سازمان امور مالیاتی کشور
اطالعیه
به اطالع کلیه معرفی شدگان آزمون استخدامی ( پیمانی و قراردادی ) مورخ  71/71/71سازمان امور مالیاتی کشور می رساند:
معرفی شدگان در این مرحله از آزمون استخدامی به منظور تحویل مدارک مورد نیاز جهت تطبیق با شرایط آگهی استخدامی
مذکور از تاریخ  79/1/17طبق جدول زمانبندی ذیل صرفا در ساعات اداری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت
تشکیل پرونده اولیه داوطلبین معرفی شده در مرحله اول آزمون با توجه به محل انتخابی شغل خود به :
 - 7واحد منابع انسانی و رفاه در ادارات کل امور مالیاتی استانها
 - 1واحد منابع انسانی و رفاه امور مالیاتی شهر و استان تهران در شهر و استان تهران
- 3اداره کل منابع انسانی و رفاه ( اداره تامین و ساماندهی نیروی انسانی ) ستاد سازمان « صرفا برای
معرفی شدگان فعالیت های مربوط به فناوری اطالعات در آزمون بکارگیری نیروی قراردادی » مراجعه نمایند.
مدارک الزم جهت تشکیل پرونده اولیه استخدامی :
الف ) مدارک الزامی که همه معرفی شدگان موظف به ارائه آن می باشند :
 - 1ارایه کارنامه صادر شده از مرکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور برای آزمون کتبی مورخ 71/71/71
 - 2ارایه اصل شناسنامه به انضمام  1سری تصویر تمام صفحات شناسنامه.
 - 3ارایه اصل کارت ملی به انضمام  1سری تصویر پشت و رو.
 - 4ارایه اصل دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی ممهور به مهر دانشگاه به انضمام  1برگ تصویر مربوطه.
 - 5ارایه اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی به انضمام  1برگ تصویر( .ویژه آقایان)
 - 6شش قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد.
ب ) چنانچه معرفی شدگان در موارد ذیل نیز دارای گواهینامه های معتبر می باشند مدارک مربوطه را ارائه نمایند:
 - 1اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران ( درصورت استفاده از سهمیه
 %25ایثارگران در آزمون قراردادی )
 - 2اصل مدرک و معرفی نامه از مراجع ذیصالح برای مشمولین سهمیه  ( %5درصورت استفاده از سهمیه  %5ایثارگری )
مراجع ذیصالح تایید مدت حضور داطلبانه در جبهه برای رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و
همسر و فرزند انها عبارتند از :


معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود



معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای
مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل



معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

 - 3اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای معلولین ( .در صورت استفاده از سهمیه  %3معلولین )
 - 4ارایه مدارک و مستندات الزم ( گواهی اشتغال به کار از دستگاه های اجرایی به انضمام کلیه احکام مربوطه ) از مراجع
ذیربط  ،جهت اصالح حداکثر سن مقرر برای آن دسته از داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در
وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی  ،بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها  ،شرکتهای بیمههای دولتی ،
شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است  ،موسسات و شرکتهای ملی
و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند  ،نهادهای انقالب اسالمی و شرکتهای تحت
پوشش آنها از تاریخ  7331/77/11به خدمت اشتغال داشتهاند ( .در صورت انتخاب گزینه مربوط در زمان ثبت نام )
 - 5ارایه اصل مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن به انضمام  1برگ تصویر مربوطه ( .طبق مصوبه جلسه  313شورای
انقالب فرهنگی ،تبصره سه ،مدرک تخصصی حفظ قرآن با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان
تبلیغات اسالمی معتبر میباشد) .

توجه  :مهلت ارایه مدارک مطابق مندرجات جدول زمانبندی می باشد  .معرفی شدگانی که به هر
دلیل موفق به ارایه مدارک در زمان های اعالم شده نشده اند  1 ،روز کاری بعد از آخرین روز
مندرج در جدول هر واحد سازمانی برای ارایه مدارک خود مهلت خواهند داشت  .بدیهی است
این مدت زمانی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و عدم ارایه مدارک در زمان مقرر به منزله
انصراف از ادامه فرآیند استخدامی می باشد .
جدول زمان بندی و مکان مراجعه معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدامی

ردیف نام استان

تاریخ
مراجعه
79/1/17

7

1

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

نام خانوادگی برحسب حروف الفبا
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ

79/1/11
79/1/13

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

79/1/17
79/1/11

اردبیل
79/1/11

( اداره کل امور مالیاتی مربوط-
واحد منابع انسانی و رفاه )

س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف -ق

79/1/17
3

آدرس محل مراجعه

تبریز – خیابان جمهوری اسالمی –
میدان شهدا -اداره کل امور مالیاتی
استان آذربایجان شرقی

