
 

 

 

 بنام خدا

  
 مشخصات شخصي:

 

 حسين آبادي نام: مهدي                        نام خانوادگي:

 :مشخصات تحصيلي

    .علوم انساني ديپلم:

 .1382سال  "دانشگاه عالمه طباطبايي" علوم اجتماعي ليسانس: 

 1397سال  "دانشکاه پيام نور تهران "ليسانس : حقوق 

 .1387سال "دانشگاه علم و فرهنگ" مطالعات فرهنگي فوق ليسانس:

 1394سال  "دانشگاه ازاد اسالمي " دكتري جامعه شناس فرهنگي

 

 

 

 

 سوابق کاري:



تتا   1396ون اجرايي مركز تحقيقات ، تعليمات حفاظت  فنتي و بهداشت  كتار از     معا-

 كنون

 1395مشاور روابط كارو اشتغال فرماندار  -

محله تهران در ستاد شوراياريهاي شوراي شهر تهران سال  78كارشناس طرح و ناظر  -

1383. 

و دارايي ستال   كارشناس طرح و برنامه در سازمان اموال تمليکي وزارت امور اقتصاد -

1384. 

      85كارشناس روابط كار در ساختمان ستادي وزارت كتار و امتور اجتمتاعي از ستال      -

 .1394تا

عضو شوراي سياستگذاري پژوهش و دبير همايش ها و سمينارهاي علمي معاون   --

 .1393روابط كار در سال 

 .مشاور شرك  تحقيقاتي و آموزشي رابين كانيار ايرانيان -

 .موسسه اشراق نما ماه پرندير آموزشي موسسه آموزش جهانگردي مد -

 .عضو اتاق فکر وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر -

 

 :سوابق علمي و پژوهشي

 1397سال  "نظام هاي حل اختالف كار "تاليف كتاب تح  عنوان-

 1396سال  "گفتگوي اجتماعي ، تضاد يا اختالف "تح  عنوان بتاليف كتا-

 "مصترف كننتدگان جديتد فضتاهاي خريتد شتهري       "كتتاب  تحت  عنتوان    تاليف  -

 1392سال

توستط    "جامعته شناستي مصترف، گردشتگري و خريتد       "بتا عنتوان    کتابچاپ  -

 .  1388جامعه شناسان در سال انتشارات 



تحليل جامعه شناسي گفتگوي اجتماعي با تاكيتد بتر    "چاپ مقاله علمي و پژوهشي -

فصلنامه علمي و پژوهشي توسعه اجتمتاعي شتهيد چمتران    "نقش جواني در روابط كار

 .1394سال  "اهواز

وي اجتماعي در روابط كتار  گفتگدرک جامعه شناسي  "چاپ مقاله علمي و پژوهشي -

 موسسه عالي سبز بابل فصلنامه علمي و پژوهشي توسعه اجتماعي" صنعتي

در فصتلنامه   "دگونه شناسي خريداران در مراكتز خريت   "چاپ مقاله اي تح  عنوان -

 .1388علمي و پژوهشي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران سال 

بررسي رابطه احداث پروژه هتاي توستعه شتهري و آستي       چاپ مقاله تح  عنوان -

فصتلنامه    تهتران   9هاي اجتماعي)مورد مطالعه : سوله بازياف  زبالته پتل كتن منطقته     

از وزارت علتوم موتوز علمتي و     92ل . ) در ستا  1391مطالعات شهري، تابستان سال 

 پژوهشي كس  كرده اس . 

چاپ مقاله تح  عنوان اثرات و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي فضاهاي شتهري بتر    -

 .1392زنان، فصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات شهري دانشگاه آزاد اسالمي سال 

توستط    "يتد گونته شناستي خريتداران در مراكتز خر    "انتخاب پايان نامه بتا عنتوان    -

 .1388شهرداري تهران به عنوان پايان نامه برتر حوزه شهري در سال 

در ويتژه نتام فراغت      "فراغ  جوانتان در مراكتز خريتد    "چاپ مقاله تح  عنوان  -

 . 13سازمان ملي جوانان شماره 

در ستمينار بتين المللتي دانشتگاه      "فرهنتگ شتهروندي    "چاپ مقاله تح  عنتوان   -

oxford . 

در ماهنامته مهندستي    "وجدان كاري و راههاي تتدوام آن  "قاله تح  عنوان چاپ م -

 .1389: 44-43فرهنگي شماره 

در نشتريه كتار و جامعته ستال      در محيط كتار  مقاله تح  عنوان ناامني شغلي چاپ  -

1391 



درستمينار بتين المللتي     "شهروند جهاني و تنوع فرهنگتي  "مقاله تح  عنوان  چاپ -

   .1391جهاني شدن، سال 

 در روزنامه مردم ساالري "اتنوگرافي"داراي چندين مقاله در روزنامه در زمينه  -

 همکاري با مركز ملي مطالعات ايران و ايسپا. -

 

 دورهاي آموزشي گذرانده شده:

 دوره بين المللي مشاغل سبز  -

 كارگاه بحث آزاد در زمينه روابط كار -

 معماري منابع انساني -

 وابط كارآموزش تخصصي ر -

 قوانين كار و تامين اجتماعي -

 نظريه هاي شخصي  -

 حقوق كار -

 آيين نگارش حقوقي -

 موازيين بين المللي كار -

 آمار توصيفي -

 استانداردهاي بين المللي مربوط به روابط كار جمعي -

 بحث در زمينه آراء صادره دادگاههاي عمومي كار -

 سير تحوالت حقوق بين المللي كار و تعهدات دولتهاي عضو -

 مديري  پروژه در خدم  كار آفريني -

 جايگاه و منزل  نيروي انساني در ديدگاه هاي مديري  -

 روابط سازماني موثر -



 بانکهاي اطالعاتي :دوره تخصصي كامپيوتر  -

 هااستفاده از كامپيوتر و مديري  فايل ،اطالعات و ارتباطات -

 واژه پردازها و ارائه مطال 

 كذران دوره تخصصي كارافريني -

 دوره بدو خدم  استخدامي كاركنان دول  -

 دوره جامعه شناسي ايمني و بهداش  كار -

 آموزش بدو خدم  كاركنان دول -

 سالم  اداري -

 

 

 سوابق تدريس:

 1395تدريس قانون كار در مركز مديران صنايع  -

امين اجتماعي در مركز خطوط و لولته شترك  نفت  ختارک     تدريس قانون كار و ت -

 1394سال 

 1395تدريس قانون كار و تامين اجتماعي در عسلويه  -

در  تدريس دوره گفتگوي اجتماعي و سه جانبه گرايي در روابتط كتار صتنعتي ايتران    

 1394سال  موسسه كار و تامين اجتماعي

در موسسته كتار و تتامين     تدريس دوره گزارش نويسي مسائل اجتمتاعي و فرهنگتي  

 1394 اجتماعي

تدريس قانون كار در دانشگاه علمي كاربردي كرج وابسته به شرك  توزيتع نيتروي    -

 .93برق سال 

تدريس جامعه شناس اقتصادي در مركز آموزش و تحقيقتات وزارت تعتاون، كتار و     -

 .92رفاه اجتماعي سال 



كشورهاي جهان سوم، دوره بتين   تدريس دوره موانع اجتماعي و فرهنگي اشتغال در -

 .92المللي مركز تربي  مربي كرج سال 

تدريس و برگزاري كارگاه جامعته شناستي كتار و شتغل در موسسته كتار و تتامين         -

 .1389اجتماعي سال 

 .88-89تدريس در مركز پيام نور تهران در حوزه جامعه شناسي سال -

 .9۰ن توسعه پايدار سال تدريس قانون كار و تامين اجتماعي موسسه مناديا -

 .89تدريس اموزش جهانگردي و توريسم سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي  -

 .9۰تدريس قانون كار و تامين اجتماعي در مركز اموزش مديران صنايع سال  -

 9۰تدريس جهانگردي و كارآفريني در موسسه آموزشي و پژوهشي بين المللي تاچ -

 

 

 تقدير نامه ها:

 1396امه از وزير سال تقدير ن

 1396 ) روابط کار( سالر تقدير نامه معاون وزي

 1395تقدير نامه از مشاور وزير  سال 

 1395تقدير نامه از دستيار ويژه وزير سال 

 1395) روابط کار( سال ر تقدير نامه معاون وزي

 1394-93تقدير نامه معاون وزير ) روابط كار  سا لهاي 

 1394ه وزير سال تقدير نامه دستيار ويژ

 1394تقدير نامه مدير كل گزينش سال 

 1394تقدير نامه از فرماندار تهران سال 

 .1387شهرداري تهران  –پايان نامه برتر در حوزه شهر تهران  -



سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستتي و گردشتگري    -مدرس نمونه حوزه گردشگري -

 .1389استان تهران 

 .91  سال ربط كاتقدير توسط معاون وزير )روا -

 .92تقدير توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي  -

 .1392تقدير توسط مدير كل روابط كار و جبران خدم  سال  -

 .92تقدير توسط رييس مركز تحقيقات راهبردي وزارت ورزش و جوانان سال -

 

 فعاليت هاي علمي:

 

ه اجتمتاعي از  عضو شوراي تحريه فصلنامه حکم  عملي ، وزارت تعاون ، كتار و رفتا   -

 .تاكنون 1389سال 

-  

 :فعاليتهاي اجراي پژوهش

موري طرح سنوش و ارزيابي برنامته و عملکترد وزارت تعتاون، كتار و رفتاه اجتمتاعي ،       -

1395 

موري طرح افکار سنوي شهروندان تهراني در خصوص خانه هاي سالم  شهر تهتران   -

1392. 

ي جوانان، وزارت ورزش و جوانتان  همکار اصلي طرح ارزيابي و سنوش نيازهاي فراغت -

 در حال انوام.1392سال 

 موري طرح راهکارهاي كاهش اختالفات كارگري و كارفرمايي در حال انوام.   -



تحليل جامعته شتناختي گفتگتوي اجتمتاعي در      "تحرير رساله دكتري  تح  عنوان  -

 ."روابط كار صنعتي ايران

 1395دانشگاه عالمه طباطبايي  "نتشکالت كارگري در ايرا "سخنران پنل تخصص  -

 1396موسسه رحمان  "گفتگوي اجتماعي در ايران "سخنراني با عنوان -

 

 

 

 

 سوابق فعاليتهاي مردمي: 

 

 عضو انومن مطالعات فرهنگي ايران -

 عضو انومن جامعه شناسي ايران -

 .عضو انومن حماي  از حقوق كودكان كار و خيابان شوش -

 .هرداري تهرانعضو كانون نخبگان ش -

 .ناظر ويژه مردمي شهرداري تهران -

 ايران. انومن مفاخر معماريعضو  -


