
 ۱۴۰۱کنکور  سینمابرنامه مطالعاتی پیشنهادی رشته 

 دکتر رضاییبرنامه ریز: 

 فرهنگ هنر روز

 دکتر رضایی و جودی

 زبان

رضایی 

 اسفندیاری

بررسی و نقد آثار 

 سینمایی

 هنر اژه ای  ۱

 ۷تا  ۵از ص 

کتاب بررسی و نقد آثار  ۴۵و  ۴۴واژگان ص 

 سینمایی

 ۲۴تا  ۱۵ از ص

 فصل دوم

 هنر یونان ۲

 ۱۱تا  ۷از ص 

 ۳۰تا  ۲۴از ص  ۴۷و  ۴۶واژگان ص 

 تا فصل سوم 

 هنر آتروسک و روم  ۳

 ۱۴تا  ۱۱از ص 

  ۳۷تا  ۳۰از ص  ۴۹و  ۴۸واژگان ص 

هنر صدر مسیحیت و  ۴

 بیزانس

 ۱۶تا  ۱۴از ص 

  ۴۷تا  ۳۷از ص  ۵۱و  ۵۰واژگان ص 

 هنر قرون وسطی  ۵

 ۱۹تا ۱۶از ص 

 آلمان ۵۶تا  ۴۷از ص  ۵۳و  ۵۲واژگان ص

 هنر رنسانس  ۶

 ۲۵تا  ۱۹از ص 

 ۶۷تا  ۵۶از ص  ۵۵و  ۵۴واژگان ص 

 رنسانس در شمال اروپا  ۷

 ۲۷تا  ۲۵از ص 

 ۸۶تا  ۶۷از ص  مرور

 تا فصل ششم

 

 

 هنر منریسم  ۸

 ۲۹ تا ۲۷از ص 

 ۹۸تا  ۸۶از  ۵۷و  ۵۶واژگان ص 

 مشرب امریکایی 

 هنر باروک  ۹

 ۳۲تا  ۲۹از ص 

 ۱۰۷تا  ۹۸از  ۵۹و  ۵۸واژگان ص

 فصل هفتم

 هنر روکوکو ۱۰

 ۳۴تا  ۳۲از ص 

 ۱۱۵تا  ۱۰۷از  ۶۱و  ۶۰واژگان ص 

 کارگردانان استودیویی

هنر کالسیسم و  ۱۱

 نئوکالسیسیسم و ناصریون

 ۳۶تا  ۳۴از ص 

 هیچکاک ۱۲۰تا ۱۱۵از  ۶۳و  ۶۲واژگان ص 

رومانتی سیسم و باربیزون و  ۱۲

 احیاگران هنر پیشارافائلی

 ۴۰تا  ۳۶از ص 

  ۱۳۳تا  ۱۲۰از  ۶۵و  ۶۴واژگان ص 

 تا جرج کیوکر



 بررسی و نقد زبان فرهنگ هنر روز

و تست  ۶۶واژگان ص مرور دروس پیشین ۱۳

بندی شده های طبقه 

 ویژه واژگان مقدماتی

 ۱۳۹تا  ۱۳۳از 

 تا فصل نهم

 رئالیسم و ناتورالیسم ۱۴

 ۴۱و  ۴۰ص 

 ۱۵۴تا  ۱۳۹از  زبان ۸و  ۷ص 

 تا فصل یازدهم

امپرسیونیسم و پست  ۱۵

 امپرسیونیسم

 ۴۵تا  ۴۱ص 

 ۱۱و  ۱۰و  ۹ص 

 زبان

 ۱۶۱تا  ۱۵۴از ص 

 فصل دوازدهم

سمبولیسم و نبی ها و  ۱۶

و  مکتب ندیده و یکشنبه

 جنبش هنرها و پیشه ها

 ۴۸تا  ۴۵از ص 

 ۱۶۸تا  ۱۶۱از  زبان ۱۳و  ۱۲ص 

 تا دسیکا

 آرنوو ۱۷

 ۵۰تا  ۴۹از ص 

  ۱۷۵تا  ۱۶۸از  زبان ۱۵و  ۱۴ص 

  پس از نئورئالیسم ایتالیا

 فوویسم ۱۸

 ۵۳تا  ۵۰از ص 

  زبان ۱۷و  ۱۶ص 

 ۱۸۳تا  ۱۷۵از ص 

 پازولینی

 

