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 Masoodkian@gmail.com پست الكترونيكي:

 تحصیلي سوابق

 وضعيت  رشته و گرایش دانشگاه سال درجه تحصيلي

 ۱۴۹۳ (Ph.Dدكتری )
 دانشگاه تهران

 شناسي تربيتي روان

 گرایش آمار و اندازه گيری رفتاری

 25/81معدل: 

 رساله: درجه عالي 

كارشناسي ارشد 
(M.A.) 

8811 

 علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي

             51/81معدل: 

 -12/81پایان نامه: 

 درجه عالي

كارشناسي 
(B.A.) 

8812 

 علوم تربيتي دانشگاه اصفهان
  64/81معدل: 

 52پروژه:   

 ، دانشگاه تهران، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دکتری نامه پایان

 یابي و شایستگي اجتماعي نوجوانان خودتنظيمي، هویتت جواني و اثربخشي آن بر متغيرهای طراحي برنامه تحول مثب

  ن شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه خوارزمي تهران، دانشكده رواکارشناسي ارشد نامه پایان 

)براساس دیدگاه روان شناسي  های درسي دانشگاهيسازی كتابارزیابي نقش گرافيک در طراحي و آماده 

 به منظور ارایه یک الگوی كاربردی  گشتالت(
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 افتخارات

 ۱۴۹۱-۹۹تحصيلي استاد نمونه گروه روان شناسي دانشگاه كاشان در سال  .8

 ۱۴۹۱در سال  ه و اثرگذار  نيروهای مسلحفرزندان نخبتقدیر به عنوان  .5

   ۱۴۹۱در سال  شناسي تربيتي دانشگاه تهران نفر اول آزمون دكتری تخصصي روان .8

 .51/81با معدل  خوارزمي تهراندانشجوی رتبه اول دانشگاه  .6

تهران و معرفي برای مرحله خوارزمي انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دوره تحصيالت تکميلي دانشگاه  .2

 .8814 ،شوریك

 .8814هفته پژوهش  ،تهران خوارزميدانشگاه  دبير علمي اولين سمينار دانشجویان تحصيالت تکميلي .4

 تاكنون.  8812، از عضو بنياد ملي نخبگان ایران .1

سال تمام( و كسب عنوان دانشجوی رتبه اول دانشگاه  8ترم تحصيلي ) 4پایان تحصيالت كارشناسي در  .1

 . 8812، 64/81اصفهان با معدل 

 .8816، شناسي دانشگاه اصفهان دانشجوی برتر دانشکده علوم تربيتي و روان .1

 .15-12های  دانشجوی رتبه اول دانشگاه اصفهان در بين سال .82

 .8816 ،پژوهشگر برگزیده در نخستين همایش نقش تکنولوژی آموزشي در بهبود فرایند یاددهي و یادگيری .88

 شغلي سوابق

 باور نومات مشاوره و روان شناسي مدیر و بنيانگذار مرکز خد -

 مسئول تاسيس آزمایشگاه روان شناسي دانشگاه کاشان  -

 دانشگاه کاشانگروه روان شناسي عضو هيأت علمي  -

 روان شناس و مشاور کودک و نوجوان  -

 تاكنون  ۱۴۹۹مركز مشاوره باور نو، كاشان، 

 ۱۴۹۱-۹۴مركز مشاوره آوین، اصفهان، 

  ۱۴۹۱تا  8811، مرداد ماه مركز مشاوره انيس، اصفهان

  ۱۴۹۱تا  8818مركز مشاوره توحيد، اصفهان، 

 ۱۴۹۴تا  8818شهر،  مركز آموزشي ندای معلم، شاهين

 کارشناس ارشد آموزش -

 .8812مهر تا  8811 ماه شركت مهندسين مشاور ناظران یکتا، اصفهان، مرداد مركز آموزش 
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 مدیر دپارتمان آموزش -

 8811تا تير  8811هران، اردیبهشت شركت سحاب صنعت گستر، ت

  تدریس سوابق

دانشگاهنام  ردیف ترم آخر -ترم شروع   تحصيلي مقطع تعداد واحد   

و كارشناسي ارشد كارشناسي --- دانشگاه كاشان 1 تاكنون -1931   

1932-1931 كارشناسي --- دانشگاه اصفهان  2  

1933-1931 كارشناسي --- دانشگاه خوارزمي تهران 9  

1934-1933 كارشناسي و كارشناسي ارشد --- موسسات آموزش عالي  4  

 سوابق علمي:

