مواد امتحان تخصصی:

جدول شماره  -1عناوین شغلی و مواد امتحان تخصصی
عنوان و كد شغل
حسابرس مالیاتی
(کارشناس مالیاتی) (کد)201
کمک حسابرس مالیاتی
(کاردان مالیاتی) (کد)202
کارشناس امور اداری (کد)203

مواد آزمون

توضیحات

مجموعه دروس (اصول حسابداری  1و  2ـ حسابداری صنعتی ـ
قانون محاسبات عمومی ،قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات
بر ارزش افزوده و آییننامههای اجرایی آنها ـ اقتصاد خرد و كالن)
مجموعه دروس (اصول حسابداری  1و  2ـ حسابداری صنعتی ـ
قانون محاسبات عمومی ،قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات
بر ارزش افزوده و آییننامههای اجرایی آنها ـ اقتصاد خرد و كالن)
مجموعه دروس (مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی
و رفتار سازمانی ـ مدیریت تحول ـ حقوق اداری)
مجموعه دروس (حقوق مدنی ـ حقوق تجارت ـ حقوق اساسی ـ

کارشناس حقوقی (کد)204

حقوق اداری ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی
(جرائم علیه اموال) ـ آیین دادرسی مدنی ـ آیین دادرسی كیفری)

کارشناس روابط عمومی
(کد)205

مجموعه دروس (اصول روابطعمومی ـ مبانی ارتباطات اجتماعی ـ مبانی
سازمان و مدیریت ـ آیین نگارش در روزنامهنگاری و روابطعمومی)

کارشناس فناوری اطالعات (کارشناس
امور سخت افزار رایانه -کارشناس مجموعه دروس (شبکههای كامپیوتری و امنیت شبکه ـ پایگاه
دادهها ـ برنامهنویسی پیشرفته ـ مدارهای منطقی و معماری
شبکه – برنامهنویس سیستم -كامپیوتر ـ ساختمان دادهها و طراحی الگوریتم)
کارشناس تحلیلگر سیستم ) (کد)206

مهندس برق (کد )207

مجموعه دروس (ریاضیات مهندسی ـ مدارهای الکتریکی  1و  2ـ
ماشینهای الکتریکی  1و  2ـ كنترل خطی ـ زبان تخصصی)

مهندس تاسیسات (کد )208

مجموعه دروس (تهویه مطبوع تابستانی ـ تأسیسات حرارت
مركزی ـ تأسیسات بهداشتی ساختمان ـ تأسیسات الکتریکی
ساختمان ـ تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان)

مهندس ساختمان (کد )209

مجموعه دروس (تحلیل سازهها ـ طراحیپی ـ هیدرولیک ـ
طراحی ساختمانهای فوالدی و بتنی ـ اصول مهندسی زلزله ـ
مبانی معماری ـ نقشهبرداری)

کارشناس حراست (کد )210

مجموعه دروس (مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی
ـ رفتار سازمانی ـ مبانی حفاظت اطالعات ـ جنگ نرم ـ پدافند
غیرعامل ـ امنیت ارتباطات و فنّاوری اطالعات)
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برای تصدی پست
كارشناس فناوری
اطالعات

جدول شماره  -2شرایط احراز تحصیلی مشاغل
عنوان پست

عنوان وكد

سازمانی

شغل

مقطع تحصیلی  ،عنوان و كد رشته تحصیلی
دارا بودن گواهینامه كارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

كارشناس مالیاتی  -حسابرس مالیاتی

()201

حسابرس مالیاتی (كارشناس مالیاتی)

