halehrajabi@gmail.com

Open Education
اس جذیذتزیي رّشِای آهْسشی در ػصز داضز هی تاشذ کهَ دترزتهی ترهرزدٍ ّ تهذّى هذهذّدیرِای سههاًی ّ
هکاًی تَ هٌاتغ آهْسشی در دْسٍ ُای تًْاتْى ػلْم در تطْح آهْسش ػالی را هیرز هیًوایذ.
در ػصز داضز تها تْجهَ تهَ دهذههَ ُهای سًهذتی هاشهیٌیا اهَ ترها اهکهاى دههْر در دّرٍ ُهای آهْسشهی تهَ
رّش تٌری تزای تواهی افزاد اهکاى پذیز ًثاشذا تٌاتزایي ُذف اس ایجهاد ایهي شهیٍْ یهادتیزیا ایجهاد فز هرِای
آهْسشههی تزاتههز تههزای توههاهی افههزاد جاهؼههَ هههی تاشههذا اٌاًچههَ تههاسهاى جِههاًی یًْرههکْ دترزتههی ُو ههاًی تههَ
آهْسش ػالی را کلیذ پیذایش لخا پیشزفت اقرصادی ّ اجرواػی پایذار ّ تؼاهالت تهیي فزٌُ هی تهَ شهوار ههی
آّرد.
اس تْی دی ز در ػصز داضزا داًشجْیاى توایل تیشرزی جِت شزکت فؼال ّ هروزکش در رًّهذ آهْسشهی خهْد
داشرَ تَ تًَْ ای کَ تا داشري آسادی تیاى در خصْص ًذٍْ یادتیزی ّ هْضْػات ههْرد ػالقهَ خهْدا اًرظهار
دارًذ کَ تَ جای یادتیزی رتوی تز اتاص هٌاتغ اس قثل تؼییي شهذٍ تهَ یهج تجزتهَ آهْسشهی تؼهاهلی ّ اًؼطهاف
پذیزدتت یاتٌذ.
تههزخالف آهْسشههِای تههٌریا داًشههجْیاى ً ههش تیشههرز ّ تاریزتههذارتزی اس اتههاتیذ دارًههذ .اتههاتیذ در ایههي شههیٍْ
آهْسشهی تها اراهههَ رٌُوْدُها ّ فههزاُن آّردى هٌهاتغ آهْسشهی تههَ ػٌهْاى ترههِیل کٌٌهذٍ رًّهذ یههادتیزی تهَ شههوار
هیآیٌذ.
اس هشایای ایي ًْع آهْسش ا اًؼطهاف پهذیزی رًّهذ یهادتیزیا توزکهش تهاب تهز اًجهام کهار تزُّهی ا تزهیهة کلیهَ
اػهای تزٍّ جِت تؼاهل تا دی ز داًشجْیاى ّ در ًریجَ ارت ای کیفیت آهْسش هی تاشذ.

Open Education Movement

Open Education Components
ػْاهههل تاریزتههذار کههَ در پیههذایش ّ ترههرزش جٌههثش  ً Open Educationههش تههَ تههشایی داشههرٌذ در
تصْیز شوارٍ ً 1وایش دادٍ شذٍ اًذ.
یکهی اس اجهشای کلیهذی تشهکیل دٌُهذٍ ایهي شهیٍْ آهْسشهیا )Open Educational Resources (OER
ُررٌذ کَ تَ ً ل اس تاسهاى جِاًی یًْرکْ تَ تواهی هٌاتغ آهْسشی ّ پژُّشی اطهال ههی شهْد کهَ یها
تَ ْرت آساد در دترزص ػوْم قهزار دارًهذ ّ یها تذهت هجْسُهای هالکیهت هؼٌهْی اهکهاى اتهرفادٍا تهَ
اشرزاک تذاری آساد ّ رای اى ّ ًیش اًجام تغییزات را تَ کارتزاى هی دٌُذ.
ایههي هٌههاتغ شههاهل دّرٍ ُههای آهْسشههیا هٌههاتغ درتههیا کراتِههای هزجههغا ّیههذهُْای آهْسشههیا آسهًِْههاا
ًزمافشارُا ّ ُزتًَْ اتشارا هٌاتغ ّ یا رّشِایی کَ دترزتی تَ داًش را فزاُن هی کٌٌذ هی تاشٌذ.
در دال داضزا تز اتاص آهار اراهَ شذٍ اس تْی World Summit on the Information Society
) ،(WSISتؼذاد  400پزّژٍ پیش ام در سهیٌَ تْلیذ ّ تررزش  OERدر تطخ جِاى فؼالیت دارًذ کهَ در
ّترایت سیز قاتل دترزتی هی تاشٌذ.
http://www.wsis-community.org/pg/directory/view/672996

