زندگی نامه علمی و اجرایی
دکتر ابراهیم بیگ زاده
نام  :ابراهیم
نام خانوادگی  :بیگ زاده
محل تولد  :قزوین  -ایران
متولد  :بیستم شهریور 4331
شغل  :استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و تدریس درآن دانشکده از سال 4331
استاد مدعو دانشگاه پاریس  4پانتئون – سوربن – فرانسه 4001
استاد مدعو دانشگاه پاریس  – 44سو – فرانسه 4002
استاد مدعو در برخی از دانشگاه های ایران ازجمله دانشگاههای مفید،آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،رضوی
مشهد

الف -تحصیالت
 -4دیپلم ریاضی از تهران 4323 -
 -4کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه ملی ایران(دانشگاه شهید بهشتی فعلی) – 4321
 -3گواهی نامه زبان فرانسوی از دانشگاه گرونوبل – فرانسه 4321 -
 -1دیپلم مطالعات عالی(کارشناسی ارشد) زبان شناسی و آواشناسی فرانسوی از دانشگاه گرونوبل – فرانسه 4330-
 -2کارشناسی ارشد حقوق دریایی و هوایی از دانشگاه نانت – فرانسه 4334 -
 -3دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه نانت – فرانسه – 4331
 -7گواهی نامه آکادمی حقوق بین الملل الهه – سال 4373

ب  -تدریس
 -4حقوق بین الملل عمومی
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 -4حقوق سازمان های بین المللی
 -3حقوق بین الملل دریا
 -1حقوق بین الملل هوا و فضا
 -2حقو.ق بین الملل توسعه
 -3حقوق بین الملل کیفری
 -7حقوق سازمان های بین المللی غیر دولتی
 -1حل مسالمت آمیز اختالف های بین المللی
 -1حقوق بشر دوستانه بین المللی و مسئولیت کیفری فردی
 -40حقوق بین الملل معاهدات
 -44تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها

ج -فعالیت ها
 -4معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از  4370تا 4314
 -4معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از 4371تا 4314
 -3عضو شورای دانشگاه شهید بهشتی از  4377تا 4314
 -1عضو موسس و معاون انجمن ایرانی حقوق بین الملل وابسته به انجمن حقوق بین الملل
 -2عضو فعال جامعه فرانسوی حقوق بین الملل
 -3عضو انجمن بین المللی حقوق جزا
 -7عضو موسس انجمن ایرانی حقوق جزا
 -1عضو موسس انجمن ایرانی حقوق تطبیقی
 -1عضو موسس انجمن ایرانی داوری
 – 40عضو موسس انجمن ایرانی جرم شناسی
-44عضو موسس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
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 -44عضو سازمان بین المللی کارشناسان (اوردینکس)
 -43عضو کمیته حقوقی و علوم و فنون دریایی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -41عضو شورای پژوهش های علمی کشور از 4371تا 4311
 -42عضو هیأت تحریریه چندین مجله علمی معتبر
 -43عضو انجمن دوستی ایران و فرانسه
 -47عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسالمی
 -41عضو موسس موسسه حقوق و توسعه
 -41عضو موسس انجمن ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی
 -40مشاور حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک 4310تا 4314
 -44مشاور مرکز پژوهش های مجلس شواری اسالمی
 -44مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایران در مورد مسائل مربوط به بحر خزر
 -43مشاور معاون حقوقی رییس جمهور از  4373تا 4311
 -41مدیر مسئول سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی
 -42موسس انتشارات داد آفرین
 -43مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی از  4311تا 4314
 -47مشاور رییس مرکز امور حقوقی بین المللی از تیرماه  4312تا 4311
 -41مشاور مرکز امور حقوقی بین المللی در پاریس از مرداد 4312تا مهر 4312
 -41عضو تیم حقوقی ایران در دعاوی "برخی اموال ایران" و "نقض های ادعایی معاهده مودت،حقوق اقتصادی و روابط
کنسولی" مطروح علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری از سال  4312ادامه دارد)
 -30رییس مرکز امور حقوقی بین المللی از ( 4311ادامه دارد)

