
 
 

ԼԱԶԱՐ ԵՍԱՅԱՆ (Հայաստան) 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի 

վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, «ԿԼԱՆՍԵ» ստոմատոլոգիական-բժշկական ուսումնական 

կենտրոնի տնօրեն, Հայաստանի ստոմատոլոգիական ասոցիացիայի և 

Ստոմատոլոգիական կրթություն և գիտություն ասոցիացիայի նախագահ, Երևան-

Քեմբրիջ քույր քաղաքների ասոցիացիայի կանխարգելման և առողջապահության 

բաժնի ղեկավար, Իմպլանտոլոգների միջազգային թիմի, Ստոմատոլոգների միջազգային ակադեմիայի և 

Ռուոսաստանի Դաշնության բժշկական և տեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի անդամ: 3 

դասագրքի, 9 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, 2 արտոնագրի և 125 հոդվածների հեղինակ և 

համահեղինակ է: 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ 

ՎԱՀԵ ԱԶԱՏՅԱՆ 

Վահե Ազատյանը ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Ստոմատոլոգիական վիճակը ՄԻԱՎ-ով պացիենտների մոտ: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԳԵՐՀԱՐԴ ԿՈՆՐԱԴ ՍԻԲԵՐԳԵՐ (Իտալիա) 

Կոնրադ Սիբերգերը Կալյարիում (Իտալիա) բժիշկ-ստոմատոլոգ է, մասնակցել է բերանի 

խոռոչի առողջությանը նվիրված բազմաթիվ ազգային և միջազգային կամավորական 

ծրագրերին: Նա Ստոմատոլոգների համաշխարհային  ֆեդերացիայի նախագահն էր և 

Ստոմատոլոգների միջազգային ակադեմիայի (ADI) նախագահը: Բժիշկ Կոնրադն 

Իտալիայի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի դասախոսների խորհրդի նախկին նախագահն 

էր և անդամը: Նա բազմիցս հրատարակվել է իտալական և միջազգային ամսագրերում ու 

ներկայացված է աշխարհի ավելի քան 120 վայրերում: Նա Սարդինիայի ստոմատոլոգիական և բժշկական 

պալատի խորհրդի և Իտալիայի առողջապահության նախարարության կոմիտեի անդամ է, «Գ. «Պոպա» 

համալսարանի բժշկության և դեղագործության համալսարանի դոցենտ, Յասիում /Ռումինիա/։ Երևանի 

Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի «Պատվավոր դոկտոր» է, մի շարք 

հասարակական կազմակերպությունների անդամ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

1. Ապաճի ենթարկված ատամնաբնային ելունի ոսկրային հյուսվածքի ավելացում: 

2. Ցիրկոնե իմպլանտատների տեղադրումը ամիջապես ատամի հեռացումից հետո. Ի՞նչ կարող ենք 

ակնկալել: 

3. Սննդակարգն ու հիդրատացիան բարեհաջող միոֆունկցիոնալ թերապևտիկ արդյունք ստանալու 

համար: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԻՐԻՆԱ ՄԱԿԵԵՎԱ (Ռուսաստան) 

Սեչենովի անվան համալսարանի Բորովսկի ինստիտուտի տնօրեն, թերպևտիկ 

ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ է, բ.գ.դ., պրոֆեսոր: Ակտիվ դասախոս և գիտաշխատող 

է, որն ունի ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ դասավանդման ավելի քան 30 տարվա 

փորձ: Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրների վերաբերյալ 9 դասագրքի համահեղինակ է: 

Հրապարակել է ավելի քան 90 հոդվածներ գրախոսվող ամսագրերում: Հարբինի բժշկական 

համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր, «Սառը գոտու բժշկություն» ամսագրի 

խմբագրական խորհրդի անդամ է: 

Նա ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով վարել է հետևյալ դասընթացները. օպերատիվ ստոմատոլոգիա, 

կարիեսոլոգիա, էնդոդոնտիա, բերանի լորձաթաղանթի հիվանդություններ, էսթետիկ ստոմատոլոգիա, 

բերանի խոռոչի պաթոլոգիա: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Գալվանոզը, որպես բերանի խոռոչի նախաքաղցկեղային վիճակների պատճառ: 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՋԵՔ ԿՈՒՄՋՅԱՆ (ԱՄՆ) 

