
 1صفحه  

 بسمه تعالي
  1391استخدامي سازمان امور مالياتي كشور درسال   آزمون در  شركت  راهنماي برگ

 
  آن  درباره  مهمي  ونكات  پاسخنامه -  الف

ون دفترچه آزمـون عمـومي و دفترچـه آزمـ    (دو جلد دفترچه در جلسه صبح آزمون استخدامي سازمان امور مالياتي كشور به هريك از داوطلبان          
  در آزمـون   داوطلـب   شـماره نـام خـانوادگي ، نـام و      پاسـخنامه   بـاالي   در مسـتطيل . داده مي شودو يك برگ پاسخنامه ) تخصصي رشته شغلي مربوط

زيـر    نكـات   به  آن  ازمالحظه  بايد پس  كه  است  شده  چاپ  صفحه  دراين  از پاسخنامه  قسمتي  نمونه. است  شده  درجامور مالياتي كشور استخدامي سازمان 
 .كرد  توجه

 در  ويا عالمتگذاري  ازنوشتن  پاسخنامه درروي  شده  مشخص غيرازمحلهاي وبه  گذاشت ياعالمتي نوشت  نبايد چيزي  پاسخنامه  باالي  مستطيل در -1
 .رفتار خواهد شد   با وي مربوط  و برابر مقررات  معرفي  متخلف  عنوان  فرد به  صورت  شود، در غيراين  خودداري  محلها ساير

پاسخنامه رابا شماره در   مندرج  شمارهالزم است نام خانوادگي و نام خود را با نام خانوادگي و نام و   پاسخنامه  دريافت  محض  به  داوطلب -2
،   تفاوت  مشاهده  و درصورت  نيست  اختالفي  آنها هيچ شود بين  كند تا مطمئن  خود مقايسه  ورودي  كارت  رويصندلي و شماره مندرج در 

 .دشو  برطرف  كند تا اختالف  را دنبال  دهد و موضوع  اطالع  در جلسه  مراقب  نزديكترين  را به  موضوع  بيدرنگ
   سواالت  به  دادن  طرزپاسخ -  ب

. پركنـد ...) و  مـدادكپي   خودكار، نه  نه(  پررنگ  نرم  دسياهمدا  گيرد بوسيله در نظر مي  هرسوال  براي  درپاسخنامه  را كه  جوابي  مخصوص  بايدمحل  داوطلب
  فرضي  پاسخهاي  ترتيب  به 4و  3،  2،  1  هاي شماره  سوالهاي  به  در آن  كه  ذيل  پاسخنامه  نمونه  به  هر جواب  مخصوص  محل  از طرزپركردن  اطالع  براي

 .شود  توجه  است  شده  داده 1و  3،  2،  4
 .ودش  خودداري   آن  برروي  و اثري  عالمت  هرگونه  و ياگذاشتن  ، تاكردن كردن  شود ازكثيف مي  تصحيح  خوان  عالمت  ماشين بوسيله  نامهپاسخ چون

 پاسخنامه در ديگر ونح هر  به  كه  پاسخهايي .شود  مشخص  رنگ پر  نرم سياه  مداد  وسيله  به آنها  مخصوص  محل  كردن باپر  پاسخنامه جوابهابايدفقط در 
 يـا   عالمتگـذاري   آزمـون   فترچـه د در يـا  و )نشـود   رنـگ  پـر   يكنواخـت  بطـور  يـا  و  گذاشـته  )ضـربدر (×  عالمت  مخصوص  محل  كردن پر  جاي به مثالً( 

 .باشد نمي  باماشين گذاري ونمره تصحيح شودقابل نوشته
 .سواالت دفترچه آزمون عمومي نمره منفي ندارد