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -

ارومیه – خیابان کاشانی – روبروی

ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ

هالل احمر – اداره کل امور مالیاتی

ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

استان آذربایجان غربی
اردبیل – میدان شهدا – اداره کل
امور مالیاتی استان اردبیل

79/1/17
4

اصفهان

3

البرز

6

ایالم

1

بوشهر

79/1/11
79/1/13

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

79/1/13

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

79/1/17
79/1/11

9

7

خراسان
جنوبی

79/1/17
79/1/11
79/1/17
79/1/11
79/1/17

71

خراسان
رضوی

79/1/11
79/1/13

77

71

خراسان
شمالی

خوزستان

ر -ز -ژ

79/1/11

79/1/11

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

امور مالیاتی استان اصفهان

کرج – بلوار جمهوری جنوبی – نبش
میدان والفجر – اداره کل امور
مالیاتی استان البرز
ایالم – بلوار شمالی حضرت امام
خمینی – اداره کل امور مالیاتی
استان ایالم
بوشهر – خیابان رئیس علی دلواری
– روبروی اداره پست – اداره کل
امور مالیاتی استان بوشهر

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -

شهرکرد – خیابان دکتر شریعتی –

ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ

روبروی کلینیک امام علی – اداره

ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

کل امور مالیاتی استان چهارمحال و
بختیاری
بیرجند – خیابان غفاری – انتهای
خیابان یاس – اداره کل امور مالیاتی
استان خراسان جنوبی

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ
س -ش -ص -ض -ط -ظ  -ع -غ -ف -ق

مشهد – خیابان امام خمینی – نبش
پاسداران – اداره کل امور مالیاتی
استان خراسان رضوی

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر-

79/1/17

اصفهان – خیابان سپه – اداره کل

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
س -ش -ص -ض -ط -ظ  -ع -غ -ف -ق

79/1/17

و بختیاری

ر -ز -ژ
س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف -ق

79/1/17

چهارمحال

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -

ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف-
ق -ک -گ -ل -م -ن -و -ه -ی

79/1/17

الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح

79/1/11

خ -د -ذ -ر -ز -ژ -س -ش  -ص -ض

79/1/13

ط -ظ -ع -غ -ف -ق -ک -گ

79/1/14

ل -م -ن

79/1/13

و -ه -ی

بجنورد – میدان بازرگانی – اداره کل
امور مالیاتی استان خراسان شمالی
اهواز – میدان مولوی – خیابان
فلسطین – روبروی اداره کل ارشاد –
اداره کل امور مالیاتی استان
خوزستان

73

زنجان

74

سمنان

79/1/17

الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر-

زنجان – خیابان خرمشهر – روبروی

ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف-

اداره کل مسکن و شهرسازی – اداره

ق -ک -گ -ل -م -ن -و -ه -ی
79/1/17
79/1/11
سیستان
73

و
بلوچستان

79/1/17

76

71

قزوین

79

قم

77

کردستان

ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ

79/1/11

س -ش -ص -ض -ط -ظ  -ع -غ -ف -ق

79/1/13

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

79/1/17
فارس

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ

79/1/11

س -ش -ص -ض -ط -ظ  -ع -غ -ف -ق

79/1/13

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

79/1/17
79/1/11

79/1/17

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

79/1/11
79/1/17
117

کرمان

17

کرمانشاه

جهاد – جنب فرمانداری – اداره کل
امور مالیاتی استان سیستان و
بلوچستان
شیراز – خیابان طالقانی – جنب
پارکینگ طبقاتی – روبروی بازار روز
– اداره کل امور مالیاتی استان فارس
قزوین – خیابان آیت اله طالقانی –
خیابابن دارایی – اداره کل امور
مالیاتی استان قزوین

ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف-

استان قم

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -

سنندج – خیابان فلسطین – پایین

ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ

تر از چهارراه – روبروی مسجد احمد

ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

نسب – اداره کل امور مالیاتی استان
کردستان

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ

79/1/13

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

79/1/13

زاهدان – بلوار مطهری  -خیابان

کوچه  – 11اداره کل امور مالیاتی

79/1/11

79/1/11

امور مالیاتی استان سمنان

الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر-

س -ش -ص -ض -ط -ظ  -ع -غ -ف -ق

79/1/17

سمنان – میدان معلم – اداره کل

قم –  33متری عمار یاسر – نبش

ق -ک -گ -ل -م -ن -و -ه -ی
79/1/17

کل امور مالیاتی استان زنجان

کرمان – خیابان قدس – اداره کل
امور مالیاتی استان کرمان

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ
س -ش -ص -ض -ط -ظ  -ع -غ -ف -ق

کرمانشاه – خیابان مدرس – پشت
پارکینگ شهرداری  - -خیابان
مالیات – اداره کل امور مالیاتی

ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

استان کرمانشاه

کهگیلویه
11

و

الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر-
79/1/17

بویراحمد

ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف-
ق -ک -گ -ل -م -ن -و -ه -ی

یاسوج – میدان استانداری – خیابان
شهید دستجردی – نبش تقاطع
مالیات – اداره کل امور ماالتی استان
کهگیلویه و بویراحمد

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
79/1/17
13

گلستان

14

گیالن

13

لرستان

16

مازندران

11

مرکزی

19

هرمزگان

17

همدان

31

یزد

ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ

گرگان – خیابان ولی عصر (عج) –
عدالت  – 41خیابان آب – اداره کل

79/1/11
79/1/17
79/1/11
79/1/17
79/1/11

ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر-

79/1/17

79/1/17
79/1/11
79/1/17

ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف-
ق -ک -گ -ل -م -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر-
ز -ژ