Massachusetts Institute of Technology
)OpenCourseWare (MIT OCW
یکی اس اّلیي ّ هؼرثزتزیي پزّژٍُایی کَ تَ اًرشار الکرزًّیکي هٌاتغ آهْسشی در ه یاص تشرگ بر پایَ
شثکَ جِاًي اطالػات پزداخت Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare
) (MIT OCWهی تاشذ کَ دترزتي تَ هٌاتغ درتي داًش اٍ  ّ MITتؼاهل پْیای آهْسشی تزای
هزتیاىا داًشجْیاى ّ خْدآهْساى در تزاتز جِاىا تذّى ُشیٌَ ّ تا قاتلیت جررجْ را فزاُن هی آّرد.
اس ًکات هْرد تْجَ در ایي پزّژٍا ُوکاری داًش اٍ شِیذ تِشری در تزجوَ ّ اراهَ تریاری اس ایي
هٌاتغ آهْسشی در دْسٍ ُای هخرلف ػلْم هی تاشذ .تا هزاجؼَ تَ ّترایت سیز اهکاى جررجْ ّ یافري
هٌاتغ آهْسشی  MITتَ ستاى فارتی هْجْد هی تاشذا اها هذذّدیرِایی هاًٌذ ػذم دریافت هذرک
تذصیلی ّ ػذم اهکاى دترزتی تَ اػهای ُیأت ػلوی ً MITیش هْجْد هی تاشذ.
http://ocw.mit.edu/courses/translated-courses/persian/#architecture

OER Tools
هٌههاتغ ّ اتشارُههای ترههیاری جِههت تْلیههذا اًرشههار ّ ترههرزش ایههي هٌههاتغ آهْسشههی تههاس هْجههْد
.هیثاشٌذ کَ هِورزیي ایي اتشارُا در ّترایت سیزقاتل دترزتی هی تاشٌذ
/http://oedb.org/ilibrarian/80-oer-tools
:اس هِورزیي ّپز کارتزدتزیي ایي اتشارُا هیرْاى تَ هْارد سیز اشارٍ کزد






Moodle Course Management System https://moodle.org/
Canvas http://www.instructure.com/higher-education
Blackboard http://www.blackboard.com/
ATutor http://atutor.ca/atutor/
OpenCourseWare Consortium http://www.ocwconsortium.org/

OER Tools
 College Open Textbook
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject
•
College Open Textbook -Biology & Genetics
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-bysubject/biologyandgenetics
• College Open Textbook- Health & Nursing
http://collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-bysubject/healthandnursing
• College Open Textbook-Science
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-bysubject/science
 The Open University http://www.open.edu/openlearn/
 WebJunction http://www.webjunction.org/
 WikiEducator http://wikieducator.org/Main_Page
 Wikiversity http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page

Medical OER- Yale University
تریاری اس داًش اُِای هؼرثز جِاى تهَ ّیهژٍ در کشهْر آهزیکها ا ترهیاری اس هٌهاتغ آهْسشهی تهاس را در سهیٌهَ ػلهْم
 تا هزاجؼَ تَ ّترایت کراتخاًَ ایي داًش اُِا تَ تِْلت هیرْاى.پششکی ّ تالهت در دترزص ػوْم قزار هی دٌُذ
.تَ ایي هٌاتغ دترزتی یافت
. اهکاى دترزتی تَ تزخی اس هٌاتغ تاس را فزاُن آّردٍ اتتYale ٍتَ ػٌْاى ًوًَْ کراتخاًَ پششکی داًش ا
http://guides.library.yale.edu/content.php?pid=9171&sid=738560

