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• ضرایب دروس

•  معرفي گرایش پژوهش هنر

مقوله هنر، نبض فرهنگ هر جامعه پويا و غني است و هويت ملي و اعتقادي و اجتماعي يك جامعه منسجم به وضوح در آثار هنري آن 
جامعه منعكس است. از اين روست كه هنر و مباحث هنري در فرهنگ كهن و ريشه دار ايران، خصوصاً پس از انقالب اسالمي مورد هجوم 
جدي بيگانگان قرار گرفته است. بنابراين ايجاد دوره هايي كه بتوانند زمينه ساز تحقيق و تحقق آمال فرهنگي و احياي هويت هاي اصيل 

جامعه در وادي حساس هنر باشند، ضرورت مي يابد.
دوره كارشناسي ارشد پژوهش هنر يكي از دوره هاي آموزش عالي است و هدف آن تشويق و ترقيب تفكر در مقوله هنر، رشد خالقيت هاي 
هنري و ارتقاي سطح بينش هنري در فرهنگ اسالمي و همچنين تقويت حوزه هاي آموزش و پژوهش و تأليف و تصنيف در زمينه هاي 
هنري و جهت يابي و اصالح حركت هاي هنري جامعه ي اسالمي است. اين رشته از سال 1372 فعاليت خود را در دانشگاه هنر آغاز كرد.
دكتراي پژوهش هنر به عنوان تنها رشته در مقطع دكتراي گروه هنر در داخل كشور براي اولين بار در سال 1376 در اين دانشگاه راه 

اندازي شد.

اين دوره آموزشي عمدتاً به منظور چاره انديشي درباره ي مشكالت حال و آينده ي هنر كشور ايجاد شد و اهدافي را به شرح ذيل دنبال 
مي كند:

• تعيين مباحث نظري هنر و ايجاد توانايي در زمينه ي نقادي و پژوهش صحيح در مباحث هنري
• آشنايي عميق با ميراث هنري ايران

• آشنايي با آموزش هنر به عنوان يك بحث مهم و مستقل

• دانشگاه هاي ارائه دهنده این گرایش :
دانشگاه الزهرا)س(، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه  سمنان، دانشگاه  سيستان و بلوچستان -زاهدان، دانشگاه  كاشان، دانشگاه  هنر اسالمي 

تبريز، دانشگاه  هنر اصفهان، دانشگاه  هنر تهران، دانشگاه  شاهد، دانشگاه   پيام نور مركز تهران، دانشگاه علم و فرهنگ

 1 زبان عمومي و تخصصي: 2
 2 فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان: 3

 3 نقد هنري و ادبي: 4
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• منابع و کتابهای قابل معرفی رشته پژوهش هنر

• ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسري

پردیس خودگردان و مجازیپیام نور و غیرانتفاعیشبانهروزانه

102489041پژوهش هنر

-23830صنایع دستی

-542060هنر اسالمی

-10230اقتصاد هنر

--168فلسفه هنر

-16930طراحی پارچه و لباس

30-5428طراحی صنعتی

1. درس زبان انگلیسي
 Murray /  absolutely essential words 504   •

 Bromberg, Julius Liebb, ArthurTraiger
 English for the student of visual arts )painting   •

graphics & sculpture(/ M. Ashki, M. Hossaini
•   زبان انگليسي) مقطع پيش دانشگاهي(

2. درس تاریخ هنر )ایران، جهان(
•   سير هنر در تاريخ 1 و 2 )كتاب هنرستان، مقطع 

پيش دانشگاهي(
•  آشنايي با بناهاي تاريخي )كتاب هنرستان، مقطع 

پيش دانشگاهي(
•    آشنايي با ميراث فرهنگي و صنايع دستي )كتاب هنرستان، 

مقطع پيش دانشگاهي(
•   آشنايي با مكاتب نقاشي )كتاب هنرستان(

توجه: مطالعه ي اين كتاب هاي هنرستان براي داوطلب هايي كه 
داراي ليسانس غير مرتبط با گروه هنر هستند، الزامي است.