د -آثار
 .1کتاب ها

3

 -4رساله کارشناسی ارشد  :نظام هوانوردی بین المللی( نگرش انتقادی) به زبان فرانسوی
 -4رساله دکتری :نظام حقوقی مناطق دریایی تحت حاکمیت و صالحیت ملی دولت ها از ژنو  4121تا مونتگوبی 4114
به زبان فرانسوی
 -3سازمان های بین المللی  :جلد اول اسناد سازمان های جهانی ،انتشارات مجد ،تهران4314 ،
 -1نظام حقوقی بحر خزر ( برای مرکز تحقیقات استراتژیک)
 -2نظام حقوقی جزایر سه گانه ایرانی ( ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک) خلیج فارس ( برای مرکز تحقیقات
استراتژیک )

 -3حقوق سازمان های بین المللی (چاپ پنجم) ،4313انتشارات مجد،تهران
-7حقوق ملل ،در دست چاپ،انتشارات میزان

 .2مقاله ها
الف :مقاله به زبان فرانسوی و انگلیسی
 " - 4نحوه ی جذب قواعد و مقررات بین المللی در نظام حقوقی ایران" در مجموعه " جنایات اقتصادی و آسیب به
منزلت و کرامت انسانی" پاریس – انتشارات علوم انسانی – 4111
 "-4آسیب به منزلت و کرامت انسانی  :بررسی وضعیت حقوقی ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
– در مجموعه جنایات اقتصادی و آسیب به منزلت و کرامت انسانی – پاریس – انتشارات علوم انسانی 4111 -
"-3کمیسیون تعیین حدود فالت قاره" در سالنامه (فرانسوی) حقوق دریا -پاریس – انتشارات پدُن 4000-
 " -1ایران و مساله منطقه گرایی" همراه با دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی -در مجله فرانسوی آرشیو سیاست
جنایی شماره  -43انتشارات پدُن – 4004
 "-2محاکم داخلی و جنایات بین المللی  :وضعیت حقوق ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در
مجموعه " محاکم داخلی و جنایات بین المللی" زیر نظر میری دلماس -مارتی و آنتو نیو کاسسه – پاریس –
انتشارات دانشگاهی فرانسه (پوف) – 4004
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 " -3تحدید حدود دریایی و مسائل سرزمینی فیمابین قطر و بحرین  :بررسی رأی دیوان بین المللی دادگستری" در
سالنامه – فرانسوی ) حقوق دریا -پاریس – انتشارات پدُن 4004
 " -7حقوق جزای ایران در پرتو جهانی شددددن " همراه با آقای دکتر علی حسدددین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه
نکوداشت پرفسور میری دلماس مارتی – پاریس – 4002
 "-1وضددعیت حقوقی جزایر ایرانی در خلیج فارس  :ابوموسددی – تنب بزرگ – تنب کوچک )" در سددالنامه (فرانسددوی)
حقوق دریا -پاریس – انتشارات پدُن 4003 -
" -1حقوق بین الملل بین ا سطوره و واقعیت" همراه با آقای دکتر علی ح سین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه انجمن
اروپایی حقوق بین الملل – پاریس – 4003
 " -40تحول حقوق بین الملل "در مجموعه "نگرش های یک نسل بر حقوق بین الملل" ،انتشارات پدُن ،پاریس – 4001

