رزومه علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (تاریخ تکمیل) 97/ 7/ 10
نام  :پریسا
نام خانوادگی:داوری
مرتبه علمی و پست سازمانی :استادیار و عضو هیأت علمی
گروه علمی مربوطه  :زبان و ادبیات فارسی
ایمیلparisa.davarii@gmail.com:
آدرس محل کار :دانشگاه آزاد دهاقان
تلفن و تلفکس 53332220:
وب سایت شخصی:
سوابق تحصیلی :
کارشناسی :
رشته تحصیلی (گرایش)  :زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک:اصفهان  ،سال اخذ مدرک 1374:
کارشناسی ارشد :
رشته تحصیلی (گرایش) :زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک :اصفهان ،سال اخذ مدرک1377:
عنوان پایان نامه :داستان سلیمان در ادب پارسی ،دانشگاه محل دفاع:اصفهان  ،سال دفاع1377:
دکتری تخصصی :
رشته تحصیلی (گرایش)  :زبان و ادبیات فارسی
 ،دانشگاه اخذ مدرک :دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ،سال اخذ مدرک1382:
عنوان رساله:چهرۀ یوسف در ادب پارسی  ،دانشگاه محل دفاع :واحد علوم و تحقیقات تهران ،سال دفاع1382:
زمینه های تخصصی دیگر(فرادکتری):
سوابق آموزشی :
الف) تدریس  :دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .

 .1دروس تخصصی دوره کارشناسی ادبیات فارسی شامل:سبک شناسی ،دستور زبان ،روش تحقیق ،آیین
نگارش ،عروض ،تاریخ ادبیات ،متون نظم و نثر این دوره در دانشگاههای دهاقان ،نجف آباد،پیام نور
بروجن
.2

دروس عمومی ادبیات برای سایر رشته ها در دانشگاههای آزاد دهاقان ،خوراسگان ،پیام نور نجف
آباد،دانشگاههای غیر انتفاعی دانش پژوهان و سپهر اصفهان

 .3دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد ادبیات فارسی شامل دستور زبان  ،روش تحقیق و همۀ متون نظم
و نثر این دوره در دانشگاه دهاقان
 .4دروس تخصصی دوره دکتری ادبیات فارسی شامل دستور تاریخی زبان  ،روش تحقیق و تحقیق در متون
حماسی و غنایی در دانشگاه دهاقان
ب) برگزاری کارگاه های آموزشی
ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج  .1 :سخنرانی در همایشهایی که در آن مقاله ام را ارائه و چاپ
کردهام.2 .سخنرانی در هفته های پژوهش دانشگاه در سالهای متمادی خدمت
 .3سخنرانی در مناسبتهای ملی همچون بزرگداشت فردوسی و سعدی
د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره  ،کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایان نامه و
دانشگاه آن.
.1راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد .1:تصحیح نسخۀ خطی رنج نامۀ ازغندی  .2تصحیح ادخال السرور).3
داستان کیخسرو در افسانۀ دنا(دانشگاه آزاد دهاقان)
.2راهنمایی پایان نامه دکتری  .1:مقایسۀ تطبیقی شخصیتهای رمانهای«شوهر آهو خانم ،شکر تلخ ،چشمهایش
،دل کور» .2تصحیح اساس المعرفه کمال الدین صدیقی  .4تصحیح بستان العارفین و گلستان العابدین شیروانی و
حجله خیال موسوی سپاهانی .5تصحیح حقیقه الحق عبداللطیف چشتی
.3مشاوره پایان نامه دکتری.1 :سبک شناسی طرب المجالس  -2تصحیح نسخه خطی طراز العارفین  .3بررسی
سبکشناسی منظومه های عاشقانه خواجوی کرمانی

سوابق پژوهشی :
عالیق و زمینه پژوهشی  :تحلیل و نقد متون ادبی
انتشار کتاب :
تالیف .1 :پیامبر خوبان(.2)1385بر مرکب باد()1391
ترجمه :
تصنیف  ،تصحیح و ویراستاری به صورت مجموعه مقاالت(یادنامه ها ،جشن نامه ها) :