Բժիշկ Կումջյանն ստոմատոլոգիայում ստացել է իր DDS և մագիստրոսի աստիճանները 

(MSD) Ինդիանայի համալսարանի ատամնաբուժական  դպրոցում: Նա Օրթոպեդների 

ամերիկյան խորհրդի դիպլոմատ է, հանդիսանում է Օրթոպեդների ամերիկյան քոլեջի, 

Անշարժ պրոթեզների ամերիկյան ակադեմիայի, Վերականգնողական 

ստոմատոլոգիայի, Դիմածնոտային պրոթեզավորման ամերիկյան ակադեմիաների 

խորհուրդների անդամ: Բժիշկ Կումջյանն այժմ Ստենֆորդի Համալսարանի բժշկական 

դպրոցի գլխի և պարանոցի վիրաբուժության ամբիոնի  դոցենտ է, նաև ղբաղեցնում է Սան Ֆրանցիսկոյի 

համալսարանի ստոմատոլոգիական դպրոցի կլինիկական դոցենտի պաշտոնը: Բժիշկ Կումջյանը 

հրատարակել է ավելի քան քսան հոդվածներ և դասախոսել է ԱՄՆ-ում և արտերկրում:  

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Օկլուզիոն ուժերը իմլանտացիոն թերապիայում: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԹՈՆԻ ԴԱՀԵՐ (ԱՄՆ)  

Պրոֆեսոր Թոնի Դահերը Փարիզի, Սբ. Ջոզեֆի, Լոս Անջելեսում Կալիֆորնիայի (UCLA) և 

Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանների (USC) շրջանավարտ է: Նա Խորհրդի 

կողմից հաստատված օրթոպեդ-ստոմատոլոգ է, Օրթոպեդների ամերիկյան քոլեջի, 

Ստոմատոլոգների միջազգային քոլեջի և Գլոբալ ատամնային իմպլանտների 

ակադեմիայի աշխատակից: Պրն. Դահերը Գլոբալ ատամնային իմպլանտների 

ակադեմիայի (GDIA) համանախագահն է, իսկ Սենտ Ջոզեֆի համալսարանում՝ այցելու 

կլինիկական պրոֆեսոր: Նա GDIA Ատամնային իմպլանտների զեկույցների ամսագրի 

գլխավոր խմբագիրն  է  և  Լիբանանի Ստոմատոլոգիական ասոցիացիայի ամսագրի ավագ խմբագիրը: Նա 

գրել է բազմաթիվ գիտական և կլինիկական հոդվածներ, դասագրքերի գլուխներ և էլեկտրոնային գրքերի 

գլուխներ (ավելի քան 50 գիտական հոդվածներ և գրքերի գլուխներ) և դասախոսել է տարբեր երկրներում։ 

Մի շարք հասարարական կազմակերպությունների անդամ է: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Հաջողված նախավիրաբուժական «All-On-None» շարժական ամբողջական պրոթեզներ. «All-On-X» 

պրոթեզի կանխատեսման նախապայման: Հայեցակարգ և պատրաստման տեխնիկա: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՎԱՀԻԿ ՊՈԼ ՄԵԶԵՐԽԱՆԻ (ԱՄՆ) 

Վահիկ Պոլ Մեզերխանին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի ստոմատոլոգիական 

դպրոցը  և շարունակել ուսումը Լոմա Լինդա համալսարանում` դառնալով 

իմպլանտացիայի վիրաբուժական ամբիոնի անդամ, որին հետևել է օրթոպեդիայի 

արտոնագիրը և MSD աստիճանն օրթոպեդիայի մասնագիտությամբ: Ունի բազմաթիվ 

հրապարակումներ օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի և իմպլանտացիայի մասին, այդ թվում՝ 

բերանի խոռոչի և դիմածնոտային վիրաբուժության ու անհապաղ բեռնման վերաբերյալ: 

Ստերեոլիթոգրաֆիկ մոդելների ճշգրտության վերաբերյալ նրա գիտական աշխատանքը ներկայացվել է 

Լոմա Լինդայի համալսարանում, Օրթոպեդների Pacific Coast կազմակերպությունում: Նա 

իմպլանտոլոգների ամերիկյան խորհրդի դիպլոմատ է, իմպլանտացիայի ամերիկյան ակադեմիայի և 

օրթոպեդների ամերիկյան խորհրդի անդամ: Պոլ Մեզերխանին ակտիվ դասախոսել է ինչպես ազգային, 

