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 دکتر رضاییبرنامه ریز: 

 نقد هنری و ادبی زبانکتاب  فرهنگ هنرکتاب  روز
 هنر اژه ای  ۱

 ۷تا  ۵از ص 

از آغاز کتاب تا پایان  ۴۵و  ۴۴واژگان ص 

 افالطون

 ۱۷تا  ۱۱ص 

 هنر یونان ۲

 ۱۱تا  ۷از ص 

 ارسطو ۴۷ و ۴۶واژگان ص 

 ۲۳تا  ۱۷از 

 هنر آتروسک و روم  ۳

 ۱۴تا  ۱۱از ص 

دوران پساارسطویی تا  ۴۹و  ۴۸واژگان ص 

 فلوطین

 ۲۷تا  ۲۳از 

 هنر صدر مسیحیت و بیزانس ۴

 ۱۶تا  ۱۴از ص 

فلوطین و مرور مطالب  ۵۱و  ۵۰واژگان ص 

 قبلی

 و مرور  ۲۹تا  ۲۷ص 

 هنر قرون وسطی  ۵

 ۱۹تا ۱۶از ص 

 دوران سده های میانه ۵۳و  ۵۲واژگان ص

 ۳۳تا  ۲۹از ص 

 هنر رنسانس  ۶

 ۲۵تا  ۱۹از ص 

 دوران رنسانس  ۵۵و  ۵۴واژگان ص 

 ۳۹تا  ۳۳از ص 

 رنسانس در شمال اروپا  ۷

 ۲۷تا  ۲۵از ص 

 سده هفدهم میالدی ۵۷و  ۵۶واژگان ص 

تا فیلسوفان  ۳۹از ص 

 ۴۴تجربه گرا در ص 

 هنر منریسم  ۸

 ۲۹تا  ۲۷از ص 

فیلسوفان تجربه گرا تا  ۵۹و  ۵۸ژگان صوا

 قرن هجدهم

 ۵۰تا ص ۴۴از ص 

 هنر باروک  ۹

 ۳۲تا  ۲۹از ص 

قرن هجدهم و نوزدهم  ۶۱و  ۶۰واژگان ص 

 تا کانت

 ۵۴تا  ۵۰از ص 

 هنر روکوکو ۱۰

 ۳۴تا  ۳۲از ص 

 کانت  ۶۳و  ۶۲واژگان ص 

 ۵۸تا  ۵۴از ص 

 هنر کالسیسم و نئوکالسیسیسم و ناصریون ۱۱

 ۳۶تا  ۳۴ص  از

 از فیخته تا رمانتیسیسم ۶۵و  ۶۴واژگان ص 

 ۶۲تا  ۵۸از 

 رومانتی سیسم و باربیزون و احیاگران هنر پیشارافائلی ۱۲

 ۴۰تا  ۳۶از ص 

و تست های  ۶۶واژگان ص

طبقه بندی شده ویژه 

 واژگان مقدماتی

از رمانتیسیسم تا 

 شوپنهاور

  ۷۰تا  ۶۲از ص 



 ی و ادبینقد هنر زبان فرهنگ هنر روز
 رئالیسم و ناتورالیسم ۱۳

 ۴۱و  ۴۰ص 

 شوپنهاور و نیچه زبان ۸و  ۷ص 

 ۷۵تا  ۷۰از ص 

 امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم ۱۴

 ۴۵تا  ۴۱ص 

 پدیدارشناسی زبان ۱۱و  ۱۰و  ۹ص 

 ۷۷تا  ۷۵از ص 

سمبولیسم و نبی ها و مکتب ندیده و یکشنبه و جنبش هنرها و  ۱۵

 پیشه ها

 ۴۸تا  ۴۵از ص 

 هایدگر زبان ۱۳و  ۱۲ص 

 ۸۰تا  ۷۷از ص 

 آرنوو ۱۶

 ۵۰تا  ۴۹از ص 

مدرنیسم و پست  زبان ۱۵و  ۱۴ص 

 مدرنیسم

 ۸۲تا  ۸۰ص 

 فوویسم ۱۷

 ۵۳تا  ۵۰از ص 

کلیاتی درباره نقد تا نقد  زبان ۱۷و  ۱۶ص 

 بر اساس نوع ادبی

 ۸۸تا  ۸۲از ص 

 اکسپرسیونیسم ۱۸

 ۵۹تا  ۵۳از ص 

اساس نوع  از نقد بر زبان ۱۸ص 

 ادبی تا نقد فرمالیستی

 ۹۱تا  ۸۸از 

 کوبیسم ۱۹

 ۶۴تا  ۵۹از ص 

از نقد فرمالیستی تا نقد  زبان ۲۰و ۱۹ص 

 تراژدی

 ۹۵تا  ۹۱از 

 پوریسم و حاضرآماده و اورفیسم ۲۰

 ۶۶تا  ۶۴از ص 

از نقد تراژدی تا  زبان ۲۲و  ۲۱ص 

 مارکسیسم

 ۹۸تا  ۹۵از 

 فوتوریسم و کوبوفوتوریسم ۲۱

 ۶۹تا  ۶۷ص  از

از مارکسیسم تا مکتب  زبان ۲۴و  ۲۳ص 

 فرانکفورت

 ۱۰۲تا  ۹۸از 

 پرتوگرایی و سوپره ماتیسم و کنستروکتیویسم و ورتیسیسم ۲۲

 ۷۲تا  ۶۹از ص 

از مکتب فرانکفورت تا  زبان ۲۶و  ۲۵ص 

مکتب روانشناختی در 

 ۱۰۸ص 

 دادائیسم ۲۳

 ۷۶تا  ۷۳از ص 

روانشناسی تا از مکتب  زبان ۲۹و  ۲۸و  ۲۷ص 

اکسپرسیونیسم در ص 

۱۱۴ 

 سوررئالیسم ۲۴

 ۸۰تا  ۷۶از ص 

از اکسپرسیونیسم تا  زبان۳۲و  ۳۱و  ۳۰ص 

 ۱۱۶فرمالیسم در ص 

 