.1ویرایش مجموعه مقاالت همایش عرفانهای نوظهور(دانشگاه دهاقان) .2ویرایش مقاالت مجله مطالعات
شهری(دانشگاه دهاقان) .ویرایش کتب منتشره در انتشارات دانشگاه دهاقان
انتشار مقاله :
مقاالت علمی در مجالت معتبر علمی-پژوهشی و بین الملی(: )ISI
.1نگاهی تازه به جایگاه زن در ادبیات فارسی با روایت فردوسی و نظامی از داستان خسرو شیرین  ،1384مجله ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه اصفهان
.2پیغمبر خوبان در ادب فارسی :مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان()1385
 .3دو زن(سودابه و زلیخا):مجله ادبیات تطبیقی( واحد جیرفت)1389
 .4تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان) ع (در ادب فارسی( مجله نقد و ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی
کرمانشاه)1391:
.5حکمتهای داستان سلیمان ،مجله ادبیات تعلیمی(واحد دهاقان) 1392
- .6امثال شاهنامه.مجله ادبیات تعلیمی(واحد دهاقان) 1393
 -7استعمارستیزی در اشعار عارف قزوینی ،با همکاری علی ابوترابی دانشجوی دکتری دانشگاه دهاقان  ،مجله علمی-پژوهشی
تاریخ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت ،سال دوازدهم ،شماره  ،47زمستان 1396
 -8بازتاب مضامین عرفانی در مثنوی تازه یافته ظهیرکرمانی با همکاری احمدرضا یلمه ها و پری مالملی دانشجوی دکتری
دانشگاه دهاقان به عنوان مشاور پایان نامه1397
-9بررسی و تحلیل عناصر عرفانی در منظومه حماسی -مذهبی اعجازنامه با همکاری احمدرضا یلمه ها و مصطفی جوادی
دانشجوی دکتری دانشگاه دهاقان به عنوان مشاور پایان نامه1397
 10با همکاری دکتر مریم محمودی و خادم دانشجوی دکتری دانشگاه دهاقان به عنوان نویسندۀ سوم یکی از راهنمایان پایان
نامه.1397
 .11تأثیر قرآن و حدیث در طرب المجالس با همکاری دکتر مریم محمودی و خدابخشی دانشجوی دکتری دانشگاه دهاقان به
مشاور پایان نامه1397
مقاالت علمی در مجالت دیگر
.1در آینۀ کولی (بازخوانی رمان کولی کنار آتش) ،مجله علمی -تخصصی علوم انسانی ،شمارۀ ،43دیماه  ،1397ص66-52
 .2بررسی و توصیف زبان شناختی انواع ضمیر در گویش لری کامفیروز ،فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین با
همکاری ابراهیم جانی دانشجوی دکتری دانشگاه دهاقان ،مجله علمی -ترویجی ،دانشگاه آزاد واحد یاسوج،شماره  ،21پاییز
 ،1397ص62-47

 .3بررسی فضائل و رذائل اخالقی در بهمننامه بر مبنای آیین
زرتشتی همراه دانشجو سعید محمدی کیش  ،مجله قند پارسی ()1398

مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی داخل و خارج :
مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های ملی و منطقه ای:
 .1زبان خاک:همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ ایران(دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز()1383
 .2یک قصه بیش نیست غم عشق :همایش رابطه متقابل عرفان اسالمی و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد واحد دهاقان
)1384
. .3خاقانی و حافظ :همایش حافظ (دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان)1386
 .4نماز در متون منظوم فارسی :همایش ملی نماز :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین پیشوا1387
 : .5نقد ساختاری شعر آیه های زمینی (به همراه دانشجو حمیرا خانجانی) ،همایش متن پژوهی ادبی:اردیبهشت)1397
 .6کودک در مثنوی ،با همکاری دانشجو فائزه اشرفیان  ،همایش ادبیات همدان  16اسفند 1397
 .7نقد و بررسی ویژگیهای سبک هندی از منظر آشنایی زدایی  ،همایش ادبیات همدان  ،اسفند 97
 .8آنیموس در شعر سیمین بهبهانی همایش تربت حیدریه،به همراه دانشجو معصومه بویری ،همایش ملی زبان و ادبیات
اسفند 97
چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای ،ملی و بین المللی
.1دگرگونی واژگان در تاریخ بیهقی همرا با دانشجو نرگس طاهر نیا( :بزرگداشت ملی ابوالفضل بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری
:آبان 1392
 2.خودشیفتگی اسفندیار (به همراه دانشجو فیروزه ملک پور) همایش جستارهای ادبی بوشهر،آذر 1394
ترجمه مقاالت :
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
تاثیر داستان یوسف در ادب فارسی تا قرن 6
شرکت در فعالیت های میدانی ،برگزاری نمایشگاه ها :
سوابق اجرایی  :هرگونه فعالیت مدیریتی و اجرایی در این بخش گنجانده شود
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهاقان ()84-82
جوایز و افتخارات علمی :
عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
نرم افزار word

