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 Srinivasa S. R. Varadhan در مدرس 1940 ژانويه 2 در (Chennai)در حال ی و.   هندوستان به دنيا آمد
  .کورانت در دانشگاه نيويورک استی  در انستيتو علوم رياضFrank J. Gouldحاضر استاد رياضيات و استاد علوم 

 
Varadhan وق ليسانس خود را در سال بعد دريافت کرد  و مدرک ف1959را در سال در علوم  درجه ليسانس رتبه اول

آمار هندوستان در کلکته ی  از انستيتو1963خود را در سال ی مدرک دکترای   و. بودندانشگاه مدرسکه هردو از د
 در Varadhan شده که فتهگ.  بودی وی  دکتراپايان نامه مشاور C.R. Rao ی،دريافت کرد که آمارشناس برجسته هند

ی بسيار زيرکانه ای شناخت و سوال های در اتاق شد که او را نمی خود متوجه مهمانی  دکترايان نامهپاطول دفاع از 
 A. N. Kolmogorov ی،دان و احتماالت دان مشهور روسی  رياض، که اين شخصفهميدبعد از امتحان . پرسيدمی 
 ترتيب تاريخ ،کندی  مارهندوستان ديداز  Kolmogorovاز اينکه ی با آگاه Raoفسور واز قرار معلوم پر.  ه استبود

 .نااميد نشده بودهم  Kolmogorovبرجسته خود را به رخ او بکشد و ی داده بود تا دانشجوطوری امتحان را 
 

Srinivasa Varadhanفوق دکترا دستيارکورانت به عنوان يک ی خود را در انستيتو علوم رياضی  حرفه دانشگاه 
  در اينجا با.  توصيه شده بودMonroe Donskerی ور قاطع از سو که به ط(66–1963)شروع کرد 

Daniel Stroock شداو  مالقات کرد که يک همکار نزديک و نويسنده مشترک. 
  

Stroockآوردی انجمن رياضيات آمريکا به ياد می در اعالميه هاای  را در مقاله بتدايیای  اين سال ها :»Varadhan 
 هواپيما به ابی و. خود هندوستان به اين سواحل آمدی  از کشور بوم1963کنند، در پاييز ی  صدا مRaghuکه همه او را 

دارد، ی متواضعبود که اسم ی موسسه مشهوری مقصد و.   مان هاتان حرکت کردسویفرودگاه وارد شد و با اتوبوس به 
از دفاتر بدون پنجره در ی يک»  .درا اعطا کرده بوفوق دکترا ی مقام دستياری کورانت که به وی انستيتو علوم رياض

با وجود محيط ی ول.  ه استبودی  تخصيص داده شد که قبًال يک کارخانه کاله سازVaradhanساختمان کورانت به 
از اين از رياضيات بعد از جنگ   بزرگیبخش«: کندی  اشاره مStroockفروتنانه بود، همانطوريکه ی اطراف که قدر

 » .ستآمريکامايه افتخار   براستیشد کهی جاردفاتر 
  

Srinivasa Varadhan (72–1968) دانشيار  و(68–1966)  در آنجا به عنوان استاديارو دمانی ار باقبه کورانت وفاد 
ی  انجمن رياضيات آمريکا به وSteele جايزه 1996  هنگاميکه در سال . يک استاد کامل شد1972  و در سال کردکار
ايده آل، تشويق فعال و حمايت از ی انستيتو کورانت يک محيط فکر«ن نکته اشاره کرد که  اهدا شد، به ايStroockو 
 ».ما فراهم کردی  را براMonroe Donsker و Louis Nirenbergهمکاران ارشد به خصوص ی سو
 

Varadhanدر سال . رفت را برآورده کرده بودی که به عنوان يک دستيار فوق دکترا از او می انتظارات زيادی  بايست
1965 ،Louis Nirenberg با Monroe Donsker مکاتبه کرده و Varadhanی انتصاب در هيئت علمی  را برا

ی می او پيش بينی برای  دارم و آينده بسيار روشنVaradhanدر مورد  ثبتیمن نظر بسيار م«: کورانت توصيه کرد
 به عنوان دانشيار در ی باشد که بتوانيمجهات بهترين انتصابی کنم از خيلی بسيار جوان است و فکر می و.  کنم

 ».داشته باشيماحتماالت 
 

 منصوب شده (84-1980) به عنوان سرپرست کورانت Peter Lax به دنبال Srinivasa Varadhan سال بعد، 15
يده ايم که اکنون، هنگاميکه انستيتو بر اين عق«نويسد، ی به رئيس دانشگاه نيويورک می  در توصيه نامه اLax . است

را به ی شود، وقت آن رسيده که رهبری باشد و با اعتماد به نفس با آينده مواجه می کورانت سرشار از شور احيا شده م
 به عنوان سرپرست کورانت و اکنون به عنوان Srinivasa S. R. Varadhanبنابراين » .نسل جديد واگذار کنيم

  به کورانت(94-1992) به عنوان سرپرست Varadhan .کندی مرا دنبال  Peter Lax نيز Abelدريافت کننده 
 .دوره دوم انجام وظيفه کندی بازگشت تا برا

 
Varadhan انستيتو (77–1976) مقام استاد مهمان را در دانشگاه استنفورد ،Mittag-Leffler (1972) و انستيتو 

  .ه است برعهده داشت(92–1991)مطالعات پيشرفته 
 

Varadhan عضو Alfred P. Sloan (1970–72) و عضو Guggenheim (1984–85)بوده است . 
 

از   Herman Sokolو  Margaret، جايزه Birkhoff (1994)اهدا شده شامل جايزه ی که به وی جوائز و نشان هاي
 همچنين دو .شودی م Leroy Steele (1996)و جايزه  (1995)هنرها و علوم، دانشگاه نيويورک دانشکده طرف 

 در پاريس و انستييو آمار هندوستان در کلکته،  Université Pierre et Marie Curieاز طرف ی مدرک افتخار
  . دارد(2004)هندوستان 
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Varadhanدانان ی رياضی  سخنران دعوت شده در کنگره بين الملل(ICM) بود)یجلسه عموم (1994 و 1978 در .  

 
Srinivasa Varadhan(1988)علوم جهان سوم ی ، آکادم(1988)هنرها و علوم آمريکا ی از آکادمی  به عنوان عضو 

ی ، انجمن سلطنت(1991)ی به عنوان عضو انستيتو رياضيات آماری و.   انتخاب شده است(1995)علوم ی ملی و آکادم
 . برگزيده شد(2004)علوم هندوستان ی  و آکادم(1998)

 
Srinivasa Varadhan با Vasundra Varadhan آنها يک پسر .  در دانشگاه نيويورک استیاستاد ازدواج کرده که

دوگانه مرکز ی  به برج ها9/11ی از قربانيان حمله تروريستی  يکGopalپسر بزرگتر آنها، .   دارندAshokبه نام 
 .جهان بودی تجار

 
 


