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 ابراهیم  نام :

 بیگ زاده  نام خانوادگی :

 ایران -قزوین  محل تولد :

 4331بیستم شهریور   متولد :

  شغل :

و تدریس درآن دانشکده از سال  دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی )دانشگاه ملی ایران سابق( تمام استاد-

 )ادامه دارد(4331

 2001فرانسه  –سوربن  –پانتئون  4استاد مدعو دانشگاه پاریس -

 2002فرانسه  –سو  – 44استاد مدعو دانشگاه پاریس -

های مفید،آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات  دانشگاهاستاد مدعو در برخی از دانشگاه های ایران ازجمله -

 تهران،رضوی مشهد

 4312تا  4330معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از  --

 4312تا 4331معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از  --

  4104تا  4333و از  4312تا  4333عضو شورای دانشگاه شهیدبهشتی از  --

 4334تا  4311دانشگاه شهیدبهشتی از دانشکده حقوق مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل  --

   4104تیر ماه  21تا  4333تیرماه 43هشتی از رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید ب-

قضیه -2ال ایران.قضیه برخی امو-4) علیه آمریکا در دعاوی ایران )مشاور ارشد( تیم حقوقی ایران عضو-

در  فیمابین ایران و آمریکا 4322سال  نقض های ادعایی معاهده مود ت،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

  (مرحله صالحیتی

 

 تحصیالت  -الف

  4323 -دیپلم ریاضی از تهران  -4

 4321 –کارشناسی  حقوق قضایی از دانشگاه ملی ایران)دانشگاه شهید بهشتی فعلی(  -2

 4323 -فرانسه  –نامه زبان فرانسوی از دانشگاه گرونوبل گواهی  -3

-فرانسه  –دیپلم مطالعات عالی)کارشناسی ارشد( زبان شناسی و آواشناسی فرانسوی از دانشگاه گرونوبل  -1

4330 

 4332 -فرانسه  –کارشناسی ارشد حقوق دریایی و هوایی از دانشگاه نانت  -2

 4331 –فرانسه  –اه نانت دکترای حقوق بین الملل از دانشگ -3

    4333سال   –گواهی نامه آکادمی حقوق بین الملل الهه  -3
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 دروس تدریس -ب 

 حقوق بین الملل عمومی  -4

 حقوق سازمان های بین المللی -2

 حقوق بین الملل دریا  -3

 حقوق بین الملل هوا و فضا  -1

 حقو.ق بین الملل توسعه  -2

 حقوق بین الملل کیفری  -3

 حقوق سازمان های بین المللی غیر دولتی  -3

 بین المللی  ف هایمسالمت آمیز اختال حلروش های  -1

 حقوق بشر دوستانه بین المللی و مسئولیت کیفری فردی  -3

 حقوق بین الملل معاهدات  -40

 و مسائل روز حقوق بین الملل تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها -44

 فعالیت ها  -ج

 عضو موسس و معاون انجمن ایرانی حقوق بین الملل وابسته به انجمن حقوق بین الملل  -4

 عضو فعال جامعه فرانسوی حقوق بین الملل  -2

 عضو انجمن بین المللی حقوق جزا  -3

 عضو موسس انجمن ایرانی حقوق جزا  -1

 عضو موسس انجمن ایرانی حقوق تطبیقی  -2

 ری عضو موسس انجمن ایرانی داو -3

 عضو موسس انجمن ایرانی جرم شناسی –3

 عضو موسس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد -1

 عضو سازمان بین المللی کارشناسان )اوردینکس(  -3

 4332تا سال عضو کمیته حقوقی و علوم و فنون دریایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -40

  4311تا 4331عضو شورای پژوهش های علمی کشور از  -44

 عضو هیأت تحریریه چندین مجله علمی معتبر  -42

 عضو انجمن دوستی ایران و فرانسه  -43

 عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسالمی  -41

 عضو موسس موسسه حقوق و توسعه  -42

 4332تا  4310مشاور حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک -43

 4310تاسال مشاور مرکز پژوهش های مجلس شواری اسالمی  -43

 2043تا سال  مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایران در مورد مسائل مربوط به بحر خزر -41

