B06-01-Health Technology Assessment- Definition

 تعاریف-ارزیابی فناوری سالمت

B06-02-Health Technology Assessment- Basic Concepts

 مفاهیم پایه-ارزیابی فناوری سالمت

B06-03-Health Technology Assessment- The Question To Be Answered

 سواالت پایه-ارزیابی فناوری سالمت

B06-04-The Process of Health Technology Assessment

فرآیند ارزیابی فناوری سالمت

B06-05-Selection of Technologies for Health Technology Assessment
B06-06-Scoping of Health Technology Assessment

انتخاب فناوریها جهت ارزیابی فناوری سالمت
نگاری ارزیابی فناوری سالمتگستره

B06-07-Evaluation of Efficacy and Safety of Technology

ارزیابی کارآیی و ایمنی فناوریها

B06-08-Expected Value Decision Making

مبتنی بر ارزش مورد انتظار تصمیم گیری

B06-09-Decision Analysis, An Industrial Example

مثالهایی از تحلیل تصمیم گیری

B06-10-Utility Theory

نظریه مطلوبیت

B06-11-Risk Attitude

نگرش به خطر

B06-12-Decision analysis-Worked Problems

تصمیم گیری در مورد تحلیل مسائل حل شده

B06-13-Sensitivity Analysis

تحلیل حساسیت

B06-14-Treatment Threshold Analysis

تحلیل آستانه درمان

B06-15-Example of Treatment Threshold Analysis

مثالهایی از تحلیل آستانه درمان

B06-16-Testing Threshold Analysis
B06-17-Example of Testing Threshold Analysis

آستانه تحلیل درخواست تست های تشخیصی
تست های تشخیصیمثالهایی از تحلیل آستانه درخواست

B06-18-Combining The Concepts of Threshold Analysis and ROC Curve

 منحنی و آستانه تحلیل مفاهیم تلفیقROC

B06-19-Markov Model for Decision-Making

مدل مارکوف برای تحلیل تصمیم گیری

B06-20-Monte Carlo Simulation in Markov Model

مونت کارلو در مدل مارکوف شبیه سازی

B06-21-Basic Concepts of Screening
B06-22-Biases of Screening
B06-23-Combining Diagnostic Tests in Screening

مفاهیم پایه درمورد غربالگری
غربالگری هایتورش
تست های تشخیصی در غربالگریتلفیق

B06-24-Characteristics of Different Test Combinations in Screening ترکیب های مختلف تستهای تشخیص در غربالگریمشخصات
B06-25-Selecting Best Test Combinations for Screening
B06-26-Decision Analysis in Screening Problems
B06-27-Introduction to Economic Evaluation
B06-28-Cost of Illness Analysis

انتخاب بهترین ترکیب تستهای تشخیص در غربالگری
تصمیم گیری در مسائل غربالگریتحلیل
مقدمه ای بر ارزیابی اقتصادی
تحلیل هزینه بیماریها

B06-29-Costing Health Care Services -Part I

 قسمت اول-هزینه یابی خدمات سالمت

B06-30-Costing Health Care Services -Part II

 قسمت دوم-هزینه یابی خدمات سالمت

B06-31-Costing Health Care Services -Part III

 قسمت سوم-هزینه یابی خدمات سالمت

B06-32-Cost-Minimization Analysis

هزینه سازی تحلیل کمینه ها

B06-33-Cost-Minimization and Production Function -Part I

 قسمت اول-هزینه سازی کمینه ها و تابع تولید

B06-34-Cost-Minimization and Production Function -Part II

قسمت دوم-هزینه سازی کمینه ها و تابع تولید

B06-35-Cost-Effectiveness Analysis
B06-36-Allocative Efficiency and Cost-Effectiveness Analysis

تحلیل هزینه اثر بخشی
کارآیی تخصیصی و تحلیل هزینه اثربخشی

B06-37-The Concept of Cost-Utility Analysis

مفهوم تحلیل هزینه مطلوبیت

B06-38-Measuring Health Outcomes -Part I

 قسمت اول-اندازه گیری پیامدهای سالمت

B06-39-Measuring Health Outcomes -Part II

 قسمت دوم- اندازه گیری پیامدهای سالمت

B06-40-Measuring Health Outcomes -Part III

 قسمت سوم- اندازه گیری پیامدهای سالمت

B06-41-The Value of a Statistical Life -Part I

 قسمت اول-ارزش زندگی آماری

B06-42-The Value of a Statistical Life -Part II

 قسمت دوم-ارزش زندگی آماری

B06-43-The Value of a Statistical Life -Part III

 قسمت سوم-ارزش زندگی آماری

B06-44-Cost-Benefit Analysis
راهكارهاى طبابت بالينى

تحلیل هزینه فایده
B07 آموزشى بسته

