
 ۱۴۰۰کنکور  کارگردانی و بازیگریبرنامه مطالعاتی پیشنهادی رشته 

 دکتر رضایی

دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

 هنر اژه ای  ۱

 ۷تا  ۵از ص 

واژگان ص 

 ۴۵و  ۴۴

فصل اول و  -

 دوم

 ۱۸تا  ۳از ص 

- 

 هنر یونان ۲

 ۱۱تا  ۷ از ص

واژگان ص 

 ۴۷و  ۴۶

فصل سوم از  -

 ۲۶تا  ۱۹ص 

- 

هنر آتروسک و  ۳

 روم 

 ۱۴تا  ۱۱از ص 

واژگان ص 

 ۴۹و  ۴۸

دوک ساکس  -

 ماینینگن

تا  ۲۷از ص 

۳۰ 

- 

هنر صدر  ۴

مسیحیت و 

 بیزانس

 ۱۶تا  ۱۴از ص 

واژگان ص 

 ۵۱و  ۵۰

هنری ایروینگ  -

 و اندره انتوان

 ۳۸تا  ۳۱از 

- 

 هنر قرون وسطی  ۵

 ۱۹تا ۱۶از ص 

واژگان 

 ۵۳و  ۵۲ص

واقعگرایی  -

 آلمان 

تا  ۴۰از ص 

۴۶ 

- 

 هنر رنسانس  ۶

 ۲۵تا  ۱۹از ص 

واژگان ص 

 ۵۵و  ۵۴

 واقعگرایی انگلستان  -

 ۵۰تا  ۴۷از ص 
- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

رنسانس در  ۷

 شمال اروپا 

 ۲۷تا  ۲۵از ص 

واژگان ص 

 ۵۷و  ۵۶

ناتورالیسم  -

 روسی 

تا  ۵۱از ص 

۶۳ 

- 

 هنر منریسم  ۸

 ۲۹تا  ۲۷از ص 

واژگان 

 ۵۹و  ۵۸ص

 استانیسالوسکی -

تا  ۶۳از ص 

۷۰ 

- 

 هنر باروک  ۹

 ۳۲تا  ۲۹از ص 

واژگان ص 

 ۶۱و  ۶۰

باززایی  -

 آرمانگرایی

تا  ۷۱از ص 

۷۷ 

- 

 روکوکو هنر ۱۰

 ۳۴تا  ۳۲از ص 

واژگان ص 

 ۶۳و  ۶۲

 آدولف آپیا  -

تا  ۷۹از ص 

۸۲ 

- 

هنر کالسیسم و  ۱۱

نئوکالسیسیسم و 

 ناصریون

 ۳۶تا  ۳۴از ص 

واژگان ص 

 ۶۵و  ۶۴

 گوردون کریگ -

تا  ۸۳از ص 

۸۶ 

- 

رومانتی سیسم و  ۱۲

باربیزون و 

احیاگران هنر 

 پیشارافائلی

 ۴۰تا  ۳۶از ص 

و  ۶۶واژگان ص

های طبقه  تست

بندی شده ویژه 

 واژگان مقدماتی

آرمانگرایی در  -

 آلمان 

تا  ۸۷از ص 

۹۴ 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

رئالیسم و  ۱۳

 ناتورالیسم 

  ۴۱و  ۴۰ص 

 ۸و  ۷ص 

 زبان

ناواقعگرایی  -

 در انگلستان

 تا ۹۵از ص 

۱۰۳ 

- 

امپرسیونیسم و  ۱۴

پست 

 امپرسیونیسم

 ۴۵تا  ۴۱ص 

و  ۱۰و  ۹ص 

 زبان ۱۱

آرمانگرایی  -

 روسی

تا  ۱۰۳از ص 

۱۱۳ 

- 

سمبولیسم و نبی  ۱۵

ها و مکتب ندیده 

و یکشنبه و 

جنبش هنرها و 

 پیشه ها

 ۴۸تا  ۴۵از ص 

 ۱۳و  ۱۲ص 

 زبان

از نیکالی  -

اورینف تا 

 تایروف

 

