
 سازمان امور مالیاتی کشور

  اطالعیه

جهت مصاحبه تخصصی و یا معرفی به گزینش ، اسامی افراد جایگزین  12/8/59پیرو اطالعیه اعالم اسامی تایید شدگان مرحله اول آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ 

 :دد اعالم شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور به شرح ذیل اعالم میگر

 استان اصفهان

 عنوان شغل محل اول کد شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

                                        اصفهان                                                      -اصفهان -امورمالياتي  15153 5111811113 كريم            دريجاني                   مهدي                 1

 اصفهان                                                                      -اصفهان -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15538 1181188131 سيدمصطفي        رسولي                     سيدمحمدحسين          1

 اصفهان                                                                                             -اصفهان -امورمالياتي  15153 1188181133 سيدضياالدين     طباييان                   ادات       الهام الس 5

 كاشان                                                                                              -اصفهان -امورمالياتي  15158 1115518111  غالمرضا        عظيمي                     علي                  8

                                                                                        اصفهان      -اصفهان -امورمالياتي  15153 8115311813 خداداد          عليدادي شمس ابادي         جمال                 3

                                    كاشان                                                           -اصفهان -امورمالياتي  15158 1188881851 علي محمد        غفوري                     ابراهيم              1

 اصفهان                                                                                             -اصفهان -امورمالياتي  15153 1883318831 عباس            كرمي                      ياسر                 8

 اصفهان                                                                                             -اصفهان -امورمالياتي  15153 1381188131 محمدعلي         منتظري نجف ابادي                 راضيه         1

 مباركه                                                                                          -اصفهان -شبكه وسخت افزار 15185 1158835581 محمدرضا         يكه سوار                  هدي                  8

 استان البرز

 عنوان شغل محل اول کد شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 استان البرز                                                                                       -البرز-شبكه وسخت افزار 15188 3833313835 سهراب                           بايت      مجيد                 1

 كرج                                                                           -البرز-رشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم كا 15533 1835183111 محمد            تواليي                    ازاده                1



                                                                 كرج                                    -البرز-اموراداري  15153 38188185 سعيد            شادبخت                    فريبرز               5

             كرج                                                                                   -البرز-شبكه وسخت افزار 15183 5888118133 سيدحسين         نقيبي                     ريحانه سادات         8

 استان بوشهر

 عنوان شغل محل اول شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

                                             بوشهر                                                    -بوشهر-امورمالياتي  15181 5383311113 حسين            برجويي                    اذر                  1

 بوشهر                                                                                                -بوشهر-امورمالياتي  15181 5313311138 سيديوسف         تقي زاده                  سيدسجاد              1

 عسلويه                                                                                               -بوشهر-امورمالياتي  15188 3138183813 غالمرضا         حسيني                                     مهدي 5

 بوشهر                                                                                                -بوشهر-امورمالياتي  15181 1513111888       محمدشفيع  رجايي زاده                الهام                8

                                                                                             عسلويه   -بوشهر-امورمالياتي  15188 8183311118 فضل اله         سهراب زاده                ضرغام                3

                                         بوشهر                                                        -بوشهر-امورمالياتي  15181 3518858118 محمدحسين        شهرياري                   مهدي                 1

 بوشهر                                                                                                -بوشهر-امورمالياتي  15181 5313131813 اسمعيل          كشاورزي                   امين                 8

 عسلويه                                                                                               -بوشهر-امورمالياتي  15188 1531113318 سعيد            محمدي                                 مسعود    1

 بوشهر                                                                                                -بوشهر-امورمالياتي  15181 5313118158   فرج اله       منصوري نيا                مهران                8

 شهر و استان تهران

 عنوان شغل محل اول شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران                                                                                               -تهران -امورمالياتي  15131 1133311118 يزدان           براهيمي بشلي            ا محمدجواد             1

 تهران                                                                                             -تهران -كارشناس حقوقي  15511 1833588581 محمد            اميري                     شاهرخ                1

                                                                         تهران                     -تهران -كارشناس حقوقي  15511 11853881 اله بخش         پاسبان پور                مينا                 5

                     تهران                                                                         -تهران -كارشناس حقوقي  15511 1133388118 عبدالعلي        پرسته                     نسيم                 8

 تهران                                                                        -تهران -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15531 11311381 علي             تپه رشي                   مهسا                 3

 تهران                                                                        -تهران -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15531 3333315881 غالمحسين                        توشه      امين                 1

 تهران                                                                                                 -تهران -اداري امور 15151 13388311 سعيد            جاويدي                    سميه                 8



                                                                تهران         -تهران -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15531 351818181 يداله           جودكي                     ازاده                1

            تهران                                                                                      -تهران -اموراداري  15151 1153338318 رضا             چراغي                     حميدرضا              8

 تهران                                                                                             -تهران -كارشناس حقوقي  15511 1113138835 تاپدوق          حاجي پور                  واحد                 13

 تهران                                                                                             -تهران -كارشناس حقوقي  15511 8118811355 لطف علي                    حسن وند        صابر                 11

 تهران                                                                                             -تهران -س حقوقي كارشنا 15511 1131888881 صفر             حسين پور                  يونس                 11

