دپارتمان روانپزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزهب-دادکشنهزپشکی-دااگشنه علوم زپشکی تهران
)Department of Genomic Psychiatry & Behavioral Genomics (DGPBG) – Roozbeh Hospital – School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences (TUMS

هب انم خدا
با سالم و رعض ادب،
مش
بدین وسیله هب اطالع می رساند دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزهب ،دادکشنه ی زپشکی دااگشنه علوم زپشکی تهران ،از سال اه شیپ اقدا م هب ربگزاری سمیناراه ی یک روزه با موضوعی خص ،با رویکرد سالمت
ذهن رتجمانی ) (Translational Mental Health; TMHبا عنوان سمیناراهی "از ژنوم ات فنوم ذهن") ،(Genome to Mind Phenome Seminar; GMPSرد
آخرین جنپ شنبه ی رهماه از ساعت  0::9ات  0:::9می نماید .اداهم ی مباحث سمینار رد طول ماه آینده رد اقلب جلسات ژورانل کالب هفتگی و با عنوان ژورانل کالب سالمت ذهن رتجمانی

(Translational

) ،Mental Health Journal Club; TMHJCرد روزاهی دوشنبه از ساعت  00::9ات ،0::54رد راستای موضوع سمینار فوق ) (G8MPSربگزار خواهد شد .رد پایان سمیناراه و نیز جلسات
ژورانل کالب ،ضمن بحث و تبادل نظر رد مورد موضوع اراهئ شده ،هب رپسش اهی شرکتکنندگان نیز پاسخ داده می شود .بنارباین رد ره ماه یک بسته آموزشی با محوریت یک موضوع هب مدت حدا قل  01ساعت اراهئ خواهد گردید .ات
امروز دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزهب 45سمینار و  090ژورانل کالب را ربگزار کرده است .موضوع  009مین ژورانل کالب (دوشنبه ی این هفته  ": )04/96/10ارتباط نیب تغییرات دو ژن
 COMTو  PRODHبا بهره هوشی" خواهد بود .از کلیه عالقمندا ن جهت شرکت رد این جلسات دعوت هب عمل می آید.
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