այնպես էլ միջազգային մակարդակով: Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 

«Հրավիրյալ դասախոս» է: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Անկյան տակ իմպլանտների տեղադրումը ամենօրյա պրակտիկայում:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

ԳՐԵԳՈՐԻ ԿՐԻԿՈՐ ԿԱԶԱՆՋՅԱՆ (ԱՄՆ) 

Բժիշկ Կազանջյանը ստացել է իր DDS աստիճանը Ջորջթաունի Համալսարանում, 

Ստոմատոլոգիական Քոլեջում (Վաշինգտոնի շրջան), իսկ MS աստիճանը՝ Նյու Յորքի 

Համալսարանում:  Նա ստոմատոլոգիայի գծով իր կլինիկական օրդինատուրան ավարտել է 

ընդհանուր Վետերանների Բժշկական կետրոնում (Նյու Յորք, ՆՅ շրջան) և նույն  կետրոնում 

է ավարտել նաև Պարօդոնտոլոգիայի կլինիկական օրդինատուրան: Կրիկոր Կազանջյանն 

1982 թվից մինչև 2012 թիվը Վետերանների Բժշկական կետրոնում աշխատել է 

Պարօդոնտոլոգիայի կլինիկական օրդինատուրայի ծրագրի ղեկավարի պաշտոնում, Նյու 

Յորքի  Համալսարանում՝ Պարօդոնտոլոգիայի և Իմպլանտոլոգիայի դոցենտի պաշտոնում, 1982 թվից մինչ 

այժմ՝ Ատամնաբուժական քոլեջում:  Դոկտոր Կազանջյանը հայերեն հեղինակել է «Պարօդոնտոլոգիա» 

գիրքը, որը հրատարակել է  Նաիրի հրատարակչությունը  /Երևան/: 

ԶԵԿՈՒՅՑ  

Լնդերի չափավոր ռեցեսիայի վերականգնումը բոլորի համար: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՎԱՀԵ ԱԶԱՏՅԱՆ (Հայաստան)  

Վահե Ազատյանը ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.: 

Գիտական ուղղվածությունն է ուսումնասիրել բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կլինիկա-

մորֆոլոգիական փոփոխությունները վիրուսային հեպատիտների և ՄԻԱՎ վարակի 

ժամանակ: Բազմաթիվ միջազգային համաժողովների, գիտաժողովների և ձեռքի 

հմտության դասընթացների դասախոս է և մասնակից: Հայաստանի ստոմատոլոգների 

ասոցիացիայի, Ստոմատոլոգիական կրթություն և գիտություն ասոցիացիայի, “APASL” ասոցիացիայի 

անդամ է: Երեք ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և 68 հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ է:  

ԶԵԿՈՒՅՑ  

Սիգարետի ծխի ազդեցությունը ատամի էմալի, դենտինի և կոմպոզիտային խեժերի 

գունափոխության վրա: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ՍԵՐԳՈ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (Հայաստան) 

Սերգո Հովհաննիսյանն ավարտել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը՝ ստանալով բժիշկ-ստոմատոլոգի 

մասնագիտություն և կլինիկական օրդինատուրան՝ օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի 

ամբիոնում: Նաև լրացուցիչ մասնագիտացում է ստացել «Ատամնային իմպլանտոլոգիա» 

մասնագիտությամբ։ Նա բժշկական գիտությունների թեկնածու է, օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ: 25 գիտական հոդվածների և 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների 

հեղինակ է: Սերգո Հովհաննիսյանն աշխատել է, որպես ՀՀ ՊՆ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական 

հոսպիտալի ստոմատոլոգիական  բաժանմունքի պետ և բանակի գլխավոր ստոմատոլոգ:  

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Դիմածնոտային պրոթեզավորման խնդիրները Հայաստանում: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ՍԵՐԳԵՅ ԳՐԻԳՈՐԵՎ (Ռուսաստան) 

Սերգեյ Գրիգորևն ավարտել է Սվերդլովսկի պետական բժշկական ինստիտուտի 

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը: Նա բ.գ.դ., պրոֆեսոր է, հեղինակ և համահեղինակ 

ավելի քան 280 գիտական հոդվածների և զեկույցների, 25 մեթոդական ուղեցույցների, 

ուսումնական ձեռնարկների, ՌԴ 18  արտոնագրերի և մեկ մենագրության: Սերգեյ 

Գրիգորևը հանդիսանում է ՈւՊԲՀ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի պրոբլեմային 