علوم اقتصادی(علوم اقتصادی ( ،)1001بانکداری اسالمی ( ،)1002توسعه اقتصادی و
برنامهریزی ( ،)1003برنامهریزی سیستمهای اقتصادی ( ،)1004اقتصاد اسالمی
( ،))1005مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) ( ،)1006مدیریت بازرگانی (بازاریابی
( ،))1007مدیریت مالی ( ،)1008مدیریت تحول ( ،)1009بازاریابی بینالملل (،)1010
بازرگانی بین الملل ( ،)1011مدیریت رفتار سازمانی ( )1012مدیریت منابع انسانی
( ،)1013مدیریت استراتژیک ( ،)1014بازرگانی داخلی ( ،)1015کارآفرینی (،)1016
تجارت الکترونیک ( ،))1017مدیریت صنعتی (مالی ( ،)1018تحقیق در عملیات
( ،))1019مدیریت فناوری اطالعات (کسب و کار الکترونیک ( ،)1020سیستمهای
اطالعاتی پیشرفته ( ،)1021مدیریت منابع اطالعاتی ( ،)1022مدیریت دانش(،))1023
مدیریت کارآفرینی (فناوری اطالعات ( ،)1024سازمانی ( ،)1025بین الملل (،)1026
بخش عمومی ( ،)1027کسب و کار جدید ( ،)1028کسب و کار الکترونیک (،)1029
 ، ))1030( MBAمالی (مدیریت مالی ( ،)1031مهندسی مالی ( ،)1032مدیریت
ریسک ( ،)1033حقوق مالی( ،))1034مدیریت اجرایی (مدیریت استراتژیک (،)1035
مدیریت بازاریابی و صادرات ( ،)1036مدیریت کسب وکار (،))1038( MBA ،)1037
مدیریت مالی( ،)1039مدیریت منابع انسانی ( مدیریت استراتژیک منابع انسانی (،)1040
عملکرد و بهره برداری منابع انسانی ( ،)1041منابع انسانی اسالمی( ،))1042مدیریت
بازرگانی و بازاریابی بین المللی( بازرگانی بینالمللی ( ،)1043بازاریابی ( ،)1044مالی(،))1045
مدیریت کسب وکار (( )MBAاقتصاد مدیریت ( ،)1046بازاریابی ( ،)1047مالی (،)1048
کارآفرینی ( ، ))1049حسابداری ( ، )1050حسابداری مدیریت ( ، )1051حسابرسی
(. )1052
دارا بودن گواهینامه كارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:
علوم اقتصادی (اقتصاد بازرگانی ( ،)1053اقتصاد پول و بانکداری ( ،)1054اقتصاد نظری
( ،)1055اقتصاد اسالمی ( ،))1005مدیریت دولتی ( ،)1056مدیریت بازرگانی(،)1057
مدیریت صنعتی ( ،)1058مدیریت بازاریابی ( ،)1059مدیریت مالی ( ،)1039مدیریت
امور بانکی ( ،)1060مدیریت کسب و کارهای کوچک ( ،)1061کارشناسی حرفهای
مدیریت (مدیریت وصول و مطالبات ( ،)1062مدیریت سرمایه انسانی(،))1063
حسابداری (حسابرسی ( ،)1064دولتی ( ،)1065مالیاتی ( ،)1066حسابداری (،)1067
مالی(.))1068
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ادامه جدول شماره  -2شرایط احراز تحصیلی مشاغل
عنوان پست
سازمانی

