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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

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

13094- بابک عبادی

13084- نیلوفر دشتی نژاد

13090- وحید لوالچی

13093- سیدامیر بهادر علوی

13083- سعید علیزاده

13100- جواد حدادی

13089- روح اله حفیظ کاشانی

13092- رضا محمدی

13082- میالد حسینی شالمائی

13098- علی اکبر کیهاشی 13097- رضا جهانگیر

13087- نیلوفر سلیمانی

13099- مهدی مافی

13088- معین خانجانی

13095- مصطفی تاج آبادی

13085- داود محمدی

13101- کریم طلب کرده لو

13091- عباس قدرتی

13086- ابوالفضل اسدی

13096- احسان ساجدی واحدی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳4۳

حسابدار

13116- محبوبه مدانلو13115- صفر بهداد کیا13114- سمیه درخشنده13112- مرتضی کتولی

13121- محسن حق شناس13120- زهره زمانی فروشانی13119- امیدرضا سیفی پور13118- میراحمد همایون13117- محسن علی نیک پور

13126- مهدی صحت13125- الهه ریزی13124- مریم عبادی13123- مصطفی یابنده13122- حسین صامت

13113- مرضیه زارعی

13111- معصومه رضوانی13110- حبیبه اصغرنژاد13109- اعظم عرب پور13108- اکرم پورقربان13107- میالد اقبال

13106- فرشته عمارلوئی13105- فاطمه بلوردی13104- تورج برزگر13103- جواد اسدی 13102- معصومه سلمانی



119
خرداد و تیر  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

13137- احمد کشتکار

13142- حسین پورنظری

13147- سیده حدیث عباسی

13138- سیدهادی پاکپور

13143- معین آئینی

13148- محرمعلی جباری

13139- مهدی محمودوند

13144- امیررضا خادم

13149- حسین ناصری

13140- علی دارابی

13145- هنگامه آذری

13150- مجید جلیلی قاسم خانی

13127- داود زیباساز

13132- سجاد ابراهیم زاده

13128- علی اصغر بازگیر

13133- سعید سلطانی

13129- رضا سوری

13134- آسیدامیر حقیقت خواه

13130- فاطمه شفیعی

13135- نسرین تاتاری

13131-رضا رضی زاده علی آبادی

13136- فاطمه فشی

13141- بهرام شفیق جوان

13146- میررسول طباطبائی

13151- الهام قراگوزلو
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳4۳

حسابدار

13160- فرشاد عطایی

13155- فرشاد جاوید

13158- عبدالرضا رمضانی

13153- امید سمعیی

13159- سهیل هریوندی

13154- زهره اکبری

13157- محمدرضا جاللی

13152- حسین محمدی دیزجی

13161- محسن ارغوان

13156- شهره شهالئی

13163- سیدمحمد جواد شوشتری13162- آزاده بیت سیاح

13170- کلثوم داودی 13169- یلدا طاعتی

13175- پریسا دولتی13174- ریحانه سادات هاشمی 13173- کامران کشاورز 13172- فرهاد نوروزی نژاد

13166- علی نیک پور13165- سیدامیررضا ذاکر13164- مرضیه عزیزی

13171- حامد جعفریان فر13168- صادق حاجی موسایی

13176- نگین مافی

13167- روح اله جهانبازیان
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حسابدار

13180- سمیرا دیانت پور13179- سید صمصامی 13178- حمیدرضا جعفری 13181- مهدی برزوئی13177- محمود شه بخش 

13183- رقیه پیری13182- ابوالفضل داوری دولت آبادی

13190- مجید وکالتی 13189- یاسر اسدی علی آبادی 

13195- عباس نعمتی پور13194- مریم طاهرخانی 13193- طیبه نصیری دهقی 13192- امیر محمدی

13186- حسن پیام دوست13185- مهدی نصوحیان13184- سحر محمدپور

13191- ابراهیم احمدی13188- بهنام مراد خانی

13196- پدرام حسین زاده

13187- نرجس خاتون غالمی

13201- حسن جمالی 13200-  فروغ جاویدی13199- مونا بختیاری13198- محسن اصفهانی 13197- توحید ملک آبادی
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حسابدار

13209- هاجر اسفندیاری 13208- وحید عراض پور 13207- سحر حاجی علیزاده

13306- سید حسین نورانی13305- زهرا نادری 13304- الهه خلوتی 13303- مجبوبه خوش چین گل 13202- فروغ اسالملو

13210- علیرضا ناصری

13216- محسن کلهر13215- حامد اصغری 13214- محسن دادخواه 13213- میثم خان تبار 13212- رحیم معین

13211- فرزام ممیوند

13221- زهرا عسگری اردستانی13220- محمد لشگری 13219- حمید تیرگرفاخری 13218- محمد ا سماعیل خدا بنده لو 13217- زهرا مهردارساران

13226- فرج کیهانیان 13225- موسی سلمانی13224- بهرام حکمت13223- توفیق دریس 13222- امیر پیربراقی


