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A MESSAGE FROM SALIM KHALILI 
 

  Our goal at Salim Khalili Consulting Group is to design these programs, and 
every course for your success. Our definition of success means we have helped 
you comprehend and retain knowledge that will help you in your career and your 
life. We call them our learning objectives, and we measure our performance on 
how well we transmit those important aspects of knowledge. 

  At Salim Khalili Consulting Group, we offer you the opportunity to learn the 
best practices that are currently being used in your chosen field or profession.  
You will be given exposure to alternate career pathways that you may not have 
previously considered. One thing is certain, upon completion of your chosen pro-
gram you will be prepared with the skills generally required to meet and exceed 
your career pathway expectations. 

 

Salim Khalili, Ph.D. 

 معرفی گروه مشاوره

گروه مشاوره با مدیریت علمی دکتر سلیم خلیلی، با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه مدیرریرت   
تا نتایج بهتری برای مشتریان   کسب و کار در داخل و خارج از کشور، تمام تالش خود را به کار بسته

و دانشجویان حاصل شود؛ نتایجی که فراتر از امور مالی هستند و به طور منحصر به فردی عملی و 
 متداومند.

 

 معرفی دکتر سلیم خلیلی

  بنیانگذار و مبدع مفهومHealthcare MBA در ایران 
  استاد و منتور دانشگاه ها و آکادمی های داخلی و خارجی 
 تحول بخش آمریکا مشاور منتخب از سوی شورای رهبری 
 کسب عنوان کارآفرین نمونه کشور از سوی دانشگاه آزاد اسالمی 
 دکترای تخصصی(Ph.D.)  مدیریت استراتژیک 
 کارشناسی ارشد رشته مدیریت راهبردی کسب و کار 
  دانش آموخته دانشگاه تهران 
  مدرس و مشاور منتخب از سوی پروفسوران برایان تریسی و جک کنفیلد 
  شرکت داخلی و خارجی  05مشاور بیش از 
 عضو انجمن مدیریت و روانشناسی ایران و آمریکا 
 نویسنده و مولف کتب مدیریتی 
 

  Bocconiمعرفی دانشگاه

در زمینه اقتصاد و مدیریت در شهر میالن ایتالیا تاسیس گرردیرد.  ۲۰5۱دانشگاه بوچونی در سال   
شرود.  این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز پیشرو در آموزش کسب و کار در اروپا شناخرتره مری

در دنریرا   MBAدانشگاه برتر دوره های یک ساله 4این دانشگاه را به عنوان   Forbesموسسه
دانشگاه اول تجارت در دنیا رده بنردی  ۱5برگزیده است و  توسط موسسه وال استریت ژورنال جزو 

آموخرترگران از سروی  دنیا را بر حسب ترجیح استخدام دانش ۲۱است.  این دانشگاه رتبه  شده
های ایتالیا تروسرط وزارت  المللی کسب کرد. در فهرست رتبه بندی دانشگاه شرکتهای بزرگ بین

 علوم، تحقیقات و فناوری، این دانشگاه مورد تایید این وزارت خانه می باشد.

 

 Humanitasمعرفی دانشگاه علوم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هومنیتاس توسط بخش خصوصی و با همکاری دانشرگراه   
فعالیت خود را آغاز کرده است. این دانشگاه دارای دانشکده های  ۱555علوم پزشکی میالن از سال 

پزشکی، پرستاری و... می باشد. مهمترین تمایز این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر عرلروم 
 پزشکی اروپا، حضور تعداد زیادی از اساتید می باشد، که جایزه نوبل پزشکی را دریافت کرده اند.

 در دنریرا، Healthcare این دانشگاه از طرف دانشگاه هاروارد به عنوان مرکز برتر مردیرریرت  
 انتخاب گردید. 

 Healthcare MBAمعرفی دوره 

صنعت بهداشت و درمان در حال رشد و تغییرات چشمگیری اسرت و   
نیازمند رهبرانیست که دارای تجربه درمانی و دانش  مدیریت باشرنرد. 