عنوان وكد شغل

کمک حسابرس
مالیاتی

کمک حسابرس
مالیاتی (کاردان
مالیاتی )
(کد)202

کارشناس امور
اداری

کارشناس امور
اداری
(کد)203

کارشناس
حقوقی

کارشناس حقوقی
(کد)204

مقطع تحصیلی  ،عنوان و كد رشته تحصیلی
دارا بودن گواهینامه كاردانی در یکی از رشته های تحصیلی ( :مدارک باالتر قابل
قبول نمی باشد)
مدیریت بازرگانی ( ،)1057مدیریت صنعتی ( ،)1058مدیریت دولتی ( ،)1056امور
دولتی ( ،)1069امور مالی و مالیاتی ( ،)1070حسابداری ( ،)1050مدیریت امور دفتری
( ،)1071مدیریت امور اداری ( ،)1072مدیریت کسب و کار ( ،)1073حسابداری دولتی
( ،)1074حسابداری مالی ( ،)1075حسابداری صنعتی ( ،)1076حسابداری مالیاتی
( ،)1077حسابداری حسابرسی ( ،)1078حسابداری و بازرگانی (حسابداری) (،)1079
اقتصاد کار و بهرهوری (.)1080
دارا بودن گواهینامه كارشناسی ،كارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشتههای
تحصیلی:
مدیریت دولتی(کلیه گرایشها) ( ،)1006مدیریت (گرایش های مدیریت سیاستگذاری
بخش عمومی ( ،)1081مدیریت رفتاری ( ،)1082مدیریت منابع انسانی (،)1083
مدیریت سیستمها ( ،)1084مدیریت مالی( ،))1085مدیریت اجرایی ( ،)1086مدیریت
صنعتی ( ،)1058مدیریت و برنامهریزی آموزشی ( ،)1087مدیریت بازرگانی (،)1057
مدیریت بیمه ( ،)1088مدیریت سیستم و بهرهوری ( ،)1089مدیریت سیستمها
( ،)1090مدیریت استراتژیک ( ،)1091اقتصاد ( ،)1092علوم اقتصادی ( ،)1093اقتصاد
اسالمی ( ،)1094مدیریت  ،)1095( MBAمدیریت آموزشی ( ،)1096مدیریت مالی
( ،)1039توسعه اقتصادی و برنامهریزی ( ،)1097برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
( ،)1098علوم اسالمی -اقتصاد ( ،)1099اقتصاد و معارف اسالمی ( ،)1100علوم
تربیتی(گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی) ( ،)1101برنامهریزی آموزشی (،)1102
مهندسی صنایع گرایش برنامهریزی و تحلیل سیستمها ( .)1103مهندسی صنایع گرایش
مدیریت سیستم و بهرهوری ( ) 1104
دارا بودن گواهینامه كارشناسی ،كارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشتههای
تحصیلی:
حقوق ( ،)1105حقوق قضایی ( ،)1106حقوق جزا و جرم شناسی ( ،)1107حقوق
کیفری و جرم شناسی ( ،)1108علوم جزا و جرم شناسی ( ،)1109علوم قضایی (،)1110
فقه و حقوق اسالمی ( ،)1111فقه و حقوق خصوصی ( ،)1112معارف اسالمی و حقوق
( ،)1113حقوق خصوصی ( ،)1114حقوق عمومی ( ،)1115الهیات و معارف اسالمی(فقه
و مبانی حقوق اسالمی) ( ،)1116حقوق بین الملل ( ،)1117علوم اسالمی(حقوق اسالمی
( ،)1118کیفر و جرم شناسی ( ،)1119فقه و مباحث حقوق اسالمی ( ،))1120حقوق
اسالمی ( ،)1121فقه و حقوق جزا ( ،)1122فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی
( ،)1123فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی ( ،)1124فقه مقارن و حقوق خصوصی
اسالمی ( ،)1125فقه و حقوق جزای اسالمی ( ،)1126حقوق بینالملل عمومی
( ،)1127فقه قضایی ( ،)1128قرآن و علوم(گرایش حقوق ( ،))1129مدیریت اصالح و
کیفرهای قضایی(گرایش مدیریت جزا و کنترلهای قضایی ( ،))1130حقوق (تجاری
( ،)1131اقتصادی ( ،)1132بینالمللی ( ،))1133حقوق تجارت الکترونیکی (،)1134
حقوق تجارت و بینالملل ( ،)1135حقوق مالی اقتصادی ( ،)1136حقوق اقتصادی
( ،)1137حقوق شرکتهای تجاری (.)1138
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ادامه جدول شماره  -2شرایط احراز تحصیلی مشاغل
عنوان پست
سازمانی

عنوان وكد شغل

کارشناس روابط
عمومی

کارشناس روابط
عمومی (کد)205

فناوری اطالعات (كارشناس امور سخت افزار و رایانه -كارشناس شبکه  -برنامه
نویس سیستم  -كارشناس تحلیلگر سیستم)

