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 91 کوید روناو ک واکسین ساختن  در مسلمانان نقش
 
 

شاه  سریپروف شناس  نیاوگور  سرطان  ا  نتسیما  یورستیونیدر    یاستاد  داکتر  رئ  یمنی،  و  و   سیشناس  ارشد 
 کسب نمود.   ایرادردن19 دیکرونا کو  نیلقب قهرمان کشف واکس  CEO BioNTech SEتک   وانیب انگذارشرکتیبن

  وبیوان   فایزر  دوکمپنی  توسط  مرگبار  ویروس  ازین  بشریت  نجات  برای  19  کوید  ونا کر  واکسین  کشف  خوشبختانه
.and Food FDA(U.S  ،( یادیاف   (  آمریکا  وادویه  غذا  وسازمان  گردید  معرفی BioNTech-Pfizer کت
)Administration Drugو   کرد  تایید  را  تکبیوان  -فایزر  شرکت  تولیدی  واکسن  تزریق  برای  اضطراری  جواز  

  .تگرف قرار استفاده مورد اروپا و امریکا در 2020 دیسمبر ماه در
  2008  سال   از  SE BioNTech CEO کت  بیوان  کمپنی  اساسگذارورئیس  ترکیه اهل  پروفیسرداکتراوگورشاهین

 .ددار  19 کوید کرونا واکسین ساختن در اساسی  نقش و میباشد امروز تا میالدی
ً   تک  بیوان  و  فایبر  یدوکمپن  و  بشریت  برای  بزرگ  موفقیت  این   همسرش   و  شاهین  اوگور  داکتر  پروفیسر  خصوصا

  .دبا مبارک تورچی اوزلم داکتر پروفیسر
  فراتر  بسیار  خود ِدرصدی  90  اثربخشی  با  اسالم  جهان  دانشمند  پروفیسراوگورشاهین  توسط  شده  ساخته  کرونا  واکسین

 .دباشمی 19-کوید واکسن تأیید برای انتظار،  مورد استانداردهای از
  بود   قبل  سال  »دو  نوشت:  شاهین  اوگور  پروفیسر  توسط  کرونا  واکسن  خبرتولید  انعکاس  با  تایمز  نیویورک  روزنامه

 های  مریضی  کارشناسان  ترینمهم  از  شماری  به  وخطاب  شجاعانه  بینیدرپیش  دربرلین  درکنفرانسی  اوگورشاهین  که
  رسان« پیام ای  ان »آر فناوری از بهره با تواندمی وی شرکت گیر،عالم گیریهمه وقوع صورت در که  گفت عفونی

 « دکن تولید واکسینی سرعت به (mRNA)« یا  ان آر  »ام یا
 صورتبه   که mRNA هپای  بر  سرطان  واکسینهای  بالینی  در»ارزیابی  خود  هایموفقیت  پاس  به  پروفیسراوگورشاهین

  ویروس  گیریهمه  آغاز  با است« کرده  طراحی نسرطا به مبتال مریض هایسلول  در جهش نوع با متناسب و فردی
  تیم   با  فراوان  زحمتکشی  و  تحقیقات  با   سرانجام  و  کرد   آغاز  را  کرونا  واکسن  ساخت  پروسه  وی  درچین،  کرونا

  در  شاهین پروفسور نماید تقدیم جهان به  میالدی 2020 دیسمبر ماه در را کرونا واکسین گردید موفق خود همکاران
 .«دباش کرونا پایان بر آغازی تواند می  واکسین ینا میگوید:» مصاحبه

 که یزمان  کرد  آغاز  شمسی(  هجری  1398  جدی  )  2020  جنوری  از  را  کرونا  واکسین  ساخت  شاهین  پروفسوراوگور
 از  هاییبخش  در  گسترش  حال  در  سرعتبه  کرونا  ویروس  شد  متقاعد  »لنست«  معتبر  نشریه  در  ایمقاله  مطالعه  با

 بیوان   شرکت  در  که  دانشمندانی  .  شد  خواهد  پخش  جهان  تمام  در  فرصت  ترین  ودبز  به  و  است  چین
  اسم  با  ایپروژه  روی  تا  کردند  لغو  تعطیالت  برای  را   خود  هایبرنامه  داشتند،  همکاری  وی  با BioNTech کت