հանձնաժողովի և Ուրալի ու Պերմի պետական բժշկական համալսարանների 

«ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ պաշտպանիչ ատենախոսության խորհրդի անդամ: 



Նրա ղեկավարությամբ 4 թեկնածուական ատենախոսություններ են պաշտպանվել և պատրաստ են 

պաշտպանության ևս 10 թեկնածուական ատենախոսություններ: Ունի Բարձրագույն բժշկական 

կատեգորիա: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Պարօդոնտի բորբոքային ախտահարումների բուժման համալիր մոտեցումը օստեոպորոզով հիվանդ 

կանանց մոտ:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՍՈՌՈԿՈՈՒՄՈՎԱ ԴԻՆԱ (Ռուսաստան) 

Բժշկական գիտությունների թեկնածու, Ուրալի պետական բժշկական համալսարանի 

թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի և ստոմատոլոգիական հիվանդությունների 

պրոպեդևտիկայի ամբիոնի դոցենտ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Ստորին աղորիքների արմատախողովակների կառուցվածքային տարբերակները` 

համակարգչային տոմոգրաֆիայի արդյունքում ստացված տվյալներով: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՍԱՄՎԵԼ ԱՊՐԵՍՅԱՆ (Ռուսաստան) 

Սամվել Ապրեսյանն ավարտել է Ռուսաստանի ժողովրդների բարեկամության 

համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը՝ որպես բժիշկ-ստոմատոլոգ (ՌԺԲՀ): ՌԺԲՀ 

բժշկական ինստիտուտի օրթոպեդիկ  ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր է, Թվային 

ստոմատոլոգիայի ասոցիացիայի նախագահ, Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հրավիրյալ 

պրոֆեսոր: 55 գիտական հոդվածների և 25 արտոնագրերի, շուրջ 13 գրքերի և մեթոդական 

ձեռնարկների հեղինակ է: 

 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Թվային պլանավորման հոգեբանություն 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ (Հայաստան)  

Ավարտել է Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը, այնուհետև՝ 

կլինիկական օրդինատուրան և ստացել «բժիշկ-օրթոդոնտի» մասնագիտացում: Նա 

մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի բ.գ.թ., դոցենտ է, հանդիսանում է 

EADPH: Հեղինակ և համահեղինակ է 30 գիտական հոդվածների, ինչպես նաև 3 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և 1 դասագրքի: Ներկայացրել է բազմաթիվ գիտական 

զեկույցներ արտասահմանյան և ՀՀ գիտապրակտիկ հավաքներին: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Էլայների կիրառումը ստոմատոլոգիայում մուլտիդիցիպլինար բուժման ժամանակ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԲԵԴՐՈՍ ՅԱՎՐՈՒ ՍԱԿՈՒԿ (ԱՄՆ) 

DDS, CHDF, MAGD, FADI, նա Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի պատվավոր դոկտոր է, 1992 թ.-ին Նյու-Յորքի համալսարանի 

վիրաբուժական և վերականգնողական ստոմատոլոգիայի գծով կլինիկական պրոֆեսոր, 

Հայաստանի ստոմատոլոգների պատվիրակ FDI-ում, ՀՍԱ-ի պատվիրակ ՝ ERO -ում, 1999 

թվականից ՀՍԱ-ի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի ղեկավար, Բժշկության մեջ 

և ստոմատոլոգիայում միոֆունկցիոնալ թերապիայի միջազգային ասոցիացիայի 

հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ՝ IAMTMD, ստոմատոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի ռեգենտ-

ADI /Արևելյան Եվրոպայի բաժին-2021/: Մինչ այսօր զբաղվում է մասնավոր ստոմատոլոգիական 

գործունեությամբ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Երեխայի շնչառական դիսֆունկցիաները. «առողջության լուռ քայքայողը»: 



Նրանց բուժումը միոֆունկցիոնալ թերապիայի միջոցով: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ԳԱԳԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (Հայաստան)  

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊԲՀ վիրաբուժական 

ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ: Նա ավելի քան 

90 գիտականհոդվածների, «Վերին ծնոտի ատրոֆիայի այլընտրանքային լուծումներ» 

անգլերեն լեզվով գրքի,  (Դյուսելդորֆ, Գերմանիա), 4 ուսումնական ձեռնարկների 

հեղինակ և համահեղինակ: Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի խորհրդի, 