                                                                تهران                             -تهران -شبكه وسخت افزار 15188 8883385831 سيدمحمد         حسيني                     سيده عارفه           15

             تهران                                                                                   -تهران -امورمالياتي  15131 8188188158 سلمان           سجادپور                   مراد                 18

 تهران                                                                                             -تهران -كارشناس حقوقي  15511 1158831131 انه محمد        شاه نظري                  اق گل                13

 تهران                                                                                               -تهران -امورمالياتي  15131 313518138 قاسم                        شيري          حسين                 11

 تهران                                                                                             -تهران -حقوقي كارشناس  15511 11813383 محمدباقر        عزيزيان پرگو              اكبر                 18

                                                              تهران                               -تهران -شبكه وسخت افزار 15188 3333313551 علي صالح        عسكري مال شيخ             حامد                 11

           تهران                                                                                       -تهران -اموراداري  15151 1318113118 محمدباقر        علي نژاداسبويي            امين                 18

 تهران                                                                        -تهران -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15531 8358111851 حسن             فتاحي                     سميه                 13

 تهران                                                                                            -تهران -شبكه وسخت افزار 15188 881813831 محمدتقي                   فيروزان         ارش                  11

 تهران                                                                                                 -تهران - اموراداري 15151 383338838 سيداحمد         كشفي                      مريم السادات         11

                                                            تهران                                      -تهران -اموراداري  15151 518513311 محمدابراهيم     محمدي                     مهديه                15

         تهران                                                                                     -تهران -كارشناس حقوقي  15511 1383131818 ميررحيم         موسوي                     ميرجعفر              18

 تهران                                                                                             -تهران -كارشناس حقوقي  15511 3383311818 مسعود           نصراللهي                  حميدرضا              13

 تهران                                                                                             -تهران -كارشناس حقوقي  15511 813318381 عليمراد                 ورمقاني           محمد                 11

 استان خراسان رضوی

 عنوان شغل محل اول شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد                                                                                          -خراسان رضوي -امورمالياتي  15131 3118818118 قدرت اله        اميري                     لي اكبر            ع 1

 مشهد                                                                                          -خراسان رضوي -امورمالياتي  15131 881131813 حسين            سالميان                   صادق                 1



 مشهد                                                                                          -ضوي خراسان ر-امورمالياتي  15131 888818811 عسگر            عظيمي                     محسن                 5

                                               مشهد                                            -خراسان رضوي -امورمالياتي  15131 881511113 سيدمحمد         موسوي بايگي               سيدمرتضي             8

 استان خوزستان

 عنوان شغل محل اول شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

                                                                                 اهواز             -خوزستان -امورمالياتي  15111 8183311185 فرج اهلل        تيموري                    شمس اهلل             1

                             اهواز                                                                 -خوزستان -امورمالياتي  15111 1881383813 علي             جنادله                    معصومه               1

 اهواز                                                                                             -خوزستان -امورمالياتي  15111 1838311881 مساعد           رضايي                     خديجه                5

 اهواز                                                                      -خوزستان -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15513 1811113138 غالمرضا         رفيعي پور                 مريم                 8

 اهواز                                                                                             -خوزستان -امورمالياتي  15111 1133111333 صفدر            هاشمي نسب                 اسما                 3

 استان زنجان

 عنوان شغل محل اول شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 ابهر                                                                                                -زنجان -امورمالياتي  15118 1181131885 عيسي                  احمدي دعويسرايي     مجيد                 1

 ابهر                                                                                                -زنجان -امورمالياتي  15118 1138831113 بيوك            اميني                     رضا                  1

                                                         زنجان                                       -زنجان -امورمالياتي  15111 8513151338 بيت اله         بياتي                     سعيده                5

     ابهر                                                                                            -زنجان -امورمالياتي  15118 8581538511 نقي             تيموري                    يونس                 8

 ستاد تهران

 عنوان شغل محل اول شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

                                    ستادتهران                                                                -تهران -برق  15181 1188151833 مظفر            بلندرفتارصيقالني          عليرضا               1

 ستادتهران                                                                                                   -تهران -برق  15181 8113133131 جعفر            حسني                      ميثم                 1

 ستادتهران                                                                                                   -تهران -برق  15181 1118538158 سيدمحمود        زبردست گشتي                      سيدجواد       5

 ستادتهران                                                                    -تهران -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15511 1811113831 غالمحسين        سالمي مجرد                زينب                 8

                                                                                    ستادتهران             -تهران -مكانيك  15515 1181331855 مومن علي        سعيدي سرملي               ابوذر                3



                              ستادتهران                                       -تهران -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15538 13183811 بهمن            صيفي                      محمد                 1

 ستادتهران                                                                                                -تهران -مكانيك  15515 1383188351 عوض             علي نژادالماچوان          فريد                 8

 ستادتهران                                                                                                -تهران -مكانيك  15515 1111383111 سيدرحمت         هاشمي كوچكسرايي            سيدسعيد             1

 استان فارس

 محل اول عنوان شغل شغل محل اول شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 شيراز                                                                   -استان فارس -كارشناس تحليل گروبرنامه نويس سيستم  15535 1533111585 محمدحسين        صالحي                     زهرا                 1

