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پاسداشت

دکتر محمدعلی اردبیلیهاي  معرفی زندگینامه و اندیشه

هر عمل دارد به علمی احتیاج

کوشش از دانش همی گیرد رواج

آن که دارد ز علم و دانش کام

نهد آن را کمال ذاتی نام

»جامی«

دوره ابتـدایی را در  .در تهـران بـه دنیـا آمـد    1326در سـال  ، دکتر محمد علـی اردبیلـی  

مدرسه عیسی بهرامـی و دوره متوسـطه را بـا رتبـه اول و ممتـاز در دبیرسـتان رازي در سـال        

ــاند 1345 ــان رسـ ــه پایـ ــال .بـ ــیل در1347در سـ ــه تحصـ ــکدهبـ ــوق دانشـ ــگاه حقـ  دانشـ

در رشـته حقـوق   "مجـازات  حـق "دوره لیسانس را با ارائه رساله.بلژیک پرداختبروکسل

فوق لیسانس علوم جـزا و جـرم شناسـی    .م 1974در سال .شناسی به پایان رساندجزا و جرم 

از دانشکده حقوق دانشـگاه لیـل   "خطرناك حالت در اطفال بزهکاري"را با ارائه پایان نامه

 در اطفــال بزهکــاري"بــا ارائــه رســاله .م 1978در ســال ، در نهایــت.فرانســه دریافــت کــرد

.حقوق جزا و جرم شناسی با درجه ممتاز شدموفق به دریافت دکتراي "ایران

شغلی سوابق

 48شـعبه  مشـاور دکتر اردبیلی پس از بازگشت بـه ایـران بـه مشـاغل متعـددي از جملـه       

 و اطفـال  تربیـت  و اصـالح  کـانون  مـدیر و)اطفال و نوجوان بزهکار(دادگاه عمومی تهران 

دانشـکده حقــوق   بــه عضـویت هیـأت علمــی  1363سـال  در و پرداخــت بزهکـار  نوجوانـان 

مختلف علـوم جنـایی از جملـه حقـوق جـزاي      هاي  دانشگاه شهید بهشتی درآمد و در حوزه
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شناسـی جنـایی مشـغول بـه      بزهکـاري اطفـال و نوجوانـان و جامعـه    ، جـرم شناسـی  ، عمومی

بـه عنـوان اسـتاد    در حـال حاضـر    الزم به ذکر است کـه جنـاب دکتـر اردبیلـی    .تدریس شد

.پردازند میآموزشی و پژوهشی هاي به فعالیتهبازنشست

سوابق پژوهشی

 استاد محمدعلی اردبیلی داراي آثار مختلفی در قالب کتاب و مقاالت علمی و پژوهشی

:باشند که برخی از آنها عبارت است ازمی

:کتاب ها

.1397، چاپ دوم، نشر میزان، )گزیده مقاالت دو(حقوق بین الملل کیفري .1

.1388، چاپ پنجم، نشر میزان، )گزیده مقاالت یک(حقوق بین الملل کیفري .2

.1400، چاپ شصت وششم، نشر میزان، جلد اول، حقوق جزاي عمومی.3

.1400، چاپ پنجاه و هشتم، نشر میزان، جلد دوم، حقوق جزاي عمومی.4

.1400، چاپ بیست و چهارم، نشر میزان، جلد سوم، حقوق جزاي عمومی.5

.1376، چاپ اول، میزاننشر ، حمل و تحویل تحت نظارت.6

.1400، چاپ دهم، نشر میزان، رساله جرایم و مجازات ها.7

.1400، چاپ پنجم، نشر میزان، کلیات حقوق جزا.8

.1382، چاپ اول، نشر میزان، معاضدت قضایی واسترداد مجرمین.9

، چـاپ دهـم  ، نشر میـزان ، ترجمه محمدعلی اردبیلی، جرائم و مجازات ها، سزار، بکاریا.10

1400.

:مقاالتاز خیبر

، اخالقـی  پـذیري  سرزنش پرتو در قانون حکم و اجازه ماهیت و موضوع تطبیقی بررسی.1

پـژوهش  ، محمد آشوري نسـرین مهـرا  ، محمدعلی اردبیلی، کامران محمودیان اصفهانی

.1398، 26شماره ، حقوق کیفري
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پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدي بر تحلیـل گفتمـان انتقـادي رویکـرد بـالینی بـه       .2

، مجلـه تحقیقـات حقـوقی   ، یاسـمن سـعیدي نـژاد   ، محمدعلی اردبیلـی ، مسئله بزه کاري

.1400، 93شماره 

عــارف ، کیفــري الملــل بــین حقــوق در مشــترك مجرمانــهفعالیــت بــر مبتنــی مســئولیت.3

.1397، 16حقوق کیفري شماره هاي  آموزه، محمدعلی اردبیلی، رشنودي

، فراملـی  کیفـري  حقـوق  پرتـو  در ایـران  کیفـري  حقوق در شویی پول با مبارزه الزامات.4

، 13شـماره  ، دانشـنامه حقـوق اقتصـادي   ، شفیع زاده دیزجـی محمـدعلی اردبیلـی   توحید 

1397.

، تحقیقـات حقـوقی  ، محمـدعلی اردبیلـی  ، المللی بین کیفري دیوان باها دولت همکاري.5

.1386، 45شماره 

تحقیقـات  ، محمـدعلی اردبیلـی  ، اتهـام  دالیـل  و موضـوع  از اطـالع  حـق  یـا  اتهـام  تفهیم.6

.1385، 43شماره ، حقوقی

، 26و  25شـماره  ، محمدعلی اردبیلی، بزهکار نوجوانان و فالاط از المللی بین حمایتهاي.7

.1378تحقیقات حقوقی 

، محمـدعلی اردبیلـی  ، ایـران  کیفـري  حقـوق  در »مـدت  کوتـاه «زندانهايهاي جایگزین.8

.1371-72، 12و  11تحقیقات حقوقی شماره 

، حقـوقی بـین المللـی   ، ترجمه محمدعلی اردبیلی، بشریت علیه جنایات و جنگ جنایات.9

.1365، 7شماره 

، علمی و پژوهشی ایـن اسـتاد گرانقـدر   هاي  فصلنامه وکیل مدافع ضمن پاسداشت فعالیت*

.ل عمر آرزو مند استبراي ایشان سالمتی و طو


