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 اجرایی –فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و علمی  تحصیلی و  کارنامۀ

 دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

 یاسیدانشکده حقوق و علوم س( بازنشسته 23)پایۀ  تمام استاد

 1/6/1101ی تا تاریخ دانشگاه عالمه طباطبائ

 (0011001201)کد ملی : 
 

 سابقۀ تحصیلی :  –الف 
 کارشناسی الهیات و حقوق از دانشگاه تهران  .1

 (1191کارشناسی ارشد و دکتری حقوق )حقوق بین الملل( از دانشگاه مون پلیۀ فرانسه ) .2

 

 به ترتیب عبارتند از : دانشگاهی  –علمی ها و مشاغل  سمت -ب
دانشگاه  فارابیعضو هیأت مؤسس و معاونت و عضو هیأت علمی مدرسه عالی علوم قضایی و اداری قم ) پردیس  .1

 (1433تا  1431ز )ا تهران (

 (1431تا  1431عضو هیأت علمی و معاون دانشکده مستقل علوم سیاسی و اجتماعی ) از  .2

 (1491تا  1431)از عضو هیأت علمی و معاون مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی  .4

 (1492تا  1491دانشگاه عالمه طباطبایی ) از  یعضو هیأت علمی و مدیر حقوق .3

 در ده دورۀ دو 1492عضو هیأت علمی و مدیر گروه های حقوق و حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی) از  .3
 تناوب(م یاساله متوالی 

 (1439دانشگاه عالمه طباطبایی)استاد تمام و سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی  .9

 (1411تا  1433استاد تمام و عضو هیأت ممیزه دانشگاه عالمه طباطبایی) از  .3

 (1413تا  1412عضو شورای قطب های علمی کشور ) از دیماه  .1

 (1411تا  1432عضو کمسیون توافقهای بین المللی ریاست جمهوری ) از  .1

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه  ،و سیاست پژوهش حقوق فصلنامه شورای علمی و سردبیرعضو  .11
 (1431)از  طباطبایی

 )از ابتدای تأسیس( ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدانجمن یا بازرس  مدیره عضو هیأت  .11

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییتحریریه فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، عضو هیأت  .12

 (تا کنون 1411تحریریه مجلۀ حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ) از عضو هیأت  .14

 عضو هیأت تحریریه مجله سازمانهای بین المللی مؤسسه تحقیقات استراتژیک  .13

 هیأت امنای انجمن علمی حقوق شناسی ایرانعضو  .13

 (1311تا  1412) از دیماه   دانشگاه عالمه طباطباییهیأت علمی عضو هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای  .19

 (1311تا  13/1/13مشاور علمی و اجرایی دانشگاه عالمه طباطبایی ) از  .13

 (1311تا  1413عضو شورای نظارت دانشگاه عالمه طباطبائی ) از  .11

 .انجمن ایرانی  مطالعات سازمان ملل متحد Iranian Review of UN سردبیر مجلۀ  .11
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 (.1411دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )از عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات حقوق عمومی،  .21

 بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره بنیاد حقوق بین الملل ضیائی بیگدلی. .21

 

 ( 1211فعالیت های آموزشی ) از سال  -ج

تدریس دروس مختلف حقوق بین الملل در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای  -

ی ، شهید بهشتی ، واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی ، پردیس فارابی دانشگاه تهران ، عالمه طباطبای

دانشگاه  ،ه علوم قضایی دادگستری گاپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ،دانشگاه امام صادق )ع( ، دانش

 .و دانشگاه قم  مفید قم 

 های آموزشی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد کارگاهتدریس در  -

 

 (1211فعالیت های پژوهشی ) ازسال  – د

 تألیف کتاب :  -1

 1311، 33: حقوق بین الملل عمومی ، چاپ 1-1

 1311م ، هفت: حقوق جنگ )حقوق بین الملل  مخاصمات مسلحانه( ، چاپ  1-2

 1311،  دهمزسی: اسالم و حقوق بین الملل ، چاپ  1-4

 1311م ، هن:حقوق معاهدات بین المللی، چاپ  1-3

 1311م، ششحقوق بین الملل بشردوستانه، چاپ : 1-3

 مجلد ( سه) در  : جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل ،  1-9

 ترجمۀ کتاب :  -3

 .1431 ترجمه، : حقوق شوروی ، تألیف میشل لزاژ، 2-1

ری ، با همکاری برخی از حقوقدانان در : مجموعۀ آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگست 2-2

