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 دور اول مطالعه :
 

زیر  تاریخ هنر جهان زبان روز

 ذره بین

هنر و تمدن  تاریخ هنر ایران

 اسالمی

و  ۴۴واژگان ص  ۱

۴۵ 

هنر غرب در دوران 

 پیش از تاریخ

 ۶تا پایان ص  ۱از ص 

هنر ایران از آغاز 

نر ایران کتاب تا ه

 نوسنگیدر دوره 

  ۶تا  ۱از ص 

- 

 هنر اژه ای  ۴۷و  ۴۶واژگان ص  ۲

 ۱۲تا  ۷از ص 

هنر ایران در دوره 

نوسنگی تا هنر ایران 

در دوره مس سنگی 

 ۱۰در صفحه 

- 

و  ۴۸واژگان ص  ۳

۴۹ 

تا  ۱۳هنر یونان از ص 

آغاز دوره کالسیک 

 ۱۷یونان در ص 

از هنر ایران در دوره 

قبور مس سنگی تا 

منطقه لرستان در 

  ۱۸صفحه 

- 

و  ۵۰واژگان ص  ۴

۵۱ 

از آغاز دوره کالسیک 

تا ص   ۱۷یونان در ص 

 هنر آتروسک و روم  ۲۳

قبور منطقه از 

تا فصل دوم  لرستان

 ۲۵ص 

- 

و  ۵۲واژگان ص  ۵

۵۳ 

مرور درس های خوانده 

شده و تست زنی اژه و 

 ۲۶۴یونان در صفحات 

 ۲۷۱تا 

عنی یفصل دوم از 

دوره هنر عیالم تا 

عیالم میانه در ص 

۳۱ 

- 

و  ۵۴واژگان ص  ۶

۵۵ 

هنر آتروسک و روم از 

  ۲۹تا  ۲۳ص 

تا  دوره عیالم میانهاز 

دوره ایالم جدید در 

 ۳۹ص 

 

 
 

- 
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 تهنر صدر مسیحی ۵۷و  ۵۶واژگان ص ۷

  ۳۰و  ۲۹ص 

 ۲۷۱و تست زنی از ص 

 روم و اتروسک ۲۷۴تا 

 دوره ایالم جدیداز 

تا دین ایالمی در ص 

۴۲ 

- 

و  ۵۸واژگان ص  ۸

۵۹ 

 هنر بیزانس 

 ۳۵تا  ۳۱از ص 

تا  دین ایالمیاز 

پایان فصل دوم در 

  ۴۸ص 

- 

 هنر قرون وسطی ۶۱و  ۶۰واژگان ص  ۹

 ۴۱تا  ۳۵از ص 

 -  ۴۸تا  ۱مرور صفحه 

مرور مطالب قبلی و  ۶۳و  ۶۲واژگان ص  ۱۰

تا  ۲۷۵تست زنی ص 

۲۸۴  

دوره ماد در از هنر 

تا   ۴۹صفحه 

معماری دوره ماد در 

 ۵۳صفحه 

- 

تا  ۴۱رنسانس از ص  ۶۵و  ۶۴واژگان ص  ۱۱

 ۴۴ص 

 آغاز رنسانس میانه

 معماری دوره ماداز 

تا گوردخمه های 

 ۵۸مادی در صفحه 

- 

و  ۶۶واژگان ص  ۱۲

تست های طبقه 

بندی شده ویژه 

 واژگان مقدماتی

رنسانس میانه تا آغاز 

 رنسانس پیشرفته 

 ۴۸تا  ۴۴ص 

گوردخمه های از 

 ۵۸مادی در صفحه 

  ۷۰تا صفحه 

- 

رنسانس پیشرفته از ص  ۸و ۷زبان ص  ۱۳

تا رنسانس در شمال  ۴۸

 ۵۵اروپا در ص 

فصل چهارم تا از 

شهرسازی و معماری 

هخامنشی در صفحه 

۷۷ 

- 

و  ۱۰و  ۹زبان ص  ۱۴

۱۱ 

 رنسانس در شمال اروپا 

  ۵۹تا  ۵۵ص 

شهرسازی و از 

معماری هخامنشی 

تا  ۷۷در صفحه 

 ۸۵شوش در صفحه 

- 

 منریسم  ۱۳و  ۱۲زبان ص  ۱۵

 ۶۲تا  ۵۹از ص 

شوش در صفحه از 

تا تخت جمشید  ۸۵

 ۸۹در صفحه 

 

