
   ٢٧/١١/١٤٠٠   :تاريخ به روز رسانی                                                                            بسمه تعالي

  فرم اطالعات

  علي اصغر شمسي پور :نام نام خانوادگي -1

  01/07/1352      تاريخ تولد : -2

  اداره كل دامپزشكي مازندران -بلوار پاسداران  –ساري      آدرس محل كار: -3

 aliashamsipour@gmail.com     پست الكتريك : -4

                      سوابق تحصيلي :                                                                                                               

 رديف مدرك تحصيلي  رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل سال اخذ مدرك  معدل

 1  عموميدكتري  دامپزشكي شهيد باهنر كرمان 1379 

 

  *صرفامدارك تحصيلي كارشناسي و باالتر اشاره شود

  ها و طرحهاي تحقيقاتي                                                                       پروزه

شماره ثبت  

 گزارش نهايي

سمت در پروزه  وضعيت سال شروع  سال خاتمه 

 /طرح 

عنوان پروزه  نوع تحقيق واحد اجرا

 /طرح 

        

        

  

رتبه در بين 

 نگارندگان 

مجله عنوان  شماره مجله  سال

 همايش/

نحوه     

 ارائه 

     

     
 

 رديف عنوان 

چاپ     

 شده

   سخنراني پوستر

          

         

  

  كتب و ساير اثار منتشره

 رديف عنوان نوع تيراژ تعداد صفحات تاريخ چاپ ناشر

       

       

       

  

  تشويقات و جوائز

 رديف مورد اعطا كننده تاريخ اعطا

    

    

    



  

  همكاري با مجامع، شوراها و كميسيونها و كميته ها و ... داخلي و خارجي

 رديف عنوان تاريخ عضويت مدت عضويت به ماه سمت

     

     

     

  سوابق اجرائي

 رديف سمت تاريخ انتصاب 

 1 سرپرست اداره دامپزشكي شهرستان نوشهر 06/1381 

 2 سرپرست اداره دامپزشكي تنكابن 09/1385 

 3 رئيس اداره دامپزشكي شهرستان نور 03/1393 

 4 معاون سالمت اداره كل دامپزشكي مازندران 03/1398 

 5 رئيس اداره مبارزه با بيماري هاي دام 02/1400 

 6 توسعه اداره كل دامپزشكي مازندرانسرپرست معاونت  09/1400 

  

  سوابق كار

 رديف سمت محل كار مدت شتغال به ماه

 1 سرپرست واحد طيور  اداره دامپزشكي شهرستان سمنان 4

 2 سرپرست واحد نظارت اداره دامپزشكي شهرستان چالوس 14

 3 سرپرست اداره دامپزشكي اداره شهرستان نوشهر 50

 4 سرپرست اداره دامپزشكي تنكابناداره دامپزشكي  90

 5 رئيس اداره دامپزشكي اداره دامپزشكي شهرستان نور 50

 6 سرپرست واحد آبزيان اداره شهرستان نوشهر 10

 7 معاون سالمت اداره كل دامپزشكي مازندران 22

 8  رئيس اداره مبارزه با بيماري هاي دام اداره كل دامپزشكي مازندران 7

 9  سرپرست معاونت توسعه دامپزشكي مازندراناداره كل  3

  

  مهارتهاي شخصي

 رديف مهارت ميزان تسلط

   

   

   

   

  

  سفرهاي خارجي

 رديف مقصد هدف سال سفر مدت سفر

 1 برزيل واردات گوشت منجمد گاو -نظارت بهداشتي  1388 روز 90

 2 روسيه واردات گوشت تازه گوسفند -نظارت بهداشتي  1396 روز 90

  