•   هنر در گذر زمان، نويسنده:  هلن گاردنر، ترجمه: محمدتقي 
فرامرزي يـــا تاريخ هنر، گروه تاليف ديويس...] و ديگران[؛ 

سرمترجم و سرويراستار فرزان سجودي. )يكي از اين دو كتاب بايد 
مطالعه شود(

•   آخرين جنبش هاي هنري قرن بيستم، نويسنده: ادوارد 
لوسي اسميت، ترجمه: علي رضا سميع آذر يـــا هنر مدرن نوربرت 

لينتون، ترجمه علي  رامين )يكي از اين دو كتاب بايد مطالعه شود(
•   نقاشي ايران از ديرباز تا امروز، نويسنده: رويين پاكباز

•   دايره المعارف هنر،  نويسنده: رويين پاكباز
•  معماري ايران در دوره اسالمي، گردآورنده: محمد يوسف كياني 

يـــا تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسالمي، نويسنده: محمد 
يوسف كياني )يكي از اين دو كتاب بايد مطالعه شود(

•    معماري ايران، نويسنده: آرتور پوپ، ترجمه: غالم حسين 
صدری افشار

•   خط و كتابت، تاليف علي اصغر مقتدايي

3. ادبیات ایران
•   آشنايي با تاريخ ادبيات ايران، نويسنده: حميد رضا قليچ خاني

4. ادبیات جهان
•   آشنايي با ادبيات جهان و نقد آثار،  نويسنده: حسين معماري

5. مکتب هاي ادبي
•    مكتب هاي ادبي، نويسنده: رضا سيدحسيني

6. نقد ادبي
توجه: سرفصل نقد ادبي شامل درس هاي ادبيات ايران، ادبيات 
جهان، و مكتب هاي ادبي است كه كتاب هاي معرفي شده در 

سرفصل هاي فوق، مطالب مربوط به اين درس را پوشش خواهند 
داد.

7. نقد هنري
•   فلسفه هنر، زيبايي شناسي، و نقد هنري، نويسنده: زهرا 

ايراني صفت، انتشارات ماهان
•    نقد هنري كارشناسي ارشد مجموعه پژوهش هنر شامل شرح- 

نكته- تست/ مولف زهرا ايراني صفت
•   حقيقت و زيبايي،  نويسنده: بابك احمدي

•   مبانی فلسفه هنر ، تأليف آن شپرد ؛ترجمه ی علی رامين
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كالسهای حضوری ماهان براساس آخرين تغييرات اعمال شده در 
دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور در 2 دوره تابستان و پائيز 
و دوره نكته و تست مخصوص دانشگاه سراسری و دوره زمستان 

مخصوص دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می گردد.

چرا کالس های حضوری ماهان:
1- استفاده از برترين اساتيد حوزه تحصيالت تكميلی

2- تقويم آموزشی مدون ساالنه جهت انتخاب آزادانه دانشجويان با 
هر نوع شرايط

3- طرح درس يكسان برای درس های مختلف به منظور هماهنگی 
آموزش و سنجش

4- آزمونك كالسی اينترنتی به صورت طبقه بندی شده و ارائه كارنامه
5- دوره ويژه نكته و تست با هدف جمع بندی يك ماهه قبل از كنكور
6- همراهی رتبه های برتر سالهای گذشته ماهان جهت ارائه مشاوره 

تخصصی حضوری و اينترنتی
7- ارائه خدمات پورتال ماهان شامل پرسش و پاسخ، تاالر گفتگو 
با دانشجويان هم رشته در دانشگاه های مختلف، ارتباط با اساتيد، 

شركت در آزمونك كالسی و ...
8- فضای آموزشی مستقل جهت برگزاری كالس ها در موقعيت 

مركز شهر
9- استفاده مناسب از تكنولوژی آموزشی نظير ويدئو پروژكتور و ...

10- خدمات رفاهی كالسها نظير: سالن مطالعه، سايت، نمازخانه، كافی شاپ و...

آزمون های آزمايشی ماهان به منظور آشنايی با نحوه ی طراحی 
سواالت كنكور و با باالترين جامعه آماری در سراسر كشور برگزار 
می گردد. آزمون های ماهان با 3 رويكرد آموزشی، سنجشی، شبيه 
سازی و به صورت 8 مرحله حضوری، 4 مرحله خودسنجی و 

4 مرحله اینترنتی برگزار می گردند.