  ويا تصادفي  حدسي  پاسخهاي  كردن  منظور خنثي غلط به  هر پاسخ  و براي   مثبت  نمره  سه  صحيح  هر پاسخ  برايآزمون تخصصي   هارجوابيچ  درتستهاي
  ندهنـد زيـرا بـه     وابجـ   سـوال   آن  دانند بـه  نمي را اصالًً   سوالي  صحيح  شود اگرپاسخ مي  توصيه  داوطلبان  به  بنابراين. منظور خواهدشد  منفي  نمره  يك

  آن  خواهد شد و به  ، غلط محسوبپاسخ آن سؤالشود   داده  پاسخ  ازيك  بيش   سوالي  گيردو اگر به نمي تعلق  و يا مثبت  منفي  نمره  جواب  بدون  سوالهاي
  . خواهد گرفت  تعلق  منفي  نمره  يك  سوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)  سـياه (  مشكي بطوركامل  پررنگ  نرم  بامدادسياه  خود را در پاسخنامه  انتخابي  گزينه  مربوط به  مستطيلهاي  است زم، ال گرامي  داوطلبان:   مهم  تذكرخيلي
. خواهد بود  داوطلب  عهده  به  مورد مسووليت  باشد، در اين  نشده)  مشكي(  سياه  مورد نظربطور كامل  از مستطيل  قسمتي  كه  درصورتي است  بديهي .كنند
 .است  شده  باال مشخص  درنمونه صحيح  صورت به  عالمتگذاري  نحوه
 آنها   به  پاسخگويي  و مدت  ، تعداد سواالت  دفترچه آزمون -  ج

دو  دفترچه سوال به شرح توضـيحات و  سازمان امور مالياتي كشور  همانطور كه عنوان شد در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان آزمون استخدامي     
 . جداول ذيل داده خواهد شد كه داوطلبان ذيربط الزم است به سواالت مربوط در مدت تعيين شده پاسخ دهند

يك دفترچه سوال آزمـون  ) همين برگ راهنما( 2در جلسه آزمون صبح و با توجه به عناوين شغلي انتخابي مندرج در جدول  هريك از داوطلبان به  -1
 . دقيقه نسبت به پاسخگويي آن اقدام نمايند 90سوال تحويل داده مي شود كه مي بايست در مدت  90اد به تعد) 1دفترچه شماره ( عمومي 

 » مواد آزمون عمومي، تعداد سؤاالت  و مدت زمان پاسخگويي به آنها -1شماره جدول «
 شماره دفترچه  و تاشماره ازشماره تعداد سوال مواد آزمون عمومي مدرك تحصيلي

 مدت پاسخگويي

ارشد و  ي، كارشناسيارشناسك
 دكترا

 1دفترچه شماره  30 1 30اخالق و معارف اسالمي -1
 60 31 30 زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري -2 دقيقه 90

 90 61 30 اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني -3
 .معاف هستند و امتياز آنان در ساير موادآزمون عمومي توزيع خواهدشد از پاسخگويي به سواالت احكام و معارف اسالمي دينييتهاي لاق  :توجه 

، و با )دفترچه شماره يك(عالوه بر دفترچه آزمون عمومي سازمان امور مالياتي كشور در جلسه آزمون به هر يك از داوطلبان آزمون استخدامي  -2
شود كه داوطلبان الزم  سوال و به شرح جدول ذيل داده مي 90حاوي ) 2اره دفترچه شم(توجه به نوع رشته شغلي انتخابي يك دفترچه سوال تخصصي 

 .است به سواالت مربوط در مدت تعيين شده پاسخ گويند



 2صفحه  

 »هاي شغلي و نوبت برگزاري آزمون در هر يك از كد رشته پاسخگوييمواد آزمون تخصصي، تعداد سؤاالت، مدت زمان  -2جدول شماره « 
كد رشته
تعداد  مواد آزمون تخصصي غلينام رشته ششغلي