 Biomedical Resources :
http://library.medicine.yale.edu/find/title/a

 Medical Educational Software:
http://library.medicine.yale.edu/services/crs/software
•

Anatomy Clinic

•

Cardiothoracic Imaging

http://www.anatomy.yalemedicine.org/
http://www.yale.edu/imaging/

Medical OER- Yale University
 Medical Educational Software:
• Clinical Human Embryology
http://imcip.meded.com/scripts/mainframeset.pl?u=&userid=702
• CLIPP (Computer Assisted Learning in Pediatrics Program)
http://www.med-u.org/
•

Doc.com

•

SIMPLE (Simulated Internal Medicine Patient Learning Experience)
http://www.med-u.org/simple

http://webcampus.drexelmed.edu/doccom/user/

Medical OER- Utah University
 هی تاشذThe Health Education Assets Library (HEAL) دارای کراتخاًَ دیجیرال تَ ًام
.کَ دارای هٌاتغ آهْسشی دیجیرال تا دترزتی آساد تزای ػوْم هی تاشذ
http://library.med.utah.edu/heal/
 Digital Collections & Multimedia
http://library.med.utah.edu/km/digitalcollect.php?WT.svl=navbarDigCol
: تزخی اس ایي هٌاتغ ػثارتٌذ اس

• Digital Common Network:
http://network.bepress.com/
 پژُّشی رای اى اس هذ یي ّ داًشوٌذاى را تا- هی تاشذ کَ ه ابت ػلویOpen Access اس هٌاتغ
.دوایت داًش اُِای تزاتز جِاى در دترزص ػوْم قزار هیذُذ

Medical OER- Utah University• Knowledge Weavers Project
http://library.med.utah.edu/km/digitalcollectkw.php
.پزّژٍ ای کَ تَ تْلیذ هٌاتغ اٌذ رتاًَ ای در دْسٍ آهْسش ػلْم پششکی هی پزداسد
:ٍتزخی اس هٌاتغ ایي پزّژ
o ECG Learning Center

http://ecg.utah.edu/

o Brain Atlas: Striatal System
http://library.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/atlas/index.html

Medical OER-Merlot
 تْتط داًش اٍ ایالری کالیفزًیا تا ُوکاری هْترات آهْسشی هخرلف راٍ اًذاسی تزدیذ کَ اهکاىMerlot پْرتال
 را تزای کلیَ ػالقوٌذاىPeer Review اترفادٍ ا ُوکاری ّ تَ اشرزاک تذاری هٌاتغ اٌذ رتاًَ ای آهْسشی آًالیي
در دْسٍ ُای هْضْػی تًْاتْى فزاُن هیٌوایذ

Merlot: Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching
http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?&keywords=&sort.property=relevance&focus
Element=materials_link
 Merlot-Health Sciences Learning Materials
http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2683&&
: برخی از منابع

•

Cancer tutorial http://www.insidecancer.org/

•

Lung Toxicology Problem Set
http://www.biology.arizona.edu/chh/problem_sets/lung_toxicology/lung_toxicology.html

Medical OER-Merlot
• Merlot-Biology Learning Materials
http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2608&&
o Biological animations and tutorials
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/biology.html
o ECG Image Index http://ecg.utah.edu/
Cell Alive http://www.cellsalive.com/index.htm
o MicrobiologyBytes
http://www.microbiologybytes.com/introduction/index.html

