
هاسامي و شيوه تعيين برند
(۲۰۲۲ جايزه آناليز تابعي� )دوازدهمين 

:ذيل انتخاب گرديدیوه  جايزه آنالیز تابعي به شه دوازدهمینبرندامسال، همچون سالهای قبل، 

 دانش آموخته شده اند و۲۰۱۸از اول ژانويه  از كلیه افرادي كه ۲۰۲۱  طي فراخواني در سال :دريافت اطالعات نامزدها-
را كه پذيرفته يا چاپ شدهزمینه آنالیز رياضی رد يك مقاله منتخب PDFيا همچنان دانشجوي دكتري اند دعوت گرديد فايل 

۳۰تا شماره همراه، نام استاد راهنما )و شماره همراه ايشان( را  مقاله منتخب ديگر، ۴فهرست حداکثر باشد، به عالوه 
تقاضاي خود را  نفر از دانشگاههای ذيل۲۱.  ارسال و تأيید دريافت نمايندmoslehian@um.ac.ir به ۲۰۲۱ دسامبر

:ارسال نمودند

 نفر،۴ نفر،  دانشگاه صنعتی اصفهان ۱ نفر، دانشگاه اروميه ۱ نفر، دانشگاه مراغه ۲ دانشگاه صنعتی شيراز 
 نفر،۱ نفر،  دانشگاه فردوسي مشهد ۱ نفر، دانشگاه پيام نور ۲ نفر، دانشگاه شيراز ۱دانشگاه کردستان 

 نفر،  دانشگاه خوارزمی ا نفر، ۱ نفر، دانشگاه محقق اردبيلی ۱ نفر، دانشگاه لرستان� ۲دانشگاه تربيت� مدرس 
 نفر۱ نفر،  دانشگاه اصفهان ۱ نفر،  دانشگاه بين المللی امام خمينی ۱دانشگاه شهيد باهنر� کرمان 

با توجه به تعداد زياد نامزدها، ارزيابی در دو مرحله صورت پذيرفت:

 عضو۱۴ به (آنها)به انتخاب خود  مقاله منتخب ديگر نامزدها ۴فايل مقاله منتخب و فهرست حداکثر دور اول ارزيابی: - 
 نامزد را که مناسب ارزيابی در دور دوم۲۱ نفر از بین ۸کمیته داوری با ايمیل ارسال شد و از ايشان خواسته شد حداکثر 

 نامزد( برای۷  داور آنها را انتخاب نموده بودند )۸ روز انتخاب نمايند. تمام افرادی که بیش از ۷تشخیص می دهند ظرف 
دور دوم ارزيابی انتخاب گرديدند. اين افراد از دانشگاههای زير بودند:

 نفر،۱ نفر،  دانشگاه اصفهان ۱ نفر، دانشگاه صنعتی اصفهان ۱ نفر، دانشگاه شيراز ۱دانشگاه محقق اردبيلی� 
 نفر۱ نفر،  دانشگاه خوارزمی ۱ نفر، دانشگاه لرستان� ۱دانشگاه کردستان 

تمام  به ( مقاله متخب هر نامزد۴ مقاله منتخب و فهرست PDF  همان فايلبه همراه) نامزد ۷فهرست : دور دوم ارزيابی- 
 روز۵ از هر يك از داوران خواسته شد )مستقل از هم( بر اساس معیارهاي علمي خود، ظرف .ارسال شددور اول داور  ۱۴

 براي برترين فرد( را نسبت دهند )نسبت دادن اعداد مساوي به نامزدهاي۷ )عدد ۷ تا ۱ نامزد، عددي بین ۷به هر يك از 
 میرياضیدانانی شاخص  وکه جزء هیأت تحريريه چندين مجله بین المللی معتبراين دوره جايزه بود(. داوران نمختلف مجاز 
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داورانداده شده توسط  باالترين مجموع امتیازهایاساس بر : آخرمرحله 

      گودرزی معظمی ميالد دکتر  تحت راهنمايی آقای دکتردانشگاه شيراز آموخته دکتری )دانشآقای
( غالمجسين اسالم زاده

با مقاله منتخب
 Esslamzadeh, G. H.; Moazami Goodarzi, M.; Hormozi, M.; Lind, M. The Modulus of p-Variation and 

Its Applications. J. Fourier Anal. Appl. 28, 7 )2021(. 39 pp. https://doi.org/10.1007/s00041-021-09898-z
ه ديگر درمقال ۴و 

J. Math. Anal. Appl., Math. Inequal. Appl., Banach J. Math. Anal.

 نفر برگزيده۶وی و نیز  به د.دنانتخاب گردي نامزد ۲۱از بین  ۲۰۲۲  دوره جايزه آنالیز تابعي دوازدهمینهبه عنوان برند
را آرزومنديم. جدول زير امتیاز کل هر فرد و نیز تعداد ايشان  بیش از پیشموفقیت تبريك عرض نموده و ديگر دوراول

)بدون ذکر نام نامزد( نشان می دهد: داوران به هر فرد نسبت داده شده است که توسط را  ۷ و ۶امتیازهای 
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 و معادل نقدی يک سكه کوچک طال يورو(،۲۰۰، بن خريد کتاب از انتشارات اشپرينگر )مراسم اهداي گواهي، نشان
۱۴۰۰سال ( در بهمن ماه دانشگاه صنعتی امیرکبیر نهمین سمینار آنالين آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن ))پارسیان( در

. گرديدبرگزار 

                                             شیرين حجازيان                محمد صال مصلحیان                      
           نماينده دانشكده رياضي دانشگاه فردوسي مشهد                   ريیس گروه پژوهشي رياضي طوسي             


