برنامه ریزی درسی برای کنکور دکتری هنر سال ۱۴۰۰
برنامه ریز :دکتر رضایی
قسمت هایی که باتوجه به کمبود زمان باید خوانده نشود :کتاب تاریخ هنر ایران از صفحه  ۲۳۹تا آخر کتاب خوانده
نشود.
دور اول مطالعه :
هنر و تمدن

روز

زبان

تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر ایران

۱

واژگان ص  ۴۴و ۴۵

از هنر پیش از تاریخ تا
آغاز هنر بین النهرین
ص  ۹تا ۱۴

هنر ایران از آغاز
کتاب تا هنر ایران
در دوره مس سنگی
از ص  ۷تا ۱۷

-

۲

واژگان ص  ۴۶و ۴۷

هنر بین النهرین
از ص  ۴تا ۲۱

هنر ایران در دوره
مس سنگی تا قبور

-

اسالمی

منطقه لرستان
از ص  ۱۷تا ۲۵
۳

واژگان ص  ۴۸و ۴۹

هنر مصری
از ص  ۲۱تا ۲۸

قبور منطقه لرستان
تا هنر ایران در دوره
ماد
ص  ۲۵تا ۴۱

-

۴

واژگان ص  ۵۰و ۵۱

هنر اژه ای
از ص  ۲۸تا ۳۱

از هنر ایران در دوره
ماد تا گوردخمه های
مادی
از ص  ۴۱تا ۵۲

-

۵

واژگان ص  ۵۲و ۵۳

مرور مطالب قبلی

از گوردخمه های
مادی تا هنر ایران در
دوره هخامنشی
از ص  ۵۲تا ۶۷

-

۶

واژگان ص  ۵۴و ۵۵

هنر یونان
از ص  ۳۱تا ۴۳

از هنر ایران در دوره
هخامنشی تا شهرسازی
و معماری هخامنشی
از ص  ۶۷تا ۷۳

-

روز

زبان

تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر ایران

هنر و تمدن اسالمی

۷

واژگان ص ۵۶و ۵۷

هنر هند و پاکستان
از ص  ۴۳تا ۵۰

از شهرسازی و
معماری هخامنشی

-

۸

واژگان ص  ۵۸و ۵۹

هنر سری النکا ،چین
از ص  ۵۰تا ۶۲

تا نقش رستم
از ص  ۷۳تا ۸۴
از نقش رستم تا
بیستون

-

از ص  ۸۴تا ۹۶
۹

واژگان ص  ۶۰و ۶۱

هنر کره  ،ژاپن،
از ص  ۶۲تا ۶۸

از بیستون تا آغاز
هنر و تمدن اشکانی
از ص  ۹۶تا ۱۱۹

-

۱۰

واژگان ص  ۶۲و ۶۳

هنر آتروسک و روم
از ص  ۶۸تا ۷۵

از هنر و تمدن
اشکانی تا دیوار
گرگان
از ص  ۱۱۹تا ۱۳۱

-

۱۱

واژگان ص  ۶۴و ۶۵

هنر صدر مسیحیت و
بیزانس
از ص  ۷۵تا ۸۲

از دیوار گرگان تا
خط و زبان پارت
از ص  ۱۳۱تا ۱۴۵

-

۱۲

واژگان ص  ۶۶و
تست های طبقه

قرون وسطی (رومانسک
و گوتیک)