 نقد هنری و ادبی زبان فرهنگ هنر روز
 زباله دانی و نقاشی متافیزیکی و دقت گرایی ۲۵

 ۸۲تا  ۸۰از ص 

از فرمالیسم تا نقد نو در  زبان ۳۴و ۳۳ص 

 ۱۱۹ ص

 از هنر آبستره  تا هنر حرکتی ۲۶

 ۸۹تا  ۸۲از ص 

از نقد نو تا مکتب پراگ  زبان۳۶و  ۳۵ص 

 ۱۲۱در ص 

 هنر حرکتی ۲۷

 ۹۱تا  ۸۹از 

از مکتب پراگ تا  زبان ۳۸و ۳۷ص 

ساختارگرایی در ص 

۱۲۴ 

 از آرت دکو تا نوورئالیسم ۲۸

 ۹۴تا  ۹۱از 

از ساختارگرایی تا  زبان ۴۰و ۳۹ص 

 ۱۳۲ی ص ساختارشکن

 نوورئالیسم و پاپ آرت ۲۹

 ۱۰۰تا  ۹۴از ص 

از ساختارشکنی تا نشانه  زبان ۴۲و ۴۱ص 

 ۱۳۵شناسی ص 

 اپ آرت و مینیمال آرت و چیدمان ۳۰

 ۱۰۴تا  ۱۰۰از ص 

از نشانه شناسی تا  ۱۹۹واژگان ص 

اگزیستانسیالیسم ص 

۱۳۸ 

 هنر ناچیز و مکاتب هنری پست مدرن ۳۱

 ۱۰۶تا  ۱۰۴از ص 

از اگزیستانسیالیسم تا  ۲۰۰ان ص واژگ

 ۱۴۲هرمنوتیک ص 

 هنر مفهومی و هنر بدنی و هنر رخداد و هنر اجرا ۳۲

 ۱۱۱تا  ۱۰۶از ص 

از هرمنوتیک تا  ۲۰۱واژگان ص 

هرمنوتیک مدرن در ص 

۱۴۷ 

 هنر خاکی ۳۳

 ۱۱۴تا  ۱۱۱

از هرمنوتیک مدرن تا  ۲۰۲واژگان ص 

 آخر کتاب

 الیسم و تکنو آرت و هنرگرافیتینئواکسپرسیونیسم و سوپررئ ۳۴

 ۱۱۸تا  ۱۱۴از ص 

 مرور کل کتاب ۲۰۳واژگان ص 

پاسخ و حفظ کردن تست  ۲۰۴واژگان ص  مرور ۳۵

های نقد هنری و ادبی 

 ۸۱سال 

 هنر ایران از آغاز تا هنر ایران در دوران مفرغ ۳۶

 ۱۲۴تا  ۱۱۹از ص 

پاسخ و حفظ کردن تست  ۲۰۵واژگان ص 

بی های نقد هنری و اد

 ۸۲سال 

 هنر ایران در دوره مفرغ تا هنر ایران در دوره ماد ۳۷

 ۱۳۲تا  ۱۲۴از 

پاسخ و حفظ کردن تست  ۲۰۶واژگان ص 

های نقد هنری و ادبی 

 ۸۳سال 

 

 



 نقد هنری و ادبی زبان فرهنگ هنر روز
از هنر ایران در دوره ماد تا گوردخمه های مادی در ص  ۳۸

۱۳۶ 

پاسخ و حفظ کردن تست  مرو زبان

های نقد هنری و ادبی 

 ۸۴سال 

از گوردخمه های مادی تا هنر ایران در دوره هخامنشی در  ۳۹

 ۱۴۱ص 

پاسخ و حفظ کردن تست  مرور زبان

های نقد هنری و ادبی 

 ۸۵سال 

تا شوش در ص  ۱۴۱از هنر ایران در دوره هخامنشی در ص  ۴۰

۱۴۹ 

پاسخ و حفظ کردن تست  مرور زبان

ی نقد هنری و ادبی ها

 ۸۶ سال

پاسخ و حفظ کردن تست  مرور زبان ۱۵۸از شوش تا بیستون در ص  ۴۱

