
 مشخصات فردی

 

 
 1166161666  کد ملی:            6611:  تاریخ تولد                   آقاجانی: نام خانوادگی            زهرا: نام

 

 : سوابق تحصیلی

 )6611کارشناس گیاه پزشکی )دانشگاه گیالن 

  6666)دانشگاه گیالن( کارشناس ارشد بیماری شناسی 

  )6661دکتری تخصصی انگل شناسی )دانشگاه گیالن 

 6666 (واحد بین الملل -مترجمی زبان انگلیسی )دانشگاه گیالن 

 

 : مدارک تخصصی

 IELTS  – ICDL  
PHD of Phytopathology -Medical Parasitology; - MS of Phytopathology ;  - BS 

of Phytomedicine 

 

 : مرتبط سوابق شغلی

  6616مدیریت گروه پژوهشی سیمیا از تاریخ  

  6661وب سایت خبری کلیک از تاریخ حرفه ای مترجم و نویسنده  

  6611از تاریخ دورکار با تهران و کلیه شهرستان ها محقق و مترجم  

 

 و سوابق فعالیت مرتبط: ، توانایی هاحوزه های تخصصی

 هارشته یهکل یلیتکم یالترزومه و تحص یتتقو یتخصص خدمات 

 نامه  یانموضوع پا انتخاب 

  پروپوزال و رفع اشکال نگارش 

 نامه  یانپا و رفع اشکال نگارش 

 نامه یانپا یو فرمت بند یراستاریو 

 و مشاوره دفاع ینتپاورپو 

 یآمار یرو تفس یلتحل 

 یپژوهش ینگارش مقاله علم /ISI  

 یپژوهش یو چاپ مقاله در مجالت معتبر وزارت علوم )علم یرشپذ- JCR- ISI- Scopus- 

PubMed- ISC – و...( یالملل بین کنفرانس 



  نگارش و چاپ کتاب 

 ترجمه 

 تایپ 

 تحقیق 

 پروژه کالسی 
 ...ویراستاری فنی و علمی کتب، مقاالت، پایان نامه و 

 )تایپ فرمول )نرم افزارهای  -تایپ حرفه ای )فارسی ، انگلیسی، عربیmath type, 

MathMagic )...و 

  تایپ، رسم نمودار ، فرمول نویسی، تحلیل آماری باExcell 

  تحلیل آماری باSPSS,Lisrel,Amos, Eviews,Minitab,pls,SAS,STATA 

 

 اطالعات تماس:
simiya_ht@yahoo.com 

www.simiyacn.ir 
linkedin.com/in/zahra-aghajani-79655a16a 

 ایمو -واتس آپ -الین -تلگرام    09392265610

فقط از طریق نرم افزارهای فوق و یا ایمیل تماس  لطفاً، یتلفنبدلیل عدم تطابق زمانی تماس 

 حاصل فرمایید.

 :در رشته های مختلفپایان نامه(  -مقاله -)کتاب اخیر فعالیت های پژوهشیاز نمونه  صد

 یشگیریپ یرفتارها یشده در ارتقا یزیرفتار برنامه ر یالگو یبهداشت بر مبنا آموزش یرتاث یبررس .6

)آموزش جامعه نگر  دختر شهرستان لنگرود ییدندان در دانش آموزان ابتدا یدگیکننده از پوس

 سالمت(

 (یندفرآ کنترل –برق ) (PSOاجتماع ذرات ) یتمبار با الگور یاقتصاد یعتوز .1

ا ب یروگاههان یناقتصادی بار ب یعدر توز سازی ذرات ینهبه یتمبر الگور یمبتن یننو یروش .6

 کنترل فرایند( -)برق یآلودگ یتبخار و محدود یرهایش یردرنظرگرفتن تاث

شرکت  یمال یبر احتمال بحران ها یرانا و مدبه عنوان مالک ه ینقش سهامداران نهاد یبررس .1

 )حسابداری( شده در بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ یها

 )حسابداری( سود یریتافشا بر مد یفیتاثر ک .1

 )حسابداری( و آثار آن 61شماره  یاستاندارد حسابدار .1

شده در بورس اوراق بهادار  یرفتهپذ یدر شرکت ها یو عملکرد مال یاجتماع یتمسئول ینرابطه ب .7