 اکسپرسیونیسم ۱۹

 ۵۹تا  ۵۳از ص 

 ۱۸۸تا  ۱۸۳از ص  مرور

 

 ژانرهای پس از جنگ

 کوبیسم ۲۰

 ۶۴تا  ۵۹از ص 

نیکالس  ۱۹۷تا  ۱۸۸از  زبان ۱۸ص 

 ری

پوریسم و حاضرآماده و  ۲۱

 اورفیسم

 ۶۶تا  ۶۴از ص 

 وسترن ۲۰۳تا  ۱۹۷از  زبان ۲۰و ۱۹ص 

فوتوریسم و  ۲۲

 کوبوفوتوریسم

 ۶۹تا  ۶۷از ص 

فصل  ۲۰۸تا  ۲۰۳از  زبان ۲۲و  ۲۱ص 

 چهاردهم

پرتوگرایی و سوپره ماتیسم  ۲۳

و کنستروکتیویسم و 

 ورتیسیسم

 ۷۲تا  ۶۹از ص 

 ۲۱۳تا  ۲۰۸از  زبان ۲۴و  ۲۳ص 

 ماکس افولس

 دادائیسم ۲۴

 ۷۶تا  ۷۳از ص 

 ۲۱۹تا  ۲۱۳از  زبان  ۲۶و  ۲۵ص 

 موج نو

 سوررئالیسم ۲۵

 ۸۰تا  ۷۶از ص 
 شابرول ۲۲۷تا  ۲۱۹از  مرور



 زبان فرهنگ هنر روز

 

 بررسی و نقد 

 ۲۹و  ۲۸و  ۲۷ص  مرور دروس پیشین ۲۶

 زبان

 ۲۳۵تا  ۲۲۷از 

 ۶۰مستندسازی دهه 

 فرانسه

زباله دانی و نقاشی  ۲۷

متافیزیکی و دقت 

 گرایی

 ۸۲تا  ۸۰از ص 

و  ۳۱و  ۳۰ص 

 زبان۳۲

فصل  ۲۳۹تا  ۲۳۵از 

 پانزدهم

از هنر آبستره  تا هنر  ۲۸

 حرکتی

 ۸۹تا  ۸۲از ص 

تا فصل شانزدهم  ۲۳۹از  زبان ۳۴و ۳۳ص 

 ۲۴۵ص 

 هنر حرکتی ۲۹

 ۹۱تا  ۸۹از 

 ۲۵۱تا  ۲۴۵از ص  زبان ۳۶و  ۳۵ص 

 سینمای اسپانیا

دکو تا از آرت  ۳۰

 نوورئالیسم

 ۹۴تا  ۹۱از 

فصل  ۲۵۵تا  ۲۵۱از  زبان ۳۸و ۳۷ص 

 هفدهم

 نوورئالیسم و پاپ آرت ۳۱

 ۱۰۰تا  ۹۴از ص 

 وندرس ۲۶۳تا  ۲۵۵از  زبان ۴۰و ۳۹ص 

اپ آرت و مینیمال آرت  ۳۲

 و چیدمان

 ۱۰۴تا  ۱۰۰از ص 

فصل  ۲۷۳ تا ۲۶۳از  زبان  ۴۲و ۴۱ص 

 نوزدهم

هنر ناچیز و مکاتب هنری پست  ۳۳

 مدرن

 ۱۰۶تا  ۱۰۴از ص 

فصل  ۲۷۹تا  ۲۷۳از ص  ۱۶۳واژگان ص 

 بیستم

هنر مفهومی و هنر بدنی و هنر  ۳۴

 رخداد و هنر اجرا

 ۱۱۱تا  ۱۰۶از ص 

  ۲۹۳تا  ۲۷۹از  ۱۶۴واژگان ص 

 جهان سوم

 هنر خاکی ۳۵

 ۱۱۴تا  ۱۱۱

 ۲۲فصل  ۲۹۷تا  ۲۹۳از  ۱۶۵واژگان ص 

نئواکسپرسیونیسم و  ۳۶

سوپررئالیسم و تکنو آرت و 

 هنرگرافیتی

 ۱۱۸تا  ۱۱۴از ص 

  ۳۰۵تا  ۲۹۷از  ۱۶۶واژگان ص 

 ۲۳فصل 

  ۳۱۸تا  ۳۰۵از ص  ۱۶۷واژگان ص  مرور ۳۷

 ۱۶۸واژگان ص  مرور ۳۸

 