 های تخصصي کارگاه -الف

 کارگاه های در دست برنامه ریزی و اجرا

  ۱۴۹۹ پایيز و زمستان، مركز مشاوره توحيد اصفهان، تربيت درمانگر كودکكارگاه 

  ۱۴۹۹باور نو كاشان، پایيز و زمستان كارگاه تربيت مشاور و روان شناس تحصيلي، مركز مشاوره 

 کارگاه های برگزار شده 

  ۱۴۹۹، مركز مشاوره باور نو، پایيز ۳كارگاه تفسير هوش وكسلر كودک نسخه 

  ۱۴۹۹كارگاه تربيت بازی درمانگر كودک با رویکرد عملي، مركز مشاوره باور نو، تابستان 

 ۱۴۹۹، تابستان كارگاه تربيت بازی درمانگر كودک، مركز مشاوره توحيد 

  ۱۴۹۹كارگاه تفسير نقاشي كودک، مركز مشاوره توحيد اصفهان، تابستان 

  ۱۴۹۱كارگاه بازی درماني كودک، مركز مشاوره توحيد اصفهان، پایيز  

  كارگاه ارزیابي، تشخيص و درمان اختالالت دوران كودكي براساس الگویEBP مركز مشاوره توحيد ،

 ۱۴۹۱تابستان اصفهان، 

 ۱۴۹۹، بهار دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه كاشانتخصصي ارزشيابي آموزشي،  كارگاه 

 8818بهار  ، كاشاندانشگاه ، های علميكارگاه تخصصي اصول و روش نگارش مقاله 

  8818كارگاه تخصصي اختالل امالء، بنياد علمي و فرهنگي امام صادق )ع(، زمستان 

 8818ان شناختي توحيد، زمستان كارگاه آمار كاربردی، مركز مشاوره و رو 
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  كارگاه تخصصيSPSS  8818اصفهان، فروردین و اردیبهشت ماه  8، آموزش و پرورش ناحيه 

 8814دانشگاه تربيت معلم تهران، هفته پژوهش ، های علميكارگاه تخصصي اصول و روش نگارش مقاله 

 ( كارگاه تخصصي یادگيری سيارM-Learningدر ایران ) ،ت معلم تهران، هفته پژوهش دانشگاه تربي

8814 

 انتشار در دست یها همقال -ب

های اجتمااعي مجاازی.    (. اعتبار، روایي و ساختار عاملي مقياس حسادت زناشویي در شبکه۱۴۹۹كياني، م. مللي، ا. )

 . شناسي كاربردی مجله دانش و پژوهش در روان

ی بار روی رواباز زوجاين: نقاش حساادت و نظاارت       اجتمااعي مجااز   هاای  (. تاأثير شابکه  ۱۴۹۹كياني، م. مللي، ا. )

 . نامه مشاوره و روان درماني خانواده دو فصل. زناشویي

باين رویکارد یاادگيری و      الگوی معاادالت سااختاری دنادگروهي رابطاه    (. ۱۴۹۹كياني، م.، اژه ای، ج. و مللي، ا. )

مجلاه مطالعاات روان شناساي    . يریاضا -تجارب تحصيلي در دو گروه دانشجویان علوم انسااني و علاوم تحليلاي   
 .  تربيتي

 ی منتشر شده ها مقاله -ج

سنجي سياهه خودتنظيمي نوجواني  های روان (. بررسي ویژگي۱۴۹۹كياني، م.، حجازی، ا.، اژه ای، ا. و لواساني، م. )

 .  ۴-۱۱(: ۱) ۱۱، مجله روان شناسيآموزان دختر دبيرستاني.  در دانش

تعيين نقش صميميت اجتمااعي در رضاایت از زنادگي دانشاجویان متاهال دشام اناداز        (. ۱۴۹۹مللي، ا و كياني، م. )
 . تهران: دانشگاه الزهرا.ولين كنفرانس بين المللي فرهنگ، آسيب شناسي رواني و تربيتا. فرهنگي و اجتماعي