 )حسابداری( تهران

س شده در بور یرفتهپذ یدر شرکت ها یری، اندازه شرکت و نوسان پذ یساختار بده رابطه یبررس .1

 )حسابداری( اوراق بهادار تهران
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 )حسابداری( یسود  آت یت: اهمیمتاثر سود به ق یبازنگر .6

 )حسابداری( اثر نوآوری بر مسئولیت پذیری اجتماعی و اقتصادی و عملکرد مالی .66

 هیرفتپذ یدر شرکت ها ینهاد یها یطبا توجه به نقش مح یسود و اهرم مال یریتمد یانارتباط م .66

 )حسابداری( شده در بورس اوراق بهادار تهران

شده در بورس اوراق بهادار  یرفتهپذ یسود در شرکتها یریتو مد  یهرم یرابطه ساختارها یبررس .61

 )حسابداری( تهران

 شده در بورس اوراق بهادار یرفتهپذ یدر شرکتها یندگینما ینهسود بر هز یفیتاثرات ک یبررس .66

 )حسابداری( تهران

 )حقوق عمومی( یتعهدات دولت در قبال ارائه خدمات عموم یقلمرو .61

 ()شیالت اب ساز ) شبه راه روندگان(النه حب یانماه یرو تکث ی،پرورش یستیز یازهاین یبررس .61

 )صنایع( ینتأم یرهدانش در زنج یریتنقش مد .61

 یارهچند مع یریگ یمتصم یکردبا رو یدارپا یمواد سبز در ساختمان ها یریموانع به کار گ یبررس .67

 )صنایع(

 )صنایع( شبکة زنجیرة تأمین یاحتمالی مقاوم در طراح -یارائه مدل برنامه ریزی فاز .61

 -)کامپیوتر ییخودرو ینب ییاقتضا یهاشبکه یبرا یریابیمس هاییتمدر الگور یتو بهبود امن یبررس .66

 نرم افزار(

 )معماری سیستم های کامپیوتری( QCAکننده در ود مدار جمعو بهب یطراح .16

 CDN-Securityنقض کپی رایت در شبکه های نظیر به نظیر و مقابله با آن با استفاده از   .16

 )مهندسی کامپیوتر(

 )برق( مدارات یکسو ساز تمام موج .11

 قدرت( -)برق یا یرهتلمبه ذخ یروگاهن یساز یهو شب یمدلساز .16

 یندر نامتقارن سورس و یشبا آال ینانولوله کربن یدانیاثر م یستورهایترانز یلو تحل یساز یهشب .11

 الکترونیک( -)برق ینشت یانباال در جر ییبه کارا یابیبا هدف دست

 اشهریبخش بندر ک یادانص ی)مطالعه مورد یالناستان گ یادانص یرسم یسازمان مشارکت یبررس .11

 )علوم اجتماعی( (یهشهرستان آستانه اشرف

 ییدانش آموزان دوره ابتدا یلیتحص یشرفتپ یزانبر م یدبستان یشآموزش پ یرتأث یبررس .11

 (یآموزش یزیو برنامه ر یریتمد-)علوم تربیتی شهرستان رودسر

 شی()مدیریت آموز یستز یطآموزش مح یها با توجه به مؤلفه دبستانییشکتاب پ یمحتوا یلتحل .17

در حال  یدر سازه ها یرارتجاعیغ ییجابجا ینسبت ها یسازه رو -اندرکنش خاک یرتأث یبررس .11

 ژئوتکنیک( -)عمران یبتخر

خاک  کیژئوتکن - عمران) و نانورُس یمریبا دوغاب پل یافتهخاک رس بهبود  یرینشست پذ بررسی .16

 (یو پ



سازه  -)عمران حداکثر بارش محتمل یمکان یعدر برآورد توز یابیمختلف درون یها روش یابیارز .66

 های هیدرولیک(

 پس از زلزله یدرآتش سوز یافتهکاهش  یربا مقطع ت یفوالد یاتصاالت سازه ها یعدد یمدل ساز .66

