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 ورزشي / تالیف

 انتشارات آیسو تهران/  7931

 منتشر نشده 7931 نقدی بر کتاب روانشناسی داوری در ورزش 92

 منتشر نشده 7931 نقدی بر کتاب رهبری الکس فرگوسن 96

 منتشر نشده 7933 کتابشناسی مهارتهای روانی  90

 منتشر نشده 7933 )جلد دوم( 33-36مجموعه مقاالت  95

 چیدا کتاب / تهران7044 / تالیف زندگی در شبکه های اجتماعی 96

/  اشیاء اینترنت و مصنوعی هوش بر مروری 90

 گردآوری

 کتاب چیدا تهران/ 7044

 مدارس در بدنی تربیت 96

/  (SE) ورزش آموزش و سنتی روش دو مقایسه

 تالیف

 انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد در حال داوری

 ورزشی های رسانه 91

 پلتفرم عملکرد ارزیابی و فوتبال به نگاهی با)

 / تالیف (همراه تلفن اینترنتی های

 بروجرد آزاد دانشگاه انتشارات در حال داوری

 چیدا کتاب زیر چاپ هنر تآثیر / ترجمه 27

 کتاب چیدا زیر چاپ / تالیفهمراه تلفن روانی و جسمانی های سیبآ 29

/ سازمانی تعهد با شناختی روان های مولفه رابطه 22

 گردآوری

 چیدا کتاب زیر چاپ

 

 