 

فصل  ۳۲۸تا  ۳۱۸از 

۲۴ 



 بررسی و نقد زبان فرهنگ و هنر روز

هنر ایران از آغاز تا هنر  ۳۹

 ایران در دوران مفرغ

 ۱۲۴تا  ۱۱۹از ص 

 ۳۳۷تا  ۳۲۸از ص  ۱۶۹واژگان ص 

 ویژگی روایت

هنر ایران در دوره  ۴۰

مفرغ تا هنر ایران در 

 دوره ماد

 ۱۳۲تا  ۱۲۴از 

 ۳۴۲تا  ۳۳۷از ص  ۱۷۰واژگان ص 

 اندی وارهول 

از هنر ایران در دوره  ۴۱

ماد تا گوردخمه های 

 ۱۳۶ص  مادی در

 ۳۴۸تا  ۳۴۲از ص  ۱۷۱واژگان ص 

 ۲۵فصل 

از گوردخمه های مادی  ۴۲

تا هنر ایران در دوره 

 ۱۴۱هخامنشی در ص 

 ۳۵۸تا  ۳۴۸از  مرور زبان

از هنر ایران در دوره  ۴۳

تا  ۱۴۱هخامنشی در ص 

 ۱۴۹شوش در ص 

 ۳۶۹تا  ۳۵۸از ص  ۱۷۲واژگان ص 

تا بیستون در  از شوش ۴۴

 ۱۵۸ص 

 ۳۷۳تا  ۳۶۹از ص  ۱۷۳واژگان ص 

 سینمای ایران

از بیستون تا هنر و تمدن  ۴۵

 ۱۶۳اشکانی در ص 

سینمای  ۳۸۱تا  ۳۷۳از  ۱۷۴واژگان ص 

 آفریقا

از هنر و تمدن اشکانی  ۴۶

تا سلوکیه  ۱۶۳در ص 

 ۱۷۰در ص 

 ۳۸۹تا  ۳۸۱از  ۱۷۵واژگان ص 

 پایان کتاب

تا  ۱۷۰از سلوکیه در ص  ۴۷

هنر و تمدن ساسانی در 

 ۱۷۷ص 

مرور و حفظ تست های  ۱۷۶واژگان ص 

 ۹۱تا  ۴۰۰های  سال 

از هنر و تمدن ساسانی در  ۴۸

تا دین در دوره  ۱۷۷ص 

 ۱۸۶ساسانی در ص 

مرور و حفظ تست های   ۱۷۷واژگان ص 

 ۹۱ -۸۶تا 

از دین در دوره ساسانی  ۴۹

تا پیکرتراشی  ۱۸۶در ص 

و  ۱۸۹ساسانی در ص 

 مرور

 

 

