بسمه تعالی

کارنامه سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی

تاریخ تکمیل کارنامه 89/3/52:
نام :مینو
نام خانوادگی  :کالنتری
آدرس محل کار (دانشکده ،مرکز تحقیقاتی ،بیمارستان و غیره) :
تهران -میدان امام حسین – ابتدای خ دماوند – دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره تلفن محل کار (کدکشور ،کد شهر و شماره تلفن)02177548496-02177542057:
آدرس پست الکترونیکیmn_kalantari@yahoo.com :

الف :پروژههای تحقیقاتی تصویب شده
عنوان طرح

نوع فعالیت در طرح
(مجری اصلی ،مدیر
اجرایی ،همکار،
مشاور و غیره)

ساعات
فعالیت در
طرح

موسسه محل
پژوهش

وضعیت
فعلی طرح

طول مدت طرح

-1بررسی تاثیر میزان بی حرکتی ایجاد شده
در مچ دست به هنگام استفاده از ارثزهای
پیش ساخته مچ دست

مجری

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 11ماه

-1مقایسه میزان همبستگی یکپارچگی بینایی
حرکتی و مهارت دستکاری اشیا با سرعت و
کیفیت مهارت دست نویسی دانش آموزان
پایه اول تا سوم دبستان

مجری

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 11ماه

-3بررسی تاثیر استفاده همزمان تمرینات
تکلیف محور و روش محدودیت درمانی
اجباری بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی
بیماران همی پلژی

مجری

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 11ماه

-4بررسی تاثیر استفاده همزمان تمرینات
تکلیف محور و روش محدودیت درمانی
اجباری بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی
بیماران همی پلژی

همکار

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 11ماه

-5مقایسه تاثیر تغییرات اطالعات
سوماتوسنسوری با استفاده از کفی بر
پیچیدگی کنترل پوسچرال سالمندان

مجری

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 11ماه

-6بررسی تاثیر درمان احتقان زدایی مختلط
بر میزان خستگی و استقالل در فعالیت های
روزمره زندگی در زنان مبتال به ادم لنفاوی
ناشی از درمان سرطان پستان

مجری

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 11ماه

-7بررسی همخوانی پیش بینی کاردرمانگران
از عملکرد آتی کودک فلج مغزی  11 -4ساله
با نتایج مقیاس طبقه بندی MACSو
GMFCS
-1تعیین روایی و پایایی نسخه ی فارسی
شاخص راه رفتن پویا ) (DGI-Pدر مبتالیان
به مالتیپل اسکلرورزیس)(MS

مجری

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 1ماه

همکار

مرکز تحقیقات
فیزیوتراپی

خاتمه یافته

 11ماه

-9مقایسه کیفیت زندگی و عملکرد کودکان
فلج مغزی بعد از عمل جراحی Single-
Event Multilevel Surgery (SEMLS
به دو روش بانداژ و گچگیری

همکار

مرکز تحقیقات
فیزیوتراپی

خاتمه یافته

 11ماه

-11مقایسه شکستگی های اندام فوقانی از
نظر میزان آسیب و ناتوانی حاصل از آنها

مجری

مرکز تحقیقات
فیزیوتراپی

خاتمه یافته

 1ماه

-11تاثیر ماساژ با استفاده از روغن کوهان
شتر بر تون عضالنی ،دامنه حرکتی پسیو و
عملکرد حرکتی درشت کودکان دایپلژی
اسپاستیک

مجری

مرکز تحقیقات
فیزیوتراپی

خاتمه یافته

 1ماه

-11بررسی ارتباط عملکرد حرکتی اندامهای
فوقانی و تحتانی با استقالل در فعالیتهای
روزمره زندگی بیماران همی پلژی

مجری

مرکز تحقیقات
فیزیوتراپی

خاتمه یافته

 3ماه

 -13بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی
"مقیاس تعادلی کودکان" در کودکان فلج
مغزی اسپاستیک

