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معرفی استاد منتخب |  دکتر علیرضا کوچکزایی
دکتر علیرضا کوچکزایی، متولد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، در شهر زاهدان بوده و تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خود 

را در رشته ریاضی-فیزیک، در دبیرستان فرزانگان شهر نهبندان (استان خراسان جنوبی)، سپری کرده است. وی در بهمن

 ماه ۱۳۸۶ به عنوان دانشجوی کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخی وارد دانشگاه زابل شد و در شهریورماه ۱۳۹۰ به عنوان 

فارغ التحصیل برتر، مقطع کارشناسی خود را به پایان رساند و از مهرماه آن سال به عنوان دانشجوی استعداد درخشان، 

مقطع کارشناسی ارشد خود در رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی را در دانشگاه هنر اصفهان آغاز نمود. در این مقطع 

نیز با کسب رتبه نخست، در شهریور ۱۳۹۲ از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع و از مهرماه آن سال به عنوان دانشجوی 

دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی تحصیل خود را در دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد. ایشان در این مقطع نیز به عنوان 

فارغ التحصیل رتبه یک در سال ۱۳۹۷ و با کسب باالترین نمره این رشته و مقطع تا آن تاریخ، از رساله خود با عنوان "درمان 

تخریب اسیدی در چرم های تاریخِی دباغی شده با تانن های متراکم با استفاده از عوامل تثبیت کالژن، آنتی اکسیدان ها و 

ربایندۀ اسید" به راهنمای پروفسور حسین احمدی و پروفسور شادپور ملک پور دفاع نمود. وی در طول دوره تحصیل 

مفتخر به عناوین متعددی از جمله دانشجوی نمونه کشوری، برگزیده جایزه ملی بنیاد فرهنگی البرز جهت تجلیل از نخبگان علمی کشور، دانشجوی نمونه دانشگاه هنر 

اصفهان، پژوهشگر برتر دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان، جوان نمونه شهرستان نهبندان در حوزه علم و فناوری، برگزیده جوایز متعدد بنیاد ملی نخبگان و فارغ التحصیل 

رتبه ۱ در تمام ادوار تحصیالت دانشگاهی بوده است. همچنین از دیگر افتخارات وی می توان به بهره مندی از تسهیالت تحصیل در مقاطع باالتر برگزیدگان علمی در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری، برگزیده جشنواره قرآن و عترت و تجلیل شده در آیین تجلیل از برترین های کنکور سراسری استان توسط استاندار خراسان جنوبی اشاره کرد. 

ایشان از مهرماه ۱۳۹۸ به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز مشغول به فعالیت بوده و تا کنون بیش از ۴۰ مقاله در 

نشریات معتبر علمی در سطح ملی و بین المللی منتشر نموده اند که منتخبی از مقاالت ایشان به شرح زیر می باشد:

A Koochakzaei, S Mallakpour (2023). Identification of surface dyeing agents of two bookbinding leathers from 19th‐century Qajar Iran, using 

LC‐MS, μXRF and FTIR spectroscopy, Archaeometry, 1– 14. https://doi.org/10.1111/arcm.12832

A Koochzakzaei, MS Bidgoli, S Safapour (2022). Feasibility Assessment of the Identification of the Source of Condensed Tannins in Leathers by 

FTIR Spectroscopy and Chemometrics, Journal of the American Leather Chemists Association 117 (12), 515519-

A Koochakzaei, Y Hamzavi, MSS Mousavi (2022). Characterization of the mural blue paintings in ornamental motif of Ali Qapu palace in Isfahan, 

Iran, using spectroscopic and microscopic methods (a case study), Journal of Archaeological Science: Reports 45, 103632
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عمـــران،  معمـــاری،  المللـــی  بیـــن  کنفـــراس  دومیـــن 
شهرســـازی، محیط زیســـت و افق های هنر اسالمی در 

بیانیه گام دوم انقالب 
گزارش تصویر/ تاالر بعثت دانشگاه / ۸ دیماه ۱۴۰۱ 

مسابقات فوتسال کارمندان دانشگاه و ادارات تبریز گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی و شهدای مدافع 
امنیت دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دی ماه ۱۴۰۱

 اولین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دانشگاه و ادارات بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 

شهید سلیمانی و شهدای مدافع امنیت به همت تربیت بدنی و با همکاری امور اداری دانشگاه 

هنر اسالمی تبریز با حضور ۸ تیم دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز، 

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، سازمان فنی و حرفه ای، اداره برق تبریز، اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان و کانون وکالی استان و تیم منتخب کارکنان دانشگاه هنر اسالمی تبریز در ۲ 

گروه ۴ تیمی قرعه کشی و شروع شد.

