
 فهرست منابع پیشنهادی کنکور هنر

 

و کمکی منابع آزاد  نام درس منابع وزارتی 

دایره المعارف هنر رویین پاکباز*   

هنر در گذر زمان هلن گاردنر*   

پاکباز نقاشی ایران از دیرباز تا امروز*   

تاریخ هنر ارنست گمبریج*   

مبانی نظری عکاسی کارنامه کتاب*   

اشنایی با میراث فرهنگی و هنری کارنامه * 

 کتاب

لوسی  ام 02آخرین جنبش های هنری قرن *

 اسمیت

خالصه تاریخ هنر پرویز مرزبان *   

سبک شناسی ایرانی کریم پیرنیا*   

هنر مدرن لینتن*   

تاریخ هنر نوین آناسن*   

 

 مبتکران  عمومیدرک * 

کلک معلم تاریخ هنر دو جلدی *   

  کتاب  درک عمومی کارنامه* 

اتود درک عمومی هنر *   

الفبای کنکور هنر درک عمومی کارنامه کتاب *   

  
 

تاریخ هنر ایران*  

تاریخ هنر جهان *   

  0و  1سیر هنر در تاریخ * 

خوشنویسی *   

آشنایی با هنر های تجسمی*   

آشنایی با مکاتب نقاشی *   

آشنایی با بناهای تاریخی*   

آشنایی با صنایع دستی ایران *   

آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران*   

کارگاه نقاشی *  

کارگاه نگارگری*   

نقوش سنتی طراحی کارگاه*  

چوب( -بافت -سفال -کارگاه صنایع ) فلز*  

  کارگاه چاپ دستی * 

  ) جلد نارنجی ( حجم سازی*  

) جلد سفید ( 1حجم سازی *   

  پویانمایی دانش فنی پایه و تخصصی* 

دانش فنی پایه فرش*   

دانش فنی پایه و تخصصی فوتوگرافیک*   

طراحی و دوخت دانش فنی *   

  برنامه های تلویزیونی دانش فنی * 

  معماری داخلی  دانش فنی* 

0و 1 عکاسی *   

گزارش و بیعتط ، مستند عکاسی*   

حروف ویرایش و پرسنلی عکاسی*    

   مراسم و آتلیه عکاسی* 

  1هندسه نقوش * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درک عمومی

  هنر 

1022منابع پیشنهادی کنکور هنر  فهرست  

 



 فهرست منابع پیشنهادی کنکور هنر

 

 دایره المعارف هنر رویین پاکباز* 

مبادی سواد بصری داندیس*   

فرم و طرح ایتن فرهاد گشایش*   

طرح و فرم وسیوس ونگ*   

زبان تصویر جیورگی کپس*   

پلنگیطراحی ذهنی ناصر *   

محسن وزیری مقدم 0و  1شیوه طراحی *   

طراحی گرافیگ ارمین هافمان*   

مبانی غالمحسین نامی *   

مبانی هنر های تجسمی حلیمی *   

طراحی و ارتباطات موناری *   

نشانه بیژن صفوری*   

سبک های گرافیک استیون هلر *   

 

 خالقیت تصویری دو جلدی مشق هنر *

  خالقیت تصویری کارنامه کتاب*

انتشارات مشتاق کتاب جامع تصویر*  

اتود خالقیت تصویری *   

الفبای کنکور هنر خالقیت تصویری *   

  

  1طراحی * 

0طراحی *   

مبانی هنر های تجسمی*   

کارگاه چاپ دستی*   

مبانی تصویر سازی ) قدیم و جدید (*   

خط در گرافیک *   

 * پایه و اصول صفحه ارایی

طراحی و زبان بصری *   

) قدیم و جدید ( 0و  1کارگاه هنر *   

کارگاه نقاشی*   

کارگاه رنگ*   

انسان فضا طراحی *   

* توجه شود که تمامی تصاویر کتب های 

درک عمومی می تواند منبع سوالی برای 

 درس تصویری باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالقیت 

 تصویری 



 فهرست منابع پیشنهادی کنکور هنر

 

