23 18113 2 رفتار سازمانیمبانی  11157 16

  3 تاثير فناوری اطالعات 11155 25 15161 2 (2اسالمی)معارف   15

 11157و18113 3 تصميم گيری وخط مشی دولتی 11161 26 15133 3 عمومیخارجی زبان  15121 17

 11151 3 اقتصاد کالن 11151 25 15127 2 مقررات مدنی و حقوق 15132 18

 15132 2 حقوق تجارت 11152 27 11135 3 اصول طبقه بندی کاال 11165 11

  2 اخالق و تربيت اسالمی  28 11135 2 سازمان ها وکنوانسيون ها 11168 21

 11135 2 سياست تجارت خارجی 11156 21 18113 2 مبانی مدیریت اسالمی 11158 21

          

  21 جمع واحد    11 جمع واحد  

 پيش نياز واحد ( 5نيمسال دوم ) ترم  کد درس ردیف پيش نياز واحد ( 6نيمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

 18116و17115 3 2پژوهش عملياتی 17117 37 71071 3 1پژوهش عملياتی 17115 31

 11151 3 اسنادیمسائل بانکی واعتبارات  13111 38 11135 3 مقررات صادرات وواردات 11123 31

 11152 2 حقوق تجارت بين الملل 11155 31  2 تاریخ اسالم  32

  2 حقوق اساسی 15111 51 15151 3 1مدیریت مالی  16115 33

  2 انقالب اسالمی و ریشه های آن  51 11151 3 ماليه عمومی 18121 35

 11157 3 مدیریت منابع انسانی 18116 52 17111 3 روش تحقيق 18111 36

  1 1تربيت بدنی 15121 53 11161و11168 2 2زبان تخصصی گمرکی  11151 35

 11151 2 آشنایی با صنعت حمل ونقل 18125 55     

          

  18 جمع واحد    11 جمع واحد  

 پيش نياز واحد ( 8نيمسال دوم ) ترم  کد درس ردیف پيش نياز واحد ( 7نيمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

  2 متون اسالمی  62 13111 3 تحليل قوانين گمرکی ایران 11166 56

 18121 3 اصول تنظيم بودجه دولتی 18111 63 11151 3 امور مالی بين الملل 18118 55

 11155 3 سيستم های اطالعاتی 11163 65  3 مدیریت استراتژیک 11156 57

 11166 2 علمی کاالهاشناخت  11155 66 11151 3 توسعه اقتصادی 18115 58

 2 2 تنظيم خانواده 15152 65 11151 3 تجارت بين الملل 18127 51

 11168 2 مکاتبات بازرگانی 11112 67 70001و77017 2 مدیریت بازاریابی 18117 61

       1 2تربيت بدنی  15122 61

  15 جمع واحد    18 جمع واحد  
 واحد در ترم بعد نخواهند بود . 11( مجاز به انتخاب بيش از  11دانشجويان مشروط ) معدل ترمي کمتر از  .1

واحد  11و حداقل  11رتبه اول تا سوم هر ورودي ) به شرط نداشتن ( نمره کمتر از  ب :يا بيشتر باشد .  11معدل ترمي آنان  الف :به دانشجويان شبانه اي تخفيف شهريه تعلق مي گيرد که  .1

 اهي و جبراني .انتخابي بدون دروس پيش دانشگ

 واحد با رعايت پيش نياز از دروس مورد نظر انتخاب واحد نمايند . 11و باالتر در ترم بعد در صورت موافقت گروه مي توانند تا سقف  11دانشجويان با معدل ترمي  .3

 وس مورد نظر را انتخاب نمايند .واحد در 11چنانچه دانشجويان ترم آخر باشند با هماهنگي گروه بدون رعايت پيش نياز مي توانند تا سقف  .1

 رعايت پيش نياز الزامي و مسئوليت عدم رعايت آن به عهده دانشجو است ، لذا دقت در انتخاب واحد دروس الزامي است . .1


