
  به نام خدا
  هاي اجرایی کشورششمین امتحان مشترك فراگیر دستگاهاصالحات و اضافات 

  
  
  
  
  
  
  

 
 :   گرددمی اضافه داوطلبان نام ثبت راهنماي دفترچه در مندرج هايمحل شغل به زیر هايمحل غلش. 1

 : ازمان شیالت ایرانس -
 دو به نفر یک از آزاد، سهمیه در) 2973 کد(»اهواز کل اداره ستاد – خوزستان استان« در »صیادي و صید امور کارشناس« محل شغل ظرفیت
  .یابدمی افزایش نفر

  : سازمان امور مالیاتی کشور(استخدام پیمانی) -
  .آزاد سهمیه در) زن/ مرد(نفر یک ظرفیت با »مهاباد - غربی آذربایجان استان« در »مالیات تشخیص مامور« محل شغل

  : )کارگیري قراردادي بهسازمان امور مالیاتی کشور( -
  (مرد/ زن) در سهمیه آزاد.با ظرفیت دو نفر» مهاباد -آذربایجان غربیاستان «در  »هاي مربوط به کارشناس امور مالیاتیفعالیت« محلشغل 

  حفاظت محیط زیست :سازمان  -
 .آزاد سهمیه در) مرد(نفر یک ظرفیت با» مهاباد -غربی آذربایجان استان« در» 1 زیست محیط اجرایی مامور« محل شغل

  .آزاد سهمیه در) مرد(نفر یک ظرفیت با »گالیکش -گلستان استان« در» 1 زیست محیط اجرایی مامور« محل شغل
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : -

  .آزاد سهمیه در) زن/ مرد(نفر یک ظرفیت با »مهاباد - غربی آذربایجان استان« در »کار بازرس« محل شغل
  .آزاد سهمیه در) زن/ مرد(نفر یک ظرفیت با »مهاباد - غربی آذربایجان استان« در »کار روابط کارشناس«محل شغل

  
 گردد.زیر در مشاغل مشخص شده در سازمان امور مالیاتی اصالح میمواد آزمون . 2

 و قوانین« عبارت به »مالی امور مقررات و قوانین« عبارت ،»مالیاتی امور کارشناس به مربوط هايفعالیت« و »مالیات تشخیص مامور« مشاغل در
  .یابدمی تغییر »مالیاتی امور مقررات

  
 گردد.مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام داوطلبان اضافه میمشاغل هاي تحصیلی زیر به شرایط احراز و رشته داركم. 3
 بانک ملی ایران:  -

 - بیمه مدیریت -بانکی امور مدیریت -بانکداري مدیریت -بازرگانی مدیریت -اقتصاد -اقتصادي علوم(کارشناسی مقطع»: 1 بانکدار« شغل در
  ). انسانی منابع مدیریت - مالی مدیریت -صنعتی مدیریت -دولتی مدیریت

  ).بازرگانی مدیریت -صنعتی مدیریت -دولتی مدیریت(کاردانی مقطع»: )نگهبان(حفاظت همیار« شغل در
 ثارگران: بنیاد شهید و امور ای -

  ).اسالمی معارف و الهیات(دکتري و ارشد کارشناسی،کارشناسی مقطع: »فرهنگی امور کارشناس« شغل در

در دسـتگاههاي اجرایـی کشـور    مشترك فراگیر  امتحان نینام ششمو همچنین انتشار دفترچه راهنماي ثبت 1پیرو اطالعیه شماره 
رساند، با توجه به اعالم سازمان اداري و اسـتخدامی  مذکور می امتحاندر  داوطلبان شرکت، بدینوسیله به اطالع کلیه 1397سال 

 سامانه ثبت نام صورت گرفته است. جدید ذیل در اضافاتکشور اصالحات و 
نـام و همچنـین   پس از مطالعه دقیـق دفترچـه راهنمـاي ثبـت    ، مانده تا پایان مدت ثبت نامباقیمهلت  کلیه داوطلبان می توانند در

ـ  امتحـان و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز، به سامانه ثبت نام ایـن   اصالحیهمندرجات این   www.hrtc.irنشـانی   هب
در و یا اگر قبال ثبت نام کرده انـد ضـمن مراجعـه بـه پروفایـل خـود        مذکور اقدام نمایند امتحانام در نمراجعه و نسبت به ثبت

 اقدام نمایند. آننسبت به ویرایش  تمایلصورت 
 باشد و تمدید نخواهد شد.یم 9/11/1397 خیتا تارو یا ویرایش اطالعات نام است مهلت تعیین شده براي ثبت ذکربه الزم 

http://www.hrtc.ir


 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:  -
  ).اسالمی معارف و الهیات(ارشد کارشناسی مقطع: »فرهنگی امور کارشناس« شغل در

 : ها، مراتع و آبخیزداري کشور سازمان جنگل -
  (الهیات و معارف اسالمی گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی).مقطع کارشناسی ارشد »:یحقوقکارشناس «در شغل 

 وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی:  -
 مقطع و) ايحرفه بهداشت -فنی بازرسی و ایمنی مهندسی -کار محیط و صنعتی ایمنی -صنعتی ایمنی(کارشناسی مقطع: »کار بازرس« شغل در

  ).صنعتی ایمنی -صنعتی ایمنی مهندسی(ارشد کارشناسی
  ).اجتماعی علوم( کارشناسی مقطع: »کار روابط کارشناس« شغل در

 سازمان حفاظت محیط زیست:  -
  )کاردانش شاخه در کشاورزي(دیپلم مقطع» : )6و5،4،3،2،1(زیست محیط اجرایی مامور« شغل در

  
  
  
  
    