 

 

- 
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مرور رنسانس و منریسم  ۱۵و  ۱۴زبان ص  ۱۶

 و تست زنی صفحات

 ۲۹۳تا  ۲۸۴

تخت جمشید در از 

ل تا ت ۸۹صفحه 

حکوان در صفحه 

۹۹ 

- 

 هنر باروک  ۱۷و  ۱۶زبان ص  ۱۷

تا رامبراند در  ۶۳از ص 

 ۶۶ص 

ل حکوان در تاز 

تا پایان  ۹۹صفحه 

هخامنشی در ص 

۱۲۲ 

- 

و  ۱۹و  ۱۸زبان ص  ۱۸

۲۰ 

تا  ۶۶از رامبراند در ص 

پایان دوره باروک در ص 

۷۲ 

 - مرور

مرور مطالب قبلی و  ۲۲و  ۲۱زبان ص  ۱۹

 ۲۹۴تست زنی صفحات 

  ۲۹۶تا 

از فصل پنجم در 

یعنی  ۱۲۳صفحه 

هنر اشکانی تا شهر 

 ۱۲۹نسا در ص 

 

 ۷۳هنر روکوکو در ص  ۲۴و ۲۳زبان ص  ۲۰

  ۷۶تا ص 

شهر نسا در ص از 

تا معبد  ۱۲۹

آناهیتای کنگاور در 

 ۱۳۶صفحه 

 

 ۷۷کالسیسیسم در ص  ۲۶و  ۲۵زبان ص  ۲۱

تا آغاز رومانتیسم در ص 

۸۱ 

آناهیتای کنگاور از 

تا  ۱۳۶در صفحه 

 ۱۴۰آشور در صفحه 

 

و  ۲۸و ۲۷زبان ص  ۲۲

۲۹ 

تا  ۸۱رومانتیسم از ص 

۸۸ 

آشور در صفحه از 

تا خط و زبان  ۱۴۰

 ۱۴۷پارت در ص 

 

و ۳۱و  ۳۰زبان ص  ۲۳

۳۲ 

مرور از روکوکو تا ص 

و تست زنی از ص  ۸۸

 ۳۰۵تا  ۲۹۷

خط و زبان پارت از 

تا ص  ۱۴۷در ص 

شیوه های  ۱۵۴

 تدفین اشکانی 

 

رئالیسم و ناتورالیسم از  ۳۴و ۳۳زبان ص  ۲۴

 ۹۵تا  ۸۹ص 

 

شیوه های  ۱۵۴ص از 
 ۱۷۲تا ص  تدفین اشکانی

 انیپایان اشک
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مرور کتاب از اول تا  ۳۶و ۳۵زبان ص  ۲۵

کنون و تست زنی از ص 

و همچنین  ۳۰۹تا  ۳۰۶

 تست زنی

 ۴۸۷تا  ۴۸۱از ص  

از آغاز فصل ساسانی 

ص تا  ۱۷۳در ص 

 بیشاپور ۱۷۹

 

مکاتب هنری دوره  ۳۸و ۳۷زبان ص  ۲۶

تا ص  ۹۵مدرن از ص 

۱۰۲ 

 پایان امپرسیونیسم

 بیشاپور ۱۷۹ص از 

تا دین در دوره 

 ۱۸۷ساسانی در ص 

 

از پست امپرسیونیسم تا  ۴۰و ۳۹زبان ص  ۲۷

 ۱۱۰تا  ۱۰۳آرنوو از ص 

دین در دوره از 

 ۱۸۷ساسانی در ص 

تا آبگینه سازی در 

 ۱۹۳ص 

 

و  ۱۱۱آرنوو در ص  ۴۲و  ۴۱زبان ص  ۲۸

و مرور  ۱۱۲

امپرسیونیسم و پست 

 امپرسیونیسم تا آرنوو 

آبگینه سازی در از 

تا پارچه  ۱۹۳ص 

 ۲۰۳بافی در ص 

 

