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 باسمه تعالی 

 

 1340متولد  نادر ریاحی سامانی

 وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

 سوابق اجرائی

 معاون پشتیبانی و توسعه منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (1

 معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس رئیس جمهور (2

 معاونت توسعه مدیریترئیس شورای تحول اداری  (3

 معاون اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف (4

 معاون اوقافی و خیریه سازمان اوقاف (5

 مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف (6

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان (7

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس (8

 چهارمحال و بختیاری مدیر کل اوقاف و امور خیریه (9

 سازمان مدیریت در سازمان بازرسی کل کشورنماینده  (10

 نماینده سازمان مدیریت در گزینش هالل احمر (11

 نماینده سازمان مدیریت در گزینش سازمان انرژی اتمی (12

 عضو کمیته گردشگری زیارتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (13

 عضو ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی (14

 

 سوابق عمرانی و اقتصادی

 عضو هیئت امنای موسسه صندوق عمران موقوفات کشور  (1

 عمران موقوفات استان خراسان و فارسصندوق رئیس هیئت اجرائی  (2

 مشهد عضو هیئت مدیره شرکت دامپروری و کشاورزی سوران (3

 نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بیسكویت تینا  (4

 نایب رئیس هیئت مدیره دادلی (5

 رئیس هیئت مدیره شرکت کاشی گوهرشاد  (6

 در فراغت فالحتعضو هیئت امنای موسسه  (7
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 نایب رئیس هیئت مدیره سازمان چاپ و انتشارات (8

 بازرس شرکت عمران توسعه استان  فارس (9

 بازرس شرکت کشاورزی توسعه فارس (10

 فعالیت در جهاد سازندگی در سطح استان (11

 بازرس شرکت چاپ و انتشارات اسوه (12

 گذاری دانشگاه تهرانمشاور سازمان سرمایه (13

 

 

 سوابق فرهنگی اجتماعی

 عضو شورای مرکزی مجمع خیرین کشور (1

 هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت کشورعضو (2

 عضو هیئت مدیره انجمن خیرین مسكن ساز کشور (3

 عضو هیئت امنای بیمارستان فیروزگر تهران (4

 عضو هیئت امنای بنیاد قلب فارس (5

 عضو هیئت امنای مرکز هماهنگی موسسات خیریه استان تهران (6

 هیئت امنای موسسه خیریه محكمعضو  (7

 عضو هیئت مدیره بنیاد فرهنگی البرز (8

 عضو هیئت مدیره بنیاد خیریه مفید (9

 عضو هیئت مدیره مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران (10

 عضو هیئت مدیره بنیاد خیریه ابرار (11

 مسئول دانشكده علوم قرآنی شیراز (12

نقش اماکن مذهبی در توسعه گردشگری، ها و مقاالت وقف و سیر تحوالت قانون گذاری، مولف کتاب (13

، وقف و نیازهای زمان، پیشینه وقف در نظام سالمت ایران، جایگاه وقف در بورس، موقوفات گوهرشادآغا

، بهره وری در امور وقف و امور خیریه، نگاهی به مدیریت اقتصاد و فرهنگ پیشینه وقف در آسیای میانه

اد، وقف و امور خیریه در آیینه برنامه پنجم توسعه، وقف در چین، چرا و چگونه وقف کنیم، وقف و اقتص

، وقف در بازار سرمایه، مقایسه وقف در فرهنگ ها و ادیان، تحول ساختاری وفق از عصر صفویه تا کنون

 و ... اسالم با اهداف سازمان ملل

 

 

 

 