از خط و زبان پارت
تا هنر و تمدن

-

بندی شده ویژه
واژگان مقدماتی

از ص  ۸۲تا ۹۲

ساسانی
از ص  ۱۴۵تا ۱۷۴

۱۳

زبان ص ۷و ۸

رنسانس
از ص  ۹۲تا ۱۰۶

از هنر و تمدن
ساسانی تا جندی

۱۴

زبان ص  ۹و  ۱۰و
۱۱

رنسانس شمال اروپا(هنر
قرن  ۱۵در شمال اروپا)
از ص  ۱۰۶تا ۱۱۹

از جندی شاپور تا
دین در دوره
ساسانی
از ص  ۱۸۳تا ۱۸۹

۱۵

زبان ص  ۱۲و ۱۳

منریسم
از ص  ۱۱۹تا ۱۲۴

از دین در دوره ساسانی تا
کتیبه های دوره ساسانی
از ص  ۱۸۹تا ۱۹۴

-

شاپور
از ص  ۱۷۴تا ۱۸۳
-

-

روز

زبان

تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر ایران

هنر و تمدن اسالمی

۱۶

زبان ص  ۱۴و ۱۵

باروک
از ص  ۱۲۴تا ۱۴۵

از کتیبه های دوره
ساسانی تا پارچه

-

۱۷

زبان ص  ۱۶و ۱۷

روکوکو
از ص  ۱۴۵تا ۱۵۰

بافی و فرشبافی
از ص  ۱۹۴تا ۲۰۵
از پارچه بافی و
فرشبافی ساسانی تا

-

اسطوره های ایرانی
از ص  ۲۰۵تا ۲۲۸
۱۸

زبان ص  ۱۸و  ۱۹و
۲۰

نئوکالسیسیسم و
رومانتیسیسم
از ص  ۱۵۰تا ۱۶۱

اسطوره های ایرانی
از ص  ۲۲۸تا ۲۳۹

-

۱۹

زبان ص  ۲۱و ۲۲

احیای گوتیک ،باربیزون
و ناتورالیسم و رئالیسم
از ص  ۱۶۱تا ۱۶۵

-

کتاب هنر و تمدن
اسالمی از آغاز تا هنر
و تمدن دوره
طاهریان
تا ص ۱۱

۲۰

زبان ص ۲۳و ۲۴

امپرسیونیسم و پست
امپرسیونیسم و نقاشان
تجزیه گرا و اسلوب

-

هنر و تمدن دوره
طاهریان و هنر و
تمدن دوره صفاریان

۲۱

زبان ص  ۲۵و ۲۶

پرداز رنگ
از ص  ۱۶۵تا ۱۷۷
سمبولیسم و مکتب
ندیده و مکتب یکشنبه و

از ص  ۱۱تا ۱۶
-

نبی ها
از ص  ۱۷۷تا ۱۸۳

هنر و تمدن دوره
سامانیان
از ص  ۱۶تا ۲۳

۲۲

زبان ص ۲۷و  ۲۸و
۲۹

آرنوو و آرت دکو و
عکاسی
از ص  ۱۸۳تا ۱۸۹

-

هنر و تمدن علویان
طبرستان و آل زیار
از ص  ۲۳تا ۳۰

۲۳

زبان ص  ۳۰و ۳۱و
۳۲

فوویسم
از ص  ۱۸۹تا ۱۹۳

-

هنر و تمدن ال بویه
از ص  ۳۰تا ۳۵

۲۴

زبان ص ۳۳و ۳۴

اکسپرسیونیسم
از ص  ۱۹۳تا ۲۰۱

-

هنر و تمدن دوره غزنوی
از ص  ۳۵تا ۴۰

روز

زبان

تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر ایران

هنر و تمدن اسالمی

۲۵

زبان ص ۳۵و ۳۶

کوبیسم
از ص  ۲۰۱تا ۲۰۸

-

هنر و تمدن دوره
سلجوقی تا ادیبان و

۲۶

زبان ص ۳۷و ۳۸

پوریسم و حاضر آماده و

-

دانشمندان دوره
سلجوقی
از ص  ۴۰تا ۴۹
ارفیسم و فوتوریسم و
کوبوفوتوریسم
از ص  ۲۰۸تا ۲۱۶

از ادیبان و
دانشمندان دوره
سلجوقی تا هنر و
تمدن فرقه اسماعیلیه
از ص  ۴۹تا ۶۴

۲۷

زبان ص ۳۹و ۴۰

سوپره ماتیسم،
ورتیسیسم ،دادائیسم
از ص  ۲۱۶تا ۲۲۲

-

هنر و تمدن
اسماعیلیه و
خوارزمشاهیان و
غوریان
از ص  ۶۴تا ۶۹

۲۸

زبان ص  ۴۱و ۴۲

سوررئالیسم
از ص  ۲۲۲تا ۲۲۸

-

هنر و تمدن ایلخانان
مغول تا دانشمندان و
نویسندگان ایلخانی
از ص  ۶۹تا ۸۱

-

از دانشمندان و
نویسندگان ایلخانی تا
هنر و تمدن ال اینجو
از  ۸۱تا ۸۸

۲۹

لغات تافل درس اول رئالیسم جدید ،نقاشی
صحنه نمایش ،زباله دان،
دقت گرایی ،آبستره  ،د
استیل
از ص  ۲۲۸تا ۲۳۵