لغات تافل درس  ۲۹

 اول

تا  ۱۱۳فوویسم ص 

۱۱۸ 

 ۳۱۰از ص  و تست زنی

 ۳۱۷تا 

پارچه بافی در ص از 

تا پایان فصل  ۲۰۳

 ۲۲۴ساسانی در ص 

 

لغات تافل درس  ۳۰

 اول

اکسپرسیونیسم در ص 

تا واسیلی  ۱۱۸

 ۱۲۲کاندینسکی در ص 

  مرور 

کاندینسکی در  واسیلی ۲لغات تافل درس ۳۱

تا پایان ص  ۱۲۲ص 

۱۲۶ 

 

 

از فصل هفتم 

اسطوره های ایرانی 

تا  ۲۲۵در ص 

خلقت انسان در 

اساطیر زرتشتی در 

  ۲۳۱ص 
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 ۱۲۷از کوبیسم در ص  ۲لغات تافل درس ۳۲

 ۱۳۰تا ژرژ براک در ص 

خلقت انسان در از 

اساطیر زرتشتی در 

پایان ص  تا ۲۳۱ص 

۲۳۴ 

 

 ۱۳۰از ژرژ براک در ص  ۳لغات تافل درس ۳۳

 ۱۳۴ص تا 

یعنی  ۲۳۵از ص 

تست های اساطیر تا 

۲۶۵  

 

تا  ۳۱۷مرور و تست ص  ۳لغات تافل درس ۳۴

۳۱۹ 

  مرور 

 تا  ۱۳۵پوریسم در ص  ۴لغات تافل درس ۳۵

پایان اورفیسم در ص 

۱۳۸ 

هنر و تمدن اسالمی  -

سبک های از 

 تا ۱ص معماری در 

  ۵ص 

تا  ۱۳۹فوتوریسم در ص  ۴لغات تافل درس ۳۶

پایان کوبوفوتوریسم در 

 ۱۴۱ص 

بناهای از فصل دوم  -

اولیه ایران در دوره 

تا  ۵در ص اسالمی 

پایان فصل سوم در 

 ۸صفحه 

 ۱۴۲پرتوگرایی در ص  ۵لغات تافل درس ۳۷

تاکانستراکتیویسم در 

 ۱۴۴ص 

فصل چهارم صفاریان  -

تا پایان ص  ۹ص 

۱۴ 

کانستراکتیویسم از ص  ۵لغات تافل درس ۳۸

تا آغاز دادائیسم در  ۱۴۴

  ۱۴۷ص 

از فصل پنجم یعنی  -

هنر سامانی تا فلسفه 

 ۲۲مشا در ص 

تست زنی از ص  مرور و ۶لغات تافل درس ۳۹

آغاز تست  ۳۲۵تا  ۳۲۰

 های دادائیسم

فلسفه مشا در ص  -

تا فصل هفتم در  ۲۲

 ۲۷ص 

هنر دادائیسم از ص  ۶لغات تافل درس ۴۰

تا پایان دادا در ص  ۱۴۷

۱۵۰ 

فصل هفتم در ص از  -

تا دانشمندان ۲۷

دربار آل زیار در ص 

۳۳ 
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هنر سورئالیسم از ص  ۷لغات تافل درس ۴۱

 ۱۵۶تا  ۱۵۱

دانشمندان دربار از  -

تا  ۳۳آل زیار در ص 

 ۳۵پایان ص 

مرور و تست زنی از ص  ۷لغات تافل درس ۴۲

 ۳۲۸تا  ۳۲۵

 مرور  -

ه دانی و ... از مکاتب زبال ۸لغات تافل درس ۴۳

تا گروه واحد  ۱۵۷ص 

 ۱۶۰یک در ص 

از فصل هشتم در ص  -

  ۴۴ص تا  ۳۶

از گروه واحد یک در ص  ۹لغات تافل درس ۴۴

تا آغاز هنر آبستره  ۱۶۰

 ۱۶۳در ص 

م در ص از فصل نه -

تا تاپایان فصل  ۴۴

 ۴۹نهم در ص 

و ۱۶۳تره ص هنر آبس ۹لغات تافل درس ۴۵

۱۶۴ 

فصل دهم سلجوقیان  -

تا مسجد  ۵۰از ص 

جامع اردستان در 

  ۵۸ص 

هنر آبستره  ۱۰لغات تافل درس ۴۶

اکسپرسیونیسم از ص 

تا آغاز انتزاع  ۱۶۵

 ۱۶۷پسانقاشانه در ص 

مسجد جامع از  -

 ۵۸اردستان در ص 

سه مرحله  ۶۵تا ص 

 کاشی کاری تحول 

۴۷ 

 

