منابع تخصصی پژوهش هنر
ٔٙاتغ پیـٟٙادی ٔؤػؼ ٝتشای داٚطّثا٘ی و ٝسؿت ٝآٟ٘ا دس ٔمطغ واسؿٙاػی ٙٞش ٕ٘ی تاؿذ.
زبان تخصصی هنر
Media Arts -Visual Arts- English for the students of humanities
(ا٘تـاسات ػٕت)
ٔیذا٘یٓ خٛا٘ذٖ ایٗ ٔٙاتغ واس آػا٘ی ٘یؼت ،تشای اطالع دلیك  ٚاػتفاد ٜدسػت اص ایٗ ٔٙاتغ حتٕاً لثُ اص خشیذاسی ایٗ وتاب ٞا یه
جّؼ ٝمشاوره رایگان تا ٔـاٚسیٗ ٔؤػؼ ٝتٙظیٓ ٕ٘اییذ.

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان
ایشاٖ تاػتاٖ( پیش٘یا)ٙٞ ،ش  ٚتٕذٖ تیٗ اِٟٙشیٗ(یٛػف ٔجیذصادٙٞ ،)ٜشٞای ایشاٖ ،تاسیخ ٔؼٕاسی اػالٔی (ٔحٕذیٛػف ویا٘ی)،
ٔؼٕاسی اػالٔی(پٛج)٘ ،ماؿی ایشاٖ اص دیشتاص تا أشٚص(سٚییٗ پاوثاص) ،ػیش  ٚصٛس ٘ماؿی(پٛج)ٙٞ ،ش اػالٔی(تٛسوٟاست) ،تاسیخ ٙٞش
جٟاٖٙٞ ،ش دس ٌزس صٔاٖٞ 32،ضاس ػاَ تاسیخ ٙٞش ،دایش ٜإِؼاسف ٙٞش ،ػثه ٞای ٙٞشی جٟاٖ ،ف ٚ ٖٛٙصٙاػات ادتی(اػتاد ٕٞایی)،
ػثه ؿٙاػی ٘ظٓ(ؿٕیؼا) ػثه ؿٙاػی(تٟاس) ،تاسیخ ادتیات دس ایشاٖ(دوتشصفا) ،ا٘ٛاع ادتی (ؿٕیؼا) ،تذیغ ٚتیاٖ(ؿٕیؼا) ،حٕاػٝ
ػشایی دس ایشاٖ(دوتش صفا)ٔ ،ىتة ٞای ادتی(سضاػیذ حؼیٙی) ،سإٙٞای ٘ظشی ٝادتی ٔؼاصش ،داٖؿٙأ٘ ٝظشی ٝادتی ،فش ًٙٞاػاطیش
ایشاٖ  ٚس ،ْٚتاسیخ ادتیات جٟاٖ٘ ،ـا٘ ٝؿٙاػی واستشدی ،تاسیخ ٙٞش ٔذسٖ ،فٚ ٖٛٙصٙاػات ادتی(اػتادٕٞایی) ،جضٚات تاسیخ ٙٞش ایشاٖ،
تاسیخ ٙٞشجٟاٖ ،تاسیخ ادتیات ایشاٖ ،آؿٙایی تا ٙٞش  ٚتٕذٖ اػالٔی ( .2ٚ1دوتش حاتٓ پیاْ ٘ٛس) ،تاسیخ ٙٞش ایساٖ دس دٚس ٜاػالٔی