تا  ۱۱۳از ص 

 ۱۱۹ص 

- 

 آرنوو ۱۶

 ۵۰تا  ۴۹از ص 

 ۱۵و  ۱۴ص 

 زبان

از تایروف تا  -

تئاتر مدرن 

 فرانسه

تا  ۱۱۹از ص 

۱۲۶ 

- 

 فوویسم  ۱۷

 ۵۳تا  ۵۰از ص 

 ۱۷و  ۱۶ص 

 زبان

تئاتر مدرن  -

 فرانسه

تا  ۱۲۷از ص 

۱۳۳ 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

 اکسپرسیونیسم  ۱۸

 ۵۹تا  ۵۳از ص 

آلمان بین دو  - زبان ۱۸ص 

 جنگ 

تا  ۱۳۳از ص 

۱۳۹ 

- 

 کوبیسم  ۱۹

 ۶۴تا  ۵۹از ص 

 ۲۰و ۱۹ص 

 زبان

برتولت برشت  -

و مدرسه 

 باهاوس

تا  ۱۳۹از ص 

۱۴۷ 

- 

پوریسم و  ۲۰

حاضرآماده و 

 اورفیسم 

 ۶۶تا  ۶۴از ص 

 ۲۲و  ۲۱ص 

 زبان

روزگار طالیی  -

 فرانسه

تا  ۱۴۷از ص 

 شارل دولن

 ۱۵۳ص

- 

فوتوریسم و  ۲۱

 کوبوفوتوریسم

 ۶۹تا  ۶۷از ص 

و  ۲۳ص 

 زبان ۲۴

از شارل دولن  -

 تا آنتونن آرتو

 ۱۵۷تا  ۱۵۳از 

- 

پرتوگرایی و  ۲۲

سوپره ماتیسم و 

کنستروکتیویسم 

 و ورتیسیسم

 ۷۲تا  ۶۹از ص 

و  ۲۵ص 

 زبان  ۲۶

ازآرتو تا ادامه  -

ارمان گرایی 

 روسی

 ۱۵۷از 

 ۱۶۵تا ص 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

 دادائیسم  ۲۳

 ۷۶تا  ۷۳از ص 

و  ۲۷ص 

 ۲۹و  ۲۸

 زبان

ادامه  -

ارمانگرایی 

 روسی 

تا  ۱۶۵از ص 

۱۷۲ 

- 

 سوررئالیسم  ۲۴

 ۸۰تا  ۷۶از ص 

 ۳۱و  ۳۰ص 

 زبان ۳۲و 

فرانسه پس از  -

 جنگ 

تا  ۱۷۳از ص 

۱۷۹ 

- 

زباله دانی و  ۲۵

نقاشی 

متافیزیکی و 

 دقت گرایی

 ۸۲تا  ۸۰از ص 

و ۳۳ص 

 زبان ۳۴

از ژان لویی  -

 بارو تا لکوک

تا  ۱۷۹از ص 

۱۸۵ 

- 

از هنر آبستره  تا  ۲۶

 هنر حرکتی

 ۸۹تا  ۸۲از ص 

و  ۳۵ص 

 زبان۳۶

از لکوک تا  -

آمریکا پس از 

 جنگ

تا  ۱۸۵از ص 

۱۹۱ 

- 

 هنر حرکتی  ۲۷

 ۹۱تا  ۸۹از 

و ۳۷ص 

 زبان ۳۸

 آمریکا پس از جنگ  -

تا  ۱۹۱از ص 

 ۱۹۹استالآدلر ص

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

از آرت دکو تا  ۲۸

 نوورئالیسم

 ۹۴تا  ۹۱از 

 ۴۰و ۳۹ص 

 زبان

ادلر تا  از استال -

 ویوال اسپولین

 ۲۰۳تا  ۱۹۹از 

- 

نوورئالیسم و پاپ  ۲۹

 آرت 

 ۱۰۰تا  ۹۴از ص 

 ۴۲و ۴۱ص 

 زبان 

از اسپولین تا  -

انگلستان پس 

 ازجنگ

 ۲۰۹تا  ۲۰۳از 

- 

اپ آرت و  ۳۰

مینیمال آرت و 

 چیدمان 

 ۱۰۴تا  ۱۰۰از ص 

واژگان ص 

۱۶۳ 

انگلستان پس  -

 از جنگ

 ۲۱۵تا  ۲۰۹از 

- 

هنر ناچیز و  ۳۱

مکاتب هنری 

 پست مدرن 

تا  ۱۰۴از ص 

۱۰۶ 

واژگان ص 

۱۶۴ 

روزگار طالیی  -

 لهستان

تا  ۲۱۵از 

گروتوفسکی 

 ۲۲۳ص

- 

هنر مفهومی و هنر بدنی  ۳۲

 و هنر رخداد و هنر اجرا 

 ۱۱۱تا  ۱۰۶از ص 

واژگان ص 

۱۶۵ 

از گروتوفسکی  -

 ۲۲۹تا ص 

- 

 هنر خاکی  ۳۳

 ۱۱۴تا  ۱۱۱

واژگان ص 

۱۶۶ 

 روسیه پس از استالین -

تا واسیلی  ۲۲۹از ص 