آنچه آزمون های آزمایشی ماهان را متفاوت میکند:
1. باالترين جامعه آماری )170 دفتر نمايندگی در سراسر كشور(

)با  سنجش  سازمان  های  آزمون  با   )%85/7( تشابه  باالترين   .2
مستندات قابل ارائه(

3. وجود 3 رويكرد جداگانه در برگزاری آزمون ها

4. طراحی تست ها توسط گروه علمی )دپارتمان تخصصی( هر رشته
5. 4 مرحله آزمون خودسنجی در منزل )فقط در ماهان(

6. آزمون های اينترنتی )4 مرحله( در سراسر كشور با باالترين جامعه 
آماری

7. نكات كليدی آزمون بعدی )آنچه برای آزمون بعد بايد بدانيم( 
)فقط در ماهان(

8. جدول درجه سختی سواالت هر آزمون )فقط در ماهان(
9. پيام مشاور در هر مرحله از آزمون )فقط در ماهان(

10. كارنامه تحليلی با 12 رويكرد متفاوت )فقط در ماهان(

)با آزمون های ماهان خود و رقبایتان را بسنجید.(

ری
ـو

ــ
ضـ

ح

ـی
رنت

ینت
ا
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نظر به استقبال دانشجويان و داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد از جزوات مكاتبه ای و در راستای توسعه خدمات و 
افزايش كيفيت خدمات غير حضوری در سال 92، بسته های آموزشی مرجع ماهان با ويژگی منحصر به فرد تهيه 

و در اختيار داوطلبان عزيز قرار می گيرد.
اساتيد، رتبه های برتر ماهانی با تالش های مستمر و پی گيرانه خود بر اساس سرفصل های سازمان سنجش و 

آخرين تغييرات عنوان شده، جزوات آموزشی را بازبينی، ويرايش و توليد نموده اند.
شرح درس كامل سرفصل ها به همراه سواالت و تست های تأليفی در هر يك از جزوات اين امكان را برای 
دانشجويان فراهم می نمايد تا به جای اينكه كتابها و منابع مختلف را مطالعه نمايند به صورت منسجم و هدفمند از 

جزوات آموزش غيرحضوری ماهان بهره مند شوند.
نكته ها و تست های پرتكرار كاربردی در هر فصل و پايان فصل های جزوات، داوطلبان را با اهميت نكته ها و تست 

های كنكور آشنا می نمايد تا بتوانند درصد و رتبه های بهتری را در كنكور كسب نمايند.
داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد در سال جاری با خريد بسته های آموزشی مرجع ماهان )ويرايش 92( ضمن 

دريافت جزوات مكاتبه ای غيرحضوری از هدايای ويژه زير برخوردار می گردد.

DVD بهترین های برنامه تلویزیونی صعود
و  صدا  همكاری  با  ماهان  آزاد  عالی  آموزش  موسسه 
ويژه  توليد  به  اقدام  ايران  اسالمی  جمهوری  سيمای 
مخصوص  و  تكميلی  تحصيالت  حوزه  در  ای  برنامه 
مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری نمود كه »صعود« نام 
گرفت. صعود برنامه ای است كه به صورت تخصصی به 
بررسی مسائل مربوط به قبولی در كنكور كارشناسی 
بار است كه  اولين  ارشد و دكتری می پردازد و برای 
از صدا و سيمای جمهوری اسالمی  برنامه ای  چنين 

ايران پخش می شود.

DVD بهترين های برنامه صعود در قالب مولتی مديا 
گلچينی است از بهترين قسمت های برنامه صعود طی 
سال 91 شامل بيش از 60 ساعت برنامه كه به تفكيك 
هر رشته در قالبی جذاب و كاربردی آماده گشته است.

DVD مباحث مطرح شده در این
• انتخاب رشته

• راهنمايی و مشاوره درخصوص بازار كار
• پاسخنامه تشريحی آزمون سال 91 و 92
• تحليل كنكور سراسری كارشناسی ارشد

• معرفی رشته های كنكور كارشناسی ارشد و مشاوره

DVD تصویری آموزش زبان عمومی
از آنجائيكه زبان عمومی در كليه رشته گرايش های كنكور 
كارشناسی ارشد نقش بسزايی دارد و با توجه به ضعف عمومی 
دانشجويان در آموزش زبان عمومی، دانشجويان می توانند 
ضمن استفاده از كتاب زبان عمومی از DVD تصويری ويژه 
آموزش زبان كه توسط استاد رمضانی )استاد انحصاری ماهان( 
تدريس شده است در استوديوی اختصاصی ماهان شامل 15 

ساعت كالس همراه با بيش از 50 اساليد موضوعات درسی 
مطروحه بهره مند شوند.