كارشناس فناوری اطالعات (كارشناس امور سخت افزار رایانه( ،كارشناس شبکه،
برنامه نویس سیستم ،كارشناس تحلیلگر سیستم) (كد)206

مهندس برق

مهندس برق
(کد)207

مهندس
تاسیسات

مقطع تحصیلی  ،عنوان و كد رشته تحصیلی
دارا بودن گواهینامه كارشناسی ،كارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشتههای
تحصیلی:
مدیریت امور فرهنگی ( ،)1139برنامه ریزی امور فرهنگی ( ،)1140امور فرهنگی
( ،)1141زبان و ادبیات فارسی ( ،)1142علوم ارتباطات ( ،)1143تبلیغ و ارتباطات
فرهنگی ( ،)1144روابط عمومی ( ،)1145روزنامه نگاری ( ،)1146حقوق ارتباطات
( ،)1147تبلیغ و ارتباطات ( ،)1148مدیریت رسانه ( ،)1149معارف اسالمی و فرهنگ
و ارتباطات ( ،)1150علوم اجتماعی(گرایش ارتباطات اجتماعی( ،))1151علوم ارتباطات
اجتماعی(روزنامه نگاری ( ،)1152روابط عمومی ( ،))1153مدیریت دولتی (،)1056
معارف اسالمی(گرایش تبلیغ و ارتباطات (.))1154
دارا بودن گواهینامه كارشناسی ،كارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشتههای
تحصیلی:
مهندسی صنایع گرایش(برنامهریزی و تحلیل سیستمها ( ،)1103مهندسی کامپیوتر
گرایش(سخت افزار ( ،)1155معماری کامپیوتر( ،))1156کامپیوتر -سختافزار (،)1157
مهندسی تکنولوژی سیستمهای سختافزار ( ،)1158مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین
( ،)1159علوم کامپیوتر ( ،)1160تکنولوژی ارتباطات و فنآوری اطالعات (.)1161
مهندسی کامپیوتر گرایش(نرم افزار ( ،)1162معماری سیستمهای کامپیوتر (،)1163
سیستمهای نرمافزاری ( ،)1164هوش مصنوعی و رباتیک ( ،)1165هوش مصنوعی
( ،)1166نظریههای محاسبات و الگوریتم ( ،)1167سیستمهای نرمافزاری و الگوریتم و
محاسبات ( ،)1168الگوریتم و محاسبات ( ،))1169مدیریت خدمات و توسعه فن آوری
اطالعات ( ،)1170کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ( ،)1171انفورماتیک (،)1172
کامپیوتر -نرم افزار ( ،)1173مهندسی فنآوری اطالعات گرایش (شبکههای کامپیوتری
( ،)1174سیستمهای چند رسانهای ( ،)1175طراحی و توسعه نرمافزار (،)1176
مخابرات امن ( ،)1177مدیریت سیستمهای اطالعاتی ( ،)1178امنیت اطالعات
( .))1179مهندسی فنآوری اطالعات ( ،)1180نرم افزار کامپیوتر ( ،)1181مهندسی
نرمافزار ( .)1182مهندسی فنآوری اطالعات گرایش (طراحی و تولید نرمافزار (،)1183
معماری سازمانی ( ،)1184معماری کامپیوتر ( ،)1185مدیریت سیستم و بهرهوری
( ،)1104مهندسی سیستم ( ،)1186اتوماسیون ( .))1187ریاضی و علوم کامپیوتر (
. ) 1188
دارا بودن گواهینامه كارشناسی ،كارشناسیارشد و یا همتراز در یکی از رشتههای
تحصیلی :مهندسی برق ()1189

مهندس تاسیسات دارا بودن گواهینامه كارشناسی ،كارشناسیارشد و یا همتراز در یکی از رشتههای
(کد)208
تحصیلی :مهندسی تاسیسات ( ، )1190مهندسی مکانیک(. )1191
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ادامه جدول شماره  -2شرایط احراز تحصیلی مشاغل
عنوان پست

