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از زامبیشناسی تا
علمکفن و دفن

یکشنبه

 3ربیعاالول 1440

فارغالتحصیالن رشته تکنیکهای افسونگری

ادبیات فانتزی ،گرایش هریپاتر
کجا؟ دانشگاه اوهایو ،کشور آمریکا
چــی م ـیخــونــی؟ در ایــن رشته،

استخراج شیره درخت افرا
کجا؟ دانشگاه آلفرد ،کشور آمریکا
چ ــی م ـیخــونــی؟ درخــــت افـــرا،

هریپاتر و تکنیکهای افسونگری
کجا؟ دانشگاه دارهام ،کشور انگلیس
چی میخونی؟ مبنای ایــن رشته

آموزش ماجراجویی
کجا؟ دانشگاه ایالتی پلیموث ،کشورانگلیس
چیمیخونی؟دراینرشتهباآموزش

شیرگاو
مدیریت
دوشیدن ِ
ِ
کجا؟ برخی دانشگاههای کشور انگلیس
چ ــی م ـیخــونــی؟ دانــشــجــویــان

دیوید بکهام شناسی
کجا؟ دانشگاه استنفورد ،کشور آمریکا
چــی میخونی؟ پرفسور «آلیس

سفر در زمان
کجا؟ دانشگاه جورجتان ،کشور آمریکا
چی میخونی؟ دانشجویان این

مهندسی و طراحی سرگرمی
کجا؟ دانشگاه نوادا ،کشور آمریکا
چی میخونی؟ دانشجویان این

خونآشامها در ادبیات و سینما
کجا؟ دانشگاه ویسکانسین مدیسن ،کشور آمریکا
چــی م ـیخــونــی؟ در ایـــن دوره

رابینهود شناسی
کجا؟ دانشگاه ناتینگهام ،کشور انگلیس
چـ ــی م ـ ـیخـ ــونـ ــی؟ در رشــتــه

جدایشناسی
کجا؟ دانشگاه کویینز بلفاست ،کشور انگلیس
چــی میخونی؟ شیفتگان سری

مدیریت گل
کجا؟ دانشگاه ایالتی میسیسیپی ،کشور آمریکا
چی میخونی؟ این رشته شامل

زامبیشناسی
کجا؟ دانشگاه بالتیمور ،کشور آمریکا

روانشناسی تجارب استثنایی انسان
کجا؟ دانشگاه کاونتری ،کشور انگلیس

روان شناسی اسبسواری
کجا؟ دانشگاه ناتینگهام ،کشور انگلیس

علم کفن و دفن
کجا؟ دانشگاه کلمبیا ،کشور آمریکا

چی میخونی؟ «آرنولد بلومبرگ»
نویسنده کتاب زامبیها ،مطالعات
گــســتــردهای در زمــیــنــه زامــب ـیهــا،
موجوداتی که پس از مرگ به آدم خواری
رومیآورند،انجامدادهاستتااینرشته
دانشگاهی را راه بیندازد .دانشجویان
رشتهزامبیشناسیبهمشاهد هوبررسی
فیلمهاییبامحوریتزامبیمیپردازند.

«تــونــی الرنــس»
استاد دانشگاهی که از کودکی عاشق
اشباح بــود هاســت ،رشتهای به وجود
آورد هاس ــت که دانشجویان نترس در
آن احضار روح بیاموزند و درباره حال و
هوای کسانی که با ارواح در ارتباطند،
مطالعه کنند.

چــی مـیخــونــی؟

چــی مـیخــونــی؟ در رشــتــه روان
شناسی اسبسواری ،تمرکز بر درک
بهتر رابطه اســب و انسان همچنین
رفتار اسب ســواران است .برای پاس
کــردن واحــدهــای درســی ایــن رشته
باید سفرهایی به کانادا ،استرالیا
یا مجارستان داشته باشید و با اسبها
سر و کله بزنید.

