
 دکتر حسین نخعی

 مدال نقره حیطه مدیریت نظام سالمت دوره یازدهم

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی MPHکارشناس ارشد 

 برنامه مشاوره المپیاد مدیریت

 هزینه ثبت نام محتوای پکیج پکیج ها

آنالین منابع جلسه تدریس  14 نفر( 10)ظرفیت  طالیی پکیج

 المپیاد

جلسه مشاوره اختصاصی تا  7

 آزمون

 پشتیبانی و رفع اشکال تا آزمون

 هزار تومان 999

جلسه تدریس آنالین منابع  14 نفر( 20)ظریت  کیج نقره ایپ

 المپیاد

جلسه مشاوره اختصاصی تا  4

 آزمون

 هزار تومان 799

 جلسه تدریس مباحث مهم 5 نفر( 30)ظرفیت  پکیج برنزی

 جلسه مشاوره اختصاصی 2

 هزار تومان 399

 هزار تومان 299  جلسه مشاوره تا آزمون 5 پکیج مشاوره

فیلم وبینارها به صورت آفالین  پکیج فیلم تدریس

 جلسه( 14)

 هزار تومان 699

یک جلسه فیلم وبینار به همراه  سفارش تک جلسه

 مشاوره

 هزار تومان 100هر جلسه 

 

 

 

 

 



 موضوع جلسات

 منابع مورد بررسی موضوع جلسه جلسهشماره 

معرفی و  کلی با المپیاد،آشنایی  جلسه مقدماتی

 ، معرفی دورهبررسی منابع

 

 

آشنایی با تعریف تعارض منافع و  جلسه اول

 مفاهیم مرتبط

 منابع مختلفبررسی 

 تعارض منافع در بخش عمومی- انواع تعارض منافع جلسه دوم

-preventing and 
managing conflicts of 
interest in public sector 

مصادیق تعارض منافع در پژوهش  جلسه سوم

 های پزشکی

 مصادیق تعارض منافع-

تعارض منافع در آموزش، پژوهش -

 و اقدامات پزشکی

مصادیق تعارض منافع در آموزش  جلسه چهارم

 پزشکی

تعارض منافع در آموزش، پژوهش -

 و اقدامات پزشکی

مصادیق تعارض منافع در اقدامات  جلسه پنجم

 پزشکی

تعارض منافع در آموزش، پژوهش -

 و اقدامات پزشکی

-"Conflict of Interest and 

Medicine. Knowledge, 

Practices, and Mobilizations." 

(2021) 

مصادیق تعارض منافع در توسعه  جلسه ششم

 ی راهنماهای بالینی و نقش نهادها

زش، پژوهش تعارض منافع در آمو-

 و اقدامات پزشکی

 تعارض منافع در بخش عمومی- پیامدهای تعارض منافع جلسه هفتم

-"Conflict of Interest and 

Medicine. Knowledge, 

Practices, and Mobilizations." 

(2021) 
تعارض منافع در آموزش، پژوهش - ارزیابی و شناسایی تعارض منافع جلسه هشتم

 و اقدامات پزشکی



-preventing and 
managing conflicts of 
interest in public sector 

مدیریت تعارض کلی سیاست های  جلسه نهم

 منافع

 منابع مختلفبررسی 

مدیریت تعارض منافع در بخش  جلسه دهم

 های مختلف

 منابع مختلفبررسی 

سی مثال ها و تجربیات دیگر برر جلسه یازدهم و دوازدهم

جربیات فرانسه، کشورها )بررسی ت

ایاالت متحده، ژاپن، کانادا، کره، 

 ایتالیا(

 تعارض منافع در بخش عمومی -

-conflict of interest and 
the future of medicine 

  نکات و مباحث تکمیلی مرحله اول جلسه سیزدهم

نکات و مباحث تکمیلی مرحله  جلسه چهاردهم

 دوم

 

  


