
   

  

شکرکن حسین دکتر

   

 دانشگاه در استادي درجه با اکنون هم اهواز، شهر در ،1318 متولد شکرکن، حسین دکتر     

 تالیف و پژوهش تدریس، کار به روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده در اهواز شهیدچمران

  .مشغولند

 تهران عالی رايدانشس از 1342 سال در را انگلیسی زبان کارشناسی مدرك شکرکن دکتر    

 تا ایشان .کردند سفر آمریکا به روانشناسی رشته در تحصیل ادامه براي سپس و کردند دریافت

 در را خود دوم کارشناسی و بودند مشغول تحصیل به برکلی دانشگاه در 1352 سال

 کردند. احراز دانشگاه آن از را سازمانی و صنعتی روانشناسی صصیتخ دکتراي و روانشناسی

  درآمدند. شاپور جندي دانشگاه استخدام به میهن، به بازگشت از بعد بالفاصله شکرکن دکتر

 اجتماعی، روانشناسی هاي حیطه در تخصصی کتاب چند مولف یا مترجم شکرکن دکتر     

 نظیر ایشان هاي کتاب از برخی هستند. یسازمان و صنعتی روانشناسی و گروهی پویایی

 و روانشناسی هاي مکتب و ارونسون، الیوت تالیف اجتماعی اسیروانشن کتاب از شیوا ي ترجمه

  روند.  می شمار به ایران روانشناسی در پژوهش و آموزش روند بر اثرگذار آثار جمله از آن، نقد

 ي نویسنده و خارجی و داخلی علمی عجوام در متعدد مقاالت ي کننده ارایه شکرکن دکتر    

 سازمانی و صنعتی روانشناسی بر تاکید با روانشناسی حوزه رد انگلیسی و فارسی ي مقاله ها ده

   هستند. اجتماعی روانشناسی و



 فعالیت به ایشان پایبندي سازد، می خاص و متمایز را شکرکن دکتر علمی هاي فعلیت که آنچه  

 بعد دیگر، مناطق به مهاجرت امکان داشتن علیرغم ایشان است. زاهوا یعنی خودشان موطن در

 مشغولند. فعالیت به اهواز شهیدچمران دانشگاه در تاکنون، 1352 سال در آمریکا از بازگشت از

 و ها سازمان در تخصصی خدمات ارایه به همواره دانشگاهی هاي فعالیت کنار در شکرکن دکتر

 نیز فوالد صنعت و نفت صنعت نظیر تهران و وزستانخ استان در مختلف صنعتی نهادهاي

 به نسبت هرگز پژوهش، و تالیف تدریس، به جدي اشتغال علیرغم شکرکن دکتر اند. پرداخته

 مختلف هاي پست در است، بوده الزم که هرگاه و اند نبوده توجه بی اجرایی هاي مسئولیت

 دانشکده سرپرستی به توان می ایشان ییاجرا هاي سمت جمله از اند. پرداخته فعالیت به اجرایی

 ممیزه، هیات پژوهشی، کمیسیون آموزشی، مدیره هیات در عضویت روانشناسی، و تربیتی علوم

 اشاره شهیدچمران دانشگاه انسانی علوم گروه تخصصی کمیته و تکمیلی تحصیالت شوراي

 آن از که اند داشته روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده در نیز هایی سمت شکرکن دکتر کرد.

 عضوهیات و سردبیري منتخب، کمیته ترجمه، و تالیف کمیته در عضویت به توان می جمله

  کرد. اشاره دانشکده آن پژوهشی- علمی مجله تحریریه

 اجتماعی روانشناسی انجمن مدیره هیات دوم و اول ي دوره در عضویت با شکرکن دکتر    

 اکنون هم و ایران، ایمنی علوم انجمن اول دوره مدیره هیات و بنیانگذاري در عضویت ایران،

 و ایران اسالمی جمهوري مشاوره و روانشناسی نظام سازمان 8 منطقه ریاست داري عهده

 به را خود زمان از بخشی ایران، روانشناسی انجمن مدیره هیات ششمین در عضویت

  .اند داده اختصاص ایران در روانشناسی ارتقاي و صنفی هاي فعالیت


