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9:00-Գրանցում  12:00-Սուրճի ընդմիջում 15:00-Ճաշի ընդմիջում

1. Ժամանակակից CAD-CAM
 Ներբերանային սկանավորում
Վիրտուալ պլանավորում
Սկան մարկերները կլինիկայի և լաբորատորիայի համար
Վիրաբուժական նավիգացիոն շաբլոններ
Վիրտուալ հոդափոխանակիչ (արտիկուլյատոր)

2. 3D մոդելավորման ծրագրի հնարավորությունները ստոմատոլոգիայում 
(
3D մոդելավորման hիմնական առավելությունները օրթոպեդիկ բուժման 

պլանավորման ժամանակ

3. Թվային տվյալների տեղափոխում , բացված և պահպանված ֆայլեր 
կլինիկա-լաբորատորիա համագործակցություն
Սկանավորման թվային տվյալների վերամշակում
3D պլանավորում իմպլանտատների տեղադրման ժամանակ
Իմպլանտատի դիրքի, չափսի վերլուծություն վերջնական արդյունքի

 տեսանկյունից
Ժամանակավոր և վերջնական կոնստրուկցիաների պլանավորում:

·
·
·
·
·

3Shape,Exocad,Simplant,ImplantStudio,Invisalign)
·

·
·
·

·



1.Կոնստրուկցիայի ընտրությունը նախավիրահատական փուլում

·Լնդի աուգմենտացիայի (աճեցման) ձևավորման 

անհրաժեշտության հայտնաբերումը

·Լնդի արհեստական հենքի պատրաստում

2. Ամրացման մեթոդի ընտրություն

·Ցեմենտային ամրացում 

(ցեմենտի ընտրությունը կախված նյութի տեսակից)

·Մետաղ-կերամիկական

·Ցիրկոնիումի դիօքսիդ

·Մետաղ-ճենապակյա կերամիկա

·Ճենապակյա կերամիկա

3.Տրանսօկլյուզիալ պտուտակային ամրացում

4.Ատամների միջանկյալ դեֆեկտների պլանավորման ռազմավարություն

·Օվալաձև եզրագծի ձևավորում

5.Իմպլանտատի տեղադրման ռազմավարություն 

բնական ատամների մոտակա հատվածում: 

Կենսաբանական և էսթետիկ նպատակահարմարությունը 

կոնստրուկցիայի սահմանի որոշման ժամանակ: 

Վերականգման մոդելավորման  կոնստրուկցիայի 

առանձնահատկությունը ատամ-իմպլանտատ շրջանում:
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9:00-Սեմինարի սկիզբ 12:00-Սուրճի ընդմիջում 15:00-Ճաշի ընդմիջում



<<Дом Москвы>>
Երևան, Արգիշտիի փող., 7 շենք

ՀՍՄ ժամանակավոր գրասենյակ Աբովյան 34 ա 57/1

Գրանցման համար զանգահարել 
+374 99 52 14 42 +374 10 52 14 42

E-mail:ardunion@gmail.com
www.facebook.com/armdentunion

ԲՈՐԻՍ ՖՐԻԴԶՈՆ

·1997թ-ից Սերտիֆիկացված ատամնատեխնիկ

·2000թ-ից ավարտել է Խադասսա բժշկական քոլեջը (Իսրաել) 

·Հետդիպլոմային մասնագիտացումը անցել է Օրթոպեդիկ վերականգում իմպլանտատների վրա 

·Մասնագիտացած է CAD / CAM տեխնոլոգիայի և առանց մետաղի կերամիկական օգտագործման 

աշխատանքներում

·Դասավանդում է  ուսանող-ստոմատոլոգներին և ատամնատեխնիկներին

·“World Education Group” հետդիպլոմային կրթության կենտրոնի գիտական ղեկավար 

·Տարբեր իմպլանտոլոգիական ընկերություններում դասախոս-խորհրդատու

·Կատարում է հետազոտություններ նանոտեխնոլոգիաների, բիոմեխանիկայի, մետաղային 

կորրոզիայի ոլորտներում

·Օրթոպեդիկ համակարգի մշակում իմպլանտոլոգիական արտադրող “R&D Medical Devic” 

ընկերությունում

·2011թ-ից հանդիսանում է BPS GroupIvoclar ICDE Liechtenstein ընկերության սերտիֆիկացված

խորհրդատու 

Իսրաել-Մոսկվա

ՀՍՄ անդամների մասնակցությունը-10 % զ  եղչ

Գրանցում մինչև Ապրիլի 1-10 % զեղչ 

Գինը՝ 90 000 դրամ

Գրանցվելով 2 սեմինարներին միաժամանակ

 (Մայիսի 7-8, Պիոտր Նագատովսի) + 10 % զեղչ
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