 استان یزد

 عنوان شغل محل اول شغل محل اول ماره ملیش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 يزد                                                                                                    -يزد-امورمالياتي  18831 8855588811 غالمرضا         شايق                      محمدحسين             1

          

 :زم به ذکر است ال

با در دست داشتن مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده اوليه داوطلبين  صرفا در ساعات اداری 11/3/59و   12/3/59 هاي تاريخ درآزمون استخدامي پذيرفته شدگان جايگزين اين مرحله از 

 .مراجعه نمايند ها و در شهر واستان تهران به امور مالیاتی شهر و استان تهراناستان امور مالیاتیل واحد منابع انسانی و رفاه ادارات کپذيرفته شده در مرحله اول آزمون به 

 :مدارک الزم جهت تشکیل پرونده اولیه استخدامی 

 .سازمان سنجش آموزش كشور 12/8/59قبولي در آزمون كتبي مورخ  امهارائه كارن -1

 .صفحات شناسنامهسري تصوير تمام  1ارائه اصل شناسنامه به انضمام  -1

 .سري تصوير پشت و رو 1ارائه اصل كارت ملي به انضمام  -5

 .برگ تصوير مربوطه 1ارائه اصل مدرك تحصيلي به انضمام  -8

 (ويژه آقايان) .برگ تصوير 1ارائه اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم قانوني به انضمام  -3



 .ارائه مدارك دال بر بومي بودن -1

 .و سابقه بيمه  دي آنان نيز درج شده باشدگواهي اشتغال به كار از دستگاههاي اجرايي براي كاركنان قرارداد انجام كار معين به انضمام كليه احكام مربوطه كه در آن شناسه قراردا ارائه -8

 (در صورت عالمت زدن در زمان ثبت نام)

 (ايثارگران% 9 در صورت استفاده از سهميه) .معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران -1

 (معلولين %3 در صورت استفاده از سهميه) .معرفي نامه از سازمان بهزيستي براي معلولين -8

 .پشت نويسي شده 3*4چهار قطعه عكس  -13

 مرحله اول آزمون استخدامیجایگزین مکان مراجعه پذیرفته شدگان جدول 

 درس محل مراجعهآ نام استان ردیف

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

روبروی کاخ دادگستری  –خیابان داور  –میدان امام خمینی  –تهران  ستاد سازمان 2

اداره تامین و  –طبقه همکف  –سازمان امور مالیاتی کشور  –

 ساماندهی نیروی انسانی

 96پالک  –سرو خیابان  –از میرداماد باالتر  –ونک میدان  –تهران  امور مالیاتی شهر و استان تهران 1

 کل امور مالیاتی استان اصفهاناداره  –ه سپخیابان  –اصفهان  اصفهان 3

اداره  –نرسیده به میدان والفجر  –( شهید آجرلو)میدان سپاه  –کرج  البرز 4

 زکل امور مالیاتی استان البر

اداره کل  –روبروی اداره پست  –خیابان رئیس علی دلواری  –بوشهر  بوشهر 9

 امور مالیاتی استان بوشهر

اداره کل امور  –سه راه پاسداران  –خیابان امام خمینی  –مشهد  خراسان رضوی 9

 مالیاتی استان خراسان رضوی



کل امور مالیاتی اداره  –فلسطین خیابان  –مولوی میدان  –اهواز  خوزستان 7

 استان خوزستان

 –روبروی سازمان مسکن شهرسازی  –خیابان خرمشهر  –زنجان  زنجان 8

 استان زنجان اداره کل امور مالیاتی

اداره  –جنب پارکینگ طبقاتی شهرداری  –خیابان طالقانی  –شیراز  فارس 5

 فارس کل امور مالیاتی استان

اداره  –میدان راه آهن  –بلوار حمیدیا  –میدان امام حسین  –یزد  یزد 26

 کل امور مالیاتی استان یزد

 

 :مهم نکات

ل براساس خوداظهاري داوطلبين صورت گرفته است ، همانطور كه قبال نيز در متن آگهي استخدامي و تذكر مندرج در سايت سازمان سنجش اعالم شده است از آنجا كه اعالم نتيجه مرحله او -1

 .خواهند شد حذفاز ادامه مراحل استخدامي  پس از بررسي مدارك و تطبيق آن با شرايط مندرج در آگهي استخدامي چنانچه داوطلبين شرايط كامل مندرج در آگهي استخدامي را دارا نباشند

 .، به مفهوم انصراف از روند استخدامي محسوب مي گرددبراي ارائه مدارك و تشكيل پرونده استخدامي عدم مراجعه در زمان مقرر اعالم شده  -1

 .متعاقبا در سايت سازمان امور مالياتي كشور اعالم خواهد شدبعد از پايان ماه مبارك رمضان  مصاحبه تخصصیبرنامه زمان بندي و نحوه انجام  -5

                                                           

 منابع انسانی و رفاه ه کل اراد                                                                                                                                                                                                                                                  

 سازمان امور مالیاتی کشور                                                                                                                                                                                                                                                     


