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همواره رابطه منظمي بين تکنولوژي و فعاليتهاي بشررري مانند اقتصرراد ،محيس زیسررت ،معيت ،منابع ،ارزشررهاي فرهنگي،
ا تماعي و سريسرتمهاي سرياسري بوده استس توسعه تکنولوژي عموما با عواقم نامطلوغ و ايرقابش پيش بيني نير همراه بوده
اسرت که شرنا ت بموقع آنها از آرار سرونشران واهد کاستس با تو ه به اینکه منشا عمده این آلودگي ها ،منابع و سو تهاي
تجدیدناپذیر طبيعي مي باشررند ،لذا هم کشررورهاي صررنعتي و هم کشررورهاي در حال توسررعه در انتژاغ تکنولوژیهاي مژرغ
محيس زیست ،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 اقدام نمودس در
حالي که نياز و کنترل و نظارت بر اسرتفاده از تکنولوژي از نبه هاي ا تماعي کامال شرنا ته شده هستند ،ارزیابي تکنولوژي
نير از زاویه لوگيري از عواقم نا واسررته و پيش بيني نشررده اقتصررادي ،ا تماعي و زیسررت محيطي تکنولوژیهاي وارداتي و
تکنولوژي هاي نو داراي اهميت مي باشدس
بر این اساس ،بر ي از سرفصلهاي درس عبارتند از:
 مفاهيم ارزیابي تکنولوژي
 متدولوژي و روش شناسي ارزیابي تکنولوژي


نبه هاي اقتصادي ارزیابي تکنولوژي

 ارزیابي آرار ا تماعي ،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 قوت و ضعف ارزیابي تکنولوژي
 نهادینه کردن تکنولوژي در کشورهاي در حال رشد
 مطالعات موردي و کاربردهاي ارزیابي تکنولوژي
همچنين بصورت تفصيلي تر:
 تکنولوژي ،مدیریت تکنولوژي و ابعاد آن

 مدیریت استراتژیک تکنولوژي ،سياستگذاري تکنولوژي و تدوین نقشه راه

 ابرارهاي سياستگذاري تکنولوژي :پيش بيني ،آینده نگاري و ارزیابي تکنولوژي
 مسائش و مشکالت تکنولوژي در عصر حاضر
 سير تحوالت ارزیابي تکنولوژي ،دسته بندي ها و رویکردها

 اصول ارزیابي تکنولوژي :مفاهيم ،ابعاد ،ضرورتها ،مشکالت و راهکارها
 تفاوت بين Audit, Assessment, Evaluation, Valuation, Pricing

 مدلها ،روشرها ،ابرارها ،تکنيک ها و شا صهاي ارزیابي/مميري تکنولوژي،UNIDO CAPTECH ،ESCAP Atlas :1
 ،TNM ،TAM ،STMIS ،ACTکریس فلوید (ارزیابي موقعيت تکنولوژي) ،زلني (شررا صررهاي ارزیابي) ،فورد ،پورتر،
شا ص گذاري رقابتي ،ارزیابي محتواي تکنولوژي و سسس
 متدولوژیها ،فرایند و رویکردهاي ارزیابي تکنولوژي :1متدولوژیهاي  Porter ،Braun ،Coates ،Jonesو سسس
 متدولوژیها ،فرایند و رویکردهاي ارزیابي تکنولوژي :2تعریف مساله ،پيش بيني ،تحليش اررات ،تصميم گيري
 متدولوژیها ،فرایند و رویکردهاي ارزیابي تکنولوژي :4تعریف مساله ،پيش بيني ،تحليش اررات ،تصميم گيري
 مدیریت پروژه هاي ارزیابي تکنولوژي
نحوه ارزشیابی
نحوه ارزیابي دانشجویان بصورت زیر واهد بود:
 آزمون ميان ترم/پایان ترم ( 13نمره)

 نگارش مقاله در زمينه ارزیابي تکنولوژي(الرامي؛  3نمره):
 oنگارش مقاالت بصورت انفرادي انجام مي شود (بصورت مشترک با استاد درس)س
 oسازمان/موضوع مقاالت انتژابي مي بایست تا لسه چهارم اعالم و تایيد استاد ا ذ شودس
 oمنابع و مرا ع مورد استفاده براي مقاالت مي بایست  ISIیا علمي پژوهشي و مربوط به  5سال ا ير باشدس
 oمقاالت مي بایست حداقش  8صفحه و حداکثر  12صفحه استاندارد باشدس
 oمهلت تحویش مقاالت ،آ رین لسه درسي کالس مي باشدس
 oفایلهاي تحویلي :یک فایش -Wordاسرم فایش( TA-962-class code-Surname :تذکر :قسرمت سوم
اسم فایش ،مشژصه گروه درسي مربوط به ود را بنویسيد)
 حضور منظم ،کوئير و تمرین لسات ( 2نمره)
بایسته های دانشجویان در زمان حضور در کالس
دانشررجویان عریر به هت ایجاد امکان حداکثر بهره برداري از زمان لسررات درسرري و عدم بروز وقفه در تدریس ،لطفا هنگام
حضور در کالس نکات زیر را رعایت فرمایيد:
 با تو ه به محتواي مطاالم ارائه شده در کالس ،حضور با عالقه دانشجویان درتمامي لسات برنامه ریري شده درس،
ضروري تلقي مي شودس
 قبش از مدرس در کالس حاضر باشيد و بدون ا ازه به هيچ عنوان از کالس ارج نشویدس
 در زمان حضور در کالس ،استفاده از لپ تاپ ،تبلت و وسایش مشابه مجاز نيستس
 در زمان حضور در کالس ،تلفن همراه ود را اموش یا بيصدا نموده و آن را ارج از دسترس و در کيف ود قرارد
دهيدس
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