 سوال
 شماره دفترچه  شماره سوال

 اسخگوييپ و مدت
 نوبت و تاريخ 

 تا از  برگزاري آزمون 

كارشناس امور  101
 مالياتي

مديريت مالي  -3حسابداري صنعتي -2حسابداري مالي -1
 2شماره دفترچه   180 91 90 اقتصاد خرد و كالن  -6 و حقوق تجارت -5حسابرسي  -4

 دقيقه 120
 صبح جمعه 

4/12/1391 

حسـابداري  -3حسـابداري دولتـي    -2حسابداري مالي -1 حسابدار 102
 2دفترچه  شماره  180 91 90 مديريت مالي -5حسابرسي و  -4صنعتي 

 دقيقه 120
 صبح جمعه 

4/12/1391 

كارشناس امور  103
 اداري

يت مباني و تئوريهاي مـدير -2اصول و مباني مديريت  -1
ماليه -5مديريت منابع انساني -4رفتار سازماني -3دولتي  

 آمارو كاربرد آن در مديريت -6 عمومي و بودجه
90 91 180 

 
 2دفترچه  شماره 

 دقيقه 120

 صبح جمعه 
4/12/1391 

 كارشناس آموزش 104
مباني و تئوريهاي مـديريت  -2اصول و مباني مديريت  -1

ماليه -5منابع انساني مديريت -4رفتار سازماني -3دولتي  
 آمارو كاربرد آن در مديريت -6عمومي و بودجه 

 2دفترچه  شماره  180 91 90
 دقيقه 120

 صبح جمعه 
4/12/1391 

كارشناس برنامه و  105
 بودجه 

ماليـه  -2تصميم گيري و تعيـين خـط مشـي دولتـي      -1
-4بودجــه شــركت هــاي دولتــي  -3عمــومي و بودجــه  

 گيري در مسايل مالي  تصميم -5حسابداري مالي  
 2دفترچه  شماره  180 91 90

 دقيقه 120
 صبح جمعه 

4/12/1391 

كارشناس روابط  106
 عمومي

اصولي -3اصول روابط عمومي  -2اصول روزنامه نگاري -1
اصـول   -5مديريت رسانه -4خبرنويسي و گزارش نويسي 

 مكاتبات اداري 
 2دفترچه  شماره  180 91 90

 دقيقه 120
  صبح جمعه

4/12/1391 

كارشناس روابط  107
 عمومي 

اصولي -3اصول روابط عمومي  -2اصول روزنامه نگاري -1
اصـول   -5مديريت رسانه -4خبرنويسي و گزارش نويسي 

 مكاتبات اداري
 2دفترچه  شماره  180 91 90

 دقيقه 120
 صبح جمعه 

4/12/1391 

 كارشناس حقوق 108

حقـوق  -3 ريكيفآيين دارسي -2آيين دادرسي مدني -1
ــارت  ــومي  -4تج ــزاي عم ــوق ج ــزاي  -5حق ــوق ج حق

بخـش  (حقـوق مـدني   -6) عليه امـوال  جرايم(اختصاصي 
 -9حقـوق اداري  -8حقـوق ماليـه عمـومي     -7) تعهدات

 حقوق اساسي

 2دفترچه  شماره  180 91 90
 دقيقه 120

 صبح جمعه 
4/12/1391 

 كارشناس حقوق 109

حقـوق  -3 كيفريآيين دارسي -2آيين دادرسي مدني -1
ــارت  ــومي  -4تج ــزاي عم ــوق ج ــزاي  -5حق ــوق ج حق

بخـش  (حقـوق مـدني   -6) عليه امـوال  جرايم(اختصاصي 
 -9حقـوق اداري  -8حقـوق ماليـه عمـومي     -7) تعهدات

 حقوق اساسي

 2دفترچه  شماره  180 91 90
 دقيقه 120

 صبح جمعه 
4/12/1391 

كارشناس ناظر  110
 ساختمان

صـالح، تحليــل  شـامل مقاومــت م ( مكانيـك جامــدات  -1
ــازه ــاك و -2) 1ســ ــك خــ ــي  مكانيــ ــي پــ   طراحــ