   در این مراسم پیشکسوتان فوتبال تبریز از جمله آقای داوود ارغوانی (اولین ملی پوش فوتبال 

تبریز در رقابت های المپیک)، جناب استاد نظرزاده (با سابقه ترین مربی و تحلیل گر فوتبال 

دکتر  همپنین  و  تبریز) 

قادر رحیم زاده و مهندس 

مدرسان  از  ارضرومی 

فوتبال  فدراسیون  بنام 

دکتر  همچنین  و  ایران 

زاده  حسین  سجاد 

(مسئول کمیته مربیان و 

فوتبال  هیأت  آموزش 

حضور  نیز  استان) 

داشتند.
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در ادامه روز یکشنبه به تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ مرحله نهایی مسابقات فوتسال برگزار شد 

و دو تیم کانون وکالی استان و اداره برق تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت های 

قانونی به تساوی ۲ بر ۲ انجامید و در مصاف پنالتی ها، تیم اداره برق تبریز موفق شد با 

نتیجه ۵ بر ۴ بر رقیب پر قدرت خود پیروز شده و کاپ قهرمانی این رقابت ها را تصاحب 

نماید. در این مراسم دکتر نوائی ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، 

بسیج  رئیس  عظیمی  سرهنگ  و  استان  سپاه  بدنی  تربیت  مدیر  حیدرپناه  سرهنگ 

ورزشکاران استان حضور داشتند. آقای ابوالفضل امیدی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان با ۱۳ گل زده به عنوان آقای گل مسابقات انتخاب گردید. نتیجه نهایی این رقابت ها 

به شرح زیر می باشد:
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مسابقات فوتسال کارمندان دانشگاه و ادارات تبریز گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی و شهدای مدافع 
امنیت دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دی ماه ۱۴۰۱

 اولین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دانشگاه و ادارات بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 

شهید سلیمانی و شهدای مدافع امنیت به همت تربیت بدنی و با همکاری امور اداری دانشگاه 

هنر اسالمی تبریز با حضور ۸ تیم دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز، 

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، سازمان فنی و حرفه ای، اداره برق تبریز، اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان و کانون وکالی استان و تیم منتخب کارکنان دانشگاه هنر اسالمی تبریز در ۲ 

گروه ۴ تیمی قرعه کشی و شروع شد.

   در این مراسم پیشکسوتان فوتبال تبریز از جمله آقای داوود ارغوانی (اولین ملی پوش فوتبال 

تبریز در رقابت های المپیک)، جناب استاد نظرزاده (با سابقه ترین مربی و تحلیل گر فوتبال 

دکتر  همپنین  و  تبریز) 

قادر رحیم زاده و مهندس 

مدرسان  از  ارضرومی 

فوتبال  فدراسیون  بنام 

دکتر  همچنین  و  ایران 

زاده  حسین  سجاد 

(مسئول کمیته مربیان و 

فوتبال  هیأت  آموزش 

حضور  نیز  استان) 

داشتند.
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در ادامه روز یکشنبه به تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ مرحله نهایی مسابقات فوتسال برگزار شد 

و دو تیم کانون وکالی استان و اداره برق تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت های 

قانونی به تساوی ۲ بر ۲ انجامید و در مصاف پنالتی ها، تیم اداره برق تبریز موفق شد با 

نتیجه ۵ بر ۴ بر رقیب پر قدرت خود پیروز شده و کاپ قهرمانی این رقابت ها را تصاحب 

نماید. در این مراسم دکتر نوائی ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، 

بسیج  رئیس  عظیمی  سرهنگ  و  استان  سپاه  بدنی  تربیت  مدیر  حیدرپناه  سرهنگ 

ورزشکاران استان حضور داشتند. آقای ابوالفضل امیدی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان با ۱۳ گل زده به عنوان آقای گل مسابقات انتخاب گردید. نتیجه نهایی این رقابت ها 

به شرح زیر می باشد:

مقام

اول

دوم

سوم مشترک

سوم مشترک

نام تیم

اداره برق تبریز

کانون وکالی استان

سازمان فنی و حرفه ای استان

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان



معرفی استاد منتخب |  دکتر علیرضا کوچکزایی
دکتر علیرضا کوچکزایی، متولد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، در شهر زاهدان بوده و تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خود 

را در رشته ریاضی-فیزیک، در دبیرستان فرزانگان شهر نهبندان (استان خراسان جنوبی)، سپری کرده است. وی در بهمن

 ماه ۱۳۸۶ به عنوان دانشجوی کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخی وارد دانشگاه زابل شد و در شهریورماه ۱۳۹۰ به عنوان 

فارغ التحصیل برتر، مقطع کارشناسی خود را به پایان رساند و از مهرماه آن سال به عنوان دانشجوی استعداد درخشان، 