عنوان وكد

سازمانی

شغل

مهندس
ساختمان

مقطع تحصیلی  ،عنوان و كد رشته تحصیلی

مهندس

دارا بودن گواهینامه كارشناسی ،كارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشتههای

ساختمان

تحصیلی :مهندسیعمران( ،)1192مدیریتپروژه و ساخت ( ،)1193ساختمان(،)1194

(کد)209

معماری( ،)1195نقشه برداری(. )1196
دارا بودن گواهینامه كارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:
مدیریت بحران ( ،)1197مخاطرات محیطی (انسانی ) ( ،)1198مدیریت دولتی (توسعه
منابع انسانی ( ،)1199مدیریت رفتار سازمانی( ،)1200مدیریت نیروی انسانی(،)1201
مدیریت تحول( ،)1202مدیریت منابع انسانی( ،)1203مدیریت منابع انسانی اسالمی
( ،))1204مدیریت منابع انسانی (کلیه گرایشها) ( ،)1205مدیریت سازمانهای دولتی
(برنامهریزی و نظارت ( ،)1206منابع انسانی و روابطکار)( ،)1207مدیریت بازرگانی
(مدیریت تحول( ،)1009مدیریت استراتژیک ( ،))1014معارف اسالمی و مدیریت (دولتی)
( ،)1208مدیریت  ( MBAمدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی ) ( ،)1209مدیریت
کسب و کار (  ( )MBAرفتار سازمانی و منابع انسانی) ( ،)1211علوم ارتباطات اجتماعی

كارشناس حراست

كارشناس حراست (كد)210

( ،)1212روانشناسی صنعتی و سازمانی( ،)1213الهیات و معارف اسالمی (کلیه گرایشها )
(. )1214
دارا بودن گواهینامه كارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی:
اطالعات و امنیت عمومی( ،)1215امنیت نرم ( ،)1216پژوهشگری امنیت ( ،)1217علوم
فنی امنیت ( ،)1218امنیت اطالعات ( ،)1219حفاظت اطالعات ( ،)1220امنیت اقتصادی
( ،)1221مدیریت دولتی( ،)1056معارف اسالمی و مدیریت ( ،)1222مدیریت (مدیریت
اطالعات و ارتباطات) ( ،)1223کارشناسی حرفهای مدیریت سرمایه انسانی (،)1224
کارشناسی حرفهای امور تحول و نوسازی اداری ( ،)1225کارشناسی حرفهای مدیریت
ایمنی و حفاظت سازمانی ( ،)1226کارشناسی حرفهای پدافند غیرعامل ( ،)1227علوم
اجتماعی (ارتباطات اجتماعی) ( ،)1151علوم اجتماعی (برنامهریزی اجتماعی) (،)1228
علوم اجتماعی (مطالعات امنیتی) ( ،)1229علوم سیاسی (مطالعات امنیتی )( ،)1230علوم
ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ( ،)1153کارشناسی حرفهای روابطعمومی (رفتار
اجتماعی و افکارسنجی) ( ،)1231علمی  -کاربردی مدیریت امور فرهنگی (روابط عمومی)
( ،)1232روانشناسی (صنعتی و سازمانی ) ( ،)1213معارف اسالمی (مطالعات اجتماعی) (.)1233
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جدول شماره  - 3فهرست شغل محلهای مورد نیاز
خدمت

