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همواره رابطه منظمي بين تکنولوژي و فعاليتهاي بشررري مانند اصتدررادي محيس زیسررتي معيتي منابعي ارزرررهاي فرهنگيي
ا تماعي و سريسرتمهاي سرياسري بوده استس توسعه تکنولوژي عموما با عواصم نامطلوغ و ايرصابش پين بيني نير همراه بوده
اسرت که ررنا ت بموصع هنها از هرار سرونرران واهد کاستس با تو ه به اینکه منشا عمده این هلودگي هاي منابع و سو تهاي
تجدیدناپذیر طبيعي مي بارررندي لذا هم کشررورهاي صررنعتي و هم کشررورهاي در حال توسررعه در انتژاغ تکنولوژیهاي مژرغ
محيس زیستي به تحقيق و بررسي راه حلهاي دیدي از مله تکنولوژي و منابع ایگرین پردا ته اندس با استفاده از تکنيکهاي
ارزیابي تکنولوژي مي توان در هت ایجاد و توسرررعه توانایيهاي تکنولوژي بومي در چارچوغ ودکفایي دا لي اصدام نمودس در
حالي که نياز و کنترل و نظارت بر اسرتفاده از تکنولوژي از نبه هاي ا تماعي کامال ررنا ته رده هستندي ارزیابي تکنولوژي
نير از زاویه لوگيري از عواصم نا واسررته و پين بيني نشررده اصتدرراديي ا تماعي و زیسررت محيطي تکنولوژیهاي وارداتي و
تکنولوژي هاي نو داراي اهميت مي باردس
بر این اساسي بر ي از سرفدلهاي درس عبارتند از:
 مفاهيم ارزیابي تکنولوژي

 متدولوژي و روش رناسي ارزیابي تکنولوژي


نبه هاي اصتدادي ارزیابي تکنولوژي

 ارزیابي هرار ا تماعيي فرهنگي و زیست محيطي تکنولوژي
 ارزیابي تربيت نيروي انساني براي مدیریت تکنولوژي

 ارزیابي توسعه نيروي انساني براي مدیریت تکنولوژي
 مرایا و مشکالت ارزیابي تکنولوژي
 نقاط صوت و ضعف ارزیابي تکنولوژي

 نهادینه کردن تکنولوژي در کشورهاي در حال ررد
 مطالعات موردي و کاربردهاي ارزیابي تکنولوژي
همچنين بدورت تفديلي تر:
 تکنولوژيي مدیریت تکنولوژي و ابعاد هن
 مدیریت استراتژیک تکنولوژيي سياستگذاري تکنولوژي و تدوین نقشه راه
 ابرارهاي سياستگذاري تکنولوژي :پين بينيي هینده نگاري و ارزیابي تکنولوژي
 مسائش و مشکالت تکنولوژي در عدر حاضر

 سير تحوالت ارزیابي تکنولوژيي دسته بندي ها و رویکردها
 اصول ارزیابي تکنولوژي :مفاهيمي ابعادي ضرورتهاي مشکالت و راهکارها
 تفاوت بين Audit, Assessment, Evaluation, Valuation, Pricing

 مدلهاي روررهاي ابرارهاي تکنيک ها و را دهاي ارزیابي/مميري تکنولوژيESCAP Atlas :3ي UNIDO CAPTECHي
ACTي STMISي TAMي TNMي کریس فلوید (ارزیابي موصعيت تکنولوژي)ي زلني (رررا دررهاي ارزیابي)ي فوردي پورتري
را ص گذاري رصابتيي ارزیابي محتواي تکنولوژي و سسس
 متدولوژیهاي فرایند و رویکردهاي ارزیابي تکنولوژي :3متدولوژیهاي Jonesي Coatesي Braunي  Porterو سسس
 متدولوژیهاي فرایند و رویکردهاي ارزیابي تکنولوژي :2تعریف مسالهي پين بينيي تحليش ارراتي تدميم گيري
 متدولوژیهاي فرایند و رویکردهاي ارزیابي تکنولوژي :4تعریف مسالهي پين بينيي تحليش ارراتي تدميم گيري
 مدیریت پروژه هاي ارزیابي تکنولوژي
نحوه ارزشیابی
نحوه ارزیابي دانشجویان بدورت زیر واهد بود:
 هزمون ميان ترم/پایان ترم ( 32نمره)
 موردکاوي ارزیابي فناوري بهمراه پرزنت کالسي (الرامي؛  4نمره):
 oموردکاوي ها ( )case studyدر صالم گروههاي سه نفره انجام مي رودس
 oنمره تژديص داده رده به تمام اعضاي گروه یکسان واهد بودس
 oموضوع موردکاوي مي بایست تا لسه چهارم کالس انتژاغ و تایيد استاد ا ذ رودس
 oارائه در دو لسه ه ر کالس بوده و فایلهاي مربوطه مي بایست در همان لسه تحویش روندس
 oفایلهاي تحویلي :یک فایش زیپ (ررررامش فایش  PDFاصرررش موردکاويا فایش  Wordتر مه رررردهافایش
پاورپوینت) -اسرم فایش زیپ( TA-941-16132- Surnames :تذکر :صسرمت سروم اسم فایشي مشژده
گروه درسي مربوط به ود را بنویسيد)
 تلژيص مقاالت ارزیابي تکنولوژي (الرامي؛  4نمره):
 oتلژيص مقاالت بدورت انفرادي انجام مي رود (هر نفر  4مقاله)س
 oمقاالت باید از سال  2030به بعدي و تر يحا  ISIبارند (… )Scopus, ScienceDirect, Emerald,س
 oهر مقاله در  2صفحه الصه رودس درج نظر انتقادي رژص دانشجو در انتهاي تلژيصي ارزش اضافه داردس
 oمقاالت انتژابي مي بایست تا لسه چهارم اعالم و تایيد استاد ا ذ رودس
 oمهلت تحویش الصه هاي ه رین لسه درسي کالس مي باردس
 oفایلهاي تحویلي :یک فایش زیپ (رامش فایش  PDFاصش  4مقالها فایش  Wordتلژيص رده مقاالت) -اسم
فایش زیپ( TA-941-16132-Surname :تذکر :صسمت سوم اسم فایشي مشژده گروه درسي مربوط به
ود را بنویسيد)
 حضور منظمي کوئير و تمرین لسات ( 2نمره)
بایسته های دانشجویان در زمان حضور در کالس
دانشررجویان عریر به هت ایجاد امکان حداک ر بهره برداري از زمان لسررات درسرري و عدم بروز وصفه در تدریسي لطفا هنگام
حضور در کالس نکات زیر را رعایت فرمایيد:
 با تو ه به محتواي مطاالم ارائه رده در کالسي حضور با عالصه دانشجویان درتمامي لسات برنامه ریري رده درسي
ضروري تلقي مي رودس
 صبش از مدرس در کالس حاضر باريد و بدون ا ازه به هيچ عنوان از کالس ارج نشویدس
 در زمان حضور در کالسي استفاده از لپ تاپي تبلت و وسایش مشابه مجاز نيستس

 در زمان حضور در کالسي تلفن همراه ود را اموش یا بيددا نموده و هن را ارج از دسترس و در کيف ود صرارد
دهيدس
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