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11. Summary of the new findings of the thesis 

Establishing a new iterative scheme for finding a common element of the set of fixed 

points of a finite family of strict pseudocontractions and the solution set of 

pseudomonotone and Lipschitz-type continuous equilibrium problems. 

Proposing a new method for solving variational inequalities over the common solution 

set to a variational inequality problem and a fixed point problem involving 

demicontractive mappings. 

Proposing parallel algorithm for solving a class of variational inequalities over the set of 

common fixed points for a finite family of demicontractive mappings. 

Proposing a new algorithm for generalized split feasibility problems related with 

equilibrium problems and fixed point problems. 

Proposing a new algorithm for minimizing the distance function under the solution set 

of a split equilibrium problem. 

 

12. Paratical applicability, if any: Applying some models in economics, image 

processing, radiotherapy, electricity production problem with environmental 

indicators… 
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