ب -مقاله به زبان فارسی
 " -4نقش سازمان های غیر دولتی در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 42
– سال 4373
 -4بد یع بودن معاهده منع گسترش سالح های هسته ای در حقوق بین الملل" در مجله تحقیقات حقوقی – شماره -43
 -47سال 4372
 " -3سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین المللی  :تئوری و عمل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره  – 41سال
4373
 " -1ن سل ک شی و جنایات بر ضد ب شریت در ا سا سنامه دیوان بین المللی کیفری" در مجله تحقیقات حقوقی – شماره
 44-44سال 4371
 " -2ظهور یک عدالت بین المللی کیفری " در مجله تحقیقات حقوقی شماره  – 30-41سال 4371
 " -3سازمان های غیر دولتی و حقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره  34-34سال 4310
 " -7چالش های فراروی دیوان بین المللی کیفری" در مجله سیاست خارجی – سال 4314
 " -1تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل " در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره  – 4سال 4311
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 " -1بالیای طبیعی و حقوق بین الملل " همراه با آقای دکتر حبیبی – در مجله تخصصی دان شگاه علوم اسالمی رضوی
 –40شماره  – 43-42سال 4311
" -44جهانی شدن حقوق بشر و ساز کارهای اجرای آنها " در پیک خبری کمیسیون ایرانی حقوق بشر – سال 4313
 " -44حمایت کنسولی از اتباع " در فصل نامه سیاست خارجی ( ویژه حقوق بین الملل) – زمستان 4312
 " -43کمیسیون تحکیم صلح " در مجله دانشگاه علوم اسالمی رضوی – 4313
" -41در تکاپوی صلح پایدار" در مجله تحقیقات حقوقی – 4317
" -42نگرشی بر کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی " در فصلنامه سیاست خارجی – 4313
 " -43جایگاه کمک های بشر دوستانه در حقوق بین الملل" در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی – 4313
 "-47جایگاه کمک های ب شردو ستانه در بالیای طبیعی و سوانح صنعتی در حقوق بین الملل" ،در سالنامه ایرانی حقوق
بین الملل و تطبیقی،شماره دوم 4312،
"-41بحران لیبی در پرتو مصددوبات شددورای امنیت سددازمان ملل متحد" در سددالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی
،شماره پنجم4311،
 " -41تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد :رویکردی جدید"در سالنامه ایرانی حقوق بین المللل و تطبیقی
– شماره 4317 ،3
"-40تاملی بر تنوع فرهنگی"در سالنامه ایرانی حقوق بین المللل و تطبیقی ،شماره یک4311 ،
 " -44دزدی در یایی :ج نایتی کهن ،ظهوری جد ید" در مجمو عه م قاالت ه مایش دزدی در یایی از منظر حقوق بین
الملل،انتشارات انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ،تهران 4311،
" -44دیوان بین المللی دادگ ستری و حقوق دیپلماتیک و کن سولی" در مجموعه مقاالت همایش نقش دیوان بین المللی
دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل" ،انتشارات انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ،تهران4311 ،
"-43موانع امحا بی کیفری" در مجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری ،تهران4317 ،
"-41ضدددرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل" در مجموعه مقاالت همایش حمایت از اموال فرهنگی و
تاریخی در حقوق بین الملل ،انتشارات شهر دانش ،تهران4314 ،
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 "-42مصدددونیت دولت ها و سدددازمان های بین المللی در پرتو تحوالت حقوق بین الملل" در مجموعه مقاالت همایش
مصونیت در حقوق بین الملل،انتشارات گنج دانش،تهران4311 ،
 :-43پیش در آمدی بر حقوق بین الملل دریاها" در مجموعه مقاالت همایش تحوالت حقوق بین الملل دریاها بیسدددت
سال پس از الزم االجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها ،انتشارات گنج دانش ،تهران 4311 ،
"-47حل وفصل اختالفات در مورد شیوه های جبران خسارات در سازمان جهانی تجارت" همراه با زیبا صادقی دزکی ،در
مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ویژه نامه شماره  ، 1یهار4314
"-41حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها" همراه غزال مجدزاده ،در مجله تحقیقات حقوقی دانشددکده حقوق دانشددگاه
شهید بهشتی ،ویژه نامه شماره ، 1بهار 4314
"-41نقش سدددازمانهای غیر دولتی بین المللی در تحکیم صدددلح" همراه هنگامه غضدددنفری ،،در مجله تحقیقات حقوقی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ویژه نامه شماره ، 1تابستان 4314
"-30منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تاکید بر کارکردهای شورای امنیت"،همراه محسن نذیری اصل ،، ،، ،در مجله
تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ویژه نامه شماره ،40پاییز 4314
"-34حکومت قانون بین المللی"همراه با محسددن شددریفی ،در مجله تحقیقات حقوقی دانشددکده حقوق دانشددگاه شددهید
بهشتی ،ویژه نامه شماره ، 44بهار 4314
"-34نظام ادله اثبات دعوی در دیوان بین الملل کیفری"،همراه با زوبین نصدددیری محالتی ،در مجله تحقیقات حقوقی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ویژه نامه شماره ، 44بهار 4314
"-33نظام حل و فصل اختالف های حقوق دریاها:نقایص و چالش ها" ،همراه با سید علی حسینی نواز ،در مجله تحقیقات
حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ویژه نامه شماره ، 41پاییز4314
"-31تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی"،همراه با سیده ندا میرفالح نصیری،در مجله
تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره ، 33تابستان 4313
"-32بررسی تروریسم دردادگاه ویژه لبنان" همراه مونا میرزاده،در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید
بهشتی،پاییز و زمستان 4311
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"-33ازتعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب:حق یا تکلیف"،در مجله دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،بهار و
تابستان 4312
"-37نهادهای غیر دولتی و صلح و امنیت منطقه ای"،درآمدی بر مجموعه مقاالت همایش "نهادهای غیر دولتی تهدیدی
فرا روی صلح و امنیت منطقه ای"،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه4312،