 

نتزاع پسانقاشانه در از ا ۱۰لغات تافل درس

 ۱۷۰تا ص ۱۶۷ص 

سه مرحله  ۶۵ص از  -

تا  کاشی کاریتحول 

شهاب الدین  ۷۲

 سهروردی 

از جریان ظرفشویی در  ۱۰لغات تافل درس ۴۸

تا آرت دکو در  ۱۷۱ص 

 ۱۷۳ص 

شهاب  ۷۲ از ص  -

تا  الدین سهروردی

مکتب نگارگری  ۷۸

 سلجوقی

مرور و تست زنی از ص  ۱۱لغات تافل درس ۴۹

 ۳۳۱تا  ۳۲۹

مکتب  ۷۸ از ص  -

تا  نگارگری سلجوقی

  ۸۵پایان ص 
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تا  ۱۷۳آرت دکو در ص  ۱۱لغات تافل درس ۵۰

 ۱۷۶فمنیسم در ص 

سالجقه  ۸۶از ص  -

 ۹۰ص پایان روم تا 

تا  ۱۷۶فمنیسم در ص  ۱۲لغات تافل درس ۵۱

 ۱۷۹پاپ آرت در ص 

 ۹۱از ص  -

زمشاهیان تا خوار

 ۹۷ص پایان 

تا ۱۷۹پاپ آرت در ص  ۱۲لغات تافل درس ۵۲

۱۸۵ 

مرور و پاسخ به تست  -

آزمون جامع از ص 

 ۱۰۲ تا  ۹۸

تا  ۱۸۵اپ آرت در ص  ۱۳لغات تافل درس  ۵۳

هنر پست مدرن در ص 

۱۹۱ 

ایلخانان  ۱۰۳از ص  

 ۱۰۹تا پایان ص 

مرور و تست زنی ص  ۱۳لغات تافل درس  ۵۴

هنر  ۳۳۳تا  ۳۳۱

 مفهومی

 ۱۱۵تا  ۱۱۰از ص  

 مسجد اشترجان 

مکاتب پست مدرن در  ۱۴لغات تافل درس  ۵۵

تا هنر رخداد  ۱۹۱ص 

 ۱۹۵در ص 

مسجد  ۱۱۵ صاز  

تا پایان ص  اشترجان

۱۲۱ 

تا  ۱۹۵هر رخداد در ص  ۱۴لغات تافل درس  ۵۶

 ۲۰۱هنر خاکی در ص 

تا  ۱۲۲از آغاز ص  

نسخ مصور دوره 

 ۱۲۶ایلخانی در ص 

 ۲۰۱هنر خاکی در ص  ۱۵لغات تافل درس  ۵۷

تا هنر گرافیتی در ص 

۲۰۷ 

نسخ مصور دوره از  

 ۱۲۶ایلخانی در ص 

  ۱۳۷تا پایان ص 

از هنر گرافیتی در ص  ۱۵لغات تافل درس  ۵۸

  ۲۱۰تا  ۲۰۷

 ۳۳۳و تست زنی از ص 

  ۳۳۵تا 

تا پایان  ۱۳۸از ص  

  ۱۴۳ص 

 ۲۱۱هنر بین النهرین از  ۱۶لغات تافل درس  ۵۹

  ۲۱۸تا 

از آل جالیر در ص  

تا پایان ص  ۱۴۴

۱۴۶  

 و مرور
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تا  ۲۱۹هنر مصر از  ۱۶لغات تافل درس  ۶۰