ویژگی DVD زبان
• تلفظ لغات

• توضيح تشريحی نكات گرامری
• توضيح تشريحی درخصوص جمله واژه های زبان انگليسی

• نمونه تست و پاسخنامه

فلش کارت زبان عمومی
درصد باالی زبان انگليسی همواره يكی از دغدغه ها و رموز 
موفقيت رتبه های تك و دو رقمی در كنكور كارشناسی ارشد 
می باشد و بی شك در اكثر رشته ها، زبان انگليسی جزء 

دروس رتبه ساز كنكور است.
براساس تحقيقات علمی در سطح جهان استفاده از فلش 
كارت در بعضی از دروس مانند زبان، يادگيری را تا %80 
افزايش می دهد و مهمترين ويژگی در يادگيری فلش كارت 
فقط خواندن لغات نيست، با توجه به حمل و نقل و اندازه 

مناسب فلش كارت، مرور و تكرار منجر به تسلط در درک 
معانی لغات می شود.

از همين جهت در بسته های آموزشی مرجع ماهان تصميم 
گرفتيم با طراحی و چاپ فلش كارت زبان انگليسی عمومی  
با بيش از 660 واژه پركاربرد زبان عمومی )با توجه به منابع 
و مطالعه دقيق كنكور كارشناسی ارشد در سال های پيش( 
در سه سطح تهيه نمائيم كه به صورت رايگان در اختيار شما 

قرار  ميگيرد.

بسته های آموزشی مرجع)ویرایش92(

92



www.mahan.ac.ir .برای دریافـت فایـل کـامـل تحلیـل کنکــور امسـال به سـایت ماهـان مـراجعـه نماییــد

در فضای رقابتی كنكور تحصيالت تكميلی، دغدغه هر داوطلب استفاده از خدمات و منابع موسسه ای است كه بيشترين شباهت را با كنكور 
كارشناسی ارشد داشته باشد.

ماهان همه ساله تطبيق و تشابه خدمات ارائه شده خود را با كنكور كارشناسی ارشد سراسری طی يك فرايند علمی و كارشناسی توسط تيمی كه 
در آن اساتيد و رتبه های برتر و كارشناسان آموزش حضور دارند، بررسی و اعالم می كند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد كه جزوات و آزمون های ماهان به طور كامل و 100% با سرفصل های سازمان سنجش مطابقت دارد.

در سال 91 آزمون های 8 مرحله ای ماهان با كنكور كارشناسی ارشد با ميانگين 85/7% تشابه همراه بود. ميانگين 85/7% تشابه از اين جهت تشابه 
قابل توجهی با استانداردهای )كنكور ارشد( می باشد كه اگر داوطلبی در رشته های مختلف موفق به كسب ميانگين 39/7% تا 64/3% گردد، می 

تواند در دانشگاه دلخواه خود قبول شود.

5

• نمونه تحلیل کنکور سال92

• تطبیق و تشابه چیست؟

18



6

• نمونه کارنامه 

• تحلیل کارنامه:

در باال تعدادی نمونه كارنامه از رتبه های مختلف كنكور آورده شده است، الزم به ذكر است كه در نحوه محاسبه ستون ميانگين درصد، ضرايب 

دروس لحاظ شده است. پس از آن كه درصد های فرد در هر درس محاسبه می شود، تراز دواطلب در هر درس محاسبه ميشود و سپس تراز كل 

از ميانگين وزنی تراز همه دروس محاسبه می شود و سپس رتبه داوطلب بر اساس تراز كل فرد نسبت به تراز ديگر  داوطلبين تعيين می شود.

داوطلبين بايد به اين نكته توجه كنند 

دروس در كنكور از نظر اهميت به دو دسته تقسيم می شوند:

1-درس هايی كه دارای ضرايب بااليی در گرايش می باشند 

2-درس هايی كه دارای ميانگين پايين تری نسبت به ساير دروس در بين داوطلبين می باشند.

مشاوره درسی مناسب می تواند به شما در تشخيص و برنامه ريزی مطالعه برای اين دروس ياری نمايد.

رتبه در گرایش
درصد زبان عمومي نمره ترازگرایش

وتخصصي
درصد فرهنگ 

وهنروادبیات ایران 
وجهان

درصد 
نقدهنري وادبي

درصد فلسفه 
غرب وزیبایي 

شناسي

درصد اصول 
فلسفه وعرفان 

اسالمي

9596 2 پژوهش هنر 

89/5845/0033/3370/0045/00

19654فلسفه هنر
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