تحليل دندسطحي عوامل سطح دانش آموز و كالس درس بر پيشرفت تحصايلي علاوم   (. ۱۴۹۳مللي، ا و كياني، م. )

. اولاين كنفارانس باين المللاي روان شناساي و علاوم       دانش آموزان دهارم ابتدایي براساس داده های مطالعه تيمز

 . موسسه عالي علوم و فناوری خوارزمي شيراز شيراز:  تربيتي،

تعيين نقاش تجاارب تحصايلي، جنسايت و وضاعيت ساکونت بار        (. ۱۴۹۳ای، ج. و یزدخواستي، ع. ) كياني، م.؛  اژه

 . ۳۱-۱۹(: ۱) ۱، و رفتاری های علوم شناختي مجله پژوهش. سالمت روان دانشجویان علوم انساني

شناسي. مجموعاه مقااالت اولاين     (. پدافند غيرعامل در علوم انساني با محوریت روان8818كياني، م. و هادیان، ح. )

 . كاشان: دانشگاه كاشان. و علوم انساني غيرعاملهمایش ملي پدافند 

http://elmnet.ir/article/20490179-16294/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2
http://elmnet.ir/article/20490179-16294/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2
http://elmnet.ir/article/20490179-16294/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2
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هاای درساي   ساازی كتااب  طراحاي و آمااده  در  گرافياک (. بررساي نقاش   8812كياني، م.، رساتگارپور، ح. و شاریف، م. )  

 .  ۹۹-۳۹(: ۱۳) ۱۱، فصلنامه عيار )سمت( .دانشگاهي

مجلاه  در كشاورهای اساالمي: ضارورت هاا و فرصات هاا،        الکترونيکاي (. آماوزش  8811كياني، م و شاریف، م. ) 

 .5، دانشگاه بوعلي سينا همدان، شماره پژوهش علوم انساني

دکيااده مقااالت هفتمااين  ی متوساطه.  ی درساي دوره ادهااای اساالمي برنامااه (. بني8811اكرماي، ک. و كيااني، م. )  
 . تهران: دانشگاه تربيت معلم.همایش انجمن مطالعات برنامه درسي ایران

های موجود بر سرراه توسعه  عملياتي به منظور رفع موانع و دالش الگویي(. تدوین 8811مثنوی، ا.، و كياني، م.)

. اهواز: دانشگاه شهيد همایش ملي فناوری آموزشي در عصر اطالعات و ارتباطاتآموزش الکترونيکي در كشور. 

 دمران.

(. الگوی طراحي دوره های آموزشي مبتني بر وب: محورها، مولفه هاا و دشام   8811كياني، م.، و سيادت، ع. )

 ان.. اهواز: دانشگاه شهيد دمرهمایش ملي فناوری آموزشي در عصر اطالعات و ارتباطاتاندازها. 

دوماين هماایش   طراحي نرم افزارهای آموزشاي: نگرشاي ناو باه آماوزش مبتناي بار رایاناه.         (. 8814كياني، م. )

 ، زاهدان: دانشگاه سيستان و بلودستان.سراسری آموزش الکترونيکي ایران

دکياده  های علم وفنااوری در توساعه كاارآفریني،     (. نقش شهرها و پارک8814كياني, م.، و جبل عاملي، ج. )
 ، تهران: دانشگاه تربيت مدرس. مقاالت سومين همایش دوساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي كشور

مجموعاه مقااالت نهماين    (. آموزش ساختارگرایانه: رویکردی ناوین در آماوزش و پارورش،    8812كياني، م. )
 ، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

(. برنامه درسي مبتني بر وب: رویکاردی نوآوراناه در فرایناد یااددهي و یاادگيری،      8812م. )نيلي، م.، وكياني، 

 ، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی درسي.مجموعه مقاالت همایش ملي نوآوری های آموزشي

مجموعاه مقااالت   (. دالش های آماوزش الکترونيکاي در كشاورهای اساالمي،     8812كياني، م.، و شریف، م. )
، اصافهان: انتشاارات   ش بين المللي آموزش و پرورش كشورهای اسالمي با تأكياد بار نقاش توساعه ای    همای

 دانشگاه اصفهان.
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(. آموزش الکترونيکي، گامي در جهت تحاول فرایناد یااددهي و    8816كياني، م.، سيادت، ع.، و رحيمي، ح. )

آبااد: مركاز    ، خارم هي و یاادگيری نخستين همایش نقش تکنولوژی آموزشي در بهبود فرایند یاادد یادگيری، 

 تربيت معلم آیت اهلل كمالوند.