 .نوبتو تجدید چاپ برخی از آنها تا سه 1411و  1419، 1414 ، 1411مجلد ،  شش

 )به شرح پیوست(  پژوهشی در مجالت معتبر علمی. –مقاله علمی  31تألیف و ترجمه بیش از  -2

 . علمیشرکت در همایش های داخلی و بین المللی و ارائه سخنرانی ها و مقاالت  -1

 نشریات داخلی معتبررسانۀ ملی و مصاحبۀ علمی با  -5

 عضویت در هیأت داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در دانشگاه های مختلف  -6

 .1431رشته حقوق ، وزارت علوم ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،  13مجری طرح میان رشته ای  -0
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  مقاالت  فهرست 
 1493، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ،  9نگرشی اجمالی بر حقوق جنگ ، مجله حقوقی ، ش  .1

 1499، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، 1حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی، مجله حقوقی ، ش  .2

 1491، سال 4مفهوم تالفی در حقوق جنگ ، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ش   .4

المللی، ش  مشروعیت جنگ، توسل به زور از دید حقوق بین الملل، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین .3
 1431، سال 2

، بهمن و اسفند 131-131اقتصادی ، ش  -، مجله اطالعات سیاسی الملل نیحقوق ببررسی مسأله عراق از دیدگاه   .3
1431 

ی اسیدانشکده حقوق و علوم س، مجله پژوهش حقوق و سیاست، الملل نیحقوق بپیوندهای بنیادین عرف و معاهده در  .9
 1431زمستان -، پاییز1ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائ

ی اسیدانشکده حقوق و علوم سبشر در آستانه قرن بیست و یکم ، مجله پژوهش حقوق و سیاست،  الملل نیحقوق ب .3
 1431تابستان  -، بهار2-4ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائ

، برگزار شده «نقد و بررسی گزارش هزارۀ سوم دبیر کل»خطابه ای در زمینۀ معضل مداخله، ارائه شده در همایش  .1
 23/3/31توسط دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه ، مورخ 

تروریسم و دفاع »تحلیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت در مبارزه علیه تروریسم بین المللی ، ارائه شده درهمایش  .1
، 9/11/11، برگزار شده توسط دانشکده علوم قضایی دادگستری ، مورخ «مشروع از دیدگاه اسالم و حقوق بین الملل

 چاپ شده در مجموعه مقاالت

دانشکده حقوق و ، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست،  الملل نیحقوق بمصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه  .11
 1411زمستان  –، پاییز 3ی، ش ه عالمه طباطبائدانشگای اسیعلوم س

دانشگاه ی اسیدانشکده حقوق و علوم سنگرشی نو به مفهوم مداخلۀ بشردوستانه  ، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست،  .11
 1411زمستان  -، پاییز3ی، شعالمه طباطبائ

بشر، برگزار شده توسط  الملل نیحقوق بحق شرط بر معاهدات حقوق بشری، ارائه شده در همایش بررسی مسائل  .12
 1411اردیبهشت ماه  41-21ی، دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم س

بشر، ارائه شده در همایش بررسی تحوالت اخیر  حقوق بشر دوستانۀ  الملل نیحقوق بحقوق بشر، حقوق بشردوستانه و  .14
 1411بین المللی، برگزار شده توسط کمیتۀ ملی حقوق بشر دوستانۀ هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،آذر ماه 

عالمه دانشگاه ی اسیدانشکده حقوق و علوم س، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست،  الملل نیحقوق بجامۀ مدنی جهانی و  .13
 1411زمستان –، پاییز 3ی، ش طباطبائ

دانشکده حقوق و چالشهای حقوقی میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست،  .13
 1412زمستان -، پاییز1ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائی اسیعلوم س

دانشکده حقوق و جلۀ پژوهش حقوق و سیاست، تحلیلی آراء دیوان بین المللی دادگستری ، م -طبقه بندی موضوعی  .19
 1414تابستان -،بهار11ی، شدانشگاه عالمه طباطبائی اسیعلوم س

نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست،  .13
 1414زمستان  -، پاییز14ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم س

ی، دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم س، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، الملل نیحقوق بمتدلوژی   .11
 1413، سال  19و  13شماره های 

توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویۀ بین المللی معاصر، ارائه شده در همایش منطقه ای اسالم و حقوق  .11
 1413، مجموعۀ مقاالت ، 1413آذر ماه  1و1المللی ، قم  بشردوستانۀ بین
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سازمان ملل متحد و مقابله با بی »مقابله سازمان ملل با بی کیفری در قضیه ترور رفیق حریری، ارائه شده در همایش .21
 1413، مجموعه مقاالت ، 23/4/1413،برگزار شده  توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، « کیفری