(وتاب آسایی) .سٛٙٞسد.ػٕت) تاسیخ ٙٞش ایشاٖ دس دٚس ٜاػالٔی(ٍ٘اسٌشی) .سٛٙٞسد.ػٕت) ،خالص ٝتاسیخ ٙٞش(ٔشصتاٖ.ػّٕی  ٚفشٍٙٞی)،
دایش ٜإِؼاسف ٙٞش( .پاوثاص.فشٔ ًٙٞؼاصش) ،دس جؼتجٛی صتاٖ ٘(ٛپاوثاصٍ٘.ا ،)ٜػثه ؿٙاػی ٔؼٕاسی ایشا٘ی(پیش٘یا.پظٙٞٚذ ،)ٜػثىٝای
ٙٞشی اص أپشػی٘ٛیؼٓ تا ایٙتش٘ت٘( .صشاهلل تؼّیٕی) .حىایت لّٓ ٘ٛیٗ .فشٔ ًٙٞصٛسٙٞشٞای تجؼٕیٔ( .شصتاٖ ...ٚػشٚؽ) ،وتاب
آسایی دس تٕذٖ اػالٔی٘( .جیة ٔایُ ٞشٚی .آػتاٖ لذع) وتاتٟای دسػی ٙٞشػتاٖ فٙی  ٚحشف ٝای ٌشٙٞ ٜٚشٔ ،فاٞیٓ  ٚسٚیىشدٞا دس
آخشیٗ جٙثؾ ٞای ٙٞشی لشٖ تیؼتٓ(اػٕیت .ػٕیغآرس٘ .ـش٘ظش)ٔ ،مذٔ ٝای تش اػاطیش  ٚآییٗ ٞای تاػتا٘ی جٟاٖ(ٔؼصٔٛی .حٛصٜ
ٙٞشی) ٔمذٔ ٝای تش ٙٞش ٙٞذ( .ؤٛاساػؼٛأی .روشٌ٘ .ٛـش ٚسق)٘ .ماؿی ایشاٖ اص دیشتاص تاو( .ٖٛٙپاوثاص .صسیٗ  ٚػیٕیٗ)ٕ٘ ،ایؾ دس
ایشاٖ(تیضایی .سٚؿٍٙشاٖ)ٙٞ ،ش اػالٔی(واسَ جی دٚسی٘ .صیشیؼاِٚی)ٙٞ،ش دس ٌزس صٔاٌٖ ّٗٞ( ،اسد٘ش .تشجٕ ٝفشأشصی٘ .ـشآٌا،)ٜ
ٙٞشٔذسِٖ( .یٙت.ٖٛسأیٗ ٘ـش٘ی)ٙٞ .ش ٔٚؼٕاسی اػالٔیٞ( .یّٗ تشا٘ذ .اسدؿیشاؿشالی .فشٍٙٞؼتاٖ ٙٞش)ٙٞ ،شٞای ایشاٖ( .دتّیٛفشی.ٝ
ٔشصتاٖ .فشصاٖ سٚص).
ایٗ ٔٙاتغ اوثشاً وتاب ٞای ٔشجغ دس سؿتٙٞ ٝش ٞؼتٙذ ٝ٘ ،تٟٙا حفظ آٟ٘ا أىاٖ پزیش ٘یؼت تّى ٝیه تاس ٔطاِؼ ٝآٟ٘ا ٘یض أىاٖ پزیش
٘خٛاٞذ تٛد .تٙاتشایٗ پیـٟٙاد ٔا ،یه جّؼ ٝمشاوره رایگان  ٚاػتفاد ٜاص جضٚات ٔؤػؼٔ ٝی تاؿذ.

