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International Conference & Exhibition #CADCAMSingapore) အာား အတတက ပါ၀င္တက္ေရာက္ေလု႔လာူိိငပ
္ ါရ၀္ CAPP ASIA
မညလာခံူွင့္္ ပပြဲ ဖစ္ေ မာက္ေရားေကာ္မတညကကာ္မတီကို
ိ စ
္ ာား ခင္မင္ရင္ားူွညားလွစာ ဖိတမ
္ ူၱက ပပအပ္ပါးမ္္။
ကာ္မတီကိုခိူွစ္္၏ စကၤာပးာားဘက္ဆိင္ရာဆရာ၀၀္မမာားမညလာခံူွင့္္ ပပရ
ြဲ က္မမာားအတင္ား အ ခာားေးာ

းာားဘက္ဆိင္ရာ အေထာက္အက

ပမာရွင္မမာားအတက္ အထားအေရားပါးမ့္္ ပမာရပ္ဆိငရ
္ ာေတြ႕ဆံိူွညားေူွာဖလွကာ္မတီကို္ပြဲ (Dental Technician Parallel Session #DTPS)
ကိိ ၂၀၁၇ခိူွစ္ ၾးဂိတ္လ ၂၀ရက္၌ ထမ့္္းင္ားကမင္ားပးာားရ၀္ စညစဥ္ထာားပါးမ္္။
စကၤာပ းာားဘက္ဆိငရ
္ ာ ရက္းတၱပတ္အ ဖစ္ CAPP ASIA အေ၀ူွင့္္ CME အမွတေ
္ ပားရလလ္အဆင့္္ဆင့္္ကိ ၂၀၁၇ခိူွစ္ ၾးဂိတ္လ
၁၈ရက္မွ ၂၁ရက္အထိ စိစမ္ားထိတ္ ပ၀္ေပားးာားမမ္ ဖစ္ပါးမ္္။
ၾးဂိတလ
္
၁၉-၂၀ ရက္မမာားအတင္ား ကမင္ားပမမ့္္ ေခတ္မး
ည ာားးိပိံပမာရပ္ူွညားေူွာဖလွကာ္မတီကို္ပမ
ြဲ မာား #Singapore Digital Dentistry
Conference

(Dental

Scientific

Meeting)

ူွင့္္

ဆက္စပ္လွမက္

စကၤာပူိိင္ငံ္၏

စဥ္ဆက္မ ပက္

းာားဘက္ပမာရပ္

ေလု႔လားင္ကာ္မတီကို ခင္ားဆိင
ိ ္ရာမညလာခံ (Singapore Continuing Dental Education Conference) ကိိ လက္ေတြ႕ေလု႔လားင္ၾကာားမမႈ
#HandsOnCourses မမာား ဖင့္္ ၂၀၁၇ခိူွစ္ ၾးဂိတလ
္ ၁၈ရက္မွ ၂၁ရက္ တိိငေ
္ အာင္ အစညအစဥ္တကမ ထမ့္္းင္ားထာားပါးမ္္။
အဆိိပါေ၀ု႔ရက္မမာားအတင္ားမွာပင္
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ေ၀ာက္ဆိားံ ေပုးေပၚ

းာားဘက္ဆိငရ
္ ာ

အေထာက္အက ပပ

ပစၥမ္ားအးံိားအေဆာင္ူင
ွ ့္္ လက္ရာေ မာက္ းာားတိတပ္ဆင္မဆ
မႈ ိငရ
္ ာ ထိတ္က၀
ိ ္မမာားအာား ကမၻာေကမာ္ထိပတ
္ ၀္ား ကိမိဏညႀကညားမမာားက
ခင္ားကမင္ား ပးေရာင္ားခမေပားမမ့္္ (Singapore Dental Expo) ပပက
ြဲ ိ တေ၀ရာတမ္ား စံိလင္စာ ၾကမ့္္ရမႈ ေလု႔လာ၀ကာ္မတီကို္ကာ္မတီကိုူိိငပ
္ ါးမ္္။
ပါ၀င္မမ့္္ အစညအစဥ္မမာား္။ ္။
-

Accredited Scientific dental education sessions

-

Accredited Scientific dental technical education sessions

-

Multidisciplinary Hands on courses

-

Poster presentations

-

Extensive exhibition hall, focused on the latest digital and aesthetic dentistry technologies.

ူိိငင
္ ံတကာမွ

စိတပ
္ ါ၀င္စာားး ၇၀၀ေကမာ္တု႔က
ိ လမ္ား ၄င္ားတို႔္၏
ိ
ေခတ္မွညးာားေဆားးိပိံပမာရပ္ဆင
ိ ္ရာ #digital dentistry ,mal

invasive treatments, digital #aesthetic approaches, #DSD(digital smile design) အေတြ႕အၾကံပမမိပားစံိကိ တက္ေရာက္မွမေ၀ရ၀္
အဆင္းင့္္ရေ
ွိ ၀ပါးမ္္။ ထို႔အ
ိ ပင္ အၾကညားမာားဆံိား အခင့္္အေရားအေ၀ ဖင့္္ ကမၻာတလႊာားရွိ းာားဘက္ဆိငရ
္ ာ ၀ကာ္မတီကို္ပကာ္မတီကို္အးညားးညားက
ပမာရွင္လပ
ိ ္င၀္ားရွင္မမာားအခမင္ားခမင္ား တိိကရ
္ ိကထ
္ ိေတြ႕ ေဆားေူားဖလွကာ္မတီကို၀
္ ိငမ
္ မ္ ဖစ္ပါးမ္္။
းာားူွင့္ပ
္ တ္းက္းမ့္္လိပင
္ ၀္ားပမာရပ္၀ကာ္မတီကို္ပကာ္မတီကို္အးညားးညားမွ

းာားဘက္ဆိငရ
္ ာဆရာ၀၀္မမာား၊

းာားဘက္ဆိငရ
္ ာ

ပမာရွင္မမာား၊

းာားဘက္ဆိငရ
္ ာလိပ္င၀္ားရွငမ
္ မာား၊ းာားဘက္ဆိငရ
္ ာလိပင
္ ၀္ား၀ွင့္္ ဆက္စပ္းမမာား အာားလံိားတက္ေရာက္းင့္္ပါးမ္္။
ေစာစညားစာ၀င္ခင့္္ေလွမာက္ထာား ခင္ား ဖင့္္ ပါဝင္တက္ေရာက္ူင
ိ ္မမ့္္အခင့္္အေရားကိိ အရကာ္မတီကိုလိက
ိ ္ဖို႔ ဖိတ္ၾကာားအပ္ပါးမ္္။ #EarlyBird #SG
ေလားစာားစာ ဖင့္္
CAPP ASIA

