Giới thiệu Ebook mới về Tâm lý học

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, về mọi mặt
của ý thức, vô thức và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật thuộc khoa học xã hội,
tìm hiểu về các cá nhân và nhóm bằng cách thiết lập những nguyên tắc chung và
nghiên cứu những trường hợp cụ thể.
Bên cạnh những ứng dụng vào việc đánh giá tâm lý và trị liệu cho các vấn
đề về sức khỏe tâm thần, nó còn trực tiếp hỗ trợ cho việc nắm bắt và xử lý những
vấn đề thuộc về hành vi và hoạt động của con người. Dưới nhiều góc nhìn khác
nhau, tâm lý học có mục đích cuối cùng là mang lại ích lợi cho xã hội.
Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội hân hạnh giới thiệu tới
các thư viện đại học một số ebook về Tâm lý học:
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