های یادگيرنده، (. رهبری خالق در مدارس به عنوان سازمان8816یارمحمدزاده، پ.، كياني، م.، و سيادت، ع. )

 ، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.مجموعه مقاالت هشتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

مجموعه مقاالت هشاتمين  های مجازی،  (. امنيت در دانشگاه8816زاده، پ.، و سيادت، ع. )كياني، م.، یارمحمد
 دانشگاه اصفهان، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.هفته پژوهش 

 

 منتشر شده هایو فصل ها کتاب -ه

 . اصفهان: اركان دانشهای اینترنتي برای معلمان مهارت(. 8812)كياني، م. 

ریزی و راهنمای یادگيری الکترونيکي درس )دبيرستان و  دفتر مشاوره، برنامه. (8811) كياني، م.
 .شركت سحاب صنعت گستر. انتشارات انسيتو ایزایران، شركت صنایع آموزشي تهران: دانشگاهي(. پيش

ركت ش تهران: (.راهنمایيریزی و راهنمای یادگيری الکترونيکي درس ) دفتر مشاوره، برنامه(. 8811) كياني، م.

 .سحاب صنعت گستر. انتشارات انسيتو ایزایران، شركت صنایع آموزشي

، تهران: سازمان مطالعه و "(8كتاب درسي )"، داپ شده در های درسي دانشگاهي طراحي گرافيکي كتاب

 . 8812ها )سمت(، منتشر شده در سال تدوین كتب علوم انساني دانشگاه

 سازی و چاپ   در دست آماده هایکتاب -ر

 دكتر سيد مصطفي شریف(  رجمه و اضافات )مسعود كياني وت

Brown A. H. & Green, T. D. (2010). The Essential of Instructional Design: Connecting 
Fundamental Principles with Process and Practice (2 edition). New Jersey: Allyn & Bacon; 

(October 29, 2010) 
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 پژوهشي طرح هاي

 سال اجرا طرح مجری سمت پشتيبان نام طرح

الگوی مطلوب طراحی سئوال در کتاب های 

درسی دانشگاهی و ارزیابی و اعتباربخشی آن 

براساس تاثیرگذاری بر مکانیسم های 

 شناختی، یادگیری و انگیزشی دانشجویان

سازمان تاليف و تدوین كتب 

 ها )سمت( درسي دانشگاه
 مجری طرح

 ود كياني دكتر مسع

 و دكتر محمد آرمند
۹۹-۹۹ 

 های درسي دانشگاهي طراحي گرافيکي كتاب
سازمان تاليف و تدوین كتب 

 ها )سمت( درسي دانشگاه
 همکار اصلي

 دكتر كامران افشار مهاجر

 )عضو هيأت علمي دانشگاه هنر(
11-11 

یادگيری  های یابي كيفي حلقه بررسي و ارزش

زی علمي فرزندان مندسا )گنجينه یاد( طرح توان

های اميد در مزرعه  كاركنان نيروهای مسلح )جوانه

 آموزان توليد علم( براساس نظر متخصصين و دانش

 

 ستاد كل نيروهای مسلح

 

 مجری طرح

 

 مسعود كياني

 

11-11 

های  بررسي مفاهيم شهيد، شهادت و ایثار در كتاب

 درسي مقاطع سه گانه
 همکار بنياد شهيد و امور ایثارگران

 دكتر حسنعلي بختيار نصر آبادی

 )عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان(
14-12 

 همکار اصلي شهرداری اصفهان های علمي و تفریحي ایده پردازی طراحي پارک
 دكتر حسنعلي بختيار نصر آبادی

 )عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان(
12 

مندی دانشجویان استعدادهای  بررسي ميزان رضایت

 موزش دانشگاهيدرخشان  از آ 
 همکار اصلي سازمان استعدادهای درخشان

 دكتر حسنعلي بختيار نصر آبادی

 )عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان(
18-15 

 