مرور و حفظ تست های  ۱۷۸واژگان ص 

 ۸۱تا  ۸۶سالهای 



 مبانی نظری سینما  زبان فرهنگ هنر روز

از پیکرتراشی ساسانی  ۵۰

تا پارچه  ۱۸۹در ص 

بافی ساسانی در ص 

۱۹۷ 

تا اولین نظریه  ۹از ص  ۱۷۹واژگان ص 

های فیلم در دوران 

  ۱۴صامت ص

از پارچه بافی ساسانی  ۵۱

تا سبکهای  ۱۹۷در ص 

دوره اسالمی معماری 

 ۲۰۳در ص 

و  ۱۸۰زبان ص 

۱۸۱  

فرمالیسم تا  ۱۴از ص 

 ۲۴روسی ص

و  ۱۸۲زبان ص  مرور ۵۲

۱۸۳ 

تا باالباالش  ۲۴از ص 

 ۳۸در ص

از سبکهای معماری  ۵۳

دوره اسالمی در ص 

تا آل زیار در ص  ۲۰۳

۲۰۹ 

و  ۱۸۴زبان ص 

۱۸۵ 

 ۴۳تا  ۳۸از ص 

 و مرور مطالب قبلی

 ۲۰۹از آل زیار در ص  ۵۴

 ۲۱۳تا ال بویه در ص 

و  ۱۸۶زبان ص 

۱۸۷  

 تا میزانسن ؛ ۴۳از ص 

 ۶۰ص

 ۲۱۳از ال بویه در ص  ۵۵

تا تمدن سلجوقی در ص 

۲۱۸ 

 از میزانس؛ نئورئالیسم  مرور

 اکسپرسیونیسم ۶۸تا ص 

از تمدن سلجوقی در  ۵۶

تا مکتب  ۲۱۸ص 

نگارگری سلجوقی در 

 ۲۲۹ص 

و  ۱۸۸زبان ص 

۱۸۹ 

 ۸۰تا  ۶۸از 

 تا آغاز بخش سوم

از مکتب نگارگری  ۵۷

تا  ۲۲۹سلجوقی در ص 

هنر و تمدن ایلخانی در 

 ۲۳۴ص 

  ۸۷تا  ۸۰از  ۱۹۱و  ۱۹۰زبان ص 

 تا کریستین متز 

از هنر و تمدن ایلخانی  ۵۸

تا  ۲۳۴در ص 

دانشمندان ایلخانی در 

 ۲۳۹ص 

و  ۱۹۲زبان ص 

۱۹۳ 

 ۱۰۶تا ص  ۸۷از 

 تا رمزگان و تصویر

از دانشمندان ایلخانی  ۵۹

تا آل اینجو  ۲۳۹در ص 

 ۲۴۵در ص 

و  ۱۹۴زبان ص 

۱۹۵  

تا فیلم جهان  ۱۰۶از ص 

 ۱۱۷سوم در ص



 مبانی سینما زبان فرهنگ هنر روز

از آل اینجو در ص  ۶۰

تا دوره تیموریان  ۲۴۵

 ۲۴۹در ص 

  ۱۳۰تا  ۱۱۷از ص   ۱۹۷و  ۱۹۶زبان ص 

 از زبان شناسی تا...