Դիմածնոտային և վիրաբույժ ստոմատոլոգների հայկական ասոցիացիայի, 

Գանգուղեղային-դիմածնոտային վիրաբուժության եվրոպական ասոցիացիայի (EACMFS) ադամ է: 

Էկոլոգիայի և անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի (MANEB) կենսաբժշկական 

բաժնի, Ռուսաստանի Դաշնության բժշկական և տեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի (AMTN) և 

Ստոմատոլոգիական միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս է, Հայաստանի ստոմատոլոգների 

ասոցիացիայի վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի սեկցիայի ղեկավար: 

Global Journal of Oral Science միջազգային ամսագրի համախմբագիր, Dental and Oral Disorder, Archives of 

Medical Case Reports and Case Study,  Journal of Dentistry and Oral Care, Dental and Oral Health միջազգային 

ամսագրերի խմբագրական խորհրդի անդամ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

3D պլանավորումը  և վիրաբուժական շաբլոնների  օգտագործումը ստոմատոլոգիական  

իմպլանտոլոգիայում:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԷԴԻՏԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ (Ռուսաստան) 

DDS, բ.գ.թ., Մոսկվայի Սեչենովի անվան առաջին պետական բժշկական 

համալսարանի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, Masterdent 

ստոմատոլոգիական կլինիկայի գլխավոր բժիշկ: Հետազոտական ոլորտներն են. 

արմատախողովակների համար հակասեպտիկ նյութերի մշակում և կիրառում, 

սեռի հետ կապված խնդիրները ստոմատոլոգիայում, լազերային կոնվերսիոն 

ախտորոշման մեթոդները ստոմատոլոգիայում, արհեստական բանականության 

կիրառում ստոմատոլոգիայում: Հարբինի բժշկական համալսարանի պատվավոր 

պրոֆեսոր է, «The New Armenian Medical Journal» (Scopus, EBSCO) և Frigid zone 

medicine ամսագրերի խմբագրական խորհրդի անդամ, Ամերիկյան 

ստոմատոլոգիական ասոցիացիայի միջազգային անդամ: Ավելի քան 70 գիտական միջազգային և 

տեղական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ է: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Արհեստական ինտելեկտը `որպես կլինիկական պրակտիկայում գիտելիքների և փորձի  տեղափոխման 

գործիք: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (Հայաստան)   

Ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը 1993 թվականին: 2005թ.-ին 

պաշտպանել է «Ատամների օրթոդոնտիկ տեղաշարժի մորֆոլոգիական հիմնավորումը» 

թեմայով ատենախոսություն՝ ստանալով բժշկական գիտությունների թեկնածուի 

գիտական աստիճան:  2016 թ.-ին ստացել է արտոնագիր «Լաբիոլինգվալ» տեխնիկայի 

համար, որն էլ 2017թ․-ին գրանցվել է «LL Hybrid» անվանումով։ Սկսած 2019 թ․-ից 

աշխատում է ՀՀ ԱՆ Ազգային Առողջապահության Ինստիտուտի ստոմատոլոգիայի 

ամբիոնի դոցենտ է, 19 տպագրված հոդվածների, 3 պատենտների հեղինակ։ Մասնակցել է մի շարք 

միջազգային վեհաժողոմների և դասընթացների: Հանդիսանում է Հայաստանի օրթոդոնտների 

ասոցիացիայի ընտրված նախագահ, Եվրասիական օրթոդոնտիկ ասոցիացիայի, IOS-ի գիտաժողովի 



գիտական խորհուրդի,Եվրոպական օրթոդոնտիկ միության, Հայաստանի ստոմատոլոգների 

ասոցիացիայի անդամ:  

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Օրթոդոնտի դերը մուլտիդիսցիպլինար ստոմատոլոգիական պրակտիկայում: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԷԼԵՈՆՈՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (Հայաստան)   

Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի 

դոցենտ է, բ.գ.թ.,  ավելի քան 20 գիտական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ, 2 

արտոնագրերի հեղինակ, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և 1 դասագրքի 

համահեղինակ: Գիտական զեկույցներով մասնակցել է միջազգային գիտագործնական 

կոնֆերանսների: Ունի օրթոդոնտիա մասնագիտությամբ 12-ամյա կլինիկական և 9-ամյա 

դասավանդման փորձ: Հանդիսանում է Eurasian Association of Orthodontists (EAO), 

International College of Neuromuscular Orthodontics and Gnathology (ICNOG), International 