 .دبو19 کوید کرونا واکسین تولید شان هدف که کنند کار نور سرعت
  کرونا(   واکسین  )تولید  کار  این   سریع   انجام  ظرفیت  و توانایی  دنیا،  دیگر  هایتشرک  است:»   گفته  ایمصاحبه   در   وی
 هاییاولین  بین  توانیممی  بودم  معتقد  من   زیرا  بود  وظیفه  بلکه  نبود  فرصت  یک  کاردیگرفقط  این  ندارند،   ما  اندازه   به   را

 «.مشوی موفق کرونا  واکسین کشف به که باشیم
  بیوان  و  فایبر  های  کمپنی  و  نماید  کشف  را  کرونا  واکسین  گردید  موفق  مکارانشباه  پروفیراوگورشاهین  خوشبختانه

  .دکردن پخش دنیا به میالدی 2020دیسمبر ماه در را واکسین BioNTech-Pfizer کت
 ؟کیست شاهین اوگور پروفیسر

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mojadady_m_naqsh_e_mosolmanan_co19.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mojadady_m_naqsh_e_mosolmanan_co19.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  جهان  به  دیده  ترکیه یختا  والیت  اسکندرون  در  میالدی ۵۱۹۶ سپتمبر  29  در   ساله  55  شاهین  پروفیسرداکتراوگور
 میالدی  1990  سال در  ولیسه  ابتدائیه  تحصیالت  ار  بعد   .  گردید مهاجر  المان  به  فامیلش  با  که بود  ساله  چهار  .  گشود

 ینویورستی   دکتوراخودراازهمین  سند  میالدی ۳۱۹۹ ودرسال   التحصیل  فارغ  طب  دررشته  آلمان  کلن  ازیونیورستی
  عنوان   به  میالدی ۰۲۰۰ سارلنددرسال  یونیورستی  درشفاخانه  اقامت  سال  ازهشت  بعد   پروفیسراوگورشاهینگرفت.

  یونیوستی   شفاخانه  در  همچنان  و  رسید  استادی  مقام  به ۶۲۰۰ سال  در  و  درآمد  ماینتس  یونیورستی  علمی  هیأت وعض
 تأسیس  را  گانیمد  دواسازی  شرکت  رچیتو  اوزلم   همسرش  با  ۱۲۰۰ سال   اودر  .  میکرد  فعالیت  داکتر  منحیث  ماینتس

 .دورزی مبادرت سرطان مرض ئی محافظه  تداوی به که کرد
  افتخارات  از  کرونا  واکسین   درکشف  است  داشته  زیادی  کشفیات  سرطان  مرض  تداوی  در  که  شاهین  پروفیسراوگور

 نموده  کسب  زیادی  یزجوا  وساینس  طب  علم  در  اش  شائبه  بی  خدمات  پاس  به  خود  عمر طول  در  او  .  میباشد  بشریت
  .تاس
  DGHO)(نآلما انکولوژی و هماتولوژی انجمن از چرنی ینچنز جایزه میالی1995 
  ASCO)(یبالین آنکولوژی آمریکایی انجمن از  شایستگی جایزه میالدی1995 
 نآلما شناسیایمنی انجمن  از کوهلر ژرژ جایزه میالدی2005 
 ل فدرا تحقیقات  و شآموز وزارت از Bio GO هجایز میالدی2006 
 ن تهرا در مصطفی جایزه میالدی2019 

 است  آلمانی-  ای  ترکیه  ایمونولوژیست  و  پزشک  که  تورچی  اوزلم  با  میالدی ۲۲۰۰ سال  در  شاهین  اوگور  پروفیسر
 .دمیکنن زندگی المان  در و دارند دختر یک هاآن  کرد. ازدواج

  کشف  و  سرطان   مرض  تداوی  در  وطبی  علمی  خدمات  سپا  به  پروفیسراوگورشاهین  برای   مهربان  هللا  بارگاه  از
 یاد  نیکوئی  به  بشریت  صادق  فرزند  ازین   افتخار  با  و  نموده  التجا   کامل  صحت   و  عمر  طول   19  کوید  کرونا  واکسین

 . ممیکنی
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