)Open Access (OA
هٌاتغ آًالیهي ّ رای هاى ههی تاشهٌذ تهَ تًْهَ ای کهَ اهکهاى خْاًهذىا داًلهْد کهزدىا کتهی کهزدىا اًرشهارا پزیٌهتا
ُّزتًَْ اترفادٍ هجاس تذّى هذذّدیرِای قاًًْی ّ تکٌیکی را تزای اترفادٍ کٌٌذتاى فزاُن هیٌوایٌذ.
در ایي هیاى تٌِا ً ش قاًْى کتی رایتا دادى اجاسٍ تَ ًْیرٌذتاى جِت دفظ یکتهارا ی ّ درتهری هٌهاتغ خهْد
ّ دق اترٌاد شذى تَ آى هٌاتغ هی تاشذ.
اسسیزهجوْػَ ُای  Open Accessهیرْاى تَ  Gratis OAو Libre OAاشارٍ ًوْد.
 Gratis OAتَ هٌاتؼی اطال هی زدد کَ تٌِا رای اى هی تاشٌذ اها فاقذ هذذّدیرِای قاًْى کتی رایهت ُرهرٌذ
ّ اترفادٍ کٌٌذتاى تایذ تاتغ ایي قاًْى در خصْص ایي تًَْ اسهٌاتغ تاشٌذ.
 Libre OAهٌاتؼی فاقذ هذذّدیرِای هالی ّ ًیش تزخی هذذّدیرِا در دْسٍ قاًْى کتی رایت هی تاشٌذ.
هٌاتغ  OAکلیَ ّیژتیِای هٌاتغ ػلوی رایج را دارا هی تاشٌذ هاًٌذ هٌاتغ تا کیفیت تاب ّ تَ ْرت توام ههريا
ّ peer reviewقاتلیت ًوایَ شذى در پای اُِای ًوایَ تاس جِاًی  .تٌِا تفهاّت ایهي هٌهاتغ در ایهي ههی تاشهذ
کَ اترفادٍ کٌٌذتاى جِت اترفادٍ ًثایذ ُشیٌَ ای پزداخت ًوایٌذ.

)Open Access (OA
جِت دترزتی تَ هٌاتغ ػلوی  open accessدّ رتاًَ ا لی هْجْد هی تاشذ:

)OA journals (Gold OA
هٌاتغ  peer reviewکَ اس طزیق ًشزیات ػلوی قاتل دتریاتی هی تاشٌذ ّ اکثزیت ایي ًشزیات ُشیٌَ ای تزای ااپ
اس هذ اى دریافت ًویکٌٌذ ّ هٌاتغ را تَ ْرت رای اى در اخریار ػوهْم قهزار ههی دٌُهذ .تزخهی اس ًاشهزاى ًشهزیات
OAهاًٌذ ) Public Library of Science( PLoSهیز اًرفاػی ّ تزخی هاًٌهذ )BioMed Central (BMCتهْدآّر
هیثاشٌذ.
لیرت کاهل  OA Journalsدر (DOAJ) Directory of Open Access Journalsقاتل دترزتی هی تاشذ.
دارای ً 9763شزیَ  ّ Open Accessتیش ار  1.5هیلیْى ه الَ ػلوی ّ تذ ی اتی هی تاشذ.

)OA Repositories (Green OA
هٌاتؼی کَ اس طزیق هخهاسى اطالػهاتی قاتهل دتهریاتی ههی تاشهٌذ .ایهي هٌهاتغ تهز اتهاص هْضهْع ) (arXiv for physicsیها
تاسهاى هزتْطَ )(DASH for Harvardتاسهاًذُی هی شًْذ.
ایي هٌاتغ هیرْاًٌذ شاهل ًرخَ ُای Preprintsا  Postprintsیا ُز دّ هْرد اس هٌاتغ هخرلف هاًٌذ OA Journalا پایاى
ًاهَُاا هٌاتغ درتیا پای اُِای اطالػاتیا فایلِای ْتی ّ تصْیزی ّ هجوْػَ هٌاتغ دیجیرالی کراتخاًَ ُا تاشٌذ.

Open Access Publishers

 Public Library of Science (PLoS) Journals
http://www.plos.org/publications/journals/
•

PLOS ONE http://www.plosone.org/

•

PLOS Biology http://www.plosbiology.org/

•

PLOS Medicine
http://www.plosmedicine.org/article/browse/volume;jsessionid=8C0AB67F474
4E404337154DF6B131AB5

•

PLOS Genetics http://www.plosgenetics.org/

Open Access Publishers
•

PLOS Computational Biology

•

PLOS Pathogens

•

PLOS Neglected Tropical Diseases

http://www.ploscompbiol.org/

http://www.plospathogens.org/
http://www.plosntds.org/

 BioMed Central (BMC)
http://www.biomedcentral.com/
• BioMed Central (BMC) Journals
http://www.biomedcentral.com/journals