حقوق حقوق اسالم و »و قواعد حاکم بر روابط بین المللی در زمان صلح در سیرۀ نبوی ، ارائه شده در همایش  اصول .21
ی، اسیدانشکده حقوق و علوم سی اسیدانشکده حقوق و علوم سبرگزار شده توسط « در سیرۀ نبوی الملل نیب

 ، مجموعۀ مقاالت )زیر چاپ(1/12/1413

جهانی شدن  حقوق و چالشهای آن ، »ش قرن بیست و یکم، ارائه شده در همایش ؛ چالالملل نیحقوق بجهانی شدن  .22
 1413اسفند  19و  13برگزار شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد، 

 نیحقوق بشورای امنیت( در مورد جنگ اسرائیل و حزب اهلل لبنان از منظر  2119)اوت 1311بررسی و نقد قطعنامۀ،  .24
 –، بهار 11ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم س، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست،  الملل

 1413تابستان 

، ارائه شده در همایش نقش دیوان بین المللی الملل نیحقوق برسالت دیوان ]بین المللی دادگستری[ در صیانت از  .23
، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل 2/12/19، مورخ الملل نیحقوق بدادگستری در تداوم و توسعه 

 1411متحد، مجموعۀمقاالت 
حلیل نظریۀ مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمین فلسطین ت .23

فلسطین از »ر همایش بین الملل اشغالی توسط اسرائیل با تأکید بر مناسبات فلسطین و اسرائیل، مقالۀ ارائه شده د
، برگزارشده توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و کمیتۀ ملی حقوق «دیدگاه حقوق بین الملل

 .23/2/13بشردوستانه هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در 
ی با محوریت قرآن  و حقوق ، در آینه قرآن کریم، مقالۀ ارائه شده در همایش ملی پژوهش های قرآن الملل نیحقوق ب .29

ی  و بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم سبرگزار شده توسط 
 .1411، مجموعه مقاالت،  23/2/13دانشگاه، مورخ 

ی ، مجله پژوهش مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان ، مشترک با سید علی حسین  .23
 1413، سال  23حقوق و سیاست، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، ش 

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سخنرانی ایراد شده به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعالمۀ  .21
به همت کمیسیون حقوق « جهان معاصرحقوق بشر در » جهانی حقوق بشر، منتشره در مجموعۀ مقاالت تحت عنوان

 .1411بشر اسالمی ایران، 
رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی  .21

 1411، سال  29دانشگاه عالمه طباطبائی، ش 
یسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کم مسئولیت بین .41

کشورها، مشترک با ایوب عبدی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی عالمه طباطبایی ، 
 .1411، سال  41ش 

نقش دادگاه های کیفری در حفظ و استقرار صلح وامنیت بین المللی مشترک با دکتر هیبت اله نژندی منش، فصلنامۀ  .41
 .1411، تابستان 21خصصی فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل، ش ت

نقش مجمع عمومی » مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، مقالۀ ارائه شده در همایش .42
ن ایرانی مطالعات سازمان ، برگزار شده توسط انجم« سازمان ملل متحد در تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل

 چاپ و منتشر شده است(. 1411)مجموعۀ مقاالت در سال 1411دی  9و  3ملل متحد، 
حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه؛ محورهای بنیادین و چالش برانگیز، مقالۀ ارائه شده در   .44

، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»همایش ملی
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 1411)مجموعۀ مقاالت درسال 1411مهر ماه  21و 11سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، 
 چاپ منتشر شده  است(.

 .1411تدریس موفق در دانشگاه سرآمد، مقالۀ منتشره در وب سایت مؤسسه حقوق بین الملل پارس، مهرماه  .43
 .2/1/1411ولتهای ناتوان و حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، د .43
مصونیت در حقوق » صونیت کارگزاران ملل متحد در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، مقالۀ ارائه شده در همایشم .49

 .1411آذر  41و  21برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، « بین الملل
بررسی » انی ایراد شده در همایشحاکمیت ایران بر جزایر سه گانه؛ بررسی ادعاها از منظر حقوق بین الملل، سخنر .43

، برگزار شده توسط دانشگاه عالمه طباطبایی و کانون وکالی دادگستری مرکز ، «تاریخی حقوقی خلیج فارس
اقتصادی به عمل -. مطالب این سخنرانی به طور کامل تر به صورت یک مصاحبه با مجله اطالعات سیاسی1/12/11

 و منتشر گردید. آن چاپ 11زمستان  211آمد و در شمارۀ 
تحریمهای اقتصادی و امنیت انسانی،مطالب تدریس شده در کارگاه آموزشی امنیت انسانی و سازمان ملل متحد ،  .41

 ، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.21/12/11
لمللی حقوق بشر و تنوع تحریم های بین المللی و حقوق بشر، مطالب تدریس شده در سومین مدرسه تابستانی بین ا .41

 .11/3/1412فرهنگی، برگزار شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسالمی، 
 .1412، مهرماه  41نظریۀ مسئولیت حمایت جایگزین ناکارآمدی شورای امنیت ، مصاحبه با مجله مهرنامه ، شمارۀ  .31
، «تحوالت حقوق دریاها»ده درهمایش تحول در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن در پرتو حقوق بین الملل ،مقاله ارائه ش .31

 .22/1/12برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 
 1433، سال 9حثی در حقوق فضا، نگوین کوک دین، مجله روابط بین الملل، مرکز مطالعات عالی بین المللی، ش ب .32

 .1433، سال 4ش  تحول حقوق کیفری شوروی ، میشل لزاژ، مجلۀ حقوقی وزارت دادگستری، .34

-143اقتصادی، ش  -اصول حقوق بین الملل از دیدگاه اسالمی، دکتر صبحی محمصانی، مجله اطالعات سیاسی .33
 .1433، سال 144

حسن باقرزاده، مجله حقوقی بین المللی، مشترک با نظریه های متعابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع،  .33
 .1411تابستان  -، بهار91شمارۀ 

حسن باقرزاده، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده  مشترک بامرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری،  .39
 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، زیر چاپ.

های شیمیایی، مقاله ارائه شده در همایش احقاق حق قربانیان کاربرد  نگرشی اجمالی بر حقوق بین الملل سالح .33
، چاپ شده در مجموعه مقاالت، به اهتمام دکتر سیدقاسم زمانی ، انتشارات «یی جنگ عراق با ایرانهای شیمیا سالح

 .1419شهر دانش، 

ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در ترازوی حقوق بین الملل، مقاله تقدیمی به دکتر محمد محمدی  .31
از حق مداری تا حکومت قانون، انتشارات گنج دانش، چاپ )گرگانی(، چاپ شده در مجموعۀ مقاالت اهدایی به استاد، 

 .1419اول، 

تفسیر منشور ملل متحد در پرتو آرای دیوان بین المللی دادگستری، مقاله ارائه شده در همایش بین المللی هفتادمین  .31
و  41/1/13سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 

11/1/13. 

تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بین المللی، مشترک با نسرین ترازی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی  .31
 .1311، بهار 1، ش 31دانشگاه تهران، دورۀ 

جبران خسارت در وضعیت مسئوولیت مشترک بین المللی، مشترک با نسرین ترازی، مجله حقوقی بین المللی  توزیع .31
 .1411، 94مور حقوقی ببین المللی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، ش مرکز ا
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 اجرایی –کارنامۀ فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و علمی 

 دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

 یاسیدانشکده حقوق و علوم س( بازنشسته 23)پایۀ  تمام استاد

 1/10/1212ی تا تاریخ دانشگاه عالمه طباطبائ
 

 فعالیت های آموزشی  -الف

 سوابق تدریس -8

الملل اسالم،  الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق اساسی ، حقوق بین حقوق بین: در دورة کارشناسی:1-1

 سازمانهای بین المللی

بررسی تفصیلی مبادی حقوق بین الملل عمومی ، حقوق معاهدات،  حقوق بین الملل  : در دورة کارشناسی ارشد:1-3

، حقوق سازمانهای آمیز اختالفات بین المللی، حقوق مخاصمات مسلحانه،حقوق بشر دوستانه اسالم، روشهای فیصله مسالمت
 .بین المللی 

لسفی در حقوق بین الملل، بررسی تحلیلی آراء سازمانهای بین المللی ، نقد و بررسی مکاتب ف :  در دورة دکتری:3-2

، روشهای حقوقی فیصله داوری و دادگستری بین المللی ، تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع بین الملل روز 
 .، حقوق مخاصمات مسلحانه اختالفات بین المللی

سی ارشد و دکتری در دانشگاه های عالمه های کارشنا ها و رساله نامه پایانسوابق مربوط به عضویت در هیأت ژوری  -1
 ، تهران ، شهید بهشتی و مفید به عنوان راهنما، مشاور و داوردانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم تحقیقاتطباطبایی، 

 