 ۲۳۵یف در ص 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

نئواکسپرسیونیسم  ۳۴

و سوپررئالیسم و 

تکنو آرت و 

 هنرگرافیتی

تا  ۱۱۴از ص 

۱۱۸ 

واژگان ص 

۱۶۷ 

از واسیلی یف  -

ایتالیای پس تا 

 از جنگ

 ۲۴۱تا  ۲۳۵از 

- 

واژگان ص  - ۳۵

۱۶۸ 

 خاستگاه تئاتر

 ۱۵تا  ۹از ص 

ایتالیای پس از 

 جنگ

تا  ۲۴۱از ص 

یوجینو باربا 

 ۲۴۹ص

- 

واژگان ص  - ۳۶

۱۶۹ 

 تئاتر یونان

تا  ۱۵از ص 

آریستوفان 

 ۲۴ص 

از باربا تا نسل 

 نوی انگلستان 

 ۲۵۳تا  ۲۴۹از 

- 

واژگان ص  - ۳۷

۱۷۰ 

 از

آریستوفان تا 

 تئاتر روم

 ۴۰تا  ۲۴از 

 نسل نوی انگلستان 

تا جنبش  ۲۵۳از 

های تئاتری آمریکا 

 ۲۶۳ص

- 

واژگان ص  - ۳۸

۱۷۱ 

 تئاتر روم

 تا سنکا

 

 ۴۶تا  ۴۱از ص 

جنبش های تئاتری 

 آمریکا

تا الن  ۲۶۳از ص 

 استوارت

 ۲۷۱ص 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

 کتاب نظریات

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

واژگان ص  - ۳۹

۱۷۲ 

از سنکا تا 

 تئاتر بیزانس

 ۵۸تا  ۴۶از 

از استوارت تا 

 الن کاپرو

 ۲۷۹تا  ۲۷۱از 

- 

واژگان ص  - ۴۰

۱۷۳ 

 تئاتر بیزانس 

 ۶۲تا  ۵۹از 

از کاپرو تا 

 شکنر

 ۲۸۷تا  ۲۷۹از 

- 

واژگان ص  - ۴۱

۱۷۴ 

نمایش در 

 هند و چین

 ۶۸ تا ۶۲از 

از شکنر تا لی 

 بروئر

 ۲۹۳تا  ۲۸۷از 

- 

واژگان ص  - ۴۲

۱۷۵ 

تئاتر اروپای 

 غربی 

  ۷۳تا  ۶۸از 

از بروئر تا 

 رابرت ویلسون

 ۳۰۱تا  ۲۹۳از 

- 

واژگان ص  - ۴۳

۱۷۶ 

تئاتر انتهای 

 قرون وسطی

 ۷۸تا  ۷۳از 

از ویلسون تا 

۳۱۰ 

- 

واژگان ص  - ۴۴

۱۷۷ 

رنسانس 

 ایتالیایی

 ۸۷تا  ۷۹از 

آلمان نیمه 

 دوم قرن بیستم 

 ۳۱۸تا  ۳۱۱از 

- 

واژگان ص  - ۴۵

۱۷۸ 

تئاتر انگلیس 

در قرون 

 وسطی

 ۹۵تا  ۸۸از 

آمریکای 

 جنوبی 

 ۳۲۷تا  ۳۱۹از 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

واژگان ص  - ۴۶

۱۷۹ 

تا تئاتر اسپانیا 

۱۷۰۰ 

تا  ۹۶از ص 

۱۰۲ 

فرانسه و نسل 

 مه 

تا  ۳۲۷از 

منوشکین ص 

۳۳۳ 

- 

زبان ص  - ۴۷

  ۱۸۱و  ۱۸۰

تئاتر فرانسه 

 ۱۷۰۰تا 

تا  ۱۰۲از ص 

۱۰۹ 

از منوشکین تا 

 ساواری

تا  ۳۳۳از 

۳۴۱ 

- 

زبان ص  - ۴۸

 ۱۸۳و  ۱۸۲

 تئاتر شرق 

تا  ۱۱۰از ص 

۱۱۵ 

از ساواری تا 

نوگرایی در 

 شرق

تا  ۳۴۱از 

۳۴۷ 

- 

زبان ص  - ۴۹

 ۱۸۵و  ۱۸۴

 تئاتر ژاپن

تا  ۱۱۵از ص 

۱۲۱ 

نوگرایی در 

 شرق

تا  ۳۴۷از 

۳۵۷ 

- 

زبان ص  - ۵۰

  ۱۸۷و  ۱۸۶

تئاتر کره و 

کشورهای 

 شرقی و هند

تا  ۱۲۱از 

۱۲۶ 

 استرالیا

تا  ۳۵۷از ص 

۳۶۵ 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

 کتاب دروس

تخصصی 

 بازیگری

زبان ص  - ۵۱

 ۱۸۹و  ۱۸۸

تئاتر 

انگلستان تا 

۱۸۰۰ 

 