)Massive Open Online Courses (MOOCs
اس جذیذتزیي پذیذٍ ُها در دهْسٍ  open educationههی تاشهذ کهَ اس تهال  2008پها تهَ ػز هَ ّجهْد تذاشهت ّ در
کْتاٍ هذت تْجَ تریاری را در کشْرُای هخرلف جلة ًوْد.
ُذف اس پذیذ آهذى ایي دّرٍ ُا فزاُن کزدى فز رِای آهْسشهی تزاتهز تهزای کلیهَ افهزاد اس طزیهق تهَ اشهرزاک تهذاری
داًش ّ دترزتی رای اى تَ دّرٍ ُای آهْسشی تا کیفیت تاب هی تاشذ تَ تًَْ ای کَ هذذّدیرِای قْهیا جغزافیایی
ّ اقرصادی در ایي شیٍْ آهْسشی تاریزی ًذاشرَ ّ ایي دّرٍ ُا تَ ْرت رای اى ّ آساد تزای کلیَ افزادا تذّى ًیاس
تَ داشري پیش ًیاس ػلوی ّ تکٌْلْژی خا ی اراهَ هی تزدًذ.
اسهِورزیي ّیژتیِای ایي دّرٍ ُای آهْسشی رای اى تْدىا تؼذاد اًثٍْ شزکت کٌٌذتاى (تیش اس اٌذ ذ ُشار ًفز) ا
اراهَ هٌاتغ آهْسشی هرؼذد ّقاتل دترزص تْدى ایي دّرٍ ُا تزای ػوْم هی تاشذ.
پهزّژٍ ُههای تههشرگ تهها ُوکههاری هؼرثزتههزیي داًشه اُِا ّ هْترههات تذ ی ههاتی جِههاى ( داًشه اٍ ُههارّاردا اتههرٌفْردا
تزکلی ا اکرفْرد ّ  )...تَ اراهَ جذیذتزیي دّرٍ ُا در دْسٍ ُای هخرلف ػلْم تا شزکت اتاتیذ هجزب پزداخرَ ّ تا
دریافت هثلغی اًذک تْاُیٌاهَ هؼرثز تکویل دّرٍ تَ شزکت کٌٌذتاى ػالقوٌذ اػطا هی تزدد.
ایي دّرٍ ُا تَ هْرت کْتهاٍ ههذت ( اٌهذ ُفرهَ ای) طزادهی شهذٍ ّ رثهت ًهام در ایهي دّرٍ ُها تهَ تهِْلت اًجهام ههی
پذیزدُ .ز شهزکت کٌٌهذٍ تها دًثهال کهزدى دّرٍ آهْسشهی ههْرد ػالقهَ خهْد اس طزیهق شهزکت در تذثِها تها دی هز شهزکت
کٌٌذتاىا هطالؼَ هٌاتغ اراهَ شذٍا اًجام دادى تکالیف ّ تذراًذى اهرذاى پایاًی دّرٍا قادر تَ دریافت تْاُیٌاهَ هؼرثز
اس داًش اٍ هزتْطَ هی تاشذ.
در تزخی اس ایي دّرٍ ُا جِت تزرتی ًرایج اهرذاًاتا رّش  Peer Assessmentتَ کار تزدٍ هیشْد تَ تًْهَ ای
کَ فزاتیزاى تا تشکیل تزُِّای ُو ي تَ تزرتی تکالیف ّ اهرذاًات یکذی ز ههی پزداسًهذُ .وچٌهیي در تزخهی دّرٍ
ُا ارسیاتی هاشیٌی اًجام هی پذیزد.

MOOCs Providers
:پروژه ىای معتبری کو در بسیاری از کشورىا بو ارائو این دوره ىا میپردازند عبارتند از
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Coursera https://www.coursera.org/
Edx
https://www.edx.org/
Futurelearn https://www.edx.org/
Openuped http://www.openuped.eu/
The Great Courses http://www.thegreatcourses.com/tgc/courses/courses.aspx
Udemy https://www.udemy.com/discover/featured/
Open To study https://www.open2study.com/
Open Learning Initiative http://oli.cmu.edu/learn-with-oli/see-our-free-opencourses/
Saylor http://www.saylor.org/courses/
Academic Earth http://academicearth.org/online-college-courses/
Novoed https://novoed.com/courses