 4311تا  4333مشاور معاون حقوقی رییس جمهور از  -43
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 مدیر مسئول سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی  -20

 ت داد آفرین موسس انتشارا -24

 4331تا  4332از تیرماه  )سیال(ریاست جمهوریمشاور رییس مرکز امور حقوقی بین المللی  -22

 4332تا مهر 4332مشاور مرکز امور حقوقی بین المللی)سیال( در پاریس از مرداد  -23

 4333تا مرداد  4331از مرداد  )سیال( المللیرییس مرکز امور حقوقی بین  -21

 مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیسردبیر  -22

 آثار  -د

I-  کتاب ها 

 رساله کارشناسی ارشد : نظام هوانوردی بین المللی) نگرش انتقادی( به زبان فرانسوی  -4

تا      4321رساله دکتری: نظام حقوقی مناطق دریایی تحت حاکمیت و صالحیت ملی دولت ها از ژنو  -2

 به زبان فرانسوی 4312مونتگوبی 

 4312سازمان های بین المللی : جلد اول اسناد سازمان های جهانی ،انتشارات مجد، تهران،  -3

 نظام حقوقی بحر خزر ) برای مرکز تحقیقات استراتژیک( -1

تنب کوچک( خلیج فارس ) برای مرکز  –تنب بزرگ  –نظام حقوقی جزایر سه گانه ایرانی ) ابوموسی  -2

 استراتژیک ( تحقیقات

 ،انتشارات مجد،تهران4100هشتم( )چاپ  حقوق سازمان های بین المللی -3

 4104،انتشارات میزان  ،)دوجلد(مللبین الحقوق -3

 

II-  مقاله ها 

  و انگلیسی فرانسویهای الف: مقاله ها به زبان 

مجموعه " جنایات اقتصادی و آسیب به منزلت و " نحوه ی جذب قواعد و مقررات بین المللی در نظام حقوقی ایران" در  - 4

 4333 –انتشارات علوم انسانی  –کرامت انسانی" پاریس 

 –" آسیب به منزلت و کرامت انسانی : بررسی وضعیت حقوقی ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی -2

 4333 -انتشارات علوم انسانی  –پاریس  –در مجموعه جنایات اقتصادی و آسیب به منزلت و کرامت انسانی 

 2000-انتشارات پُدن  –پاریس  -"کمیسیون تعیین حدود فالت قاره" در سالنامه )فرانسوی( حقوق دریا-3

در مجله فرانسوی آرشیو سیاست جنایی  -" ایران و مساله منطقه گرایی" همراه با دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی -1

 2004 –پُدن انتشارات  -23شماره 

در  –" محاکم داخلی و جنایات بین المللی : وضعیت حقوق ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی -2

انتشارات  –پاریس  –مارتی و آنتو نیو کاسسه  -مجموعه " محاکم داخلی و جنایات بین المللی" زیر نظر میری دلماس

 2002 –دانشگاهی فرانسه )پوف( 

 –"تحدید حدود دریایی و مسائل سرزمینی فیمابین قطر و بحرین : بررسی رأی دیوان بین المللی دادگستری" در سالنامه  -3

  2002انتشارات پُدن  –پاریس  -فرانسوی ( حقوق دریا
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نکوداشات  در مجموعاه –" حقوق جزای ایران در پرتو جهانی شدن " همراه باا آقاای دکتار علای حساین نجفای ابرناد آباادی  -3

  2002 –پاریس  –پرفسور میری دلماس مارتی 

تنب کوچاک (" در ساالنامه )فرانساوی( حقاوق  –تنب بزرگ  –" وضعیت حقوقی جزایر ایرانی در خلیج فارس : ابوموسی -1