۳۰

لغات تافل درس اول آبستره اکسپرسیونیسم ،
نقاشی کنشی ،تاشیسم،
نقاشی رفتارنما ،مکتب

-

نیویورک،
از ص  ۲۳۵تا ۲۴۰
۳۱

لغات تافل درس۲

کنستراکتیویسم ،نقاشی
میدان رنگ ،اپ آرت،
از ص  ۲۴۰تا ۲۴۸

از هنر و تمدن اینجو،
آل مظفر ،سربداران
خراسان و آل جالیر
از  ۸۹تا ۹۶

-

هنر و تمدن تیموریان تا
مکاتب نگارگری دوره
تیموریان
از ص  ۹۶تا ۱۰۴

روز

زبان

تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر ایران

هنر و تمدن اسالمی

۳۲

لغات تافل درس۲

فتورئالیزم ،پاپ آرت،
 ۲۴۸تا ۲۵۴

-

از مکاتب نگارگری
دوره تیموریان تا هنر

۳۳

لغات تافل درس۳

مینیمالیسم  ،نقاشی
کناره بارز ،انتزاع

-

و تمدن ترکمانان
از ص  ۱۰۴تا ۱۱۴

پسانقاشانه ،نقاشی
آفریقایی آمریکایی
از ص  ۲۵۴تا ۲۵۹

هنر و تمدن ترکمانان
و شیبانان
از ص  ۱۱۴تا ۱۱۹

۳۴

لغات تافل درس۳

رئالیسم عکاسانه ،
فمنیسم،
نواکسپرسیونیسم
از ص  ۲۵۹تا ۲۶۱

-

هنر و تمدن صفوی
تا سر نکات ص ۱۳۳
از ص  ۱۱۹تا ۱۳۳

۳۵

لغات تافل درس۴

پست مدرنیسم  ،هنر
مفهومی ،معماری پست
مدرنیسم ،ساختارشکنی
گرایی ،پیکره تراشی
پست مدرن ،سازه های
محیطی،
از ص  ۲۶۱تا ۲۶۷

-

از سر نکات ص ۱۳۳
تا مکاتب نگارگری
دوره صفوی

۳۶

لغات تافل درس۴

نقاشی پست مدرن ،
عکاسی پست مدرن،
هنر خاکی ،اینستالیشن،

-

۳۷

لغات تافل درس۵

۳۸

لغات تافل درس۵

از  ۱۳۳تا ۱۴۰

متافیزیک،
از ص  ۲۶۷تا ۲۷۱
پیکره تراشی قرن
بیستم ،سوررئالیسم،

از  ۱۴۰تا ۱۵۴
-

از ص  ۲۷۱تا ۲۷۷
هنر مینیمالیسم و
پسامینیمالیسم ،جفت و
جورکاری ها ،هنر اجرا ،هنر
کنشی و بدنی ،پیشآمد
از ص  ۲۷۷تا ۲۸۲

مکاتب نگارگری دوره
صفوی و هنر تذهیب
صفوی

هنر و تمدن افشاریه
و زندیه
از ص  ۱۵۴تا ۱۵۹

-

هنر و تمدن قاجاریه
تا نقاشی دوره قاجار
از  ۱۵۹تا ۱۶۴

روز

زبان

تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر ایران

هنر و تمدن اسالمی

۳۹

لغات تافل درس۶

معماری قرن بیستم
از ص  ۲۸۲تا ۲۸۹

-

نقاشی دوره قاجار تا
نقاشی دوران معاصر

۴۰

لغات تافل درس۶

نئواکسپرسیونیسم ،
نئومدرنیسم،
از ص  ۲۸۹تا ۲۹۴

-

۴۱

لغات تافل درس۷

عکاسی قرن بیستم و
هنرمدرن مکزیک
از ص  ۲۹۴تا ۳۰۱

-

هنر خوشنویسی
اسالمی تا آغاز خط
نستعلیق
از  ۱۸۲تا ۱۹۲

۴۲

لغات تافل درس۷

نکات و اصطالحات
از ص  ۳۰۱تا ۳۱۳

-

از خط نستعلیق تا
خالصه نکات اسالمی
از  ۱۹۲تا ۲۰۰

۴۳

لغات تافل درس۸

-

-

خالصه و نکات دوره
ایران اسالمی
از  ۲۰۰تا ۲۰۶

۴۴

لغات تافل درس۹

-

-

هنر جهان اسالم از
آغاز تا شکل گیری

۴۵

لغات تافل درس۹

-

-

۴۶

لغات تافل درس۱۰

-

-

هنر و تمدن اسالمی
در دوران عباسی تا
آغاز مکتب نگارگری
بغداد
از ص  ۲۳۸تا ۲۴۵

۴۷

لغات تافل درس۱۰

-

-

از مکتب نگارگری
بغداد تا ص۲۶۰

از  ۱۶۴تا ۱۷۰
از نقاشی دوران
معاصر تا هنر
خوشنویسی اسالمی
از  ۱۷۰تا ۱۸۲

خالفت اموی
از ص  ۲۰۷تا ۲۲۱
هنر و تمدن در
دوران خالفت اموی
از ص  ۲۲۱تا ۲۳۸

روز

زبان

تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر ایران

هنر و تمدن اسالمی

۴۸

لغات تافل درس۱۰

-

-

هنر و تمدن فاطمی
و شمال آفریقا تا

۴۹

لغات تافل درس۱۱

-

-

هنر و تمدن عثمانی
از  ۲۶۷تا ۲۷۳

۵۰

لغات تافل درس۱۱

-

-

از هنر و تمدن هند
در دوره اسالمی
از  ۲۷۳تا ۲۸۲

۵۱

لغات تافل درس۱۲

-

-

از دیدگاه بورکهارت و
نصر درباره هنر
اسالمی
از ص  ۲۸۲تا ۲۹۰

۵۲

لغات تافل درس۱۲

-

-

نکات هنر و تمدن
اسالم
از ص  ۲۹۰تا ۳۱۶

عثمانی
از ص  ۲۶۰تا ۲۶۷

برنامه مطالعاتی دور دوم نیز بزودی در کانال قرار داده خواهد شد.