 -31سهم دیوان بینالمللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت ،همراه اسماعیل تاور«،مجله حقوقی بین المللی»،
شماره  ،27پاییز -زمستان 4313
" -31امکان سنجی ابطال آرای ایکسید"،مجله تحقیقات حقوقی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی4317،

ج -مقاله ترجمه شده به فارسی
 "-4نقش و مفهوم کنسانسوس درحقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 4331
 " -4در تکاپوی یک حقوق اجتماعی بین المللی " در مجله حقوقی – سال 4370
" -3بشریت و حقوق بین الملل" در مجله حقوقی – سال 4374
 " -1برنامه برای صلح و منشور ملل متحد" در مجله تحقیقات حقوقی – سال 4373
 " -2ژنتیک بیم و امید" در مجله کانون وکالی دادگستری مرکز – سال 4373
 " -3دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختالفات " در مجله تحقیقات حقوقی -سال 4377
 -7دولت و جهانی شدن حقوق  :از حقوق بین الملل تا جهانی شدن حقوق " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 4371
 " -1سازمان ملل متحد و حل بحران های بین المللی " در مجله کانون و کالی دادگستری مرکز – سال 4310
 " -1مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 4310 -
 " -40چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است ؟ " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 4310
 " -44حقوق بین الملل در تکاپوی ارزش های خویش  :صلح – توسعه – دموکراسی" در مجله تحقیقات حقوقی –
4314
 " -44جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 4314
 " -43روابط فیمابین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد" در مجله تحقیقات حقوقی – سال 4311
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 " -41دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل" در مجله دانشگاه علوم اسالمی رضوی – سال 4311
 " -42قاضی ویژه در دیوان بین المللی دادگستری " در مجله حقوقی – سال4311
"-43جنایات بر ضد فرهنگ:حمایت از آثار تاریخی" در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ،شماره
چهارم4317 ،
"-47سینما و حقوق بین الملل عمومی"،در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی،شماره ششم4311 ،
 .3طرح های تحقیقاتی
"-4جنایات بین المللی" در موسسه ماکس پالنک – آلمان -سال4310
"-4نظام حقوقی جزایرایرانی(ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک) درخلیج فارس" مرکز تحقیقات استراتژیک – ایران –
تهران – سال 4314
"-3تکالیف قدرت های اشغالگر در حقوق بین الملل" در موسسه ماکس – پالنک – آلمان – سال 4313
" -1مسائل حقوقی ایران با کشورهای همجوار خود"مرکز تحقیقات استراتژیک – ایران – تهران – سال 4313
 -2مشکالت جذب و اجرای قواعد بین المللی در نظام حقوقی ایران – مجمع تشخیص مصلحت نظام4311 ،

 .1راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
راهنمایی و مشاوره بیش از یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد ورساله دکتری در حوزه های مختلف حقوق بین الملل
در زمینه حل اختالف های ناشی از سرمایه گذاری،داوری،حل اختالف ها در مراجع قضایی بین المللی،حل اختالف ها
در سازمان جهانی تجارت،حل اختالف هادرقلمرو دریاها،دیوان بین المللی کیفری
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