چــی م ـیخــونــی؟

دانشجویان بر داستانهایی با محوریت
دنیای جادو بهویژه ماجراهای هریپاتر
تمرکز دارند و استادان مباحثی را در
مــورد تکنیکهای ادبــی و ریشههای
تاریخی و فرهنگی چنین رما نهایی،
تدریس میکنند.

این رشته ،طی یک دوره دوساله در
دانشکده کــشــاورزی با مهار تهای
شیر دوشــی و البته مدیریت آن آشنا
میشوند .عالو هبر این ،مهار تهای
اقتصادی ،باید و نبایدهای قانونی و
اندازی یک شرکت
نکات مدیریتی راه
ِ
لبنیاتی را میآموزند.

به تحلیل ادبیات و سینمای فانتزی
با محوریت ومپایرها مانند سهگانه
گرگومیشوسریالخاطراتخونآشام
پرداخته م ـیشــود .هــدف ایــن رشته
تحصیلی ،فراهم کــردن فضایی برای
اصــاح برخی بــاورهــای غلط دربــاره
موجودات شبزی است!

کشمور» از استادان استنفورد ،برای
شیفتگان«دیوید بکهام» فوتبالیست
خانوادگی
انگلیسی که از قضا زندگی
ِ
موفقی هم دارد ،رشتهای را طرح کرده
است تا دانشجویان بتوانند با گذراندن
یک دوره مطالعاتی دربــاره این ستاره
فوتبال ،از او اخالق ورزشی بیاموزند.

رابــی ـنهــودشــنــاســی ،ســرگــذشــت و
سبکزندگی و آوازهای «رابینهود»،
کهنالگوی فرهنگ فولکلور انگلیس،
نقد و بررسی میشود.
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بین همه ما بهویژه دانشجویان ،شوخیهای زیادی
پرونده
درباره برخی رشتههای عجیب و بیخاصیت دانشگاهی
سر کسی که
وجود دارد .مثال وقتی میخواهیم سربه ِ
نظر ما بیتاثیر است
مشغول تحصیل در یک رشته به ِ
بگذاریم ،میگوییم« :فالنی آبیاری گیاهان دریایی میخواند!» اما جالب
است بدانید در دنیا ،رشتههایی برای تحصیل دانشگاهی وجود دارد که در
همین حد عجیب و غریب و شبیه یک جوک هستند .منتها نه دانشگاهها و
استادهاییکهدرسهایاینرشتههاراارائهمیدهندباکسیشوخیدارند،
نه دانشجویان برای وقتگذرانی در آن رشتهها تحصیل میکنند .پرونده
امروز زندگیسالم ،نگاهی دارد به همین رشتهها که میتواند ذهنیت
همیشگیتان به درس و دانشگاه را عوض کند و به چالش بکشد.

شــیــر های بسیار گــرا نبــهــا دارد ،در
حــدی که چگونگی استخراج آن یک
رشته دانشگاهی به خــود اختصاص
دادهاســـت .دانشجویان ایــن رشته به
صورت حرفهای ،شیوه تولید این شیره
را میآموزند .شیره درخت افرا ،چیزی
شبیهعسلمنتهابافوایدیبیشتراست.

 20آبان 1397

مبانی صخرهنوردی ،اصول قایقرانی،
نکاتبیابانگردیو...کهعنصرمهمشان
هــیــجــان و مــاجــراجــویــی اســـت ،آشنا
میشوید .در این رشته به شما میآموزند
چگونه با قرار گرفتن در معرض خطر و
ماجراجویی به رشد شخصیت و کشف
تواناییهایخودبپردازید.

ـری
دانشگاهی ،تکنیکهای جــادوگـ ِ
طــرحشــده در داســتــانهــای هریپاتر
اثر«جی کی رولینگ» اســت .در رشته
هریپاتر و تکنیکهای افسونگری،
دانشجویان شعبدهبازی و وردهــای
جادویییادمیگیرند.

رشته تــاش میکنند تا با تحقیق و
بررسیهای خود به این سوال که «آیا
سفر در زمــان و برگشت بــه گذشته
ممکن اســـت؟» پــاسـخهــای منطقی
بدهند.

