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زندگینامه دکتر مهلقا قربانلی
استاد فیزیولوژی و از اعضای هیات موسس انجمن کشت سلولی و
بافت گیاهی ایران

دکتر مه لقا قربانلی در سال  1314در گرگان
متولد شد .تحصیالت ابتدایی و بخشی از
متوسطه یعنی تا کالس نهم را در گرگان
گذراند ولی چون برای دختران در گرگان ادامه
تحصیل سالهای بعد در دبیرستان وجود
نداشت الزاما به علت عالقه به تحصیل با
مادرشان به تهران آمدند یک سال بعد هم
پدرشان به آنها ملحق شد .سه سال دبیرستان
را در دبیرستان بهمنیار گذراند .در سال 1333
دیپلم گرفت و در کنکور دانشگاه شرکت کرد
ودر رشته زیست شناسی قبول شد.
با شروع سال تحصیلی در دانشگاه سوربون
پاریس ثبت نام کرد وبا گذراندن دورههای
بیوشیمی،فیزیولوژی وپژوهش در فیزیولوژِی
گیاهی همزمان موفق به اخذ درجه فوق
لیسانس شدو با استفاده ازبورسیه تحصیلی
برای دوره دکترا ثبت نام کرد .در سال دوم
دوره دکترا فرزند اولشان در پاریس متولد شد
و پس از آن دکترا خود را در زمینه کشت بافت
و ارگانوژنز با درجه عالی دریافت نمود.
همسرشان در برگشت به ایران در دانشگاه
تهران در گروه زمین شناسی استخدام شد.
دکتر قربانلی سپس در دانشگاه تربیت معلم
(خوارزمی فعلی) استخدام شد .در سال 1344
به سمت استادیاری ودر سال  1348به سمت
دانشیاری ودر سال  1352به سمت استادی
نایل شد.

همزمان با موفقیت در دانشگاه تقاضای استخدام
در آموزش وپرورش را داد و بطور پیمانی
استخدام شد و در دبستان مصباح مرجانی
مشغول کار شد .چندی بعد برای رسمی شدن
در وزارت آموزش وپرورش در دانشسرایعالی
امتحان داد و رسمی شد.

در سال  1336موفق به اخذ درجه لیسانس از
دانشگاه تهران شد .در همان سال ازدواج کرد
سپس برای ادامه تحصیل در رشته فیزیولوژی با
کمک همسرشان پذیرش گرفتند ودر
سال 1340به پاریس رفت .در انستیتو پاستور
پاریس برای یک دوره کوتاه مدت شرکت کرد و
گواهینامه میکروبیولوژی را اخذ نمود.

در اسفند ماه  1379در سن  65سالگی با رتبه
 35استادی باز نشسته شد .به علت عالقه
وافری که به کار تدریس وپژوهش داشت با
تقاضای رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گرگان وتشویق همسرشان در دانشگاه
استخدام شد وهمچنان به کارهای علمی خود
ادامه داد.
در ابتدا راه اندازی آزمایشگاه فیزیولوژی
گیاهی در دانشگاه خوارزمی از کارهای اجرایی
ایشان بوده است و در این دانشگاه مدت 13
سال مدیریت گروه زیست شناسی به عهده
داشتند .همچنین چندین دوره دبیر کمیته
ارتقا وعضو هیئت ممیزه دانشگاه و عضو کمیته
ارتقا وعضو هیئت ممیزه وزارت علوم و به مدت
دوسال مسئول کمیته پژوهش وزارت علوم
وفناوری بود.

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
ایشان  250نفر میباشد .تعداد مقاالت چاپ
شده دکتر قربانلی در مجالت فارسی  150عدد،
مقاالت چاپ شده به زبان خارجی  60عدد
میباشد .تعداد کتابهای تالیف و ترجمه ایشان
بالغ بر  21عدد است .دکتر قربانلی درسال
 1370استاد نمونه کشوری ،درسال 1380
پژوهشگر نمونه دانشگاه خوارزمی و در سالهای
فعالیت در دانشگاه آزاد واحد گرگان اکثر سالها
به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب گردید.
ایشان از اعضای هیات موسس انجمن کشت
سلولی و بافت گیاهی ایران بودند.
دکتر مه لقا قربانلی عضو در طلیعه ی روز معلم
در اردیبهشت  1395به دلیل بیماری به رحمت
خداوندی پیوست.
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کنفرانسهای آتی

معرفی کتاب
متابولیسم گیاهی

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره

اثر مه لقا قربانلی  -رضا حاجی حسینی

بین المللی زیست شناسی ایران

بغداد آبادی

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی
زیست شناسی ایران در تاریخ  31مردادماه و  1و 2
شهریورماه  1397توسط دانشگاه مراغه در شهر
مراغه برگزار میشود.

انتشارات دانشگاه پیام نور

جغرافیای گیاهی
اثر مه لقا قربانلی
انتشارات سمت

حوزههای اصلی کنگره در حوزههای مختلف زیستی
مشتمل بر زیستشناسی سلولی و ملکولی (ژنتیک،
بیوشیمی و بیوفیزیک) ،میکروبیولوژی،
زیستشناسی گیاهی (فیزیولوژی گیاهی،
سیستماتیک و اکولوژی گیاهی ،سلولی و تکوینی
گیاهی) ،زیستشناسی جانوری (فیزیولوژی
جانوری ،بیوسیستماتیک جانوری و اکولوژی
جانوری ،بافتشناسی و  )...و زیستشناسی کاربردی
(بیوتکنولوژی ،نانو بیوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی
پزشکی ،علوم محیط زیست) است.

انتشارات دانشگاه خوارزمی

با توجه به استقبال عالقمندان برای ارائه مقاله

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (1و )2

و درخواست مکرر از دبیرخانه همایش جهت
تمدید مهلت ارسال چکیده مقاالت ،کمیته
برگزاری ،مهلت دریافت چکیده مقاالت را
تا  31اردیبهشت ماه  1397تمدید نمود.

فیزیولوژی گیاهی (جلد اول :فیزیولوژی
تغذیه ومتابولیسم)
اثر مه لقا قربانلی
انتشارات دانشگاه خوارزمی

http://congress.ibs.org.ir

فیزیولوژی گیاهی (جلد دوم :رشد و نمو)
اثر مه لقا قربانلی

(رشته زیست شناسی)
اثر مه لقا قربانلی
انتشارات پیام نور
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