های نقد هنری و ادبی 

 ۸۷سال 

 ۹۸سال  ۱شماره  Passage ۱۶۳از بیستون تا هنر و تمدن اشکانی در ص  ۴۲

 از کتاب تست سالهای قبل

پاسخ و حفظ کردن تست 

های نقد هنری و ادبی 

 ۸۸سال 

پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۸سال  ۲شماره  Passage ۱۷۰تا سلوکیه در ص  ۱۶۳هنر و تمدن اشکانی در ص از  ۴۳

های نقد هنری و ادبی 

 ۸۹سال 

پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۸سال  ۳شماره  Passage ۱۷۷تا هنر و تمدن ساسانی در ص  ۱۷۰از سلوکیه در ص  ۴۴

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۰سال 

تا دین در دوره ساسانی  ۱۷۷ساسانی در ص  از هنر و تمدن ۴۵

 ۱۸۶در ص 

Passage  پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۷سال  ۱شماره

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۱سال 

پیکرتراشی ساسانی تا  ۱۸۶از دین در دوره ساسانی در ص  ۴۶

 و مرور ۱۸۹در ص 

Passage  پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۷سال  ۲شماره

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۲سال 

تا پارچه بافی ساسانی در  ۱۸۹از پیکرتراشی ساسانی در ص  ۴۷

 ۱۹۷ص 

Passage  پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۷سال  ۳شماره

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۳سال 

تا سبکهای معماری دوره  ۱۹۷از پارچه بافی ساسانی در ص  ۴۸

 ۲۰۳اسالمی در ص 

Passage  پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۶سال  ۱شماره

قد هنری و ادبی های ن

 ۹۴سال 

 



 نقد هنری و ادبی زبان فرهنگ هنر روز
تا آل زیار در  ۲۰۳از سبکهای معماری دوره اسالمی در ص  ۴۹

 ۲۰۹ص 

Passage  پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۶سال  ۲شماره

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۵سال 

پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۶سال  ۳شماره  Passage ۲۱۳تا ال بویه در ص  ۲۰۹از آل زیار در ص  ۵۰

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۶سال 

پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۵سال  ۱شماره  Passage ۲۱۸تا تمدن سلجوقی در ص  ۲۱۳از ال بویه در ص  ۵۱