مجری

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 9ماه

-14بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر زبردستی و مجری
اسپاستیسیتی دست کودکان مبتال به فلج
مغزی اسپاستیک

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 11ماه

-15بررسی ارتباط بین رابطه مادر و کودک با مجری
میزان مشارکت کودکان و نوجوانان فلج مغزی
در فعالیتهای اوقات فراغت

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 4ماه

-16ارتباط بین عملکرد حرکتی درشت و مجری
کارکرد اجتماعی کودکان مبتال به فلج مغزی

دانشکده توانبخشی

خاتمه یافته

 71روز

ب :پایان نامههای سرپرستی شده یا مشاوره شده
عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی ارائه پایاننامه

محل انجام پایاننامه

سمت درپایاننامه

تاریخ دفاع ازپایاننامه

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل
مرتبط با آن در کاردرمانگران ایران

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما دوم

1391

نقش منبع کنترل و ابعاد شخصیت
در پیش بینی رضایت شغلی
کاردرمانگران مراکز دولتی شهر

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما دوم

1391

تهران
مقایسه میزان همبستگی یکپارچگی
بینایی حرکتی و مهارت دستکاری
اشیا با سرعت و کیفیت مهارت دست
نویسی دانش آموزان پایه اول تا سوم
دبستان

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1391

بررسی تاثیر استفاده همزمان
تمرینات تکلیف محور و روش
محدودیت درمانی اجباری بر عملکرد
حرکتی اندام فوقانی بیماران همی
پلژی

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1393

تاثیر استفاده از جلیقه وزین بر توجه
و مهارت های حرکتی کودکان مبتال
به اختالالت یادگیری

کارشناسی ارشد

دانشکذه توانبخشی

استاد راهنما

1393

مقایسه تاثیر تغییرات اطالعات
سوماتوسنسوری با استفاده از کفی بر
پیچیدگی کنترل پوسچرال سالمندان

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1393

بررسی تاثیر درمان احتقان زدایی
مختلط بر میزان خستگی و استقالل
در فعالیت های روزمره زندگی در
زنان مبتال به ادم لنفاوی ناشی از
درمان سرطان پستان

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1393

مقایسه احتمال زمین خوردن
سالمندان بعد از تعویض مفصل یک-
طرفه و دوطرفه زانو براساس آزمون
 Timed up and goو Berg
Balance Scale
بررسی همخوانی پیش بینی
کاردرمانگران از عملکرد آتی کودک
فلج مغزی  11 -4ساله با نتایج
مقیاس طبقه بندی MACSو
GMFCS
تعیین روایی و پایایی نسخه ی
فارسی شاخص راه رفتن پویا
)(DGI-Pدر مبتالیان به مالتیپل
اسکلرورزیس)(MS

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد مشاور

1393

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1394

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما دوم

1394

مقایسه کیفیت زندگی و عملکرد
کودکان فلج مغزی بعد از عمل
جراحی Single- Event
Multilevel Surgery (SEMLS
به دو روش بانداژ و گچگیری

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

مشاور

1394

مقایسه شکستگی های اندام فوقانی
از نظر میزان آسیب و ناتوانی حاصل
از آنها

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1394

تاثیر ماساژ با استفاده از روغن کوهان
شتر بر تون عضالنی ،دامنه حرکتی
پسیو و عملکرد حرکتی درشت
کودکان دایپلژی اسپاستیک

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1394

مقایسه دو اسپلینت آلومینیومی و
اسپلینت استاتیک سه نقطه فشار در
بهبود دامنه اکستنشن و ناتوانی بیمار
حین انجام فعالیت های روزمره
زندگی در درمان بدشکلی انگشت
چکشی در دست غالب

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1394

بررسی روایی و پایایی نسخه ی
فارسی "مقیاس تعادلی کودکان" در
کودکان فلج مغزی اسپاستیک

