دکتر محمدعلی قنادزاده
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

سوابق تحصیلی
دکتری منابع آب - PhDگروه منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد
 درجه خیلی خوب.بررسی تاثیر مدیریت آب با ارائه مدل شبیه ساز

DSSAT & WOFOSTبه راهنمایی پرفسور امین علیزاده -دکتر علی فرید حسینی

کارشناس ارشد مهندسی آب  MSCدانشگاه فردوسی مشهد
بلوکه های مقاومت (اندازه گیری رطوبت خاک )و ساخت دستگاه حسگر رطوبتی به راهنمای دکتر کامران داوری و دکتر بیژن قهرمان

کارشناس آبیاری و زهکشی  BSCدانشگاه فردوسی مشهد
طراحی سیستم های تحت فشار بابلر در شهرستان نهبندان -به راهنمای دکتر کامران داوری

دانشجوکارشناسی عمران –عمران
سیستم های چندمعیاره AHP

فعالیتهای شغلی
 -1رئیس سازمان نظام مهندسی
 -2مسئول مطالعات و ارزیاب منابع آب و تصفیه خانه ها – اداره کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد مقدس
 -3عضو کارگروه فنی و مشورتی تصفیه خانه های لوکال و نیمه متمرکز مشهد
 -4نماینده اداره کل بهبود محیط زیست شهری در مبحث لوایح و مصوبات شورای شهر
 -5دبیر کمیته فنی ایمنی آب معاونت بهداشت و درمان خراسان و استانداری خراسان
 -6نماینده متروپلیس شهرداری در منطقه شرق آسیا در حوزه محیط زیست و ترافیک
 -7عضو کارگروه مشاوران شهردار و مرکز مطالعات و طراحی
 -8مدیر اجرایی نشستهای تخصصی مکانیک و سیستم های نوین
 -9مدیر پروژه چهاردهمین نمایشگاه گل و گیاه نمایشگاه بین المللی مشهد
 -10عضو کمیت  ICTسازمان شهرداری
 -11عضو کمیسیون تصویب طرح های آبی و تاسیسات مکانیکی معاونت شهرسازی و معماری
 -12طراح ،ناظر و مجری اولین دیوار سبز ،باغ گیاه شناسی ،باغ گلها و پارک مینیاتوری
 -13ناظر ،مجری و ناظرعالی ستاد اجرا و نظارت استقبال از بهار در سالهای  92-91-90و  93مشهد مقدس.
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فعالیتهای تخصصی
 -1عضو کارگروه مبحث  19قوانین ومقررات ملی نظام مهندسی ساختمان
 -2عضو کارگروه سقف و جدارهای سبز در استانداری مشهد
 -3کارشناس رسمی نظام مهندسی خراسان رضوی
 -4سرگروه علمی و پژوهشی آب در بسیج سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
 -5مدرس گروه فنی مهندسی بین المللی هشتم و مدرس منتخب وزارت نیرو اتباع خارجی
 -6عضو هیات تدبیر آب استانداری خراسان ،شرکت آب و فاضالب مشهد و دانشگاه فردوسی
 -7عضو هیات مدیره انجمن سطوح آبگیر باران ایران
 -8عضو هیات اجرایی دومین و سومین کنفرانس انجمن سطوح آبگیر باران ایران
 -9عضو هیات اجرایی انجمن جمعیت ناجیان آب ایران
 -10نماینده انجمن سطوح آبگیر در استانداری مشهد در خصوص مسائل آب
دارای  6مقاله علمی پژوهشی  ، ISI, ISCو دارای  26مقاله علمی کاربردی در زمینه آب ،فاضالب و فضای سبز
مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با زبان فرانسه
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