 2003 -انتشارات پُدن  –پاریس  -دریا

در مجموعاه انجمان اروپاایی  –جفی ابرند آباادی "حقوق بین الملل بین اسطوره و واقعیت" همراه با آقای دکتر علی حسین ن -3

 2003 –پاریس  –حقوق بین الملل 

 2001 –" تحول حقوق بین الملل "در مجموعه "نگرش های یک نسل بر حقوق بین الملل"، انتشارات پُدن، پاریس  -40

)باااه انگیسااای( در مجموعاااه مقااااالت هماااایش " عااارف باااین المللااای در حقاااوق نقاااش عااارف در حقاااوق باااین الملااال کیفری – 44

  4330بشردوستانه".انتشارات مجد. تهران. 

 مقاله ها به زبان فارسی  -ب

ساال  – 42شاماره  –" نقش سازمان های غیر دولتی در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل " در مجله تحقیقاات حقاوقی  -4

4333  

ساال  -43 -43شماره  –ه منع گسترش سالح های هسته ای در حقوق بین الملل" در مجله تحقیقات حقوقی بدیع بودن معاهد -2

4332  

 4333سال  – 41شماره  –" سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین المللی : تئوری و عمل " در مجله تحقیقات حقوقی  -3

 22-24شاماره  –ن المللای کیفاری" در مجلاه تحقیقاات حقاوقی " نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیاوان بای -1

 4331سال 

  4333سال  – 30-23" ظهور یک عدالت بین المللی کیفری " در مجله تحقیقات حقوقی شماره  -2

  4310سال  32-34شماره  –" سازمان های غیر دولتی و حقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی  -3

  4312سال  –دیوان بین المللی کیفری" در مجله سیاست خارجی  " چالش های فراروی -3

 4311سال  – 4" تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل " در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره  -1

 –40ی در مجله تخصصی دانشاگاه علاوم اساالمی رضاو –" بالیای طبیعی و حقوق بین الملل " همراه با آقای دکتر حبیبی  -3

 4311سال  – 43-42شماره 

  4313سال  –"جهانی شدن حقوق بشر و ساز کارهای اجرای آنها " در پیک خبری کمیسیون ایرانی حقوق بشر  -44

 4312زمستان  –" حمایت کنسولی از اتباع " در فصل نامه سیاست خارجی ) ویژه حقوق بین الملل(  -42

  4313 –گاه علوم اسالمی رضوی " کمیسیون تحکیم صلح " در مجله دانش -43

 4313 –"در تکاپوی صلح پایدار" در مجله تحقیقات حقوقی  -41

 4313 –"نگرشی بر کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی " در فصلنامه سیاست خارجی  -42

  4313 –لل و تطبیقی " جایگاه کمک های بشر دوستانه در حقوق بین الملل" در سالنامه ایرانی حقوق بین الم -43

"جایگاه کمک های بشردوستانه در بالیاای طبیعای وساوانح صانعتی در حقاوق باین الملال"، در ساالنامه ایرانای حقاوق باین -43

  4312الملل و تطبیقی،شماره دوم ،
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یقای ،شاماره "بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد" در سالنامه ایرانای حقاوق باین الملال و تطب-41 

 4311پنجم،

 –" تحااول عملیااات حفااد صاالح در سااازمان ملاال متحااد: رویکااردی جدیااد"در سااالنامه ایراناای حقااوق بااین المللاال و تطبیقاای  -91

  4313، 3شماره 

  4311"تاملی بر تنوع فرهنگی"در سالنامه ایرانی حقوق بین المللل و تطبیقی، شماره یک، -02

" دزدی دریاااایی: جناااایتی کهااان، ظهاااوری جدیاااد" در مجموعاااه مقااااالت هماااایش دزدی دریاااایی از منظااار حقاااوق باااین  -24

   4313الملل،انتشارات انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تهران ،