رشــتــه ،تاریخچه سرگرمی را مــرور
میکنند و با اصول مهندسی ،طراحی
و فناور یهای نوین صنعت سرگرمی
آشنا میشوند.

خرید ،فــروش ،طراحی ،نگهداری و
به طــور کلی همه مباحث مربوط به
گلهای طبیعی اســت .دانشجویان
این رشته ،روشهای کاشت و مراقبت
گــلهــا و شــیــوههــای گـــلآرایـــی را
یآموزند.
م 

گهای ستارهای میدانند
فیلمهای جن 
که «جــدای» قهرمانان اصلی این سری
معنوی درستکاری
راهبان
فیلمها،
ِ
ِ
هستند و استادان این رشته با الهام از
اینشخصیت،سعیدارندباتکنیکهای
روانشناختیبهدانشجویانبیاموزندکه
چگونهیکجدایواقعیباشند؟!

به انتخاب لغتنامه «کالینز» ،کلمه «یکبار مصرف»
پرکاربردترین کلمه سال  2018معرفی شد

جهان در محاصره
پالستیک
مهین ساعدی| روزنامهنگار

نگرانی از آلودگی پالستیکی که به «آلودگی سفید» معروف اســت ،راهــش را به
عنوان پرکاربردترین کلمه به لغتنامه کالینز هم باز کرد و لغت «یکبارمصرف» یا
« »Single-useتبدیل به کلمه سال  ۲۰۱۸این لغتنامه شد .نسخه آنالین این
لغتنامه ،ساالنه بیش از  5میلیارد کلمه ،اصطالح و عبارت را در زبان انگلیسی و
در فضای مجازی زیرنظر میگیرد و هر سال فهرستی را از رو بهرشدترین کلمهها و
عبارتها انتخاب میکند .درنهایت ،کلمهای که بیشتر از همه جستوجو و استفاده
شده باشد ،تبدیل به کلمه سال میشود .در فهرست امسال این لغتنامه ،کلمههایی
در زمینه مباحث محیطزیستی ،جنبشهای سیاسی ،رقص و فناوری وجود داشت
ولی درنهایت عبارت «یکبارمصرف» توانست بر بقیه فائق آید و کلمه سال شود!
متاسفانه پالستیک یکبارمصرف در شکل پالستیک خرید ،ظرفهای یکبارمصرف
بهخصوص لیوانهایی که برای نوشیدن از آنها استفاده میشود ،نی و نخ دندان و
صدها محصول دیگر در زندگی امروز ،نقش مهمی بازی میکند .بااینحال ،همین
پالستیک یکبارمصرف تبدیل به یکی از مشکالت بزرگ برای زندگی بشر شده است؛
چون در سراسر جهان ،بخش عمدهای از زبالهها را تشکیل میدهد و متاسفانه از آن
نوع زبالههایی است که زیرساخت الزم برای بازیافتش وجود ندارد بنابراین بخش
عمد های از این پالستیکها در طبیعت و بهخصوص در اقیانو سها رها و تبدیل به
نابودگر زیستبومها و حیوانات میشود .آلودگی پالستیکی طی این سالها تبدیل
به یکی از معضالت زیستمحیطی شده تا جایی که شعار امسال روز جهانی محیط
زیست هم «مبارزه با آلودگی پالستیکی» انتخاب شده است .تجزیه ظروف پالستیکی
وکیسههاییکبارمصرفدرطبیعتنهتنهامیتواندحتیتاچهارقرنطولبکشدبلکه
مواد شیمیایی موجود در آن از طریق خاک وارد آب ،گیاهان و چرخه غذایی میشود و
صدمات جبرانناپذیر بهداشتی و اقتصادی برجای میگذارد .با این وجود تنها در کشور
ما ساالنه حدود  ۱۸۵هزار تن پالستیک تولید میشود و از این نظر جزو  ۱۰کشور پر
مصرف ظروف یک بار مصرف در دنیا هستیم .این در حالی است که به گزارش مهر،
پارلمان اروپا به تازگی استفاده از پالستیکهای یک بار مصرف از قبیل «نی»« ،اسفنج»،
«بشقابهای یکبار مصرف»« ،بطری»« ،کارد و چنگال» و غیره را ممنوع اعالم کرده
است .به گفته یکی از اعضای پارلمان اروپا« ،اگر هیچ کاری انجام نشود ،تا سال 2050
بیشتر از ماهی ،پالستیک در اقیانوسها وجود خواهد داشت» .در آبهای اروپایی،
ساالنهحدود 150هزارتنپالستیکپدیدارمیشودکهتنهابخشکوچکیاز 8میلیون
ُتن ظرف یک بار مصرف در سراسر جهان است .حیوانات دریایی به طور تصادفی این
زبالههای پالستیکی را میخورند و به دنبال آن ،میکروپالستیکها از اقیانوس به غذای
انسانها سرازیر میشود و بدون این که متوجه باشیم ،خودمان غیر مستقیم به خودمان
آسیب میرسانیم .پس باید هر چه زودتر فکری کرد .شاید جالب باشد بدانید ،واژه
منتخب سال گذشته یعنی سال ( »fake news« ۲۰۱۷اخبار جعلی) بود.

