
 بنام خدا

 اطالعیه

 سازمان امور مالیاتی 71/71/71باتوجه به اعالم نتایج نهایی آزمون فراگیر استخدامی مورخ 

جهت انجام مراحل بعدی استخدامی به دفتر توسط جهاد دانشگاهی ، اسامی پذیرفته شدگان  کشور

 . گزینش سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است 

به شرح جدول ستاد سازمان و شهر و استان تهران قراردادی و پیمانی پذیرفته شدگان ( الف 

با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر گزینش سازمان امور  11/8/78تا  77/8/78ذیل از تاریخ 

سازمان  –داور خیابان  –باب همایون خیابان  –امام خمینی میدان  –مالیاتی کشور به آدرس تهران 

 . مراجعه نمایند دفتر گزینش  -چهارم  طبقه  –مور مالیاتی کشور ا

نمایندگان دفتر گزینش سازمان امور مالیاتی درخصوص پذیرفته شدگان سایر استانها ( ب 

را برای انجام مراحل پذیرفته شدگان  77/8/78از تاریخ  در ادارات کل امور مالیاتی استانها کشور

 .خواهند نمود  دعوتمربوط در محل ادارات گزینشی 

 :مدارک مورد نیاز 

 کارنامه قبولی .7

 3*4قطعه عکس  4 .1

 اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه خصوصاً صفحه انتخابات و توضیحات  .3

 اصل و تصویر کارت ملی  .4

 اصل و تصویر مدرک تحصیلی   .5

 (ویژه آقایان ) اصل و تصویر کارت پایان خدمت  .6

 ( حسب مورد) گواهی یا کارت بسیج  .1

 

 ساعت مراجعه تاریخ مراجعه گیحرف اول نام خانواد 

 73صبح الی  7 77/8/7378 ش -الف  آقایان

 73صبح الی  7 12/8/7378 ی -ص 

 73صبح الی  7 17/8/7378 ش -الف  خانمها

 73صبح الی  7 11/8/7378 ی -ص 



 

 

 (نکته مهم ) توجه 

های  درخصوص پذیرفته شدگانی که در حال حاضر کارمند رسمی یا پیمانی دستگاه

 :اجرایی می باشند 

به استناد : آگهی استخدامی که بیان می دارد ( شرایط عمومی داوطلبان ) بخش دوم  72باتوجه به بند 

قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ( 74)ماده 

پست سازمانی ، کارکنانی که تصدی یکی از پست های سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را 

بصورت رسمی یا پیمانی دارا می باشند ، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر ، در زمان 

لذا ضروریست . های اجرایی باشند  ، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه استخدام

جهت انجام مراحل بعدی استخدامی  بعد از تاییدیه دفتر گزینشپذیرفته شدگان دارای شرایط مذکور 

و الزم  ه نمایندارایاز محل خدمت قبلی خود را  ی صادر شدهحکم استعفاگواهی پایان کار منضم به 

درغیر اینصورت از  ان توسط دستگاه محل خدمت قبلی ابطال شودشماره مستخدمی قبلی ایشاست 

 .حذف خواهند شد  ادامه مراحل استخدامی

                                                                                                                                                                                 

 اداره کل منابع انسانی و رفاه                                                                                            

 کشورسازمان امور مالیاتی                                                                                               