۲۲۷ 

هنر  ۱۴۷از ص  

مسجد تیموریان تا 

گوهرشاد در ص 

۱۵۳ 

تست زنی مصر و بین  ۱۷لغات تافل درس ۶۱

 ۳۳۵النهرین از ص 

۳۳۸ 

مسجد گوهرشاد از  

تا  ۱۵۳در ص 

مکاتب نگارگری در 

 ۱۶۰ص 

تا  ۲۲۹هنر هند از ص  ۱۷لغات تافل درس ۶۲

۲۳۶ 

مکاتب نگارگری در از  

تا پایان ص  ۱۶۰ص 

۱۶۵ 

تا  ۲۳۷هنر چین از ص  ۱۸لغات تافل درس ۶۳

۲۵۰ 

تا  ۱۶۶از آغاز ص  

 ۱۷۱پایان ص 

تا  ۲۵۱هنر ژاپن از ص  ۱۸لغات تافل درس ۶۴

۲۵۸ 

ا پایان ت ۱۷۲از ص  

  ۱۷۸ص 

تست زنی هند چین و  ۱۹لغات تافل درس ۶۵

 ۳۴۹تا  ۳۳۹ژاپن از ص 

یعنی  ۱۷۹از ص  

فصل بیستم 

تا پایان ص  ترکمانان

۱۸۳   

هنر پیشاکلمبی در ص  ۱۹لغات تافل درس ۶۶

  ۲۶۲تا  ۲۵۹

یعنی  ۱۸۴از ص  

تا فصل بیست و یکم 

پایان آزمونهای 

 خودسنجی در ص

۱۹۲  

 

 

 

 

 

 

 



نقد هنری و کتاب  زبان روز

  ادبی

هنر و تمدن  -

 اسالمی

 ۲۰لغات تافل درس  ۶۷

 ۱۲۰و  ۱۱۹در ص 

از آغاز کتاب تا پایان 

 افالطون

 ۱۷تا  ۱۱ص 

هنر  ۱۹۳از ص  

صفوی تا پایان ص 

۲۰۰ 

 ۲۰لغات تافل درس  ۶۸

 ۱۲۰و  ۱۱۹در ص 

 ارسطو

 ۲۳تا  ۱۷از 
 تا ۲۰۱از آغاز ص  

 ۲۰۹ص  پایان

لغات تافل درس  ۶۹

بیست و یک در ص 

 ۱۲۲و  ۱۲۱

دوران پساارسطویی تا 

 فلوطین

 ۲۷تا  ۲۳از 

تا  ۲۱۰از آغاز ص  

یعنی آغاز  ۲۱۷

دانشمندان دوره 

 صفوی

لغات تافل درس  ۷۰

بیست و یک در ص 

 ۱۲۲و  ۱۲۱

فلوطین و مرور مطالب 

 قبلی

 و مرور  ۲۹تا  ۲۷ص 

دانشمندان آغاز از  

در ص  دوره صفوی

مکتب  ۲۲۶تا  ۲۱۷

 نگارگری قزوین

لغات تافل درس  ۷۱

بیست و دو در ص 

 ۱۲۴و  ۱۲۳

 دوران سده های میانه

 ۳۳تا  ۲۹از ص 

مکتب نگارگری از  

تا  ۲۲۶در ص  قزوین

مکتب  ۲۳۰ص 

 اصفهان 

لغات تافل درس  ۷۲

بیست و دو در ص 

 ۱۲۴و  ۱۲۳

 دوران رنسانس 

 ۳۹تا  ۳۳از ص 

مکتب  ۲۳۰ص از  

تا پایان ص  اصفهان

۲۴۵  

 ۲۳لغات تافل درس  ۷۳

 ۱۲۶و  ۱۲۵در ص 

 ۱۲۷و 

 سده هفدهم میالدی

تا فیلسوفان  ۳۹از ص 

 ۴۴تجربه گرا در ص 

یعنی هنر  ۲۴۶از ص  

افشاریه تا پایان ص 

 یعنی پایان زند ۲۵۲

 ۲۳لغات تافل درس  ۷۴

 ۱۲۶و  ۱۲۵در ص 

 ۱۲۷و 

فیلسوفان تجربه گرا تا 

 قرن هجدهم

 ۵۰تا ص ۴۴از ص 

هنر  ۲۵۳از ص  

قاجار تا آغاز نقاشی 

  ۲۶۰قاجار در ص 

 ۲۴لغات تافل درس  ۷۵

  ۱۲۹و  ۱۲۸در ص 

قرن هجدهم و نوزدهم 

 تا کانت

 ۵۴تا  ۵۰از ص 

آغاز نقاشی قاجار از  

تا پایان  ۲۶۰در ص 

 ۲۶۹ص 

 