 فعالیت های پژوهشی -ب

 کتاب -1

 : تألیفات1-1
 1412،، بازنگری شده ، گنج دانش مششچهل و : حقوق بین الملل عمومی ، چاپ 1-1-1
 1411ی ، دانشگاه عالمه طباطبائ: حقوق جنگ، چاپ دوم ، به انضمام موارد بازنگری شده ، 1-1-2
 1411هم ، بازنگری شده ، گنج دانش، د، چاپ الملل نیحقوق ب: اسالم و 1-1-4
 1414م ، گنج دانش ، پنج: حقوق معاهدات بین المللی ، چاپ 1-1-3
 1412، (دوم )چاپ : حقوق بین الملل بشر دوستانه1-1-3

 : ترجمه 1-3
 1431: حقوق شوروی  ، میشل لزاژ، بی نا، 1-1-2
، دانشگاه عالمه طباطبائی ، در  انهمکارمشارکت برخی از : آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ، با 2-1-2

 .مجلد چهار
 

 های علمی ، سخنرانی ها و مصاحبهمقاالت  -3

 : تألیفات 1-3
 1493، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ،  9:  نگرشی اجمالی بر حقوق جنگ ، مجله حقوقی ، ش  1-2-1
 1499، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، 1: حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی، مجله حقوقی ، ش 1-2-2
 1491، سال 4بین المللی ، ش : مفهوم تالفی در حقوق جنگ ، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و 1-2-4
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المللی، ش  توسل به زور از دید حقوق بین الملل، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین و : مشروعیت جنگ1-2-3
 1431، سال 2
 1431، بهمن و اسفند 131-131اقتصادی ، ش  -، مجله اطالعات سیاسی الملل نیحقوق ب عراق ازدیدگاه : بررسی مسأله1-2-3
ی اسیدانشکده حقوق و علوم س، مجله پژوهش حقوق و سیاست، الملل نیحقوق ب: پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در 1-2-9

 1431زمستان -، پاییز1ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائ
ی اسیدانشکده حقوق و علوم سبیست و یکم ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، بشر در آستانه قرن  الملل نیحقوق ب: 1-2-3

 1431تابستان  -، بهار2-4ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائ
، برگزار شده «نقد و بررسی گزارش هزارۀ سوم دبیر کل»: خطابه ای در زمینۀ معضل مداخله، ارائه شده  در همایش1-2-1

 23/3/31امور خارجه ، مورخ توسط دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت 
تروریسم و »ارائه شده درهمایش  مقالۀ : تحلیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت در مبارزه علیه تروریسم بین المللی ،1-2-1

، چاپ 9/11/11، برگزار شده توسط دانشکده علوم قضایی دادگستری ، مورخ «دفاع مشروع از دیدگاه اسالم و حقوق بین الملل
 مجموعه مقاالتشده در 

دانشکده حقوق و ۀ پژوهش حقوق و سیاست، مجل،  الملل نیحقوق ب: مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه 1-2-11
 1411زمستان  –، پاییز 3ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائی اسیعلوم س

دانشگاه ی اسیدانشکده حقوق و علوم س: نگرشی نو به مفهوم مداخلۀ بشردوستانه  ، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست، 1-2-11
 1411زمستان  -، پاییز3ی، شعالمه طباطبائ

بشر، برگزار شده  الملل نیحقوق بارائه شده در همایش بررسی مسائل  مقالۀ : حق شرط بر معاهدات حقوق بشری،1-2-12
 ، مجموعۀ مقاالت.1411اردیبهشت ماه  41-21ی، دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم ستوسط 

ارائه شده در همایش بررسی تحوالت اخیر  حقوق بشر مقالۀ بشر،  الملل نیحقوق ب: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و 1-2-14
 1411دوستانۀ بین المللی، برگزار شده توسط کمیتۀ ملی حقوق بشر دوستانۀ هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،آذر ماه 

دانشگاه عالمه ی اسیدانشکده حقوق و علوم س، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست،  الملل نیحقوق بو  : جامۀ مدنی جهانی1-2-13
 1411زمستان –، پاییز 3ی، ش طباطبائ

دانشکده حقوق و : چالشهای حقوقی میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، 1-2-13
 1412زمستان -، پاییز1ی، ش طباطبائدانشگاه عالمه ی اسیعلوم س

دانشکده حقوق و آراء دیوان بین المللی دادگستری ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست،  فصیلیت -: طبقه بندی موضوعی1-2-19
 1414تابستان -،بهار11ی، شدانشگاه عالمه طباطبائی اسیعلوم س

قوق بشردوستانه  ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، : نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و ح1-2-13
 1414زمستان  -، پاییز14ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم س

ی، دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم س، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، الملل نیحقوق ب: متدلوژی 1-2-11
 1413، سال  19و  13شماره های 

