سوابق علمي ـ پژوهشي
اعضای هیئت علمي پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری
جهاد دانشگاهي

1ـ مشخصات

نام :محسن
نامخانوادگي :موسیوند
درجه علمي :مربی
درجه تحصیلي

كارشناسي ارشد

رشته

پژوهش هنر

دانشگاه

سال

تربیت مدرس تهران

1389

تلفن 66970908 :داخلی 341

(پست الكترونيكي) m.musivand@yahoo.com : Email

نمابر66970903 :

 -2سوابق اجرايي
نوع فعالیت
پژوهشي

آموزشي

اجرايي

رديف

نام و نشاني سازمان يا مؤسسه محل خدمت

سمت

1

پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ تهران

*

عضو هیاتعلمی گروه پژوهش هنر

2

پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ تهران

*

عضو شورای علمی گروه پژوهشی منظر
شهری

3

پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ تهران

*

مدیر مرکز خدمات تخصصی فعالیتهای
هنری

4

دانشگاه پیام نور استان تهران؛ لواسان و دماوند

*

تدریس؛ مقطع کارشناسی

5

فرهنگسرای کوثر ؛ کرج

*

تدریس؛ پذیرش آزاد

6

دانشگاه جامع علمیکاربردی؛ تهران

*

تدریس؛ مقاطع کاردانی و کارشناسی

 -3طرحهای پژوهشي

رديف

1

عنوان طرح تحقیقاتي

بررسی وضعیت رشته پژوهش هنر در ایران

سمت در طرح

كارفرما

سال انجام

همکار

معاونت علم و فناوری
ریاست جمهوری

1390

2

بررسی نمادها و نشانهها در شهر تهران

همکار

3

ارزیابی چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر ( در سال )1390

مدیر طرح

4

بررسی وضعیت هنرهای تجسمی در سال 1390

مدیر طرح

5

ارزیابی جشنواره بینالمللی فیلم فجر ( در سال )1390

همکار

6

کارنامه مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران

همکار

7

طرح جامع تبلیغات محیطی کالنشهر تهران

همکار

8

ارزیابی سیویكیمن جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ( در سال )1391

مدیر طرح

9

ارزیابی سیویكمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر (در سال )1391

مدیر طرح

10

ارزیابی بیستوهشتمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر (در سال )1391

همکار

11

تاریخچه تحلیلی مجسمههای شهری تهران

همکار

سازمان زیباسازی شهر
تهران
شورای عالی انقالب
فرهنگی
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
و ارتباطات
شورای عالی انقالب
فرهنگی
سازمان زیباسازی شهر
تهران
سازمان زیباسازی شهر
تهران
شورای عالی انقالب
فرهنگی
شورای عالی انقالب
فرهنگی
شورای عالی انقالب
فرهنگی
سازمان زیباسازی شهر
تهران

1390
1391
1391
1391
1391
1392
1391
1392
1392
1392

 -4تألیف مقاالت علميپژوهشي
رديف

1
2
3
4

5

6

عنوان مقاله

ارائه  /چاپ در

نشریه علمیپژوهشی
مجسمهسازی در فضاهای شهری
هنرهای زیبا /هنرهای تجسمی
بررسی تطبیقی جنبشهای صنایعدستی معاصر در غرب و سخنرانی؛ همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در
توسعه پایدار؛ کرمانشاه
ایران
نشریه تخصصی
هنر؛ نیاز امروز شهرها
مجله شوراها
نشریه علمیپژوهشی
نمادها در آثار ژازه تباتبایی
هنرهای زیبا /هنرهای تجسمی
کنفرانس بینالمللی «زندگی شهری و هنرهای
مجسمهسازی شهری در دوران معاصر
معاصر»؛ دانشكده هنرهای زیبای معمارسینان؛استانبول،
ترکیه( ،پذیرش چكیده)
دردست بررسی نشریه … ()ISI
بررسی عوامل موثر در کیفیت مجسمهسازی شهری

