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اعضای جدید
اخبار انجمن

۹۶۲۸- حسین سیفی

۹۶۲۳- شیوا نعمتی

۹۶۱۸- مجتبی دوروش دهکردی

۹۶۲۹- صاحب ارجمند

۹۶۲۴- سیاوش قبادی

۹۶۱۹- ابراهیم پاکدل

۹۶۳۰- کامیار حاتمی

۹۶۲۵- مسعود قاسمی فسارانی

۹۶۲۰- علی مرتضی سمیع

۹۶۳۱- مازیار اعتمادی ناغانی

۹۶۲۶- سید مهدی رضوی اول خسروشاهی

۹۶۲۱- زهرا صافی نجف آبادی

۹۶۳۲- بهزاد نوروز پور

۹۶۲۷- نوید بیات

۹۶۲۲- بهجت هادی نژاد

۹۶۱۷- سیدعلی پورپرتوی آالنق

۹۵ عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند.

۹۶۳۶- منوچهر امینی ۹۶۳۵- راضیه صادقی ۹۶۳۴- یاسر صدوق ۹۶۳۳- محمد جمالی خواه

اعضای جدید
اخبار انجمن

۹۶۲۸- حسین سیفی

۹۶۲۳- شیوا نعمتی

۹۶۱۸- مجتبی دوروش دهکردی

۹۶۲۹- صاحب ارجمند

۹۶۲۴- سیاوش قبادی

۹۶۱۹- ابراهیم پاکدل

۹۶۳۰- کامیار حاتمی

۹۶۲۵- مسعود قاسمی فسارانی

۹۶۲۰- علی مرتضی سمیع

۹۶۳۱- مازیار اعتمادی ناغانی

۹۶۲۶- سید مهدی رضوی اول خسروشاهی

۹۶۲۱- زهرا صافی نجف آبادی

۹۶۳۲- بهزاد نوروز پور

۹۶۲۷- نوید بیات

۹۶۲۲- بهجت هادی نژاد

۹۶۱۷- سیدعلی پورپرتوی آالنق

۹۵ عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند.

۹۶۳۶- منوچهر امینی ۹۶۳۵- راضیه صادقی ۹۶۳۴- یاسر صدوق ۹۶۳۳- محمد جمالی خواه

اعضای جدید
اخبار انجمن

۹۶۲۸- حسین سیفی

۹۶۲۳- شیوا نعمتی

۹۶۱۸- مجتبی دوروش دهکردی

۹۶۲۹- صاحب ارجمند

۹۶۲۴- سیاوش قبادی

۹۶۱۹- ابراهیم پاکدل

۹۶۳۰- کامیار حاتمی

۹۶۲۵- مسعود قاسمی فسارانی

۹۶۲۰- علی مرتضی سمیع

۹۶۳۱- مازیار اعتمادی ناغانی

۹۶۲۶- سید مهدی رضوی اول خسروشاهی

۹۶۲۱- زهرا صافی نجف آبادی

۹۶۳۲- بهزاد نوروز پور

۹۶۲۷- نوید بیات

۹۶۲۲- بهجت هادی نژاد

۹۶۱۷- سیدعلی پورپرتوی آالنق

۹۵ عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند.
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۹۶۵۵- علی پرتوی ۹۶۵۴- بهادر مسکین رودسری ۹۶۵۶- سعید احمدی جاوید۹۶۵۳- روح اله یعقوبی

۹۶۶۱- ایمان رمضانی۹۶۶۰- اکبر کنعانی۹۶۵۹- دنیا احدیان پور پروین

۹۶۴۹- علی ابوذری لطف ۹۶۵۱- هنگامه مقدس پور۹۶۵۰- رسول رزم آرا۹۶۴۸- احمدرضا شهرزاد

۹۶۵۲- پروین رضائی

۹۶۴۷- مهدی فالح مهنه

۹۶۵۸- کورش یونسی ۹۶۵۷- مجتبی رستمیان املش

۹۶۴۶- محمدابراهیم اسکندری ۹۶۴۵- مریم عرب ۹۶۴۴- زهره طاهری ۹۶۴۳- غالمعباس رسولی منش

۹۶۴۱- سجاد مجیدی۹۶۴۰- محمد امینی۹۶۳۹- مهیا رضائی۹۶۳۸- حامد امینیان

۹۶۴۲- سینا دیزانی مکتبی

۹۶۳۷- نادر رمضانی یاسوری
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۹۶۸۶- بهزاد نوری

۹۶۶۶- براتعلی دارابی۹۶۶۴- علی خزائی ۹۶۶۵- امیر رمضانی

۹۶۷۶- علیرضا عبدالهی

۹۶۸۱- احمد حیدری

۹۶۷۱- نادر رضائی۹۶۷۰- فاطمه امیری قرقانی

۹۶۷۵- محسن روزبهانی

۹۶۸۰- محمود پردره

۹۶۸۵- نسترن زندیه

۹۶۶۹- زهرا غالم زاده

۹۶۷۴- جعفر شاملو

۹۶۷۹- حسنعلی غالم پورباقری

۹۶۸۴- سیروس محمدزاده

۹۶۶۳- بهنام مومن ۹۶۶۲- آرش قرائتی

۹۶۶۸- نادر عبدی ۹۶۶۷- طاهره کمالی مقدم

۹۶۷۳- سعید یوسف نژاد

۹۶۷۸- محسن بیگلری

۹۶۷۲- بهنام پاک

۹۶۷۷- ایمان گلشن کیا

۹۶۸۳- ابراهیم ناوه کار ۹۶۸۲- صادق صادقی ثابت
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۹۷۱۱- محسن محرم خانی

۹۶۹۱- یعقوب مزرعه لی۹۶۹۰- علی مصطفائی کلیان

۹۷۰۱- الیکا بلوردی

۹۷۰۶- رسول سبزه

۹۶۹۶-هادی نجفی فر۹۶۹۵- سیروس افسر

۹۷۰۰- پژمان قاسم زاده قهرمانی

۹۷۰۵- ملیحه اسدی

۹۷۱۰- محمد شامنصوری

۹۶۹۴- مجید زارع

۹۶۹۹- علی شهسوارزاده

۹۷۰۴- سیدحمید حجتی

۹۷۰۹- زیبا براتی

۹۶۸۹- علی شجاع ۹۶۸۸- حسین میرزایی۹۶۸۷- محمد امیر آتشانی

۹۶۹۳- مرتضی چناری ۹۶۹۲- آرزو شاه محمد شهرستان

۹۶۹۸- سهراب شیخی ۹۶۹۷- زهرا قیطاسی

۹۷۰۳- سیدمصطفی هاشمی موسوی ۹۷۰۲- سیدمحمدجواد سیفی

۹۷۰۸- اسماعیل کوشا ۹۷۰۷- فرح ناز رئیسی نافچی
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