 سازه( -)عمران

رد صادرات بازار بر عملک یریو جهت گ یابیبازار یها یتو قابل یابیبازار یاثربخش یرتأث یبررس .61

 بین الملل( -)مدیریت بازرگانی یصادرات

 ملل(بین ال -)مدیریت بازرگانی یرقابت یتبه مز یابیبر دست  یکاستراتژ ینیکارآفر یرتأث .66

 )مدیریت بازرگانی( یشغل یرمسکار راهه کتاب  .61

 هردر بانک ش یانمشتر یبر وفادار یمشتر یتخدمات، اعتماد، تعهد و رضا یفیتک یرتاث یبررس .61

 )مدیریت بازرگانی(

 یکالکترون بییاو توسعه بازار یغاتتبل یشبردرسانه نوظهور در پ یکبه عنوان  ینترنتا یگاهاج یبررس .61

 )مدیریت صنعتی(

 زی مبدل های حرارتی )مکانیک خودرو(شبیه سا .67

 یکیتاتشبه اس یها یتحت بارگذار پرشده با فوم یفلز یاستوانه ا یرفتار پوسته ها یتجرب یبررس .61

 طراحی کاربردی( -)مکانیک ینامیکیو د

 نقش نخبگان در توسعه سیاسی )علوم سیاسی( .66

 )فقه و مبانی حقوق اسالمی( مذاهب خمسه یدگاهنماز جماعت از د یقیتطب یبررس .16

 )فقه و حقوق اسالمی( ینبر مصالح زوج یکردیحقوق خانواده در فقه و حقوق با رو یبررس .16

)مدیریت  های مناسب یاستو ارائه س یاقدامات مقابله ای برای حفاظت از نمادهای مل یابیارز .11

 فرهنگی(

: سازمان ی)مطالعه مورد یبر نقش مؤسسات فرهنگ یدبا تأک یتوسعه فرهنگ یالگو یینو تب یطراح .16

 )برنامه ریزی فرهنگی( تهران( یشهردار یهنر یفرهنگ

)مدیریت  (یما: شبکه نهال سی)مطالعه مورد یافتهتجسم  یفرهنگ یهسرما یددر تول ینقش رسانه مل .11

 فرهنگی(

 )برنامه ریزی فرهنگی( مربوطه در جامعه یو بحران ها یقیموس .11

 (یشهر تهران ) مورد مطالعه: برج آزاد یفرهنگ یریتدر مد یننماد یها یهسرما یارتقا یراهکارها .11

 )برنامه ریزی فرهنگی(

: یزنان سرپرست خانوار ) مطالعه مورد یتهران در توانمندساز یشهردار یفرهنگ تهاییقش فعالن .17

 )برنامه ریزی فرهنگی( تهران 61زنان سرپرست خانوار منطقه 

 یها یستمو س یرهچندمتغ یآمار یبا استفاده از روش ها  یکشت گل محمد یامکان سنج .11

)اقلیم  و کاشان یدگل،نطنز،اردستانآران و ب یشهرستان ها یمورد مطالعه یاییاطالعات جغراف

 کشاورزی(



 یاعملکرد لوبو یوشیمیایی،  ب یفتوسنتز یهابر شاخص  یاییو جلبک در یسیلیکسال یداس یرتاث .16

 )زراعت( یتنش خشک یطدر شرا

 اتیبر خصوص یبرلینو ج یناکس یها هورمون یپاش و محلول یاثرات متقابل تنش خشک یبررس .16

 )زراعت( شهرستان دهلران  ییآب و هوا یطدر شرا 761ذرت  یزیکوشیمیاییف

ان کشت برنج در شهرست یزاسیوندر توسعه مکان یکاریشال یاراض یو نوساز یزتجه یها نقش طرح .16

 )مدیریت کشاورزی( املش

 ایی(ذ)علوم و صنایع غ یکفول یدشده با اس یساز یغن لیپخت در برنج پاربو یژگیهایو یبررس .11

: یمورد مطالعه یماقل ییرتغ یطدر شرا یمقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گل محمد .16