شما را به یک رهبر کلیدی در این صنعرت،   Healthcare MBAدوره 
 تبدیل خواهد کرد.

گروه مشاوره سلیم خلیلی، همگام با دانشگاه ها و مدارس بین المللری   
کسب و کار، به عنوان نخستین و تنها برگزار کننده دوره های یک سالره 
 مدیریت کسب و کار با گرایش بهداشت و درمان در ایران، می براشرد.

دانشجویان با شرکت در این دوره، دانش مربوط به حوزه های استراتژی   
درمان، منابع انسانی، کیفیت، بیمارمداری، قیمت گذاری و... را در زمینه 
مدیریت مراکز بهداشت و درمان، کسب نموده و در پایان دوره با حضرور 

 ایتالیرا گرواهریرنرامره  Humanitasو  Bocconiدر دانشگاه های  
 mini MBA on Healthcare Management   دریافت خرواهرنرد

 کرد و پس از آن در ایران گواهینامه مرورد ترایریرد وزارت عرلروم 
 با قابلیت ترجمه رسمی و تایید قوه قضاییه و وزارت خارجه، بره آنرهرا 

 اعطا خواهد شد.
 

 شرایط و مدت زمان دوره
    ساعت و حدود یک سال می باشد. ایرن  ۱55مدت زمان کل دوره

ساعت در دانشگاه های  45ساعت آموزش در ایران،  ۲35دوره شامل 
 ساعت مشاوره اختصاصی مدیریت مراکز برهرداشرتری 35ایتالیا و 

عنوان درسی در کرنرار  ۲4و درمانی می باشد. در طی این دوره  
مرکز بهداشتی و درمانی، توسط دانرش  Business Plan طراحی 

 پذیر گذرانده خواهد شد.

    سرفصل های آموزشی هر دو هفته یک بار در روز پنج شنبره یرا
ساعت توسرط  ۰جمعه )بسته به نوع انتخاب روز آموزشی( به مدت 

اساتید ایرانی در دانشگاه شهید بهشتی یا تهران تدریس خرواهرد 
 شد. 

     در طول برگزاری دوره در ایران کتب، جزوات، فیلم های آموزشی
و هر نوع وسیله کمک آموزشی، مورد نیاز دانش پذیران تهیه و بره 

 آنها تحویل داده خواهد شد.

    در مدت زمان برگزاری دوره در ایران، پذیرایی صبحانه، ناهار و دو
وعده پذیرایی صبحگاهی و عصرانه برای دانش پذیران در نرررر 

 گرفته شده است.

    در مدت زمان برگزاری دوره در ایتالیا خدمات زیر توسط تیم
 اجرائی ارائه می گردد:

 ترجمه همزمان به فارسی 
 ویزای شنگن و بیمه نامه مسافرتی 
 ( بلیط رفت و برگشت از تهران به میالنeconomic) 
 0 روز کالس آموزشی در دانشگاه به همراه ناهار 
 جشن اختتامیه و دریافت گواهینامه دوره 
 بازدید از کلینیک ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکی ایتالیا 
 6  ستاره همراه با صبحانه در اتاق های دو نفره 4شب اقامت در هتل 
 ترنسفر فرودگاهی و ترنسفر به محل برگزاری کالس ها 

 

 اساتید دوره: 

 Maria Altman,Visiting Professor of Epidemiology,Humanitas University 
 Salim Khalili, CEO of Consulting Group 
 Riccardo Bui, Chief Operations Manager, Humanitas Research  
 Silvio Danese, Professor of Gastroenterology, Humanitas University 
 Federico Lega, SDA Professor of Public Management and Policy,  
 Francesco Longo, SDA Professor of Public Management and Policy,  
 Patrizia Meroni, Chief medical Officer, Humanitas Group 

 

 