Functional Association (IFUNA), Armenian Dental Association (ADA) ասոցիացիաների անդամ և Հայաստանի 

Օրթոդոնտների Ասոցիացիայի (AOA) խորհրդի անդամ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Ժամանակակից հայացք վաղ օրթոդոնտիկ բուժման վրա: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (Հայաստան)  

Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի 

դասախոս է,  մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ, 1 դասագրքի 

համահեղինակ: Գիտական զեկույցներով մասնակցել է հայաստանյան 

գիտագործնական կոնֆերանսների: Ունի մանկական ստոմատոլոգիա  

մասնագիտությամբ 11-ամյա կլինիկական և 10-ամյա դասավանդման փորձ: 

Հանդիսանում է Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի անդամ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Ազոտի ենթօքսիդով սեդացիայի  և ընդհանուր անզգայացման կիրառման ցուցումներն ու 

հնարավորությունները մանկական ստոմատոլոգիայում: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ (Հայաստան) 

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի 

պրոֆեսոր։ 2000-2006 թթ․-ին աշխատել է որպես ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան, 

ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման և մանկական ստոմատոլոգիայի 

ամբիոնի վարիչ: Հայաստանում ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման 

ծրագրի հիմնադիր և հեղինակն է։ Ունի ավելի քան 40 տարվա աշխատանքային փորձ, 2016 

թ․ առ այսօր միջազգային Oral Pathology - Eurasia Project–ի տարածքային ղեկավարն է։ 

Ավելի քան 180 գիտական աշխատանքների, 4 մեթոդական ձեռնարկի, «Մանկական ստոմատոլոգիա» 

ուսումնական ձեռնարկի և օրթոդոնտիկ 2 գյուտերի հեղինակ և համահեղինակ է ։  

 

ՀԱՄԱԶԵԿՈՒՑՈՂ՝ ԻԶԱԲԵԼԼԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (Հայաստան) 

Բժշկական գիտությունների թեկնածու, ԵՊԲՀ մանկական  ստոմատոլոգիայի և 

օրթոդոնտիայի ամբիոնի դոցենտ։ Երևանում դպրոցականների համար 

ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման ծրագրի հեղինակ։ Ունի ավելի 

քան 30 տարվա աշխատանքային փորձ, 2016 թ․ առ այսօր միջազգային Oral Pathology - 

Eurasia Project–ի տարածքային ղեկավարի տեղակալն է։ Ավելի քան 120 գիտական 

աշխատանքների, «Մանկական ստոմատոլոգիա» ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ և 

համահեղինակ է ։ Երևան քաղաքի  գլխավոր ստոմատոլոգ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կարմիր և սպիտակ ախտահարումները: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

ՏԱՏԻԱՆԱ ԿՈՒՊԵՑ (Ռուսաստան) 

R.O.C.S. ընկերության գիտության և բժշկական ծրագրերի վարչության ղեկավարն է: 

1989 թվականին ավարտել է Մոսկվայի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտը`կենսաբանություն և քիմիա մասնագիտությամբ: Հետագա 

մասնագիտացումը մարդու և կենդանիների նորմալ ֆիզիոլոգիայի, 

նյարդաէնդոկրինոլոգիայի բնագավառում է: 1995 թ.-ից նա մասնագիտացել է 

ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման ոլորտում: 1995 թվականից 

շուրջ 4 տարի աշխատել է «Շլացուցիչ ժպիտ՝ կյանքի համար» նախագծում (Կոլգեյթ-

Պալմոլիվ): Հետագա տարիներին նա մասնակցել է Wrigley, DenMat, Colgate, Nevskaya 

Kosmetika, Koswell, (blanco, biorepare) ստոմատոլոգի համար կրթական նախագծերին: 

2005 թվականից աշխատում է Diarsi (R.O.C.S.) - ում: Բերանի խոռոչի հիգիենայի արտադրանքի ոլորտում 

մի քանի արտոնագրերի հեղինակ է: Նա բազմաթիվ հրապարակումներ ունի ստոմատոլոգիական 

հիվանդությունների կանխարգելման ոլորտում: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Քսերոստոմիայով և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի խնդիրներով հիվանդների հիգիենան: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ԳԵՉԱ (Ռուսաստան) 