آدسع :ضّغ جٛٙب غشتی پُ ػیذخٙذاٖ ،جٙة ا٘تـاسات لّٓ چی ،پالن  ،26ػاختٕاٖ ،110طثمٚ ،4ٝاحذ15
تّفٗ تٕاع021 -88523310:

نقذ ادبی هنری
٘مذٙٞشی )تشی تاست)ٔ ،ثا٘ی ٘مذ(تشج ٝطاٞشی) سٚیىشد ٞای ٘مذ(تشجٕ ٝطاٞشی) اػطٛس(ٜس ِٗٚتاست)،سا ٜا٘ذیـٚ(ٝایتٟذ)ٔ ،شداٖ
ا٘ذیـ( ٝتشیاٖ ٍٔی) ،تاسیخ فّؼف(ٝواپّؼت ،)ٖٛا٘ذیـ ٝدسپایایٗ ٞضاس ٜد(ْٚضٕیشاٖ) -ػشٌزؿت ا٘ذیـٚ(ٝایتٟذ) ،ػثه ٞای ٙٞشی اص
أپشػی٘ٛیؼٓ تا ایٙتش٘ت ،صیثایی ؿٙاػیٔ ،ؼٕای ٔذس٘یت(ٝػّی سأیٗ) ،ا٘ٛاع ادتی(ؿٕیؼأ .یتشا) ،آؿٙایی تا ٙٞش  ٚتٕذٖ
اػالٔی(2ٚ1دوتش حاتٓ پیاْ٘ٛس) ،پٙجأ ٜتفىش تضسي ٔؼاصش( .جاٖ ِجت .حىیٕی .خجؼت ،)ٝتاسیخ اػاطیش ایشاٖ( ،طاِ ٝآٔٛصٌاس،
ػٕت) ،تاسیخ فّؼف ٝایشا٘ی(ػّی اصغش حّثی صٚاس) ،تاسیخ فّؼف ٝدس جٟاٖ اػالٔی(حٙا فاخٛسی ...ٚآیتی) تفىش  ٚصیثایی ؿٙاػی دس
ایشاٖ تاػتاٖ  ٚجٟاٖ اػالْ٘(.صشاهلل تؼّیٕی ،سادٍ٘اس) ،حمیمت  ٚصیثایی(.احٕذی٘ .ـش ٔشوض) دس آٔذی تاسیخی تش ٘ظشی ٝادتی
اصافالط ٖٛتا تاستٞ(.اسِٙذٌ.شٔ ٜٚتشجٕاٖ ٘ـشچـٕ ،)ٝسإٙٞای ٘ظشیٞ ٝای ادتی ٔؼاصش(سأاٖ ػّذٖ ٔ ...ٚخثش .طشح ٘ ،)ٛػیش حىٕت
دس اسٚپا(.فشٚغی .صٚاس) ،ؿشح اصطالحات تصٛف ( .صادق ٌٞٛشیٗ.صٚاس) ،فش ًٙٞاصطالحات ادتی( .ػیٕا دادٔ .شٚاسیذ) ،فشًٙٞ
اصطالحات ٘مذادتی( .تٟشاْ ٔمذادی .فىش سٚص) ،فش ًٙٞتفؼیشی ایؼٓ ٞا( .حاجی صاد. ٜجأ ٝداساٖ)ٔ ،ثا٘ی ٘ـا٘ ٝؿٙاػی( .دا٘یاَ
چٙذِش .پاسػا .حٛصٙٞ ٜشی)ٔ ،ثا٘ی ٘مذ ادتیٌ(.شِٛٔ ٜٚفیٗ ،فشصا٘ ٝطاٞشی٘ .یّٛفش)ٔ ،مذٔ ٝتش اػاطیش  ٚآییٗٞای تاػتا٘ی جٟاٖ.
(ٔؼصٔٛی .حٛصٙٞ ٜشی)ٔ ،مذٔ ٝای تش ٙٞش ٙٞذ( .ؤٛاساػٛأی .روشٌ٘.ٛـش ٚسق)ٙٞ ،ش ٔمذع (تٛسوٟاست .ػتاسی.ػشٚؽ)ٙٞ ،ش ٚ
صیثایی(ضٕیشاٖ٘ .ـش وا٘)ٖٛ
ایٗ ٔٙاتغ اوثشاً وتاب ٞای ٔشجغ دس سؿتٙٞ ٝش ٞؼتٙذ ٝ٘ ،تٟٙا حفظ آٟ٘ا أىاٖ پزیش ٘یؼت تّى ٝیه تاس ٔطاِؼ ٝآٟ٘ا ٘یض أىاٖ پزیش
٘خٛاٞذ تٛد .تٙاتشایٗ پیـٟٙاد ٔا ،یه جّؼ ٝمشاوره رایگان  ٚاػتفاد ٜاص جضٚات ٔؤػؼٔ ٝی تاؿذ.
ٔٙاتغ پیـٟٙادی ٔؤػؼ ٝتشای داٚطّثا٘ی و ٝسؿت ٝآٟ٘ا دس ٔمطغ واسؿٙاػی ٙٞش ٔی تاؿذ
منابع نقذ هنری و ادبی
نام کتاب

نویسنذه

انتشارات

٘مذ ادتی

دوتش صسیٗ وٛب

أیشوثیش

تاسیخچ٘ ٝمذ ادتی

ٚس٘ٞ ٖٛاَ

سٚصتٝ

ف ٚ ٖٛٙصٙاػات ادتی

جالَ اِذیٗ ٕٞایی

ٕٞا

ا٘ٛاع ادتی

دوتش ػیشٚع ؿٕؼیا

فشدٚػی

ٔىتة ٞای ادتی

سضا ػیذ حؼیٙی

ٍ٘اٜ

ٔثا٘ی فّؼفٙٞ ٝش

آٖ ؿیشد

ػّٕی  ٚفشٍٙٞی

فٗ ؿؼش

اسػط -ٛدوتشصسیٗ وٛب

تٍٙا ٜتشجٕ٘ ٚ ٝـش وتاب

تاسیخ اػاطیشی ایشاٖ

دوتش طاِ ٝآٔٛصٌاس

ػٕت

تاسیخ تح٘ َٛظٓ ٘ٚثش فاسػی

دوتش رتیح اهلل صفا

لمٛٙع

وّی ٝفصُ ٘أٞ ٝای ٙٞش

-

ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿاد اػالٔی
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منابع تاریخ هنر و ادبیات ایران و جهان
نام کتاب