79/1/11

س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ

79/1/13

ف -ق -ک -گ -ل -م

79/1/14

ن -و -ه -ی

79/1/17
79/1/11
79/1/17
79/1/11

امور مالیاتی استان گلستان

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی
الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -
ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ
ع -غ -ف -ق  -ک -گ -ل -م  -ن -و -ه -ی

رشت – خیابان امام خمینی – اداره
کل امور مالیاتی استان گیالن

خرم آباد – چهارراه بانک – خیابان
طالقانی غربی – اداره کل امور
مالیاتی استان لرستان
ساری – خیابان فرهنگ – نبش کوی
پیوندی – اداره کل امور مالیاتی
استان مازندران
اراک – خیابان شهید شیرودی –
کوچه کندی – اداره کل امور مالیاتی
استان مرکزی
بندر عباس – میدان انقالب –
روبروی هتل بزرگ هرمز – اداره کل
امور مالیاتی استان هرمزگان

همدان –  79متری شکریه – اداره
امور مالیاتی شهرستان همدان –
طبقه – 3اداره منابع انسانی و رفاه
یزد – میدان امام حسین – بلوار
حمیدیا – میدان راه آهن – اداره کل
امور مالیاتی استان یزد

امور
مالیاتی
37

شهر و
استان
تهران

31

ستاد
سازمان

79/1/17

الف

79/1/11

ب -پ -ت -ث

79/1/13

ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر -ز -ژ

79/1/14

س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ

79/1/13

ف -ق  -ک -گ

79/1/19

ل -م  -ن

79/1/17

و -ه -ی

79/1/17

الف – ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ

79/1/11

ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط -ظ -ع -غ -ف-

تهران – میدان ونک – باالتر از
میرداماد – خیابان سرو – پالک 61

تهران – میدان امام خمینی –
خیابان داور – روبروی کاخ

ق

دادگستری – سازمان امور مالیاتی

79/1/13

ک -گ -ل -م

کشور – طبقه همکف – اداره تامین

79/1/14

ن -و -ه -ی

و ساماندهی نیروی انسانی

توضیحات :


معرفی شدگان فعالیت های مربوط به فناوری اطالعات در آزمون بکار گیری نیروی قراردادی شامل فعالیت های زیر فقط
به ستاد سازمان به آدرس ( تهران – میدان امام خمینی – خیابان داور – روبروی کاخ دادگستری – سازمان امور

مالیاتی کشور – طبقه همکف – اداره تامین و ساماندهی نیروی انسانی ) در زمان های مقرر مراجعه نمایند .
 فعالیت های مربوط به فناوری اطالعات شامل :
 .1فعالیت های مربوط به کارشناس برنامه نویس سیستم
 .2فعالیت های مربوط به کارشناس تحلیل گر سیستم
 .3فعالیت های مربوط به کارشناس سخت افزار رایانه
 .4فعالیت های مربوط به کارشناس شبکه
 .5فعالیت های مربوط به کارشناس امور ساختمان و تاسیسات ()1
 .6فعالیت های مربوط به کارشناس امور ساختمان و تاسیسات ()2



معرفی شدگان مربوط به شغل مامور تشخیص مالیات در آزمون استخدام پیمانی و فعالیت های مربوط به
کارشناس امور مالیاتی در آزمون بکارگیری قراردادی در تهران به امور مالیاتی شهر و استان تهران به آدرس ( تهران

– میدان ونک – باالتر از میرداماد – خیابان سرو – پالک  ) 61در زمانهای تعیین شده مراجعه نمایند .
نکات مهم:
 - 1عدم مراجعه در زمان مقرر اعالم شده در جداول زمانی برای ارایه مدارک و تشکیل پرونده استخدامی  ،به مفهوم
انصراف از ادامه روند استخدامی تلقی گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .
 - 2همانطور که قبال نیز در متن آگهی استخدامی و تذکر مندرج در سایت جهاد دانشگاهی اعالم شده است از آنجا که
اعالم نتیجه مرحله اول براساس خوداظهاری داوطلبین صورت گرفته است  ،پس از بررسی مدارک و تطبیق آن با
شرایط مندرج در آگهی استخدامی چنانچه داوطلبین شرایط کامل مندرج در آگهی استخدامی را دارا نباشند از ادامه
مراحل استخدامی محروم خواهند شد .
 - 3الزم به ذکر است این مرحله صرفاً جهت بررسی اطالعات خود اظهاری داوطلبان و مدارک آنها بوده و داوطلبان واجد
شرایط ( بر اساس دفترچه راهنمای ثبت نام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور ) که مدارک
آنها توسط این سازمان تایید میگردد  ،جهت شرکت در مصاحبه استخدامی  ،متعاقباً معرفی خواهند شد .
 - 4برنامه زمان بندی و نحوه انجام مصاحبه تخصصی متعاقباً در سایت سازمان امور مالیاتی کشور اعالم خواهد شد .

اداره کل منابع انسانی و رفاه
سازمان امور مالیاتی کشور