نقد هنری و کتاب  زبان روز

  ادبی

هنر و تمدن  -

 اسالمی

 ۲۴لغات تافل درس  ۷۶

 ۱۲۹و  ۱۲۸در ص 

 کانت 

 ۵۸تا  ۵۴از ص 

پهلوی تا  ۲۷۰از ص  

 نقاشی نوگرا ۲۷۴ص 

 ۲۵لغات تافل درس  ۷۷

 ۱۳۱و  ۱۳۰در ص 

 ۱۳۲و 

 از فیخته تا رمانتیسیسم

 ۶۲تا  ۵۸از 

نقاشی  ۲۷۴ص از  

تا پایان ص  نوگرا

۲۸۳ 

 ۲۵لغات تافل درس  ۷۸

 ۱۳۱و  ۱۳۰در ص 

 ۱۳۲و 

از رمانتیسیسم تا 

 شوپنهاور

  ۷۰تا  ۶۲از ص 

آزمون  ۲۸۴از ص  

  ۳۲۹نگارگری تا 

 ۲۶لغات تافل درس  ۷۹

  ۱۳۴و  ۱۳۳در ص 

 شوپنهاور و نیچه

 ۷۵تا  ۷۰از ص 

 ۳۳۰از ص  

خوشنویسی تا ص 

 آغاز خط محقق ۳۳۹

 ۲۶لغات تافل درس  ۸۰

 ۱۳۴و  ۱۳۳در ص 

 پدیدارشناسی

 ۷۷تا  ۷۵از ص 

آغاز خط  ۳۳۹ص از  

 ۳۴۵تا ص  محقق

 خط نستعلیق

 ۲۷لغات تافل درس  ۸۱

 ۱۳۶و  ۱۳۵در ص 

 ۱۳۷و 

 هایدگر

 ۸۰تا  ۷۷از ص 

خط  ۳۴۵ص از  

 ۳۵۸تا  نستعلیق

 ۲۷لغات تافل درس  ۸۲

 ۱۳۶و  ۱۳۵در ص 

 ۱۳۷و 

مدرنیسم و پست 

 مدرنیسم

 ۸۲تا  ۸۰ص 

نکات هنر  ۳۵۹از ص  

ایران اسالمی تا ص 

۳۶۶ 

 ۲۸لغات تافل درس  ۸۳

  ۱۳۹و  ۱۳۸در ص 

کلیاتی درباره نقد تا 

 نقد بر اساس نوع ادبی

 ۸۸تا  ۸۲از ص 

آزمون  ۳۶۶از ص  

آغاز  ۳۹۳اول تا 

 آزمون نهم

 ۲۸لغات تافل درس  ۸۴

 ۱۳۹و  ۱۳۸در ص 

از نقد بر اساس نوع 

 ادبی تا نقد فرمالیستی

 ۹۱تا  ۸۸از 

آغاز  ۳۹۳ صاز  

 ۴۱۵تا  آزمون نهم

آغاز تست هنرهای 

 اسالمی

 ۲۸لغات تافل درس  ۸۵

 ۱۳۹و  ۱۳۸در ص 

از نقد فرمالیستی تا نقد 

 تراژدی

 ۹۵تا  ۹۱از 

آغاز  ۴۱۵ صاز  

تست هنرهای 

 ۴۲۲تا  اسالمی



نقد هنری و کتاب  زبان روز

  ادبی

هنر و تمدن  -

 اسالمی

 ۲۹لغات تافل درس  ۸۶

 ۱۴۱و  ۱۴۰در ص 

از نقد تراژدی تا 

 مارکسیسم

 ۹۸تا  ۹۵از 

بخش دوم تا  ۴۲۳از  

ره هنر دو ۴۳۴ص 

 ابوبکر

 ۲۹لغات تافل درس  ۸۷

 ۱۴۱و  ۱۴۰در ص 

از مارکسیسم تا مکتب 

 فرانکفورت

 ۱۰۲تا  ۹۸از 

ره هنر دو ۴۳۴ص از  

مسجد  ۴۴۵تا  ابوبکر

 جامع دمشق

تافل درس  لغات ۸۸

و  ۱۴۲سی در ص 

۱۴۳  

از مکتب فرانکفورت تا 

مکتب روانشناختی در ص 

۱۰۸ 

مسجد  ۴۴۵ از ص 

 ۴۵۴ تا جامع دمشق

 کاخ طوبه