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1394

بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر زبردستی
و اسپاستیسیتی دست کودکان مبتال
به فلج مغزی اسپاستیک

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1395

بررسی تاثیر آموزش تکنیک های
ذخیره ی انرژی بر میزان خستگی و
کیفیت زندگی بیماران MS

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1395

ترجمه ،روایی و پایایی مقیاس
عملکرد اندام فوقانی ) (ULFIدر
افراد مبتال به اختالالت اسکلتی
عضالنی اندام فوقانی

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما دوم

1395

بررسی ارتباط عملکرد حرکتی
اندامهای فوقانی و تحتانی با استقالل
در فعالیتهای روزمره زندگی بیماران
همی پلژی

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1395

بررسی اثربازی با ایکس باکس بر
عملکرد اندام فوقانی در کودکان فلج
مغزی همی پلژی  4تا  14ساله

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1396

تاثیر تمرینات تعادلی بر روی قدرت
عضالت  ،درد  ،تعادل و تحرک
عملکردی بیماران پس از تعویض
مفصل ران

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما دوم

1396

مرور ادغام یافته شواهد مداخالت
توانبخشی در بهبود حیطه های
 ICFدرکودکان فلج مغزی دایپلژی
اسپاستیک بر اساس مدل کوپر

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1396

مرور ادغام یافته مبتنی بر شواهد بر
اساس مدل کوپر و نقد خبرگی
مداخالت توان بخشی در بهبود
عملکرد حرکتی کودکان مبتال به فلج
مغزی همی پلژی اسپاستیک.

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1396

بررسی همبستگی بین رابطه مادر و
کودک با میزان مشارکت کودکان و
نوجوانان فلج مغزی در فعالیتهای
اوقات فراغت

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1396

بررسی همبستگی بین عملکرد
حرکتی درشت و کارکرد اجتماعی
کودکان مبتال به فلج مغزی

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1396

بررسی رابطه بین توجه و تعادل در
کودکان فلج مغزی دایپلژی و همی
پلژی  6تا  11سال

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1396

بررسی همبستگی بین مهارت های
حرکتی ظریف دست و خودارزیابی
کاری در کودکان فلج مغزی همی
پلژی  1-13ساله

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

مشاور

1397

بررسی تأثیر آینه درمانی بر عملکرد
حرکتی اندام فوقانی کودکان و
نوجوانان

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1397

شناسایی عوامل موثر بر شدت
مشارکت در اوقات فراغت کودکان
فلج مغزی 6تا 14ساله شهر شیراز

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1397

بررسی الگوهای پردازش حسی و
ارتباط آن با عادات خواب در دانش
آموزان

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

استاد راهنما

1397

ج :کتب منتشر شده
عنوان کتاب

همکار/همکاران

نوع کار(ترجمه ،تألیف ،گردآوری،
ویرایش)

شهر و کشور
محل نشر

ناشر

سال چاپ

بیومکانیک اندام فوقانی

تالیف

سنا

تهران

1379

درمان مبتنی بر شواهد:
اینه درمانی

تالیف

هستی

تهران

1395

اسپلینت های دست و
اندام فوقانی

طاهره علیخان
فرشاد اخوتیان

تالیف

دانشگاه علوم
پزشکی شهید
بهشتی

تهران

1395

توانبخشی در اسپینا
بیفیدا

رضا ایازی

تالیف

خاکریز

تهران

1396

د :مقاله های منتشر شده فارسی
جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

نویسنده(گان)

عنوان مقاله

نام نشریه

75

99-95

1319

 -1مینو کالنتری  ،دکتر
سیدمهدی حسینی خامنه
 ،سید مهدی طباطبایی

بررسی اثر ارتز کاهنده تون در کودکان
دایپلژی اسپاستیک  1-1ساله

نشریه پژوهنده،

4

91-17

1391

 -1کالنتری مینو *
,رضایی مهدی ,طباطبایی
سیدمهدی

مقایسه میزان بی حرکتی حاصل از
ارتزهای پیش ساخته مچ دست در افراد
سالم

نشریه پژوهنده،

16

44

1391

 -3مینا مزین  ،مهدی
رضایی  ،مینو کالنتری ،
سیدمهدی طباطبایی

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط
با آن در کاردرمانگران ایران