5ـ فعالیتهای آموزشي

زبان

زمان

فارسی

زمستان 1389

فارسی

 18اسفند 1390

فارسی

تابستان 1391

فارسی

پاییز 1391

انگلیسی

Apr 2013

انگلیسی

2014

رديف

عنوان دروس و كارگاههای مورد تدريس

نام مؤسسه يا دانشگاه

سال

1

کارگاه طراحی

محل دانشكده هنر دانشگاه مازندران  /بابلسر

1386

2

کارگاه حجمسازی ـ پیكرتراشی /چوب

فرهنگسرای کوثر  /کرج

89ـ1388

3

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

4

تحول صنایع دستی در دنیا

5

هنر و تمدن اسالمی 1

6

هنر و تمدن اسالمی 2

7

آشنایی با هنر در تاریخ 1

8

هنر و معماری 1

9

باستانشناسی

10

تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی

11

آشنایی با هنر در تاریخ  1و2

12

هنر و تمدن اسالمی 1

13

کارگاه طراحی پایه 1

14

تاریخچه عكاسی

15

آشنایی با رشتههای هنری معاصر

16

هنر در دنیای کودکان

17

کارگاه حجمسازی

18

هنر و ارتباطات

19

صنایعدستی ایران

دانشگاه پیام نور استان تهران؛ واحد لواسان

دانشگاه پیام نور استان تهران؛ واحد دماوند

دانشگاه پیام نور؛ تهران

91ـ1390

92ـ1391

93ـ1392
93ـ1392

دانشگاه جامع علمیکاربردی؛ واحد 55

6ـ فعالیتهای اجرايي هنری و عالقهمندیها
1ـ شركت در چند نمایشگاه گروهي دانشجویي در رشتههای مجسمهسازی ،صنایعدستي ( پیکرتراشي چـو ،،سـلاو و ، ...
عکاسي و طراحي؛
2ـ شركت در نمایشگاه گروهي صنایع دستي كودكان كار؛ كرج 1388 ،؛
3ـ طراحي و اجرای چندین مجسمه؛ سلارش خصوصي؛
4ـ برگزاری دورههای كارگاه چو ( ،با تمركز بر حجمسازی /پیکرتراشي ؛ فرهنگسرای كوثر كرج؛
5ـ برگزاری كارگاههای آموزشي مجسمهسازی؛ كارگاه شخصي؛

6ـ طراحي ،اجرا و نصب كتیبه سردر ورودی ایستگاه مترو حرم مطهر؛ ابعاد  26متر مربع؛
7ـ اجرای دكوراسیون داخلي در هتل استقالو قم؛
8ـ اجرای دكوراسیون داخلي در چندین مجتمع مسکوني و تجاری و هتل در تهران؛
9ـ شركت و اجرای مجسمهسازی با تکنیک چو ،در ورکشاپ هنرهای چوبي؛ فرهنگستان هنر جمهـوری اسـالمي ایـران؛
1391؛
10ـ تمركز فعالیتهای اجرایي بر مجسمهسازی شهری و ارتباط حقیقي و حقوقي با سازمانهای زیباسازی شهرداریها؛
11ـ تمركز مطالعات علمي ـ پژوهشي در قالب طرحهای پژوهشـي و مقـا ت علمـيپژوهشـي؛ در حـوزه «مجسـمهسـازی
شهری»؛
12ـ تدریس كارگاه حجم در دانشگاهها و بخش آزاد؛

7ـ تهیه طرحنامه و برنامههای عملیاتي

رديف

مصوب /غیرمصوب

عنوان طرحنامه يا برنامه عملیاتي

كارفرما

آسیبشناسی آموزش هنر در ایران معاصر

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

بررسی وضعیت هنرهای تجسمی در سال 1390

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

مصوب

بررسی نقش و جایگاه احجام شهری در هویت شهری تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

غیرمصوب

نمادها و المانهای دفاع مقدس در تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

غیرمصوب

جایگاه هنرهای سنتی در فرهنگ معاصر ایران

پژوهشكده هنرهای سنتی؛ اصفهان

غیرمصوب

تاریخچه تحلیلی مجسمههای شهری تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

مصوب

طرح ساماندهی هنرهای خانگی (شبكه برنامه گروه پژوهش هنر)

سازمان جهاد دانشگاهی

درحال بررسی

طرحنامه اطلس جامع هنر

شورای عالی انقالب فرهنگی

درحال بررسی

طرحنامه تشكیل مرکز رشد فعالیتهای هنری

سازمان جهاد دانشگاهی

درحال بررسی

تدوین اساسنامه مرکز خدمات تخصصی فعالیتهای هنری

پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری

مصوب

پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری و
سازمان زیباسازی شهر تهران

درحال بررسی

تدوین کلیات برگزاری «جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی
دانشجویان جهان اسالم»

غیرمصوب

 -8ساير فعالیتها
 .1پایان نامه كارشناسي " :تجلي آتش در هنر ایران باستان" ،استاد راهنما :دكتر مصطلي رستمي؛
 .2پایان نامه كارشناسي ارشد " :بررسي فرم مجسمههای شهری و ارتباط آن با فضای محیطي" ،استاد راهنما :دكتر حسنعلي
پورمند ؛
 .3دارای كارت صالحیت مدرسي؛ دانشگاه پیام نور استان تهران؛
 .4دارای كارت صالحیت مدرسي؛ دانشگاه جامع علميكاربردی استان تهران؛
 .5حضور در برنامهای رادیویي رادیو البرز؛ بهعنوان كارشناس هنری؛
 .6دارای كارت صنعتگری در رشته "حجم و پیکرتراشي چو "،؛ سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری استان
تهران؛
 .7فعالیت در رشته  ،طراحي و نقاشي  ،حجم و مجسمهسازی ،عکاسي ،بازیگری تئاتر و...؛
 .8شركت در برنامهها و همایشهای دانشگاهي به عنوان مجری؛ دانشگاه مازندران؛
 . 9شركت ،سخنراني و ارائه مقاله در همایش ملي صنایع فرهنگي و نقش آن در توسعه پایدار؛ كرمانشاه؛ اسلند 1390؛
 .10شركت در همایش روز رسانههای اجتماعي؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر؛ تیرماه 1391؛
 .11همکاری پژوهشي در مجالت و روزنامهها :نشریه علميپژوهشي هنرهای زیبا ،مجله شوراها ،روزنامه همشهری و غیره.