هـاي   طراحـي سـازه  -4 )1(طراحي سازه هاي فـوالدي -3
  اصول مهندسي زلزله -5) 1(بتوني

 2دفترچه  شماره  180 91 90
 دقيقه 150

 صبح جمعه 
4/12/1391 

كارشناس ناظر  111
 تاسيسات 

ترموديناميــك، انتقــال حــرارت، (حــرارت و ســياالت  -1
استاتيك، مقاومت مصالح و (جامدات -2) سياالتمكانيك 

تاسيســات -4 ديناميــك و ارتعاشــات -3 )طراحــي اجــزا
شــامل تاسيســات حرارتــي مركــزي تبريــد و (مكــانيكي 

و تجهيــزات  برودتــيســردخانه، مبــدل هــاي حرارتــي و 
 حرارتي و برودتي

 2دفترچه  شماره  180 91 90
 دقيقه 150

 صبح جمعه 
4/12/1391 

س ناظر كارشنا 112
 )برق(تاسيسات 

-3 ماشــين هــاي الكتريكــي -2مــدارهاي الكتريكــي  -1
 2دفترچه  شماره  180 91 90 الكترومغناطيس-4 سيستم هاي كنترل خطي 

 دقيقه 150
 صبح جمعه 

4/12/1391 

 كارشناس  113
 نرم افزار 

ــزار   -1 ــرم اف ــا-2مهندســي ن ــاه داده ه تجــارت -3 پايگ
ـ -SQL Server 5-4 الكترونيك  ان برنامـه نويسـي   زب

Java  
 2دفترچه  شماره  180 91 90

 دقيقه 150
 صبح جمعه 

4/12/1391 

كارشناس سخت  114
 افزار

انتقـال  -3الكترونيك ديجيتال -2ونيكي مدارهاي الكتر -1
 2دفترچه  شماره  A+  90 91 180معادل -5معماري كامپيوتر -4داده  

 دقيقه 150
 صبح جمعه 

4/12/1391 

  كارشناس 115
 تحليل گر سيستم 

-3 تجزيـه و تحليـل سيسـتمها    -2تجارت الكترونيك -1
Rup  ) 4) گـرا  ء شـي  –فرآيند توليد يكپارچه نرم افزار-

 تحقيق در عمليات
 2دفترچه  شماره  180 91 90

 دقيقه 150
 صبح جمعه 

4/12/1391 

 كارشناس شبكه 116
 سيستم عامـل  -3 معماري كامپيوتر-2ساختمان داده  -1
-Network 6معــادل -5 كه هــاي كــامپيوتري شــب-4

  Unixمعادل 
 2دفترچه  شماره  180 91 90

 دقيقه 150
 صبح جمعه 

4/12/1391 

117 
كارشناس شبكه 

كارشناس امنيت (
 )افاو

 سيستم عامـل  -3 معماري كامپيوتر-2ساختمان داده  -1
 2شماره دفترچه   180 91 90 امنيت فضاي تبادل اطالعات -security + 5معادل -4

 دقيقه 150
 صبح جمعه 

4/12/1391 



 3صفحه  

 لذا خواهد شد،  جلسه  ورود بهو درهاي آغاز  4/12/1391جمعه  روز  صبح 8:00  ساعت  سأرفرآيند برگزاري آزمون شروع    : زمونآ  اجرايزمان  -د
 .باشند  ذيربط حضور داشته  يامتحان  حوزه  در محل  ورودي  درهاي  شدن از بسته  قبل  نيم ساعتبايد   گرامي  داوطلبان

آزمون كليه داوطلبان در مراكز استانهاي مختلف برگزار مي شود كه نام و آدرس حوزه امتحاني در ذيل كارت شركت در  :محل برگزاري آزمون - هـ
 .آزمون داوطلبان درج شده است

