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در بورس اوراق بهادار تهران
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اقتصاد مدیریت

تاریخ
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ادامه دارد
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استاد مدعو

مالی ،سرمایهگذاری و بازارهای مالی

مهرماه 1636

بهمن ماه 1631
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عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران
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عضو انجمن مدیریت مالی ایران
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عضو انجمن مهندسی مالی ایران
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عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