 )جغرافیا( یاسرونطنزکاشان،کامو،بَرزُک،قمصر،ن یباغستان ها

 (اقلیم شناسی) در حوضه قره قوم یاز دور با خشکسال یوندپ یارتباط الگوها یبررس .11

 )تاریخ( در دوره قاجار یعلم پزشک یشرفتنقش دارالفنون در پ .11

مام خبخش  یدر روستاها یکشاورز یاراض یکاربر ییراتتغ ییفضا– یکالبد یامدهایپ یینتب .11

 (ییروستا یزیو برنامه ر یاجغراف)  یرشهرستان رشت در دو دهه اخ

 شناسی()روان سن یشتأهل و افزا یتبا وضع یادبر ترک اعت یجانیه یشناخت میو تنظ یتنقش معنو .17

 یبهبود اختاللها بر یهمراه با نقاش یرفتار یشناخت یکردبا رو یقصه درمان یاثر بخش یبررس .11

)روانشناسی  دبستان شهرستان رودسر یشدانش آموزان دوره پ یاجتماع یو مهارت ها یرفتار

 بالینی(

شماره  همراجعه کننده به درمانگا یائسهدر زنان  یائسگیبا  یجنس یالاضطراب و ام ی،رابطه افسردگ .16

 )روانشناسی بالینی( رودسر یک

استان  یو قوم یتیشخص یها یژگیکننده مصرف مواد مخدر بر اساس و یلعوامل تسه یبررس .16

 )روانشناسی( یالنگ

 ر(شهرستان قمص ی)مطالعه مورد یبر توسعه گردشگر یرینقش بالقوه جشنواره گالب گ یلتحل .16

 )گردشگری(

 (یو برودت یحرارت یساتتاس یتکنولوژ یمهندس) سردخانه یطراح یاتو خصوص تأسیسات .11

 (خودرو یکمکان تکنولوژی) یکاتومات یها یربکسگ .16

 یمهندس) منطقه یسطح یهاآب یزباله کارخانه کمپوست شهر رودسر بر آلودگ یرابهش اثرات .11

 (یستز یطمح

 (یداخل یمعمار) یعتاز طب یریبا بهره گ یدرمان کینیکل طراحی .11

 یطراح ینهبه یجهت استخراج الگو ییدر مدارس ابتدا یرفتار یهاقرارگاه هاییژگیو یینتب .11

 (یسرکاندر شهرستان تو یهشاهد حضرت رق یی: مدرسه ابتدای)نمونه مطالعاتییمدارس ابتدا

 )معماری(

 )مهندسی شهرسازی( یحمل و نقل شهر یستمس یریتها و مد یببر آس یلیتحل .17



و ارائه راه حل  یاجتماع یها یدر کاهش ناهنجار یمعابر شهر یراه ساز یادهپ ینقش اجرا یبررس .11

 سازی()معماری و شهر رشت( یعلم الهد یابانخ ی) نمونه موردینهبه یها

ترس اس یزانآن بر کاهش م یرتاث یو بررس یعتبا استفاده از عناصر طب یعموم یمارستانب یطراح .16

 )معماری و شهرسازی( فضا یشفابخش یزانم یشو افزا

 (یجزا و جرم شناس حقوق) یراندر ا یفریک یتکاهش جمع یراهکارها بررسی .76

 )حقوق جزا و جرم شناسی( ینرم رسانه ا یداتدر قبال تهد یرانا ییجنا یاستس .76

 فرییک یالملل ینب یوانو د یرانا یدر نظام حقوق یفریک یاقرار در دعاو یگاهجا یقیمطالعه تطب .71

 )حقوق جزا و جرم شناسی(

 )حقوق خصوصی( آن با حقوق انگلستان یقیتطب یسهو مقا یرانحقوق ا خرق پوسته شرکت در .76

 یلالمل ینب یوانو د یرانا یدر نظام  حقوق یفریک یاقرار در اثبات دعاو یگاهجا یقیمطالعه تطب .71

