بسمه تعالی
نام خانوادگی  :الهیان

نام  :زهره

سوابق علمی پژوهشی/تخصصی :
 مدرك دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي از دانشگاه علوم پزشكي تهران
 مسلط به زبان انگليسي و مكالمه

 ارائه مقاله تحقيقاتي به كنگره بين المللي  EDTAكانادا با موضوع نقش TRANSFIUOSION TRANSMITTED
 )VIRUS) TTVدر بيماران همودياليزي  HCVمثبت
 انجام تحقيقات با عنوان "شيوع عالئم باليني بيماران مبتال به كوشينگ"  ،مركز غدد بيمارستان شريعتي


گذراندن دوره هاي تخصصي در زمينه هاي ذيل:

 الف -دوره هاي آموزشي "حضور موثر زنان در مجامع بين المللي" و آشنايي با سازمان ملل و سازمانهاي تابعه –
دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه
 ب -دوره مديريت تبليغ در خارج از كشور

 ج -دوره آموزشي حقوق بين الملل در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و
فناوري
 مطالعه دروس عرفان وفلسفه (حكمت متعاليه) بصورت غير رسمي در حضور اساتيد حوزه از سال  47تاكنون
 برگزاري كارگاه آموزشي " نقش زنان در مديريت بحران"
 انتشار اولين خبر نامه زنان در سطح دانشگاههاي تهران

 برگزاري دوره هاي مطالعاتي و همايشها و نشستها با موضوعات فرهنگي اجتماعي و سياسي زنان
 اشتغال به طبابت و درمان بيماران در بيمارستانهاي بقيه اهلل و نجميه
سوابق مدیریتی :
 مسوول خواهران در سازمان بسيج دانشجويي كشور
 مدير عامل كانون مشكات انديشه ()NGO

 مدير عامل كانون وفا گستران زنان مسلمان ()NGO

سوابق فعالیت سیاسی  -اجتماعی:
1

 مشاور معاون آفريقايي -عربي وزارت امور خارجه
 عضو هيأت رئيسه كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
 عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي

 رئيس فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد( NGOها) مجلس شوراي اسالمي
 رئيس كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسالمي
 عضو شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي

11 سال سابقه فعاليت و همكاري با تشكلهاي مطرح دانشگاهي در حوزه هاي سياسي اجتماعي

 عضو سابق شوراي مركزي شبكه ارتباطي سازمانهاي غير دولتي زنان متشكل از  1171سازمان غير دولتي و داراي
مقام مشورتي از سازمان ملل .
 عضو هيئت امناي كانون بشري()NGO

 عضو هيئت مؤسس و هيئت مديره بنياد جوانه صلح()NGO

 عضو هيئت مؤسس و هيئت مديره كانون سيمرغ پارسي()NGO

 عضو هيئت مؤسس و هيئت مديره انجمن رهپويان ايران فرهنگي ()NGO
 پشتيباني از طرح ايجاد سايت يوتيوپ اختصاصي انقالبهاي منطقه

 ارتباط مستمر و گسترده با فعاالن مسائل زنان در حوزه و دانشگاه و مديران ومسئوالن و اشخاص حقوقي و حقيقي
 قائم مقام گروه آينده نگري فرهنگستان علوم پزشكي
 عضو شوراي راهبردي شبكه  3سيما

 عضو شوراي راهبردي شبكه سالمت سيما
 عضو كميسيون بين الملل سازمان بسيج
حضور در مجامع بین المللی
 ارائه پيشنهاد استفاده از حضور ( )NGOها در پيشبرد اهداف مجالس اسالمي و تصويب آن در اجالس كميته
مجالس كشورهاي آسيايي در بحرين
 سخنراني در راستاي اهداف توسعه هزاره ( )MDGSدر ايران در كشور مغولستان
 سخنراني در دانشگاه آدامو – اتيوپي با موضوع جايگاه زن در اسالم
 سخنراني در شوراي حقوق بشر سازمان ملل

 سخنراني در اجالس بين المجالس( - )IPUژنو

 سخنراني در اجالس بين المجالس( -)IPUآديس آبابا

 ارائه ده ها نامه در مورد موضوعات مختلف بين المللي و حقوق بشري به اشخاص و سازمانهاي بين المللي
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سوابق نمایندگی مجلس:
 نماينده مجلس شوراي اسالمي دوره هشتم
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