تافل درس  لغات ۸۹

و  ۱۴۲سی در ص 

۱۴۳ 

از مکتب روانشناسی تا 

 ۱۱۴اکسپرسیونیسم در ص 

 کاخ طوبه ۴۵۴ صاز  

 ۴۶۸پایان ص تا 

واژگان عمومی  ۹۰

 ۱۴۴پرتکرار در ص 

از اکسپرسیونیسم تا 

 ۱۱۶فرمالیسم در ص 
هنر  ۴۶۹از ص 

عباسیان تا مسجد 

  ۴۷۴جامع سامرا در 

واژگان عمومی  ۹۱

 ۱۴۵ پرتکرار در ص

مسجد جامع سامرا از   مرور 

کتب  ۴۸۳تا  ۴۷۴در 

و .. دانشمندان 

 عباسی

واژگان عمومی  ۹۲

 ۱۴۶ پرتکرار در ص

از فرمالیسم تا نقد نو 

 ۱۱۹در ص 

کتب و ..  ۴۸۳ صاز  

تا  دانشمندان عباسی

گروه اخوان  ۴۹۲

 الصفا

واژگان عمومی  ۹۳

 ۱۴۷ پرتکرار در ص

از نقد نو تا مکتب پراگ 

 ۱۲۱در ص 

گروه  ۴۹۲ از ص  

 ۵۰۲تا  اخوان الصفا

واژگان عمومی  ۹۴

 ۱۴۸ پرتکرار در ص

از مکتب پراگ تا 

 ۱۲۴ساختارگرایی در ص 

یعنی  ۵۰۳از ص  

پایان  تامصر و آفریقا 

  ۵۱۰ص 

واژگان عمومی  ۹۵

 ۱۴۹ پرتکرار در ص

از ساختارگرایی تا 

 ۱۳۲ساختارشکنی ص 

مملوکان  ۵۱۱از ص  

 ۵۱۷ص پایان تا 



نقد هنری و کتاب  زبان روز

  ادبی

هنر و تمدن  -

 اسالمی

واژگان عمومی  ۹۶

 ۱۵۰ پرتکرار در ص

از ساختارشکنی تا 

 ۱۳۵نشانه شناسی ص 

 ۵۲۶تا  ۵۱۸از ص  

واژگان عمومی  ۹۷

 ۱۵۱ پرتکرار در ص

از نشانه شناسی تا 

 ۱۳۸اگزیستانسیالیسم ص 

فصل  ۵۲۷از ص  

 پایان ص تاششم 

۵۳۹  

واژگان عمومی  ۹۸

 ۱۵۲ پرتکرار در ص

از اگزیستانسیالیسم تا 

 ۱۴۲هرمنوتیک ص 

تا ص  ۵۴۰از ص  

۵۴۹ 

واژگان عمومی  ۹۹

 ۱۵۳ پرتکرار در ص

از هرمنوتیک تا 

هرمنوتیک مدرن در ص 

۱۴۷ 

هنر هند  ۵۵۰از ص  

 ۵۵۶تا ص اسالمی 

 هنر دوره تیموریان

واژگان عمومی  ۱۰۰

 ۱۵۴ پرتکرار در ص

از هرمنوتیک مدرن تا 

 کتاب آخر

هنر دوره  ۵۵۶ص از  

 ۵۶۴تا  تیموریان

 آرامگاه تاج محل 

واژگان عمومی  ۱۰۱

 ۱۵۵ پرتکرار در ص

آرامگاه  ۵۶۴از ص  مرور کل کتاب

 ۵۷۲تا  تاج محل

واژگان عمومی  ۱۰۲

 ۱۵۶ پرتکرار در ص

نکات هنر  ۵۷۳از ص   

پایان جهان اسالم تا 

 ۵۸۵ص 

واژگان عمومی  ۱۰۳

 ۱۵۷ پرتکرار در ص

تا پایان  ۵۸۶از ص   

کتاب هنر و تمدن 

 اسالمی 
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