فصلنامه طب توانبخشی

1

1

619

1391

-4محمد تقی محسنی
تکلو ،مهدی رضایی ،مینو

نقش منبع کنترل و ابعاد شخصیت در
پیش بینی رضایت شغلی کاردرمانگران

مجله پژوهش در علوم
توانبخشی

1

4

کالنتری ،مهدی
طباطبایی

مراکز دولتی شهر تهران

 -5مینو کالنتری  ،مینا
میراحمدپور ،نوید
میرزاخانی ،فاطمه هداوند
خانی ،وحید نجاتی

ارتباط یکپارچگی بینایی حرکتی و
مهارت دستکاری درون دست اشیاء با
مهارت دست نویسی دانش آموزان پایه
اول شهر تهران

فصلنامه طب توانبخشی

1

3

35

1391

 -6مینو کالنتری  ،زهرا
محمدجانی* ،زهرا
پاشازاده آذری ،سید مهدی
طباطبایی ،ثریا قرباغی

تاثیر استفاده از جلیقه وزین بر توجه و
مهارت های حرکتی کودکان مبتال به
اختالالت یادگیری

فصلنامه طب توانبخشی

1

3

-45

1391

 -7مینو کالنتری ،الهام
کریمی ،زهرا شفیعی ،سید
مهدی طباطبایی

بررسی تاثیر استفاده هم زمان از
تمرینات تکلیف محور و روش
محدودیت درمانی اجباری بر روی
عملکرد حرکتی اندام فوقانی بیماران
همی پلژی بزرگسال

مجله پژوهش در علوم
توانبخشی،

9

1

-153
165

1391

 -1مینو کالنتری  ،مدینه

بررسی سطح استرگنوزیس دست در
کودکان دای پلژی و همی پلژی
اسپاستیک  3_6سال

فصلنامه طب توانبخشی

1

3

111-93

1391

حسنی  ،کاظم حسنی ،
قربان تقی زاده

بررسی پایایی بین دو آزمونگر Action
 -9الهام کریمی ،مینو
Research Arm Testو قسمت
کالنتری ،زهرا شفیعی،
اندام فوقانی آزمون فوگل مایر در افراد
سید مهدی طباطبایی
با سکته مغزی شهر قزوین

مجله پژوهش در علوم
توانبخشی

11

1

76-67

1393

 -11علی اصغر جامه
بزرگی  ،زهرا مسلمی ،
اشکان ایرانی  ،سید مهدی
طباطبایی  ،مینو
کالنتری

مقایسه احتمال زمین خوردن سالمندان
بعد از تعویض مفصل یک طرفه و دو
طرفه زانو براساس آزمون Berg

فصلنامه طب توانبخشی

4

3

93-15

1394

-11مرضیه پورپیرعلی،

تاثیر استفاده از کفی بافت دار بر
پیچیدگی نوسانات مرکز فشار سالمندان
با سابقه افتادن

فصلنامه طب توانبخشی

4

3

36-19

1394

مینو کالنتری* ،قربان تقی
زاده ،هاجر مهدی زاده،
اشکان ایرانی
 -11مینو کالنتری  ،شهپر
حقیقت ،مرضیه حسینی*،
لیال انگوتی اشناری ،زهرا
شفیعی  ،سید مهدی
طباطبائی

بررسی تاثیر درمان احتقان زدایی
مختلط بر میزان استقالل در فعالیت
های روزمره زندگی در زنان مبتال به ادم
لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان

فصلنامه طب توانبخشی

1

1

-131
143

1394

-13راستی ذبیح
اله,کالنتری مینو*,شمس
الدینی علیرضا

تاثیر تکنیک کینزیوتیپ در کودکان
مبتال به فلج مغزی :بررسی مروری

فصلنامه طب توانبخشی

5

1

-135
143

1395

 -14آزاده ریاحی ،سمیرا
یزدانی قادیالیی* ،مینو
کالنتری ،نسرین جلیلی،
حمید دالوند

بررسی هم خوانی پیش بینی کاردرمان
گران از توانایی دستی آتی مبتالیان به
فلج مغزی  4تا  11ساله با نتایج مقیاس
طبقه بندی توانایی دستی()MACS

مجله دانشگاه علوم
پزشکی اراک

19

5

59-51

1395

 -15مینو کالنتری  ،الناز
علیمی  ،اشکان ایرانی ،
احمدرضا ناظری  ،علیرضا
اکبرزاده باغبان

بررسی روایی محتوایی و صوری مقیاس
تعادلی کودکان ( )PBSدر کودکان
مبتال به فلج مغزی اسپاستیک

فصلنامه طب توانبخشی

5

3

-114
111

1395

 -16احسان کاخکی
بیدختی  ،مینو کالنتری* ،
علی اصغر جامه بزرگی ،
علیرضا اکبرزاده باغبان ،
فیروز مددی

مقایسه ی آسیب و ناتوانی به جامانده از
شکستگی های اندام زبرین در دو درمان
جراحی و غیر جراحی

فصلنامه طب توانبخشی

5

1

-115
111

1395

 -17اسماعیل صادقی ،
علی اصغر جامه بزرگی *،
اشکان ایرانی  ،مینو
کالنتری  ،فیروز مددی ،
سید مهدی طباطبایی

مقایسه اثربخشی حرکات زود هنگام بر
عملکرد کودکان فلج مغزی دایپلژی
اسپاستیک به دنبال جراحی و بی
حرکتی به دو روش بانداژ و گچ گیری
در اندام تحتانی

فصلنامه طب توانبخشی

5

1

-111
115

1395

 -11مینو کالنتری؛ سمیرا
یزدانی؛ زهرا شفیعی؛ سید
مهدی طباطبایی؛ اشکان
ایرانی

بررسی همخوانی پیش بینی
کاردرمانگران از عملکرد حرکتی درشت
آتی مبتالیان به فلج مغزی  1-11ساله
با نتیجه مقیاس طبقهبندی عملکردی
حرکتی درشت

فصلنامه طب توانبخشی

5

4

-191
115

1395

 -19مینو کالنتری
مرضیه حسینی،
شهپر حقیقت،
لیال انگوتی اشناری
زهرا شفیعی،
سید مهدی طباطبائی

بررسی تأثیر درمان احتقان زدایی
مختلط بر میزان حجم ادم لنفاوی در
زنان مبتال به ادم لنفاوی ناشی از
درمان سرطان پستان

فصلنامه طب توانبخشی

6

1

 -11مینو کالنتری ،علی
اصغر جامه بزرگی ،زهرا
شفیعی ،سید مهدی
طباطبایی ،سید محمد
قریشی ،معین هاتف فرد

مقایسه دو اسپلینت آلومینیومی و
اسپلینت سه نقطه فشار در بهبود
دامنهٔ اکستنشن و ناتوانی بیمار حین
انجام فعالیت های روزمرهٔ زندگی در
درمان بدشکلی انگشت چکشی در
دست غالب

مجله مطالعات ناتوانی

7

13

 -11ژاندارک اقلیدی ،
مینو کالنتری  ،حسین
سلطانپور * ،مالحت اکبر
فهیمی  ،علیرضا اکبر زاده
باغبان  ،ناهید بالدی مقدم
 ،دالرام بغوری

بررسی روایی نسخه ی فارسی آزمون
شاخص راه رفتن پویا( )DGI-Pدر
افراد مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