 )حقوق خصوصی( یفریک

حقوق ) و مصر یکاآمر – یرانستفاده از حق در حقوق اسوء ا یحقوق یمبان یقو تطب یلیتحل یبررس .71

 خصوصی(

 )حقوق عمومی( یدولت یمردم از دستگاه ها یاتبه شکا یدگیدر رس یعدالت ادار یواند یگاهجا .71

سوم حقوق  یونخود براساس کنوانس یعیاز منابع طب یبهره بردار یکشورها برا یتحق حاکم .77

 )حقوق بین الملل( 6611 یاهادر

 )ریاضیات کاربردی( LSQRبا روش  یدمق یسیحل مساله حداقل مربعات ماتر .71

 )ریاضی مالی( سبد سهام یساز ینهدر به یسکر یریمختلف اندازه گ هاییارمع یسهعنوان: مقا .76

 ساخت و تولید( -)مکانیک ینیومآلوم یورق ها یبر شکل ده یمیاییش ینقش انرژ یبررس .16

 )علوم تربیتی( ییدانش آموزان ابتدا یادگیریو  یتآموزش پژوهش محور بر خالق یرتأث .16

 )علوم تربیتی( ییدانش آموزان ابتدا یندر ب ینقش معلمان در توسعه تفکر پژوهش .11

 تربیتی( )علوم نور لنگرود یامدانشگاه پ یاندانشجو یلیتحص یشرفتبر پ یزندگ یفیترابطه ک .16

دانش آموزان دوره متوسطه اول منطقه  یلیتحص یشرفتمؤثر بر پ یو فرهنگ یعوامل اجتماع یبررس .11

 مدیریت آموزشی( -)علوم تربیتی یکالچا

 )فلسفه( نزد مالصدرا یحصول وح یفیتو ک یبر ماهو یلیتحل .11

 )فلسفه( بر تجرد علم ینو احصاء براه یبررس .11

 )فلسفه( یمطهر یدو شه یناارزش ادراکات از منظر ابن س .17

)شیمی  (IV)یمسر یدنانو اکس یست( متان ها  در حضور  کاتالینکومار یدروکسیه -1) یسسنتز ب .11

 آلی(
89. Salicylic acid and algae extract effects on physiochemical and 

photosynthetic characteristics of white bean grown under water deficit 

stress (agriculture) 



90. Rosa Damasecena MILL. essence constitutive composition comparision 

in terms of climate change Case study: Orchards in Kashan , Kamo, 

Barzok, Ghamsar, Niasar,and Natanz (agricultural climate) 

91. Study of the variations of organic carbon and some nutrients in crop 

rotations under condition of sugarcane cultivation (Agronomy) 

92. Salicylic acid and algae extract effects on physiochemical and 

photosynthetic characteristics of white bean grown under water deficit 

stress (Agronomy) 

93. Analysis of Interactive Effects of Moisture Stress and Solution Spraying 

of Auxin and Gibberellin Hormones on Physiochemical Properties of 

Corn 704 under Climatic Conditions of Dehloran County (Agriculture) 

94. Rosa damascena Mill. essence constitutive composition comparision in 

terms of climate change Case study: Orchards in Kashan , Kamo, Barzok, 

Qamsar, Niasar,and Natanz (Geography) 

95. Investigation of the Relation between the Teleconnections and Drought 

in the Qara-Qom Basin (Climatology) 

96. Effect of salicylic acid on some physiological characteristics of fennel 

(Foeniculum vulgare Mill) under water stress (Agronomy) 

97. Impact of different intermittent irrigation management and planting 

intervals on yield and rice yield components in Guilan province, Iran 

(Agronomy) 

98. Study the effect of intermittent irrigation and different amounts of 

nitrogen fertilizer on performance and yield components of rice in Guilan 

province, Iran (Agronomy) 

99. Investigating the Impact of Intermittent Irrigation Management on 

Performance and Yield components of four rice cultivars in Guilan 

province (Agronomy) 

100. Explaining the Physical-Spatial Consequences of Agricultural 

Land Use Changes in Villages in Khamam District, Rasht, in the recent 

two decades (Geography and Rural Planning) 

And more …  

 

 

 

 

  