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۷سال 

تا مکتب نگارگری سلجوقی در  ۲۱۸از تمدن سلجوقی در ص  ۵۲

 ۲۲۹ص 

Passage  حفظ کردن تست  پاسخ و ۹۵سال  ۲شماره

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۸سال 

تا هنر و تمدن  ۲۲۹از مکتب نگارگری سلجوقی در ص  ۵۳

 ۲۳۴ایلخانی در ص 

Passage  پاسخ و حفظ کردن تست  ۹۵سال  ۳شماره

های نقد هنری و ادبی 

 ۹۹سال 

تا دانشمندان ایلخانی  ۲۳۴از هنر و تمدن ایلخانی در ص  ۵۴

 ۲۳۹در ص 

Passage ۹۴سال  ۱ شماره  

  ۹۴سال  ۲شماره  Passage ۲۴۵تا آل اینجو در ص  ۲۳۹از دانشمندان ایلخانی در ص  ۵۵

  ۹۴سال  ۳شماره  Passage ۲۴۹تا دوره تیموریان در ص  ۲۴۵از آل اینجو در ص  ۵۶

تا مکاتب نگارگری تیموریان  ۲۴۹از دوره تیموریان در ص  ۵۷

 ۲۵۳در ص 

Passage  ۹۳سال  ۱شماره  

تا ترکمانان ص  ۲۵۳از مکاتب نگارگری تیموریان در ص  ۵۸

۲۶۰ 

Passage  ۹۳سال  ۲شماره  

سال  ۳شماره  Passage ۲۶۳تا هنر صفوی در ص  ۲۶۰از ترکمانان ص  ۵۹

۹۳ 

 

  ۹۲سال  ۱شماره  Passage ۲۷۴تا دانشمندان صفوی ص  ۲۶۳از هنر صفوی در ص  ۶۰

نگارگری صفوی و تا مکاتب  ۲۷۴از دانشمندان صفوی ص  ۶۱

 مرور

Passage  ۹۲سال  ۲شماره  

  ۹۲سال  ۳شماره  Passage ۲۸۹مکاتب نگارگری صفوی تا هنر افشاریه در ص  ۶۲

و  ۲۹۲تا هنر قاجاریه در ص  ۲۸۹از هنر افشاریه در ص  ۶۳

 مرور

Passage  ۹۱سال  ۱شماره  

  ۹۱سال  ۲شماره  Passage ۲۹۶تا نقاشی دوره قاجار در ص  ۲۹۲از هنر قاجاریه در ص  ۶۴

تا نقاشی دوران معاصر در  ۲۹۶از نقاشی دوره قاجار در ص  ۶۵

 ۳۰۲ص 

Passage  ۹۱سال  ۳شماره  



 نقد هنری و ادبی زبان فرهنگ هنر روز
تا هنر خوشنویسی  ۳۰۲از نقاشی دوران معاصر در ص  ۶۶

 ۳۱۲اسالمی در ص 

Passage  ۹۰سال  ۱شماره  

تا خط محقق در ص  ۳۱۲اسالمی در ص از هنر خوشنویسی  ۶۷

۳۱۵ 

Passage  ۹۰سال  ۲شماره  

  ۹۰سال  ۳شماره  Passage ۳۱۸تا خط تعلیق در ص  ۳۱۵از خط محقق در ص  ۶۸

  ۸۹سال  ۱شماره  Passage ۳۲۳تا هنر مصر در ص  ۳۱۸خط تعلیق در ص  ۶۹

  ۸۹سال  ۲ماره ش Passage ۳۲۸تا هنر بین النهرین در ص  ۳۲۳از هنر مصر در ص  ۷۰

  ۸۹سال  ۳شماره  Passage ۳۲۹و  ۳۲۸هنر بین النهرین  ۷۱

  ۸۸سال  ۱شماره  Passage ۳۳۳تا  ۳۳۰هنر هند ص  ۷۲

  ۸۸سال  ۲شماره  Passage ۳۳۷تا  ۳۳۳هنر چین ص  ۷۳

سال  ۳شماره  Passage ۳۳۹تا  ۳۳۷هنر ژاپن ص  ۷۴

۸۸ 

 

  ۸۷سال  ۱شماره  Passage ۳۴۴تا  ۳۳۹هنر جهان در دوره پیش از تاریخ از ص  ۷۵
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