FADI, նա միոֆունկցիոնալ թերապևտ է, Բժշկության և ստոմատոլոգիայի 

միոֆունկցիոնալ թերապիայի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ, Սեչենովի անվան 

Մոսկվայի պետական բժշկական համալսարանի հրավիրյալ դասախոս, բազմաթիվ 

գիտական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ, տեղական և միջազգային 

սեմինարների դասախոս, Բժշկության և ստոմատոլոգիայի միոֆունկցիոնալ 

հետազոտությունների միջազգային վերապատրաստման կենտրոնի նախագահ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Ստոմատոլոգիայում կանխարգելիչ ախտորոշումն ու հիվանդների կառավարումը ինտեգրատիվ 

մոտեցման համար : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՅՈՒԼԻԱ ՉՈՒՄԱԿՈՎԱ (Ուկրաինա) 

Նա ստոմատոլոգ-պարոդոնտոլոգ է «Մեդիան» ստոմատոլոգիական կլինիկայում, 

Միջազգային հումանիտար համալսարանի Օդեսայի բժշկական ինստիտուտի 

ընդհանուր ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, Ուկրաինայի բժշկական 

գիտությունների ազգային ակադեմիայի ստոմատոլոգիայի ինստիտուտի պարոդոնտալ 

հիվանդությունների բաժանմունքի նախկին ղեկավար, բազմաթիվ գիտական 

հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ,: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Պարոդոնտի հիվանդությունների ռիսկի գործոնները: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԻՏՐՈՆԻՆ (Ռուսաստան) 

Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր բժիշկ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, Մոսկվայի բժշկական և ստոմատոլոգիական պետական համալսարանի 

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան, կարիեսոլոգիայի և էնդոդոնտիայի ամբիոնի վարիչ, 

Էնդոդոնտիկ ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիայի (IFEA), Եվրոպական էնդոդոնտիկ 

ընկերության (ESE), European Endodontic Society (ESE)-ի, European Dental Education (ADEE)-ի և 

Ռուսաստանի էնդոդոնտիայի ասոցիացիայի անդամ, գեղագիտական ստոմատոլոգիայի StAR 



բաժնի նախագահ, «Էնդոդոնտիկան այսօր» գիտական և գործնական ամսագրի գլխավոր խմբագիրը, 

բազմաթիվ գիտական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Ժամանակակից էնդոդոնտիայի միտումները. XP-ENDO խմբի ֆայլերով արմատախողովակների 

գործիքային մշակման և կենսակերամիկական սիլերներով եռաչափ օբտուրացիայի կատարելագործված 

ուղեցույց:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՍԵԴԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ (Հայաստան) 

2014 թվականին ավարտել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի դեղագործական ֆակուլտետը: 2018 թվականից նա բժշկական 

ներկայացուցիչ է «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare» բժշկական ընկերությունում, 2016-

2017թթ.՝ բժշկական ներկայացուցիչ «Սոլգար» բժշկական ընկերությունում, 2014-2016 

թթ.`բժշկական ներկայացուցիչ «Krka, dd, Novo mesto» բժշկական ընկերությունում, 2012-

2014թթ.՝ «Esculap» դեղատների ցանցի դեղատան վարիչ, Հայաստանի ստոմատոլոգների 

ասոցիացիայի անդամ: Հետագա տարիներին նա ներգրավված էր բերանի խոռոչի հիգիենայի վերաբերվող 

նախագծերում՝ ստոմատոլոգների համար: Նա մի շարք հրապարակումների համահեղինակ է 

ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման ոլորտում: Մասնակցել է մի շարք միջազգային 

դասընթացների: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Բերանի խոռոչի խնամք:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԴԱՎԻԹ ՔԵՅԱՆ (Ուկրաինա)  

Բ.գ.թ, Կիևի միջազգային համալսարանի ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, 

Համալսարանական կլինիկայի բժշկական գծով տնօրեն: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Անհատականացված իմպլանտների կիրառումը դիմածնոտային շրջանի արատների և 

դեֆորմացիաների վերականգնման համար: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՅՈՒՐԻ ՉԵՊՈՒՐՆՈՅ (Ուկրաինա)  

Ա.Ա. Բոգոմոլեցի անվան ազգային համալսարանի հետդիպլոմային կրթության 

ինստիտուտի ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Իմպլանտների միջոցով ատամնաբնային ելունի արտահայտված ատրոֆիայով 