« اسالم و حقوق بشردوستانه»توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در رویۀ بین المللی معاصر، مقاله ارائه شده در همایش: 1-2-11
وری اسالمی ایران ، در ایران و کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانۀ هالل احمر جمه صلیب سرخبین المللی کمیتۀ برگزار شده توسط 

 .منشتر شده است ومجموعه مقاالت چاپ در  1419زمستان 
سازمان ملل متحد و مقابله »ارائه شده در همایش مقالۀ : مقابله سازمان ملل با بی کیفری در قضیه ترور رفیق حریری،1-2-21

 1413، مجموعه مقاالت ، 23/4/1413،برگزار شده  توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، « با بی کیفری
حقوق اسالم و »ارائه شده در همایش  مقالۀبر روابط بین المللی در زمان صلح در سیرۀ نبوی ، : اصول و قواعد حاکم 1-2-21

، 1/12/1413ی، اسیدانشکده حقوق و علوم سی اسیدانشکده حقوق و علوم سبرگزار شده توسط ،«در سیرۀ نبوی الملل نیحقوق ب
 .مجموعۀ مقاالت
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منتشره درد مجموعه مقاالت هفته پژوهش در ا مقالۀ بیست و یکم،؛ چالش قرن الملل نیحقوق ب: جهانی شدن 1-2-22 
 1411دانشکده حقوق و علوم ساسی دانشگاه عالمه طباطبائی، سال 

 نیحقوق بشورای امنیت( در مورد جنگ اسرائیل و حزب اهلل لبنان از منظر  2119)اوت 1311: بررسی و نقد قطعنامۀ 1-2-24
 .1413تابستان  –، بهار 11ی، ش دانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم س، ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست الملل

ارائه شده در همایش نقش دیوان بین  مقالۀ ،الملل نیحقوق ب: رسالت دیوان ]بین المللی دادگستری[ در صیانت از 1-2-23
برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل ، 2/12/19، مورخ الملل نیحقوق بالمللی دادگستری در تداوم و توسعه 

 1411متحد، مجموعۀمقاالت 
تحلیل نظریۀ مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمین فلسطین : 1-2-23

فلسطین از دیدگاه حقوق »همایش بین الملل  اشغالی توسط اسرائیل با تأکید بر مناسبات فلسطین و اسرائیل، مقالۀ ارائه شده در
، برگزارشده توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه هالل احمر جمهوری «بین الملل

 .23/2/13در  اسالمی ایران
های قرآنی با محوریت قرآن  و حقوق ، ارائه شده در همایش ملی پژوهش  مقالۀ در آینه قرآن کریم، الملل نیحقوق ب:  1-2-29

، مورخ دانشگاهو و بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه   یدانشگاه عالمه طباطبائی اسیدانشکده حقوق و علوم سبرگزار شده توسط 
 .1411، ، مجموعه مقاالت 23/2/13
با آقای سید علی حسینی ، مجله مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان ، مشترک  :1-2-23

 1413، سال  23پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، ش 
شده به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعالمۀ  ر و حقوق بشردوستانه، سخنرانی ایراداعالمیۀ جهانی حقوق بش: 1-2-21

به همت کمیسیون حقوق بشر « حقوق بشر در جهان معاصر» جهانی حقوق بشر، منتشره در مجموعۀ مقاالت تحت عنوان
 .1411اسالمی ایران، 

و علوم  رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق:  1-2-21
 1411، سال  29سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، ش 

المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت  : مسئولیت بین 1-2-41
طبایی ، ش کشورها، مشترک با آقای ایوب عبدی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی عالمه طبا

 .1411، سال  41
دکتر هیبت اله نژندی منش،  با آقای رکت: نقش دادگاه های کیفری در حفظ و استقرار صلح وامنیت بین المللی مش1-2-41

 .1411، تابستان 21فصلنامۀ تخصصی فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل، ش 
نقش مجمع عمومی » متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، مقالۀ ارائه شده در همایش: مجمع عمومی سازمان ملل 1-2-42

، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، « سازمان ملل متحد در تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل
 چاپ و منتشر شده است(. 1411)مجموعۀ مقاالت در سال 1411دی  9و  3
حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه؛ محورهای بنیادین و چالش برانگیز، مقالۀ ارائه شده در : 1-2-44

، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»همایش ملی
 است(. چاپ منتشر شده  1411درسال )مجموعۀ مقاالت 1411مهر ماه  21و 11متحد با همکاری دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، 