 اتر عروسکی کارنامه کتابمبانی نظری تئ*

 بیضایینمایش در ایران بهرام * 

 نمایش در شرق بهرام بیضایی* 

 تاریخ سینمای بوردول * 

 تاریخ سینمای دیوید کوک* 

 جلدی  3اتر براکت ئتاریخ ت* 

 تاریخ سینمای هنری گوگور و انوپاتاالس* 

 شناخت عوامل نمایش ابراهیم ملکی* 

 نمایش عروسکی شیوا مسعودی* 

 هستید ی که داوطلب زیرگروه نمایش در صورت*

 می گردد  مطالعه این منابع توصیه

 

 *اتود خالقیت نمایشی 

 *خالقیت نمایشی سبز قلمچی

 * خالقیت نمایشی حامد امرایی

 *خالقیت نمایشی راه اندیشه 

 *خالقیت نمایشی کارنامه کتاب

 نکور هنر خالقیت نمایشی کارنامه * الفبا ک

 اصول و مبانی ماسک و گربم* 

 اصول و مبانی نمایش عروسکی * 

 اصول و مبانی طراحی صحنه* 

 اشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان* 

 * اشنایی با نمایش 

دانش های فنی رشته پویانمایی و تولید * 

 برنامه های تلویزیونی

 گویندگی ، اجرا و بازیگری* 

ساخت و اجرای دکور ، لباس ، ماسک و * 

 گریم

ساخت و بازی دهندگی عروسک های * 

 نمایشی 

 طراحی شخصیت در پویانمایی* 

 همراه هنرجو پویانمایی* 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

خالقیت 

 نمایشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 فهرست منابع پیشنهادی کنکور هنر

 

 *تاریخ موسیقی روی بنت 

 وری بنیادی موسیقی پرویز منصوری*تئ

 وری موسیقی مصطفی کمال پورتراب* تئ

 *تاریخ مختصر موسیقی تقی بینش

 

 *کتاب تست و درسنامه کارنامه کتاب 

 *خالقیت موسیقی سبز قلمچی 

 لفبای کنکور هنر خالقیت موسیقیتود و ا*ا

 مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی *

 * سازشناسی ایرانی 

) شناخت ساز های 1* سازشناسی جهانی 

 (1ارکستر سمفونیک 

) شناخت سازهای 0* سازشناسی جهانی 

 (0ارکستر سمفونیک 

 * اشنایی با موسیقی

 
 
 

خالقیت 

 موسیقی

 * مواد و تکنیک ها رویین پاکباز

 *مرمت اثار هنری و تاریخی پلندرایت 

 راهنمای مواد و اسلوب ها رویین پاکباز *

 * سیری در صنایع دستی ایران زهرا فنایی

 

 راه اندیشه تست خواص مواد  3222*

 *خواص مواد کارنامه کتاب

 *خواص مواد مبتکران

 *نکات طالیی خواص مواد 

 *الفبای کنکور هنر خواص مواد 

 

 شناخت مواد و مصالح *

 *عناصر و جزییات 

 * حجم شناسی و ماکت سازی

 *مصالح ساختمانی

 * تکنولوژی چاپ

 *تکنولوژی مواد

 *موادشناسی چاپ

و سایر کتب مشترک بین دروس دیگر و 

خواص مواد مانند سازشناسی ، صنایع دستی 

 و ....

 

 
 

 خواص مواد

  

*کتاب تست + درسنامه ریاضی فیزیک 

 کارنامه کتاب 

 
ریاضی و 

 فیزیک 

 *ترسیم فنی راه اندیشه 

 *ترسیم فنی کارنامه کتاب 

 *رسم فنی عمومی احمد متقی پور 

 

 *ترسیم فنی و نقشه کشی 

 *نقشه کشی معماری 

 *علم مناظر و مرایا 

 * رسم فنی ساختمان پایه دهم

 
 ترسیم فنی 

 


