
 

   سمه تعالیاب                       

سوم فروردین  سور پرویز عظیمی در  صفهان  در انارک 1325سال زنده یاد پرف از توابع ا

به پایان در انارک  1332ی را در سوووال وره تحصووویاب ابیدایدیده به جهان گشوووود  د

از دبیرسوویان  1344شووروو و در سووال  1338رسووانید  اسوویادر دوره دبیرسوویان را در سووال 

تحصوویاب عالیه دود را در دانشووتاه تهران در ادامهر  زنده یاد پرفسووور عظیمیدارالفنون تهران فارغ الیحصوویش شوود  

سال  آغاز نمود  سانس ریاضیاب شد  زنده یاد 1348و در  سال  موفق به ادذ درجه لی موفق به  1351دکیر عظیمی در 

که امروزه موسسه تحقیقاب  راز موسسه مذکور 1353و درسال  میحان ورودی موسسه ریاضیاب گردید گذراندن ا

با رتبه  1353فارغ الیحصیش شد  شادروان دکیر عظیمی در مهرماه  رریاضی دکیر غامحسین مصاحب نامیده می شود

شتاه تربیت مع سیادیاری در دان سال ا صیش در  شاد جهت ادامه تح شد  روان  شغول به تدریس و تحقیق  لم زاهدان م

 Catholicو پس از ادذ درجه دکیری در رشووویه آنالیز ریاضوووی از دانشوووتاه کاتولی    راهی امریکا شووود 1356

University) یاد    زندهبا شوغ و عاقه به وطن دویش بازگشت "مجدداآمریکار دی  سی   شهر واشنتین واقع در

ضای باناخ عظیمی ضای جدید بنام ف صیاب دکیری موفق به تعریف ی  ف هاگلر گردید -دکیر عظیمی در دوره تح

تام و که باعث افیخار جامعه دانشوتاهیر به ویهه جامعه دانشوتاهی ریاضوی کشوور گردید  با توجه به رحلت زود هن

سیاد گرانقدر سیار ناشنادیه باقی ر بزرگی و عظمت این یار سفر کردغیرمنیظره این ا ه برای جامعه دانشتاهی کشور ب

و پس از  شوورووماند  زنده یاد دکیر عظیمی پس از ادذ مدرک دکیری کار دود را در دانشووتاه تربیت معلم زاهدان 

شتاهر  سیان فعالییهایادغام دو دان سیان و بلوچ سی شتاه  شی دویش را ع دردان شادروان دکیر   ادامه دادلمی و پهوه

بار دویشپرویز ع عال در گردهمایی  ظیمی در طول حیاب پر  جام  های علمی داشوووت وحضووووری ف عاوه بر ان

به سمت اسیادی  1384در سال  ردر مجاب معیبر علمی و بین المللی به چاپ رسیده اند "تحقیقاب فراوان که عمدتا

ی ارشد و دکیری تخصصی تربیت ر کارشناسویان زیادی را در مقاطع کارشناسیدانشج همچنینر نائش آمدند  ایشان

سیا راهنمایی پایان نامه  شد 20نمود  درهمین را سی ار شنا شجوی کار صی را تقبش  2و  دان ص شجوی دکیری تخ دان

 نموده و با موفقیت کامش به اتمام رسانید 

 