 .1411: تدریس موفق در دانشگاه سرآمد، مقالۀ منتشره در وب سایت مؤسسه حقوق بین الملل پارس، مهرماه 1-2-43
 .2/1/1411بهشتی، دولتهای ناتوان و حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید :  1-2-43
مصونیت در حقوق » مصونیت کارگزاران ملل متحد در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، مقالۀ ارائه شده در همایش : 49 -1-2

 .1411آذر  41و  21برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، « بین الملل
بررسی » سخنرانی ایراد شده در همایشادعاها از منظر حقوق بین الملل،  حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه؛ بررسی: 1-2-43

مطالب  .1/12/11، کانون وکالی دادگستری مرکز  و دانشگاه عالمه طباطباییبرگزار شده توسط ، «تاریخی حقوقی خلیج فارس
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زمستان  211آمد و در شمارۀ  اقتصادی به عمل-این سخنرانی به طور کامل تر به صورت یک مصاحبه با مجله اطالعات سیاسی
 آن چاپ و منتشر گردید. 11
، در کارگاه آموزشی امنیت انسانی و سازمان ملل متحد تدریس شده مطالب ،تحریمهای اقتصادی و امنیت انسانی: 1-2-41

 ، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.21/12/11
حقوق بشر، مطالب تدریس شده در سومین مدرسه تابستانی بین المللی حقوق بشر و تنوع تحریم های بین المللی و : 1-2-41

 .11/3/1412بشر اسالمی،  فرهنگی، برگزار شده توسط کمیسیون حقوق
 .21/3/12 مصاحبه با روزنامه اعتماد،  ، ابعاد حقوقی تحریم ها:  1-2-31
 .1412مهرماه ،  41مصاحبه با مجله مهرنامه ، شمارۀ ،  امنیت ت جایگزین ناکارآمدی شورای: نظریۀ مسئولیت حمای1-2-31
دانشکده سخنرانی ایراد شده در نشست گروه حقوق عمومی : استقالل دانشگاه ها؛ خصیصۀ یک دانشگاه سرآمد،  1-2-32

 .21/3/12حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 
ابعاد »در برنامۀ افتتاحیۀ کارگاه آموزشی سخنرانی ایراد شده : سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل عمومی،  1-2-34

 .29/1/12دفتر نمایندگی تام االختیار تجاری ایران، برگزار شده توسط ، «حقوقی سازمان جهانی تجارت
تحوالت حقوق »همایش مقاله ارائه شده دربین الملل ، در پرتو حقوق ل در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن: تحو 1-2-33

 .22/1/12انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، برگزار شده توسط ، «دریاها
کانون وکالی سخنرانی ایراد شده در : از مداخله بشردوستانه تا مسئولیت حمایت؛ رهیافتهای نوین حقوق بین الملل، 1-2-33

 .29/1/12 ، شیراز،با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسالمی شعبۀ فارس   فارسدادگستری استان 
دانشکده  سخنرانی ایراد شده در : حق ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حقوق بین الملل ، 1-2-39

 .4/1/12حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
الملل با تأکید بر حقوق معاهدات، سخنرانی ایراد شده در خانۀ  بین [ از منظر حقوق1412: تحلیل توافق نامۀ ژنو] 1-2-33

 .29/11/12، 1اندیشمندان علوم انسانی، چاپ و منتشر شده در روزنامۀ اسمان، ش 
سازمان ملل متحد و »ت تخصصیخشونت و افراط گرایی از منظر حقوق بشردوستانه، سخنرانی ایراد شده در نشس:  1-2-31

، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد با همکاری کمیتۀ بین المللی «ایدۀ جهان علیه خشونت و افراط گری
 41/11/12صلیب سرخ)تهران( و کمیتۀ حقوق بشردوستانه هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، 

اوکراین و شبه جزیرخ کریمه(؛ رهیافت های حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد : مداخله خارجی برای دموکراسی )بحران 1-2-31
 .13/2/14شده به مناسبت روز معلم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 : ماهیت تعهدات بین المللی حقوق بشر ، 2-2-31
 : مداخله خارجی و مبارزه با گروههای تروریستی 2-2-32
 

 رجمه ها : ت3-3
 1433، سال 9: بحثی در حقوق فضا، نگوین کوک دین، مجله روابط بین الملل، مرکز مطالعات عالی بین المللی، ش 2-2-1
 .1433، سال 4: تحول حقوق کیفری شوروی ، میشل لزاژ، مجلۀ حقوقی وزارت دادگستری، ش 2-2-2
، 144-143اقتصادی، ش  -محمصانی، مجله اطالعات سیاسی: اصول حقوق بین الملل از دیدگاه اسالمی، دکتر صبحی 2-2-4

 1433سال 

 