تا  ۱۲۶از ص 

۱۳۲ 

به سوی هزاره 

 سوم 

تا  ۳۶۵از ص 

آن بوگارت ص 

۳۷۳ 

- 

زبان ص  - ۵۲

 ۱۹۱و  ۱۹۰

تئاتر ابتدایی 

 امریکایی

تا  ۱۳۲از ص 

۱۳۴ 

از آن بوگارت 

تا نکروسیوس 

 ۳۷۹ص 

- 

زبان ص  - ۵۳

 ۱۹۳و  ۱۹۲

تئاتر ایتالیا 

فرانسه و 

اسپانیا در 

 قرن هجدهم 

تا  ۱۳۴از 

۱۴۳ 

از نکروسیوس 

تا مک برنی ص 

۳۸۵ 

- 

زبان ص  - ۵۴

  ۱۹۵و  ۱۹۴

درام اسپانیا 

تا مکتب 

توفان و 

 طغیان

 ۱۴۳از ص 

 ۱۴۹تا

از مک برنی تا 

 ۳۹۵وارنر ص 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 تئاترمعاصر 

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

زبان ص  - ۵۵

  ۱۹۷و  ۱۹۶

از مکتب 

توفان و 

طغیان تا 

تئاتر و درام 

کشورهای 

دیگر اروپای 

شمالی در 

 ۱۵۳ص 

از وارنر ص 

تا در  ۳۹۵

قلمروی رقص 

 ۴۰۳ص 

- 

زبان ص  - ۵۶

۱۹۸  

از درام 

کشورهای 

دیگر اروپای 

شمالی در 

تا  ۱۵۳ص 

تئاتر فرانسه 

 ۱۶۳در ص 

در قلمروی 

 رقص 

تا  ۴۰۳از ص 

مارتا گراهام 

 ۴۱۱ص

- 

تئاتر فرانسه  مرور زبان  ۵۷

تا  ۱۶۳از ص 

۱۶۸ 

از مارتا گراهام 

 تا کانینگهام

 ۴۲۱تا  ۴۱۱از 

- 

و اسپانیا و ایتالیا  مرور زبان  ۵۸

در نیمه اول روسیه 

  ۱۹قرن 

 ۱۷۳تا  ۱۶۹از ص 

از کانینگهام تا 

 موریس بژار

تا  ۴۲۱از ص 

۴۲۹ 

- 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

 تئاتر انگلیس  مرور زبان  ۵۹

تا  ۱۷۳از 

۱۷۷ 

 - ۴۳۷از بژار تا 

 تئاتر امریکا مرور زبان  ۶۰

تا  ۱۷۷از ص 

۱۸۱ 

 ایران

تا علی  ۴۳۷از 

دریابیگی ص 

۴۴۹ 

- 

 فرانسهدرام  مرور زبان  ۶۱

تا  ۱۸۱از ص 

۱۸۴ 

از دریابیگی تا 

سرکیسیان ص 

۴۵۷ 

- 

 درام انگلیس مرور زبان  ۶۲

تا  ۱۸۴از ص 

۱۹۳ 

از سرکیسیان تا 

کارگاه نمایش 

 ۴۶۷ص 

- 

از طالیه داران  مرور زبان  ۶۳

 تئاتر نوین 

تا واقع گرایی در 

 آلمان 

 ۱۹۸تا  ۱۹۳از 

این بخش از کتاب 

به بعد بسیار مهم 

 است

کارگاه از 

نمایش تا آخر 

 ۴۸۴کتاب ص 

- 

از واقع گرایی در  مرور زبان  ۶۴

آلمان تا انگلستان 

۱۹۱۴ 

  ۲۰۳تا ۱۹۸از ص 

 ۳۱تا  ۱۱از ص  -

از تعریف 

بازیگر تا پایان 

 استانیسالوسکی



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

از انگلستان  مرور زبان  ۶۵

تا تئاتر ۱۹۱۴

ارمانگرای 

آلمان در ص 

۲۱۱ 

 میر هولد -

 ۴۱تا  ۳۱از ص 

از تئاتر  مرور زبان  ۶۶

ارمانگرای 

آلمان در ص 

تا تئاتر  ۲۱۱

ایتالیا در ص 

۲۱۸ 

 چخوف -

 ۵۵تا  ۴۱از ص 

از تئاتر ایتالیا  مرور زبان  ۶۷

 ۲۱۸در ص 