كد محل

عنوان وكد شغل

كـد و عنـوان استـان

كد و عنوان محل

محل خدمت

خدمت

جنسیت
تعداد

2001

حسابرس مالیاتی(کد)201

اردبیـل ()12

اردبیل ()1202

 1نفر

*

*

2002

حسابرس مالیاتی(کد)201

اصفهان ()13

اصفهان ()1310

 6نفر

*

*

2003

حسابرس مالیاتی(کد)201

البرز ()40

کرج ()4008

 7نفر

*

*

2004

حسابرس مالیاتی(کد)201

ایالم ()14

ایالم ()1405

 2نفر

*

*

2005

حسابرس مالیاتی(کد)201

آذربایجان شرقی ()10

تبریز ()1012

 3نفر

*

*

2006

حسابرس مالیاتی(کد)201

آذربایجان غربی ()11

ارومیه ()1104

 2نفر

*

*

2007

حسابرس مالیاتی(کد)201

بوشهر ()15

بوشهر ()1502

 4نفر

*

*

2008

حسابرس مالیاتی(کد)201

چهار محال و بختیاری ()17

شهرکرد()1709

 3نفر

*

*

2009

حسابرس مالیاتی(کد)201

خراسان رضوی ()19

مشهد ()1960

 4نفر

*

*

2010

حسابرس مالیاتی(کد)201

خوزستان ()21

اهواز ()2112

 7نفر

*

*

2011

حسابرس مالیاتی(کد)201

سیستان و بلوچستان ()24

زاهدان ()2418

 6نفر

*

*

2012

حسابرس مالیاتی(کد)201

فــارس ()25

شیراز ()2536

 3نفر

*

*

2013

حسابرس مالیاتی(کد)201

قزوین ()26

قزوین ()2619

 3نفر

*

*

2014

حسابرس مالیاتی(کد)201

کرمان ()29

کرمان ()2940

 4نفر

*

*

2015

حسابرس مالیاتی(کد)201

کرمانشاه ()30

کرمانشاه ()3024

 3نفر

*

*

2016

حسابرس مالیاتی(کد)201

هرمزگان ()37

بندرعباس ()3709

 8نفر

*

*

2017

حسابرس مالیاتی(کد)201

امور مالیاتی شهر و استان تهران()16

شرق تهران ()1650

 12نفر

*

*

2018

حسابرس مالیاتی(کد)201

امور مالیاتی شهر و استان تهران()16

ارزش افزوده شهر تهران ()1651

 3نفر

*

*

2019

حسابرس مالیاتی(کد)201

امور مالیاتی شهر و استان تهران()16

جنوب تهران ()1652

 16نفر

*

*

2020

حسابرس مالیاتی(کد)201

امور مالیاتی شهر و استان تهران()16

غرب استان تهران ()1653

 6نفر

*

*

2021

حسابرس مالیاتی(کد)201

امور مالیاتی شهر و استان تهران()16

شرق استان تهران ()1654

 8نفر

*

*

2022

حسابرس مالیاتی(کد)201

امور مالیاتی شهر و استان تهران()16

جنوب استان تهران ()1655

 12نفر

*

*

2023

حسابرس مالیاتی(کد)201

امور مالیاتی شهر و استان تهران()16

ارزش افزوده استان تهران ()1656

 5نفر

*

*
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طبق مفاد جدول شماره  2آگهی مطابق هر كدام از رشته شغلی اعالم شده