نویسنذه

انتشارات

وتاب دسػی ٙٞشػتاٖ

-

ٔذسػٝ

خالص ٝتاسیخ ٙٞش

ٔشصتاٖ

-

٘ماؿی ایشا٘ی

سٚئیٗ پاوثاص

ػیٕیٗ  ٚصسیٗ

دایش ٠إِؼاسف ٙٞش

سٚئیٗ پاوثاص

-

جٙثؾ ٞای ٙٞشی لشٖ تیؼتٓ

ادٚاسد ِٛئی اػٕیت -دوتش ػٕیغ آرس

٘ظش

دس جؼتجٛی صتاٖ ٘ٛ

سٚئیٗ پاوثاص

ٍ٘اٜ

ٔؼٙی ٙٞش

ٞشتشت سیذ

ػّٕی  ٚفشٍٙٞی

تاسیخ ٙٞش

 .ٚ .ٜجٙؼٗ

ا٘مالب اػالٔی

تاسیخ ٙٞش جٟاٖ

اس٘ؼت ٌٕثشیج -ػّی سأیٗ

٘ی

ٙٞش دس ٌزس صٔاٖ

ٌ ّٗٞاسد٘شٔ -حٕذ تمی فشأشصی

ٍ٘اٜ

خالصٝی تاسیخ ٙٞش

پشٚیض ٔشصتاٖ

ػّٕی  ٚفشٍٙٞی

ٙٞش ٔذسٖ

تٛستشت ِیٙتٗ -ػّی سأیٗ

٘ی

ٔفاٞیٓ  ٚسٚیىشدٞای ٙٞشی دس لشٖ تیؼتٓ

ادٚاسد ِٛئی اػٕیت -دوتش ػٕیغ آرس

٘ظش

جٟا٘ی ؿذٖ ٙٞ ٚش جذیذ

ادٚاسد ِٛئی اػٕیت -دوتش ػٕیغ آرس

٘ظش

فش ًٙٞتصٛیشی ٙٞش

حؼٗ ٘ؼاسی

ٙٞش ٘ٛ

٘ماؿی ایشاٖ

ػیذ ٟٔذی حؼیٙی

دا٘ـٍاٙٞ ٜش

٘ماؿی ایشاٖ

تاصیُ ٌشی _ ػشتؼّی ؿشٜٚ

ػصش جذیذ

ػیش تاسیخ ٘ماؿی ایشاٖ

تشجٕٔ ٝحٕذ ایشإ٘ٙؾ

أیشوثیش

ػیش  ٚصٛس ٘ماؿی ایشاٖ

آستٛس پٛج -یؼمٛب آط٘ذ

ِٔٛی

ٍ٘اٞی تٙٞ ٝش ٘ماؿی ایشاٖ

دوتش اوثش تجٛیذی

ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿاد اػالٔی

ٔؼٕاسی ایشاٖ دٚس ٠اػالٔی

ٔحٕذ یٛػف ویا٘ی

ػٕت

آؿٙایی تا تٙاٞای تاسیخی

وتاب دسػی ٙٞشػتاٖ سؿتٔ ٝؼٕاسی

-

ؿاٞىاسٞای ٙٞش ایشاٖ

آستٛس آپٟاْ پٛج

فشا٘ىّیٗ

ٔثا٘ی ٘ظشی ٙٞشٞای تجؼٕی

دوتش حثیة ا..آیت اِٟی

ػٕت

تاسیخچٜ ٝایی اص طشاحی ٌشافیه

سیچاسد ِٛٞیغ -ػیٕا ٔـتالی

-

فش ًٙٞطشاحی ٌشافیه

آِٗ ٚایضاتُ ِیٛی ًٙاػت -ٖٛفشٞاد ٌـایؾ

فشٙٞ ًٙٞش ٙٞ ٚشٔٙذاٖ

پیتشِٚیٙذأٛسی

سٚؿٍٙشاٖ
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