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 سطح

  آزمون
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سطح 
4

 

 11  اعضاي شوراي عالی مالیاتی 1
شخیص معاون توسعه مدیریت و منابع  عنوان شغل مامور ت )

 مالیات)
 (معاون مدیرکل استان) مدیرحسابرسی مالیاتی 12 نماینده سازمان در هیات هاي حل اختالف مالیاتی 2
 مالیاتیمدیر دادرسی  13 معاون مرکز 3
 مدیر حسابرسی مالیاتی 14 معاون مدیرکل 4
شخیص مالیات)( مدیر (معاون مدیرکل استان) 15 معاون شوراي عالی مالیاتی 5  عنوان شغل مامور ت
 ارزش افزوده مالیاتیحسابرسی  رئیس امور 16 معاون دبیر هیئت تشخیص 6
 حسابرسی مالیاتی رئیس امور 17 معاون دادستان انتظامی مالیاتی 7
 دبیر هیئت تشخیص 18 معاون حسابرسی مالیاتی (شناسایی و ثبت نام) 8
 )مالیاتی رارفمعاون حسابرسی مالیاتی (بازرسی و پیشگیري از  9

 دادیار مسئول انتظامی مالیاتی 19
 معاون حسابرسی مالیاتی 10

سطح
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سابرس شغل عنوان( بازرسی و نظارت گروه رییس 5 مالیاتی آمارهاي و ریزي برنامه گروه رییس 1  )مالیاتی ح
 )مالیاتی امور کارشناس شغل عنوان(  گروه رئیس 6 مالیاتی حسابرسی گروه رییس 2
 مالیاتی انتظامی دادیار 7 مالیاتی سازي فرهنگ گروه رییس 3
شخیص مامور شغل عنوان( مالی امور اداره رییس 8 مالیاتی گروه رییس 4  )مالیات ت
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 مالیاتی انتظامی کارشناس 4 مالیاتی ارشد حسابرس 1
 مالیاتی کارشناس 2

 افزوده ارزش  مالیاتی کارشناس 5
 مالیاتی مسئول کارشناس 3

سطح 
1

 

سابرس شغل عنوان( مجوزها لغو و صدور کارشناس 14 حسابرس مالیاتی 1  )مالیاتی ح
شخیص مامور شغل عنوان( اطالعات فناوري کارشناس 15 ارزش افزوده حسابرس مالیاتی  2  )مالیات ت
سابرس شغل عنوان( بازرسی و نظارت کارشناس 16 کمک حسابرس مالیاتی 3  )مالیاتی ح
 مالیاتی فنی هماهنگی کارشناس 17 کارشناس امور مالیاتی 4
شخیص مالیات) عنوان(حسابدار  5 سابرس شغل عنوان( پیگیري و هماهنگی کارشناس 18 شغل مامور ت  )مالیاتی ح

6 
شخیص  عنوان(حسابدار و امین اموال  شغل مامور ت

غ و اجرا)  مالیات و مامور ابال
سئول شغل عنوان( ابالغ مامور 19 غ م  )اجرا و ابال

 20 کاردان امور مالیاتی 7
سئول شغل عنوان( اجرا و ابالغ مامور غ م  مامور و اجرا و ابال

شخیص  )مالیات ت

8 
شخیص  عنوان (کارشناس امور اداري  شغل مامور ت

 مالیات)
  مالیات تشخیص مامور 21

 22 کارشناس برنامه ریزي و آمارهاي مالیاتی 9
شخیص مامور شغل عنوان( بایگانی و دفتري امور متصدي  ت
 )مالیات

10 
شغل کارشناس امور عنوان (کارشناس تحلیلگر سیستم  

 مالیاتی)
 مالیاتی امور متصدي 23

11 
شغل عنوان (کارشناس تنظیم ضوابط و مقررات 

سابرس مالیاتی)  ح
سئول شغل عنوان( اجرا و ابالغ مسئول 24 غ م  )اجرا و ابال

12 
شخیص عنوان  (کارشناس حقوقی  شغل مامور ت

 مالیات)
سئول شغل عنوان( اجرا و وصول مسئول 25 غ م  )اجرا و ابال

13 
شغل عنوان (کارشناس ساماندهی ارتباط با ذینفعان 

سابرس مالیاتی)  ح
شخیص مامور شغل عنوان( اداره معاون 26  )مالیات ت


