
 

 

 

 

 جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی)حق العملکاری(

 مدرس مدت سرفصل  ردیف

نقدی -رسولی استاد 40 اصالحات آخرین با آن اجرائی نامه آئین و 1390 مصوب گمرکی امور قانون 1  

 نامه آیین و مرزی مبادالت ساماندهی قانون واردات، و صادرات مقررات قانون 2
 اجرائی

نقدی -رسولی استاد 12  

نقدی استاد 4 اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در واردات و صادرات به مربوط مقررات و قوانین 3  

نقدی استاد 20 1400اصالحی و 1392 مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 4  

ها چی شیشه استاد 12 گمرک در کاال گذاری ارزش ضوابط و اصول 5  

غالمی استاد 6 (... ،TIR و استانبول کیوتو، نظر تجدید کنوانسیون)گمرکی المللی بین های کنواسیون 6  

نژاد تهامی استاد 6 بیمه و المللی بین نقل و حمل اصول 7  

رسولی استاد 16 2020 اینکوترمز و (LC) اسنادی اعتبارات 8  

غالمی استاد 12 کاال بندی طبقه در (HS) شده هماهنگ سیستم تفسیر برای عمومی قواعد 9  

زاده نجاتی استاد EPL 8 و گمرکی امور جامع سامانه 10  

  
 136 مجموع

  

 

 آنالین
 ۱۴۰۱شهریور  27 :شروع برگزاری از

 21تا  17ها شنبهها و سهها و دوشنبهبهیکشن :روز و ساعت

 ساعت 136 :مدت دوره

 

 حضوری
 ۱۴۰۱شهریور  ۳۱ :شروع برگزاری از

 16تا  8ها و جمعه 18تا  14ها پنجشنبه :روز و ساعت

 ساعت 136 :مدت دوره

 

 و ا.ا.ج گمرک رسمی سایت در نام ثبت تاریخ-

 .شد خواهد اعالم سنجش سازمان سایت

 .باشد می جامع دوره و نیست گمرک دانستن به الزامی-
 

 :بدانید باید گمرک کاری العمل حق آزمون در نام ثبت برای که اطالعاتی

 :گمرکی امور قانون نامه آیین 191 ماده*

 .ایران یتتابع-

 کیفری. پیشینه سوء عدم-

داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر -

 رشته ها.

 .نباشد دولت کارمند-

 دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.-

موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف -

 گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.

 تمام سال 25 حداقل سنی شرایط-



 رزومه اساتید دوره:

 جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی)حق العملکاری(

 استاد کریم رسولی : 

 از واحد علوم تحقیقات تهران علوم اقتصادی با گرایش پول، ارز و بانکداری(  .Ph.D (دکترای تخصصی

 و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات آموزشی کشورمدرس دانشگاه 

ت تحقیقازش و موآمرکز زی ظرفیت ساو هشی وپژ سابقون معا را ،ستاک آگمرسابقیر کل عضو کمسیون حل اختالفات گمرکی گمرک ایران، مد

 انیرک اگمر

 استاد ابراهیم نقدی: 

 هراناز دانشگاه تحقوق عمومی (  .Ph.D (دکترای تخصصی

  مدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات آموزشی کشور

دفتر حقوقی وقضایی  سابقحقوقی ونظارت گمرک جمهوری اسالمی ایران، مدیرکل  سابق، معاون  عضو کمسیون حل اختالفات گمرکی گمرک ایران

 گمرک جمهوری اسالمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری در رشته  امور گمرکی

 استاد عبدالرضا غالمی: 

 از دانشگاه تهران DBAدکترای 

 مدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات آموزشی کشور 

 سابقدفتر تعیین تعرفه و مدیر کل  سابقدفتر صادرات گمرک ایران، مدیر کل  سابقکمسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی، مدیر کل  سابقرئیس 

 گمرک تهران

 تهامی نژاد: امیرعباس استاد 

 ( مدیریت استراتژیک  .Ph.D (دکترای تخصصی

 آموزشی کشورمدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات 

  مدیرعامل شرکت کشتیرانیChina Logistic Club . مشاور ارشد، تا امروز ٢٠١٩مشاور بانک جهانی از سال 

  شیشه چی هامجتبی استاد : 

 از ژاپن کارشناسی ارشد مالی

  مدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات آموزشی کشور

دفتر بازبینی و حسابرسی  سابقدفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران، مدیرکل  سابقمدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران، مدیر کل 

 گمرک ایران

 استاد حبیب اهلل نجاتی زاده : 

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

  موسسات آموزشی کشورمدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در 

 سابقه کار در گمرک ایران سال٢٠بیش از ، مدیریت اطالعات گمرکی دفتر فناوری اطالعات گمرک ایران سابق معاون