در ایـــن رشته
هــمــه خـــدمـــات مـــربـــوط بـــه تشییع
جــنــازه و کفن و دفــن بــه دانشجویان
آمــوزش داده مـیشــود .دانشجویان
بعد از فار غالتحصیلی میتوانند در
بیمارستانها و مراکز خدماتی تدفین،
مشغول به کار شوند.دد

منابع :خبرگزاری آنا ،خبرگزاری مهر ،همشهری آنالین ،الی گشتwww.fastweb.com ،
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افقی-1 :عاشق – دزدی – خالص و صاف شده  -2گیاهی
علفی و خوراکی با ساقههای نازک ،سفید و ترشمزه – زهرها
– ضربه فوتبالی – آداب  -3سرما – نخوت – لحظه – پرهیزگاری
– واحد طول  -4عدد منفی – پیدایش – ضبط صوت قدیمی
– دردن ــاک – عالمت جمع  -5دوا – واحــد سطح – برقرار
1

2

3

4

5

7

6

8

9

– خوشحال  -6ریشه – حیوان در حال انقراض کشورمان –
پیرایش درخت  -7قید و بند – روزگار – زائوترسان – گرامیتر
 -8مادر – حاکم هندی – به مقصود رسیده – منافق – ماه سرد
 -9درخت اعدام – سالم – آب عرب – ضماد  -گره دریایی -10
پایان – خروس مازنی – از تقسیم بندیهای قرآن مجید – خم
 -11ابزاری درچرخ خیاطی – فدیه – شکستگی

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4

عمـودی-1 :اسـیر – بانـوی فرانسـوی  –2واحـد پـول برخـی
کشورها – شبیه -3محصول آتش  -روسیاه مطبخ – اگر برعکس
شـود به معنـی پوشـش اسـت  -4دو یـار هم قـد – درنـگ – بـر لبان
درویش  -5علم بررسی سـاختار زبان – گیرنده امواج  -6باشگاه
ورزشـی – صـدای پـاره شـدن پارچـه  -7زنبیـل – عالـم غیـب -8
فرمان – فـوری – جامـه درویـش  -9جهـت – مرکز گلسـتان – اگر
 -10خرمافروش – پیشـوا  -11نـدا کننده – قانـون مغولی -12
شوربا – آهو – درخت زبان گنجشک  -13نیرو – موی گردن شیر
– لوله گوارشـی  -14هم زمانی – شـکاف کوه  -15رها – بیهوده
 -16بررسی و تحلیل – از اسـتانهای جنوبی  -17از اقوام غیور
کشورمان – زیبا – منقار پرنده  -18قرض – مسکوک نقره – شوم
 -19گـروه – آگاه  -20مالزم – از سـازهای زهی

5
6
7
8
9
10
11
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