պացիենտների վերականգնումը՝ թվային արձանագրությամբ: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԱՆԴՐԵՅ ԿՈՊՉԱԿ (Ուկրաինա)  

Ա.Ա.Բոգոմոլեցի անվան ազգային համալսարանի հետդիպլոմային կրթության 

ինստիտուտի ստոմատոլոգիայի ամբիոնի  

պրոֆեսոր:  

ԶԵԿՈՒՅՑ  

Ստորին ծնոտի հոդելունի կոտրվածքներով հիվանդների բուժման սկզբունքները: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԻՐԻՆԱ ՄԱԶՈՒՌ (Ուկրաինա) 

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ուկրաինայի Պ.Լ.Շուպիկի անվան 

առողջության պահպանման ազգային համալսարանի պրոֆեսոր:  

Ուկրաինայի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի նախագահ, «Սոդրուժեստվո» 

ստոմատոլոգների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ: 

 



 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Ստոմատոլոգի դերը ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման գործում: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

ԳՈՌ ԶԱԼՅԱՆ (Մալդիվներ)  

Մալդիվների Հուլհումալ հիվանդանոցի դիմածնոտային բաժանմունքի վարիչ, բ.գ.դ., 

դոցենտ, Ատամնաբուժության միջազգային ակադեմիայի, Գանգուղեղային-դիմածնոտային 

վիրաբուժության Եվրոպական ասոցիացիայի լիիրավ անդամ: 

ԶԵԿՈՒՅՑ  

Բերանի խոռոչի ենթալորձաթաղանթային ֆիբրոզ: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՌԻՏԱ ԷԼ ՖԵՂԱԼԻ (Լիբանան) 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Լազերների կիրառումը ամենօրյա ստոմատոլոգիայում:  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԱՐԱՄ ԴԱՎԻԴՅԱՆ (Ռուսաստան) 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հրավիրված պրոֆեսոր: 2001-2003 թթ. եղել է 

Չիկագոյի առաջադեմ ստոմատոլոգիայի կենտրոնի գլխավոր բժիշկը: 2003 թ. հիմնել և 

ղեկավարել է «Ավրոակլինիկա» (Մոսկվա) կլինիկական ուսուցման և զարգացման կենտրոնը, 

որն էլ 2013թ. ներառվել է «The World Leading Dental Center» հեղինակավոր 

կազմակերպությունում: Նա հանդիսանում է ռուսական և միջազգային գիտական 

կոնֆերանսների զեկուցող: 2004-2008 թթ. եղել է «Azbuka» և «Quintessence» հրատարակիչների 

(Quintessence Moscow հրատարակչություն) գիտական խմբագիրը: Միկրովիրաբուժության մի քանի 

մեթոդաբանությունների, գործիքների, ավելի քան 120 հոդվածների և գրքերի հեղինակ է «Լորձաթաղանթի 

վիրահատություն. խնդիրներ և լուծումներ »(Poly Media Press, 2013): 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

Փափուկ հյուսվածքների վիճակի և Էսթետիկայի օպտիմալացման հիմնական գործոնները: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՎԱԼԵՐԻ ՏԱՏԻՆՑՅԱՆ (Հայաստան) 

ԵՊԲՀ Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր 

ԶԵԿՈՒՅՑ - Հակասնկային միջոցների կիրառումը էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ՆԵԼՍՈՆ ՇԵԽԵՐԴԵՄՅԱՆ (Լիբանան) 

Ունի 2 անձնական կլինիկա և ղեկավարում է ZIMMER ընկերության դենտալ 

իմպլանտացիայի կենտրոնը: Լիբանանում OSSTEM և LEADER դենտալ իմլանտացիայի 

ընկերությունների պաշտոնական վիրաբույժն է: Լիբանանի վիրաբույժների 

ասոցիացիայի, Լիբանանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի, Հայաստանի 

ստոմատոլոգների ասոցիացիայի, Կոսմետիկ ստոմտոլոգիայի ամերիկյան ակադեմիայի, 

Միջին արևելքի ասոցիացիայի, Հայաստանի օրթոդոնտների ասոցիացիայի անդամ է: 

Երևանի Մ.Հերացու անվան  պետական բժշկական համալսարանի «հրավիրյալ պրոֆեսոր» է:  

ԶԵԿՈՒՅՑ -Նվազագույն ինվազիվ սինուսային ծոցի աուգմենտացիա. խելացի մոտեցում: 