المللاای "دیااوان بااین المللاای دادگسااتری و حقااوق دیپلماتیااک و کنسااولی" در مجموعااه مقاااالت همااایش نقااش دیااوان بااین  -22

  4313دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل"، انتشارات انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تهران، 

  4313"موانع امحا بی کیفری"  در مجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری، تهران، -23

ملاال" در مجموعااه مقاااالت همااایش حمایاات از امااوال فرهنگاای و "ضاارورت حمایاات از امااوال فرهنگاای در حقااوق بااین ال-02

    4334تاریخی در حقوق بین الملل، انتشارات شهر دانش، تهران، 

"مصونیت دولت ها و سازمان های بین المللی در پرتو تحوالت حقوق باین الملال" در مجموعاه مقااالت هماایش مصاونیت -22

  4331، در حقوق بین الملل،انتشارات گنج دانش،تهران

: پیش در آمدی بر حقوق بین الملل دریاها" در  مجموعه مقاالت همایش تحوالت حقوق باین الملال دریاهاا بیسات ساال پاس -23

  4331از الزم االجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، انتشارات گنج دانش، تهران ، 

ی تجارت" هماراه باا زیباا صاادقی دزکای، در "حل وفصل اختالفات در مورد شیوه های جبران خسارات در سازمان جهان-23

   4334، یهار 1مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 

"حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها" همراه غازال مجادزاده، در مجلاه تحقیقاات حقاوقی دانشاکده حقاوق دانشاگاه شاهید -21

   4334،بهار  1بهشتی، ویژه نامه شماره 

"نقش سازمانهای غیر دولتی بین المللای در تحکایم صالح" هماراه هنگاماه غضانفری،، در مجلاه تحقیقاات حقاوقی دانشاکده -23

  4334،تابستان  3نشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره حقوق دا

"منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تاکید بر کارکردهاای شاورای امنیات"،همراه محسان ناذیری اصال، ،، ،، در مجلاه -30

  4334،پاییز 40تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 

المللی"همراه با محسن شریفی، در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقاوق دانشاگاه شاهید بهشاتی، ویاژه "حکومت قانون بین -34

  4332،بهار  42نامه شماره 

"نظام ادله اثبات دعوی در دیوان بین الملل کیفری"،همراه با زوبین نصایری محالتای، در مجلاه تحقیقاات حقاوقی دانشاکده -32

  4332،بهار  42مه شماره حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نا

"نظام حل و فصل اختالف های حقاوق دریاها:نقاایو و چاالش هاا"، هماراه باا ساید علای حساینی ناواز، در مجلاه تحقیقاات -33

   4332،پاییز 41حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 

ن المللی"،هماراه باا سایده نادا میارفالح نصایری،در مجلاه "تعهد به استرداد یا محاکماه در حقاوق عرفای و رویاه قضاایی بای-31

 4333،تابستان  33تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 
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"بررساای تروریساام دردادگاااه ویااژه لبنااان" همااراه مونااا میاارزاده،در مجلااه تحقیقااات حقااوقی دانشااکده حقااوق دانشااگاه شااهید -32

 4331بهشتی،پاییز و زمستان 

مقایسااه شاادت جاارم و مجااازات در جنایااات علیااه بشااریت و جنایااات جنگاای"،در مجلااه تحقیقااات حقوقی،دانشااکده حقااوق "-33

  4331،زمستان 41دانشگاه شهید بهشتی،شماره 

"ازتعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابال سارکوب:حق یاا تکلیار"،در مجلاه دانشاکده حقاوق دانشاگاه شاهید بهشاتی،بهار و - 33

  4332تابستان 

 

"نهادهای غیر دولتی و صلح و امنیت منطقه ای"،درآمدی بر مجموعه مقااالت هماایش "نهادهاای غیار دولتای تهدیادی فارا -31

 4332نشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه،روی صلح و امنیت منطقه ای"،انتشارات دا

 4333"امکان سنجی ابطال آرای ایکسید"،مجله تحقیقات حقوقی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،-33
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