 : خيلي مهم  تذكرات -و
  وسنجاق ، مدادتراش كن ك، مداد پا پررنگ  نرم  چند مداد سياه ملي ،  يا كارتو عكسدار   ه، شناسنام ورودي  بر كارت  بايد عالوه  داوطلبان -1
 .باشند داشته همراه به
  .شود  خودداري جداً آزمون  جلسه  به... و  ، پيجر همراه  تلفنماشين حساب، ،  ، جزوه  ، كتاب دستي  ، ساك دستي  مانند كيف  اضافي  وسايل  آوردن از -2
بديهي است از ورود داوطلباني كه شناسنامه عكسدار و يا . همراه داشتن شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي براي ورود به جلسه آزمون الزامي است  -3

 .هد آمداكارت ملي خود را به همراه ندارند جلوگيري به عمل خو
 .شود قلب محسوب ميرويت ماشين حساب در زمان برگزاري آزمون در دست داوطلبان به منزله ت -4
در جلسه آزمون در حكم تقلب تلقي گرديده و طبق ....) نويس، مداد، مداد پاكن و  خودكار، خودنويس، روان(رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل  -5

 .ضوابط رفتار خواهد شد
جلسه آزمون تخلف محسوب مي شود و با داوطلباني كه  از) پاسخنامه، كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سواالت (خارج نمودن ملزومات آزمون  -6

 .اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد
انجام  اي استخدامي به يك روال مشخصه همه محل در )101شغلي رشته كد (عنوان شغلي كارشناس امور مالياتي  جنس زن و مرد در پذيرش -7

. نس و در بقيه شهرها فقط مردها حق شركت در آزمون را دارندجتبريز، مراغه و مرند هر دو  هايرقي، در شهردر استان آذربايجان شمثالً . شود نمي
 .استخدامي توجه دقيق شود هاي  خصوص الزم است به آگهي يندرا
  :توضيحات مهم  -ز
درجلسه آزمون بر خالف ضوابط مي باشد و با داوطلب به ) ...از قبيل تلفن همراه، پيجر و (داوطلب گرامي همراه داشتن هرگونه وسيله الكترونيكي  -1

 . عنوان متخلف برخورد خواهد شد
كارت شركت در آزمون شما وجود دارد، الزم است براي اصالح مورد  17و 14، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1چنانچه مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي  -2

  www.sanjesh.org منحصراً به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني 4/12/91حداكثر تا تاريخ يا موارد مذكور در قسمت رفع نواقص 
معترض باشيد ضروري ) بندهاي الف ـ ب ـ ج(و از آن طريق نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند و درصورتي كه نسبت به مواردمشروح ذيل مراجعه 

كارت (با به همراه داشتن مدارك مربوطه  17:00الي  14:00و  12:00الي  8:00از ساعت  3/12/91و  2است در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 
به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص به نشاني هاي مندرج در سايت سازمان سنجش ) ملي، اصل شناسنامه عكسدار
 .آموزش كشور مراجعه نمايند

 ).و نام دستگاه اجرايي محل خدمت كاركنان قراردادي سهميه ،مقطع تحصيلي، معلوليت، دينجنس، (16و  15 ، 13، 12، 6،  5بندهاي  -الف
... كارت شركت در آزمون شما فاقد عكس  مي باشد و يا عكس روي كارت داراي اشكاالتي  از جمله فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و  -ب
 . باشد مي
 .     انا مي باشدشماره داوطلبي شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخو -ج
 .درزمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است -3
 .اثر انگشت و محل امضاء بر روي كارت شركت در آزمون حتماً بايد توسط داوطلب قبل از حضوردر جلسه امتحان تكميل گردد -4
 .شد نام به داوطلبان مسترد نخواهد رت غيبت در جلسه آزمون و يا عدم قبولي در آزمون به هيچ وجه مبلغ واريزي براي ثبتدر صو -5

 