از دوره تیموریان در  ۶۱

تا مکاتب  ۲۴۹ص 

نگارگری تیموریان در 

 ۲۵۳ص 

 ۱۴۸تا  ۱۳۰از ص   ۱۹۸زبان ص 

 تا پدیده شناسی

از مکاتب نگارگری  ۶۲

تا  ۲۵۳تیموریان در ص 

 ۲۶۰ترکمانان ص 

Passage  سال  ۱شماره

۹۹ 

از کتاب تست سالهای 

 قبل

 ۱۶۲ تا ۱۴۸از 

 جهان چهارم

تا  ۲۶۰از ترکمانان ص  ۶۳

 ۲۶۳هنر صفوی در ص 

Passage  سال  ۲شماره

از کتاب تست سالهای ۹۹

 قبل

 ۱۷۱تا  ۱۶۲از ص

از هنر صفوی در ص  ۶۴

تا دانشمندان  ۲۶۳

 ۲۷۴صفوی ص 

Passage  سال  ۳شماره

۹۹ 

از کتاب تست سالهای 

 قبل

 ۱۸۶ص ۱۷۲از ص 

 زمان و آوانگاردها

از دانشمندان صفوی ص  ۶۵

تا مکاتب نگارگری  ۲۷۴

 صفوی و مرور

Passage  سال  ۱شماره

از کتاب تست سالهای ۹۸

 قبل

 ۲۰۰تا  ۱۸۶از ص 

 تا روایت گری

مکاتب نگارگری صفوی تا  ۶۶

 ۲۸۹هنر افشاریه در ص 

Passage  سال  ۲شماره

از کتاب تست سالهای ۹۸

 قبل

 ۲۱۰تا  ۲۰۰از ص 

 تا ماده گرایی تاریخی

سال  ۳شماره  Passage مرور ۶۷

از کتاب تست سالهای ۹۸

 قبل

 ۲۱۹تا  ۲۱۰از ص 

ویژگی های 

 سینماتوگرافیک

 ۲۸۹از هنر افشاریه در ص  ۶۸

 ۲۹۲تا هنر قاجاریه در ص 

 و مرور

Passage  سال  ۱شماره

از کتاب تست  ۹۷

 سالهای قبل

 ۲۳۱تا ص  ۲۱۹از ص 

 تا مونتاژ

 ۲۹۲از هنر قاجاریه در ص  ۶۹

تا نقاشی دوره قاجار در 

 ۲۹۶ص 

Passage  سال  ۲شماره

از کتاب تست  ۹۷

 سالهای قبل

 ۲۴۳تا  ۲۳۱از ص 

 ماهیت سینما

از نقاشی دوره قاجار در ص  ۷۰

تا نقاشی دوران معاصر  ۲۹۶

 ۳۰۲در ص 

Passage  سال  ۳شماره

از کتاب تست  ۹۷

 سالهای قبل

 ۲۵۸تا  ۲۴۴از ص 

 تا فصل چهارم 

از نقاشی دوران معاصر در ص  ۷۱

تا هنر خوشنویسی  ۳۰۲

 ۳۱۲اسالمی در ص 

Passage  سال  ۱شماره

از کتاب تست  ۹۶

 سالهای قبل

  ۲۷۴تا  ۲۶۰از ص 

 موج نو

 

 



 مبانی سینما  زبان فرهنگ هنر روز

از هنر خوشنویسی  ۷۲

تا  ۳۱۲اسالمی در ص 

 ۳۱۵خط محقق در ص 

Passage  سال  ۲شماره

از کتاب تست  ۹۶

 سالهای قبل

 ۲۸۷تا  ۲۷۴از ص 

 فصل پنجم

از خط محقق در ص  ۷۳

تا خط تعلیق در  ۳۱۵

 ۳۱۸ص 

Passage  سال  ۳شماره

از کتاب تست  ۹۶

 سالهای قبل

  ۳۱۷تا  ۲۸۸از ص 

 تا فصل ششم 

 ۳۱۸ خط تعلیق در ص ۷۴

 ۳۲۳تا هنر مصر در ص 

Passage  سال  ۱شماره

از کتاب تست  ۹۵

 سالهای قبل

 ۳۳۲تا ص  ۳۱۷از ص 

 مستند انگلستان

 ۳۲۳از هنر مصر در ص  ۷۵

تا هنر بین النهرین در 

 ۳۲۸ص 

Passage سال  ۲شماره

از کتاب تست  ۹۵

 سالهای قبل

 ۳۴۱تا  ۳۳۲از ص 

و  ۳۲۸هنر بین النهرین  ۷۶

۳۲۹ 

Passage  سال  ۳شماره

از کتاب تست  ۹۵

 سالهای قبل

تا پایان  ۳۴۲از ص 

 کتاب 

تا  ۳۳۰هنر هند ص  ۷۷

۳۳۳ 

Passage  سال  ۱شماره

از کتاب تست  ۹۴

 سالهای قبل

مرور و حفظ تست های 

 ،۴۰۰ سالمبانی سینما 

 ۹۶و  ۹۷و ۹۸و  ۹۹

تا  ۳۳۳هنر چین ص  ۷۸

۳۳۷ 

Passage سال  ۲شماره

از کتاب تست  ۹۴

 سالهای قبل

مرور و حفظ تست های 

و  ۹۵مبانی سینما سال 

 ۹۱و  ۹۲و  ۹۳و  ۹۴

تا  ۳۳۷هنر ژاپن ص  ۷۹

۳۳۹ 

Passage سال  ۳شماره

از کتاب تست  ۹۴

 سالهای قبل

مرور و حفظ تست های 

و  ۹۰مبانی سینما سال 

 ۸۶و  ۸۷و  ۸۸و  ۸۹

هنر جهان در دوره پیش  ۸۰

تا  ۳۳۹از تاریخ از ص 

۳۴۴ 

Passage سال  ۱شماره

از کتاب تست  ۹۳

 سالهای قبل

مرور و حفظ تست های 

تا  ۸۵مبانی سینما سال 

۸۱ 
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