 طرح ملی  -2
رشتۀ حقوق ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی  و اجتماعی،  13مجری طرح میان رشته ای  

 1413خاتمۀ طرح،  
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 اجرایی  -اهم فعالیت های علمی -ج
 به جز دو دوره ( 1439تا  1491طباطبایی ) از سال مدیر گروه حقوق دانشگاه عالمه  -1

 (31-91معاون اداری و مالی دانشگاه عالمه طباطبائی )  -2

 (39-33سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی) -4

 (33-13مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی ) -3

 (1/9/11از ابتدای تشکیل تا  عضو هیأت ممیزه دانشگاه عالمه طباطبائی ) -3

 (31-11طباطبائی) عالمه دانشگاه سیاسی پژوهشی( دانشکده حقوق وعلوم-سردبیر مجلۀ پژوهش حقوق وسیاست،)علمی -9

 (1411عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ) از ابتدای تشکیل تا  -3

 (1411)از بازرس قانونی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  -1

 (1411عضو هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور ) از ابتدای تشکیل تا  -1

 (1411سال  زت تحریریۀ مجلۀ حقوقی بین المللی )اعضو هیأ -11

 (1412سال  زت تحریریۀ مجلۀ سازمانهای بین المللی )اعضو هیأ -11

تا  از دیماه  ) ،علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشکده حقوق و عمومی،  ت تحریریۀ فصلنامۀ حقوقعضو هیأ -12
 (.1412کنون 

 (.1412،)از دیماه دانشگاه عالمه طباطبائیت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی عضو هیأ -14
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 زندگینامۀ مختصر

 نام و نام خانوادگی : محمدرضا ضیائی بیگدلی

 1421اسفند  3تاریخ تولد : 

 محل تولد : تهران 

 1431مدرک تحصیلی : دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه مون پٌلیه فرانسه در سال آخرین 

 

 سمتها و مشاغل به ترتیب عبارتند از :  –الف 

عضو هیأت مؤسس و معاونت و عضو هیأت علمی مدرسه عالی علوم قضایی و اداری قم ) پردیس قم دانشگاه  -

 تهران (

 وم سیاسی و اجتماعیعضو هیأت علمی و معاون دانشکده مستقل عل -

 عضو هیأت علمی و معاون مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی -

 عضو هیأت علمی و مدیر حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی -

 عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی -

 استاد تمام و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی -

 تمام و مدیر گروه حقوق بین الملل  دانشگاه عالمه طباطباییاستاد  -

 استاد تمام و عضو هیأت ممیزه دانشگاه عالمه طباطبایی -

 عضو هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاهها -

عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد) انجمن علمی غیر دولتی( از ابتدای تأسیس  -

 تاکنون 

پژوهشی( دانشکده حقوق و علوم  –سردبیر و عضو هیأت تحریریه مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست ) علمی  -

 از ابتدای راه اندازی تا زمان بازنشستگی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 1/9/1411استاد تمام بازنشسته از  -

 

 تا کنون ( 11فعالیت های آموزشی ) از سال  -ب

بین الملل در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای تدریس دروس مختلف حقوق  -

عالمه طباطبایی ، شهید بهشتی ، واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی ، پردیس قم دانشگاه تهران ، 

 دانشگاه امام صادق )ع( ، دانشکده علوم قضایی دادگستری.

 مطالعات سازمان ملل متحد تدریس در دوره های تخصصی آموزشی انجمن ایرانی -

 



13 

 

 تا کنون ( 11فعالیت های پژوهشی ) ازسال  –ج 

 تألیف کتاب :  -1

 1411: حقوق بین الملل عمومی ، چاپ چهل و یکم ، آذر ماه  1-1

 1411: حقوق جنگ )حقوق بین الملل  مخاصمات مسلحانه( ، چاپ دوم ،  1-2

 1413: اسالم و حقوق بین الملل ، چاپ هشتم ،  1-4

 1411بین المللی، چاپ چهارم ، :حقوق معاهدات  1-3

 :حقوق بین الملل بشردوستانه در حال تدوین  1-3

 ترجمۀ کتاب :  -2

 .1431: حقوق شوروی ، تألیف میشل نراژ،  2-1

: مجموعۀ آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ، با همکاری برخی از حقوقدانان ، در سه  2-2

 است . که دو جلد آن چاپ شده 1411مجله ، 

 پژوهشی در مجالت معتبر علمی. –مقاله علمی  31تألیف و ترجمه بیش از  -4

 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی و ارائه سخنرانی ها و مقاالت علمی -3

 مصاحبۀ علمی با نشریات داخلی معتبر -3