فصلنامه طب توانبخشی

6

1

1396 11-11

 -11زهرا پاشازاده آذری ،
نوید میرزا خانی  ،سیمین
اسدی * ،مینو کالنتری ،
سید مهدی طباطبایی ،
مهدی رصافیانی

تاثیر استفاده از بالشتک های بادی ،بر
حرکات کلیشه ای کودکان مبتال به
اختالل با اتیسم به روش ABA

فصلنامه طب توانبخشی

6

1

1396 51-46

مجله دانشگاه علوم
پزشکی کردستان

11

خرداد
و تیر

1396 71-64

فصلنامه طب توانبخشی

7

1

 -13سعدی نیکان فر ،مینو بررسی ارتباط حسی-حرکتی اندام
تحتانی با استقالل در فعالیت های
کالنتری ،زهرا شفیعی،
روزمره زندگی بیماران همی پلژی
علیرضا اکبرزاده باغبان
 -14فتح اهلل غفاری زاده؛

بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر زبردستی

1396 -115

191

1396 54

1397 -164

مینو کالنتری؛ نورالدین
نخستین انصاری؛ علیرضا
اکبرزاده باغبان؛ امین
غفاری؛ علی اصغر جامه
بزرگی

حرکات ظریف و فعالیت های روزمره
زندگی در بیماران سکته مغزی( :مطالعه
مقدماتی)

169

 -15سمیرا رستمی  ،مینو
کالنتری ،زهرا شفیعی
،علیرضا اکبرزاده باغبان

تاثیر بازیهای فضای مجازی بر عملکرد
اندام فوقانی کودکان فلج مغزی
همیپلژی

فصلنامه طب توانبخشی

7

1

1397 57-51

 -16علیرضانداف ،مینو
کالنتری ،زهرا شفیعی

حرکت درمانی با محدودیت اجباری در
بهبود عملکرد اندام فوقانی کودکان فلج
مغزی همیپلژی اسپاستیک :مرور ادغام
یافته و نظر خبرگان

فصلنامه طب توانبخشی

7

3

1397 -199

 -17دکتر مینو کالنتری ،
ذبیح اله راستی ،زهرا
شفیعی ،دکتر علیرضا
شمس الدینی ،دکتر
علیرضا اکبر زاده باغبان

اثر آنی و طوالنی مدت کینزیوتیپ بر
زبردستی ظریف کودکان فلج مغزی
اسپاستیک

مجله دانشگاه علوم
پزشکی زنجان

114

فرورد
ین و
اردیبه
شت

317

1397 59-51

ه :مقاالت ارائه شده در همایش ،کنفرانس و غیره فارسی زبان
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همایش ،کنفرانس
وغیره

محل برگزاری

نحوه ارائه مقاله
(سخنرانی یا پوستر)

سال ارائه

مینو کالنتری

somatodyspraxia

دومین کنگره کاردرمانی
ایران

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

سخنرانی

1373

مینو کالنتری

بررسی ارتباط قدرت
گریپ و استقالل
در ADLدر سالمندان
مقیم خانه سالمندان و
مقیم منزل

