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از  اعــم  قالب هــــــا  تمــام  در  نشــــــــر  و  چــاپ  حقـــــوق 
کاغــــــذی، الکترونیکــی و صوتــــــــی انحصــــــــارًا بــرای 
انتشـــــارات ترجمــــــان علــــــوم انســانی محفـــــوظ اســت.

کاغــذ حمایتـــــی منتشــــــر شــده اســت. کتـــــاب بــا  ایــن 

کنیم؟ چگونه تغییر 
علِم رسیدن از آنچه هستیم
به آنچــه می خواهیم باشیـم
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معرفی نویسنده

کیتــی میلکمــن متخصــص علــوم رفتــاری و اســتاد دانشــگاه پنسیلوانیاســت. پژوهــش 
اصلــی او دربــارۀ شــیوه های تغییــر رفتــار و تحلیــل آن هــا بــا اســتفاده از بینش هــای اقتصــادی 
و روان شناختــــــی اســــــــت. او، عــاوه بــر مجـــــات علمی پژوهشـــــــی، در نشــریاتی ماننـــــــد  

نیویــورک تایمــز، وال اســتریت ژورنــال و هــاروارد بیزنــس ریویــو نیــز مطلــب می نویســد.

کتابی همه چیزتمام: مبتنی بر شواهد، مسحورکننده و پر از 
گرفتن تصمیمات هوشمندانه. راهکارهای اثربخش برای 

گرنت آدام 
کن کتاب دوباره فکر  نویسندۀ 

ایـن  او، در  کیتی میلکمـن پژوهشگری اعجوبه اسـت. 
ک می گذارد. کتـاب، مهم ترین یافته های خود را به اشترا

ریچارد   تیلر
برندۀ نوبل اقتصاد و نویسندۀ کتاب سقلمه



که زندگی علمی مرا ممکن ساختند: کتاب تقدیم می شود به دو خانواده ای  این 
کورمک؛ و پدر و مادرم، ِبو و ِری. کالن؛ پسرم،  اول، همسرم، 

مکــس  دانشــجویان  مکــس؛  راهنمایــم،  اســتاد  دانشــگاهی ام:  خانــوادۀ  دوم، 
آنجــا؛ و  کنونــی ام،  و همکارانــم، جــان، تــاد، دالــی و مودوپــه؛ شــریک جــرم 

آنیــش. و  اریــکا  ادوارد،  گچــن،  دانشــجویانم، هــن 
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