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گروه تألیفی رضایی مرکز تخصصی کالس، مشاوره، آزمون آزمایشی، و ارائۀ جزوات برتر آزمون کارشناسی ارشد و 

همیار داوطلبین  دکتری هنر است. همچنین ما در ارائه مشاوره برای تألیف مقاله و کتاب جهت رزومه آزمون دکتری

 خواهیم بود. و کتب ارزنده شما را در اسرع وقت چاپ و منتشر خواهیم نمود.

 سئواالت پروژه عملی نقاشینمونه 
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کنکور دکتری و کنکور  6901گروه تالیف و مشاوره استاد رضایی برای کنکور آبان و اسفند ماه 

  :کنکور می نماید اقدام به برگزاری کالس های آمادگی 6901ارشد 

 

 امکان حضور در کالس یک درس هم وجود دارد

 

 11090066تلفن ثبت نام 

 

90690000100 
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ویژگی بارز این کالس ها تعداد باالی آزمون های آزمایشی باال است که در هر جلسه از داوطلب 

جزوه  گرفته می شود. در هر جلسه استاد هر درس مطالب یک یا چند مبحث را مطرح می کند و

مربوطه را به داوطلب ارائه می دهد و در جلسه بعد ابتدا از مطالب جزوه از داوطلب آزمون 

گرفته می شود و سپس درس جدید ارائه می شود. ویژگی کالس های حضوری ما ارائه برنامه 

 .ریزی برای داوطلبین است

 

  :کالس های مقطع دکتری

 

 :رشته پژوهش هنر سراسری

 

  عمومیکالس زبان   -6

 کالس استعداد تحصیلی -6
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 کالس تاریخ هنر ایران و جهان -9

 کالس هنر و تمدن اسالمی -0

 

 رشته پژوهش هنر دکتری آزاد

 

 کالس زبان عمومی و تخصصی -6

 کالس تاریخ هنر ایران و جهان -6

 کالس فرهنگ و تمدن اسالمی -9

 کالس مکاتب نقد و تحلیل هنر و فلسفه غرب و اسالمی -0

 

 س دکتری فلسفه هنر آزادکال
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 زبان تخصصی فلسفه هنر -6

 تاریخ هنر ایران و جهان و مکاتب هنری -6

 فلسفه غرب  -9

 فلسفه اسالمی -0

 کالس های کارشناسی ارشد سینما

  کالس زبان عمومی و تخصصی-6

 کالس فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان -6

 کالس مبانی نظری سینما -9

 نقد آثار سینماییکالس بررسی و  -0

 کالس های کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

  کالس زبان عمومی و تخصصی-6
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 کالس فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان-6

 کالس مبانی نظری سینما-9

 نمایشنامه نویسی-0

 کالس کارشناسی ارشد رادیو

  کالس زبان عمومی و تخصصی-6

 کالس فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان-6

 کالس مبانی نظری هنری-9

 دانستنی های هنری-0

 شناخت وسایل ارتباط جمعی-1

 کالس های کارشناسی ارشد تهیه کنندگی

  کالس زبان عمومی و تخصصی-6

 کالس فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان-6
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 کالس مبانی نظری هنری-9

 دانستنی های هنری-0

 شناخت وسایل ارتباط جمعی-1

 نمایشیدرک تصویر و خالقیت -1

 کالس های کارشناسی ارشد کارگردانی

 زبان عمومی و تخصصی-6

 دانستنی های هنری-6

 دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش-9

 کارگردانی-0

 پروژه تجزیه و تحلیل نمایشنامه-1

  بازیگری کالس های کارشناسی ارشد 

 زبان عمومی و تخصصی-6
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 دانستنی های هنری-6

 های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایشدانستنی  -9

 دروس تخصصی بازیگری -0

 آزمون عملی بازیگری -1

 سیما تولید کالس های کارشناسی ارشد 

  کالس زبان عمومی و تخصصی-6

 درک تصویر و خالقیت نمایشی-6

 کالس مبانی نظری هنری-9

 دانستنی های هنری -0

 شناخت وسایل ارتباط جمعی-1

 هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کالس های مجموعه

 کالس فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان-6
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 کالس زبان عمومی و تخصصی -6

 کالس نقد هنری و ادبی-9

 اسالمی عرفان و فلسفه اصول کالس-0

 کالس فلسفه غرب و زیبایی شناسی-1

 مصالح و مواد شناخت کالس-1

 جهان و ایران در آن تحول سیر و دستی هنرهای کالس-9

 

 کالس موزه داری -6

 کالس های مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

 کالس فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان-6

 کالس زبان عمومی و تخصصی-6

 کالس نقد هنری و ادبی-9
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 مبانی نظری عکاسی-0

 مبانی نظری مرمت-1

 فن شناسی عکاسی-1

 فن شناسی و آسیب شناسی آثار-9

 

 

 

 