مقطع کارشناسی ارشد خود در رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی را در دانشگاه هنر اصفهان آغاز نمود. در این مقطع 

نیز با کسب رتبه نخست، در شهریور ۱۳۹۲ از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع و از مهرماه آن سال به عنوان دانشجوی 

دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی تحصیل خود را در دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد. ایشان در این مقطع نیز به عنوان 

فارغ التحصیل رتبه یک در سال ۱۳۹۷ و با کسب باالترین نمره این رشته و مقطع تا آن تاریخ، از رساله خود با عنوان "درمان 

تخریب اسیدی در چرم های تاریخِی دباغی شده با تانن های متراکم با استفاده از عوامل تثبیت کالژن، آنتی اکسیدان ها و 

ربایندۀ اسید" به راهنمای پروفسور حسین احمدی و پروفسور شادپور ملک پور دفاع نمود. وی در طول دوره تحصیل 

مفتخر به عناوین متعددی از جمله دانشجوی نمونه کشوری، برگزیده جایزه ملی بنیاد فرهنگی البرز جهت تجلیل از نخبگان علمی کشور، دانشجوی نمونه دانشگاه هنر 

اصفهان، پژوهشگر برتر دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان، جوان نمونه شهرستان نهبندان در حوزه علم و فناوری، برگزیده جوایز متعدد بنیاد ملی نخبگان و فارغ التحصیل 

رتبه ۱ در تمام ادوار تحصیالت دانشگاهی بوده است. همچنین از دیگر افتخارات وی می توان به بهره مندی از تسهیالت تحصیل در مقاطع باالتر برگزیدگان علمی در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری، برگزیده جشنواره قرآن و عترت و تجلیل شده در آیین تجلیل از برترین های کنکور سراسری استان توسط استاندار خراسان جنوبی اشاره کرد. 

ایشان از مهرماه ۱۳۹۸ به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز مشغول به فعالیت بوده و تا کنون بیش از ۴۰ مقاله در 

نشریات معتبر علمی در سطح ملی و بین المللی منتشر نموده اند که منتخبی از مقاالت ایشان به شرح زیر می باشد:

A Koochakzaei, S Mallakpour (2023). Identification of surface dyeing agents of two bookbinding leathers from 19th‐century Qajar Iran, using 

LC‐MS, μXRF and FTIR spectroscopy, Archaeometry, 1– 14. https://doi.org/10.1111/arcm.12832

A Koochzakzaei, MS Bidgoli, S Safapour (2022). Feasibility Assessment of the Identification of the Source of Condensed Tannins in Leathers by 

FTIR Spectroscopy and Chemometrics, Journal of the American Leather Chemists Association 117 (12), 515519-

A Koochakzaei, Y Hamzavi, MSS Mousavi (2022). Characterization of the mural blue paintings in ornamental motif of Ali Qapu palace in Isfahan, 

Iran, using spectroscopic and microscopic methods (a case study), Journal of Archaeological Science: Reports 45, 103632

وقتی خودتان را با افکارتان یکی می دانید! | شهال کریمی دخت | رییس اداره مشاوره و سالمت دانشجویان |
تصمیم می گیرید که دیگر خوب زندگی کنید و به مشکالت تان فکر نکنید اما مگر ذهن شما می گذارد؟! همیشه دنبال یک بهانه می گردد که عذابتان بدهد؛ خاطرات بد 

گذشته را مرور می کند؛ اضطراب های آینده را مدام به شما یادآوری می کند و دائم 

سرزنشتان می کند!!!

و همین باعث می شود که کنترل زندگیتان دست ذهنتان بیفتد نه خودتان، اما این روند 

تا وقتی ادامه دارد که خودتان را با افکارتان یکی می دانید. در واقع وقتی تمرین می کنید 

که ذهنتان را به حال خودش رها کنید و اجازه ندهید که دائم رفتار و هیجاناتت را کنترل 

کند یعنی یاد گرفتید با وجود رنج ها راه درست را بروید.

می دانید اصل داستان این است که همیشه چیزهایی وجود دارد که آدم را آزار بدهد و 

رنج در زندگی ما انسان ها اجتناب ناپذیر است.

اما ما می توانیم اوضاع را از چیزی که هست بدتر نکنیم یعنی با افکار، هیجانات و 

احساساتمان آشنا بشویم و به افکار خودآیندمان آگاهی پیدا کنیم؛ همان افکاری که 

بدون اجازه ما به ذهنمان می آیند و حالمان را بد می کنند.

خالصه اینکه قدرت این ذهن را دست کم نگیرید؛ چون می تواند شما را همراه خودش غرق کند، اما اگر بتوانید با آن آشتی کنید، خیلی از مشکالت حل می شود.
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