تا تئاتر اروپا 

بین دو جنگ 

ص  جهانی در

۲۲۲ 

 برشت -

تا  ۵۵از ص 

۶۵ 

از تئاتر اروپا  مرور زبان  ۶۸

بین دو جنگ 

جهانی در ص 

تا تئاتر  ۲۲۲

و درام ایتالیا 

 ۲۳۰در ص 

 کوپو -

 ۷۱تا  ۶۵از ص 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

از درام  مرور زبان  ۶۹

ایتالیا در ص 

تا درام  ۲۳۰

آمریکا در 

 ۲۳۸ص 

لکوک از ص  -

  ۷۹تا  ۷۱

از درام  مرور زبان  ۷۰

آمریکا در 

تا  ۲۳۸ص 

تئاتر المان 

 ۲۴۹در ص 

 لی استراسبرگ -

 ۸۹تا  ۷۹از ص 

از تئاتر المان  مرور زبان  ۷۱

 ۲۴۹در ص 

تا درام 

امریکا در ص 

۲۵۲ 

 استال ادلر -

 ۹۷تا  ۸۹از ص 

از درام  زبانمرور   ۷۲

امریکا در ص 

تا تئاتر  ۲۵۲

و درام ایتالیا 

 ۲۵۹در ص 

 سنفورد مایزنر -

تا  ۹۷از ص 

۱۰۳ 

از تئاتر و درام  مرور زبان  ۷۳

 ۲۵۹ایتالیا در ص 

تا تئاتر روسی 

  ۲۶۶در ص  ۱۹۹۰

 دیوید ممت -

تا  ۱۰۳از ص 

۱۱۳ 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

از تئاتر  مرور زبان  ۷۴

 ۱۹۹۰روسی 

 ۲۶۶در ص 

تا تئاتر آلمان 

 ۲۷۱ص 

جوزف چایکین  -

تا  ۱۱۳از ص 

۱۲۱ 

از تئاتر  مرور زبان  ۷۵

آلمان ص 

 ۲۷۵تا  ۲۷۱

تئاتر و درام 

 فرانسه

گروتوفسکی از  -

 ۱۲۹تا  ۱۲۱ص 

از تئاتر و  مرور زبان  ۷۶

درام فرانسه 

تا  ۲۷۵ص 

درام امریکا 

 ۲۸۳در ص 

 باربا  -

تا  ۱۲۹از ص 

۱۳۵ 

درام امریکا  مرور زبان  ۷۷

 ۲۸۳در ص 

  ۲۹۰تا 

 استانیوسکی -

تا  ۱۳۵از ص 

۱۴۳ 

دانستنی های  مرور زبان  ۷۸

تخصصی ایران در 

تا انواع  ۲۹۰ص 

نقالی مذهبی در 

 ۲۹۷ص 

 بروک -

تا  ۱۴۳از ص 

۱۵۱ 



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

از انواع  مرور زبان  ۷۹

نقالی مذهبی 

 ۲۹۷در ص 

تا نمایشنامه 

نویسان ایران 

  ۳۰۷در ص 

 اویدا -

تا  ۱۵۱از ص 

۱۶۱ 

از نمایشنامه  مرور زبان  ۸۰

نویسان ایران 

 ۳۰۷در ص 

تا شکل های 

نمایشی در 

 ۳۱۶ص 

 دونلن -

تا  ۱۶۱از ص 

۱۶۹ 

از شکل های  مرور زبان  ۸۱

نمایشی در 

تا  ۳۱۶ص 

واقعگرایی 

طبیعتگرایی 

 ۳۲۲در ص 

 لیتلوود -

تا  ۱۶۹از ص 

۱۷۵ 

از واقعگرایی  مرور زبان  ۸۲

طبیعتگرایی در ص 

تا سه دسته  ۳۲۲

کلی تاتر قرن 

 ۳۲۹بیستم در ص 

 سوزوکی -

تا  ۱۷۵از ص 

 آخر



دانستنی  زبان دانستنی هنری روز

تخصصی 

 تاریخی

کتاب نظریات 

 معاصر تئاتر

کتاب دروس 

تخصصی 

 بازیگری

از سه دسته  مرور زبان  ۸۳

کلی تاتر قرن 

بیستم در ص 

تا آخر  ۳۲۹

  کتاب

 مرور کتاب  -
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