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گر متفننی هسـتید که سـایٔه اطرافیان متخصصتان روی  مسـحورکننده ... ا

کتاب مختص شماسـت. سـرتان افتاده، این 

بیل گیتس

***

از  کـه  کـرد  کاری  اپسـتین  دیویـد  عاجـزم،  توضیحشـان  از  کـه  دالیلـی  بـه 

فهمیـدن اینکـه چقـدر در اشـتباه بـودم لذتی وافر ببرم؛ عاشـق کتاب شـدم. 

مالکوم گلدول

***

که شـما را به تردید دربارٔه قدم بعدی شـغلی تان و همچنین  کتابی هوش ربا 

شـیؤه تربیت  فرزندتان می اندازد. 

آدام گرنت

***

کـه ورق می خـورد احسـاس  مخـزن بصیرت هـای اعجـاب آور. هـر صفحـه  

شـده اید.  سـنجیده تر  می کنیـد 

جیمز کلیر

***

مهـم و بسـیار فـوری ... کتابـی ضـروری بـرای مدیـران، والدیـن، مربیـان و هـر 

کسـی کـه بـه رشـد مهـارت و کارایـی خـود اهمیـت می دهد. 

دنیل اچ. پینک
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