مرد

زن

شرایط احراز

ادامه جدول شماره  - 3فهرست شغل محلهای مورد نیاز
خدمت

كد محل

عنوان و كد شغل

كد و عنوان استان

كد و عنوان

محل خدمت

محل خدمت

جنسیت
تعداد

2024

کمک حسابرس (کد )202

اصفهان ()13

اصفهان ()1310

 2نفر

*

*

2025

کمک حسابرس (کد )202

خراسان رضوی ()19

مشهد ()1960

 2نفر

*

*

2026

کمک حسابرس (کد )202

خوزستان ()21

اهواز ()2112

 3نفر

*

*

2027

کمک حسابرس(کد )202

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

شمال تهران ()1657

 1نفر

*

*

2028

کمک حسابرس (کد )202

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

شرق تهران ()1650

 1نفر

*

*

2029

کمک حسابرس (کد )202

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

جنوب تهران ()1652

 2نفر

*

*

2030

کمک حسابرس (کد )202

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

جنوب استان تهران ()1655

 1نفر

*

*

2031

کمک حسابرس (کد )202

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

ارزش افزوده استان تهران ()1656

 3نفر

*

*

2032

کارشناس امور اداری (کد )203

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

ستاد شهر و استان تهران ()1658

 1نفر

*

*

2033

کارشناس امور اداری (کد )203

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

ارزش افزوده استان تهران ()1656

 1نفر

*

*

2034

کارشناس فناوری اطالعات (کد )206

آذربایجان غربی ()11

ارومیه ()1104

 1نفر

*

*

2035

کارشناس فناوری اطالعات (کد )206

خوزستان ()21

اهواز ()2112

 1نفر

*

*

2036

کارشناس فناوری اطالعات (کد )206

کرمان ()29

بردسیر ()2905

 1نفر

*

*

2037

کارشناس فناوری اطالعات (کد )206

سیستان و بلوچستان ()24

زاهدان ()2418

 1نفر

*

*

2038

کارشناس فناوری اطالعات (کد )206

هرمزگان ()37

بندرعباس ()3709

 1نفر

*

*

2039

کارشناس فناوری اطالعات (کد )206

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

ستاد شهر و استان تهران ()1658

 1نفر

*

*

2040

کارشناس فناوری اطالعات (کد )206

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

جنوب استان تهران ()1655

 1نفر

*

*
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طبق مفاد جدول شماره  2آگهی مطابق هر كدام از رشته شغلی اعالم شده

مرد

زن

شرایط احراز

ادامه جدول شماره  - 3فهرست شغل محلهای مورد نیاز

محل خدمت

خدمت

2042

کارشناس حقوقی (کد )204

سیستان و بلوچستان ()24

زاهدان ()2418

2043

کارشناس حقوقی (کد )204

قزوین()26

قزوین ()2619

 1نفر

2044

کارشناس حقوقی (کد )204

هرمزگان()37

بندرعباس ()3709

 1نفر

*

2045

کارشناس حقوقی (کد )204

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

مودیان متوسط ()1659

 2نفر

*

*

2046

کارشناس روابط عمومی (کد )205

بوشهر ()15

بوشهر ()1502

 1نفر

*

*

2047

کارشناس روابط عمومی (کد )205

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

شمال تهران()1657

 1نفر

*

*

2048

کارشناس روابط عمومی (کد )205

امور مالیاتی شهر و استان تهران ()16

شمیرانات ()1620

 1نفر

*

*

2049

مهندس برق
(کد)207

امور مالیاتی شهر و استان
تهران()16

ستاد شهر و استان تهران
()1658

 1نفر

*

*

2050

مهندس تاسیسات
(کد )208

امور مالیاتی شهر و استان تهران
()16

ستاد شهر و استان تهران
()1658

 1نفر

*

*

2051

مهندس ساختمان
(کد)209

امور مالیاتی شهر و استان تهران
()16

ستاد شهر و استان تهران
()1658

 1نفر

*

*

2052

کارشناس حراست
(کد)210

امور مالیاتی شهر و استان تهران
()16

ستاد شهر و استان تهران
()1658

 2نفر

*

*

خدمت

2041

کارشناس حقوقی (کد )204

اصفهان ()13

مرد

زن

اصفهان ()1310

 1نفر

*

*

 1نفر

*

*

*

*
*

هر كدام از رشته شغلی اعالم شده

عنوان وكد شغل

تعداد

شرایط احراز

طبق مفاد جدول شماره  2آگهی مطابق

كد محل

كد و عنوان استان

كد عنوان محل

جنسیت

طبق مفاد جدول
شماره  2آگهی مطابق
هر كدام از رشته
شغلی اعالم شده
طبق مفاد جدول
شماره  2آگهی مطابق
هر كدام از رشته
شغلی اعالم شده
طبق مفاد جدول
شماره  2آگهی مطابق
هر كدام از رشته
شغلی اعالم شده
طبق مفاد جدول
شماره  2آگهی مطابق
هر كدام از رشته
شغلی اعالم شده

سازمان امور مالیاتی كشور
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