چهارمین کنگره کاردرمانی
ایران

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

سخنرانی

1375

مینو کالنتری

اثرات ارتز کاهنده تون
در کودکان دایپلژی
اسپاستیک

پنجمین کنگره کاردرمانی
ایران

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

سخنرانی

1376

کالنتری مینو  ،زینعلی
رزی  ،رفیع زاده پریسا

کارگاه
sensory
integration

ششمین کنگره کاردرمانی
ایران

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

سخنرانی

1377

کالنتری مینو،زینعلی رزی
،رضایی مهدی

کارگاه مشاوره در
کاردرمانی ،کارگاه یک
روزه در

هفتمین کنگره کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

سخنرانی

1371

کالنتری مینو  ،زینعلی
رزی  ،رفیع زاده پریسا

sensory .
 . integrationکارگاه
 7روزه

بازاموزی کارشناسان
آموزش و پرورش استثنایی

سازمان آموزش و
پرورش استثنایی

سخنرانی

1379

کالنتری مینو  ،قادری
بهنوش

بررسی اثرات touch
 therapyبرافزایش
وزن نوزادان LBW

هشتمین کنگره کاردرمانی
ایران

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

سخنرانی

1379

کالنتری مینو ،کریمی

بیومکانیک کارگاه 7

بازاموزی کارشناسان

سازمان آموزش و

سخنرانی

1311

حسین  ،سرفراز زهره

روزه

آموزش و پرورش استثنایی

پرورش استثنایی

مینو کالنتری

ارزیابی کودکان فلج
مغزی
Management
رفلکسهای سطح
. brain stem

کالنتری مینو ،علی آبادی
فرانک ،اکبر فهیمی نازیال
،فرهبد مژگان ،جعفری
فرزاد

بازاموزی کارشناسان
آموزش و پرورش استثنایی

سازمان آموزش و
پرورش استثنایی

سخنرانی

1313

دوازدهمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

پنل

1315

سخنرانی

1316

پوستر

1311

1311

کالنتری مینو

درمان رفلکسهای
مزاحم

اولین همایش علمی
گروههای پزشکی

کالنتری مینو  ،حسنی
مدینه

بررسی استرگنوزیس
در کودکان فلج مغزی
دایلژی و همی پلژی
 4 -6سال.

چهاردهمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

کالنتری مینو ،اهلل وکیلی
اعظم

کاربرد سم بوتکس در
کاردرمانی

چهاردهمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

پوستر

کالنتری مینو ،انگوتی
لیال

آب درمانی کارگاه

چهاردهمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

سخنرانی

1311

الهام کریمی ،مینو
کالنتری

بررسی پایایی تست
فوکل مایر در بیماران
همی پلژی بزرگسال

هجدهمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

پوستر

1391

کالنتری مینو  ،کریمی
حسین ،ایازی رضا

اخالق حرفه ای در
کاردرمانی

نوزدهمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
پزشکی ایران

پنل

1393

الهام کریمی ،مینو
کالنتری

بررسی پایایی  Actionنوزدهمین کنگره
Research Arm
کاردرمانی
 Testدر بیماران همی
پلژی

دانشگاه علوم
پزشکی ایران

پوستر

1393

سمیرا رجایی ،مینو
کالنتری ،رضا ایازی

اختالل پردازش حسی
در کودکان با نقص
توجه -بیش فعالی

بیست و یکمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

پوستر

1395

کالنتری مینو ،مهدی
رضایی ،زهرا شفیعی

درمان مبتنی بر شواهد
کارگاه

دوره بازاموزی

دانشکده
توانبخشی علوم
پزشکی شهید
بهشتی

سخنرانی

1395

سمیرا رجایی ،مینو
کالنتری ،رضا ایازی

تشخیص افتراقی بین
اختالل پردازش حسی
و اختالل نقص توجه-
بیش فعالی

بیست و یکمین کنگره
کاردرمانی

دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

پوستر

1395

کالنتری مینو ،زهرا
شفیعی

رویکردهای حرکت
درمانی

دوره بازآموزی

دانشکده
توانبخشی علوم
پزشکی شهید
بهشتی

سخنرانی

1395

کالنتری مینو ،رضایی
مهدی ،میرزاخانی نوید

تازه های کاردرمانی

دوره بازآموزی

دانشکده
توانبخشی علوم
پزشکی شهید

سخنرانی

1396

بهشتی
1396

پوستر

مرکز همایش
های بین المللی
دانشگاه علوم
بهزیستی و
توانبخشی

بیست و دومین کنگره
کاردرمانی

،درمان مشاهده حرکت
ابزاری جدید جهت
توانبخشی اندام فوقانی
بیماران سکته مغزی

 مینو کالنتری،الناز فدایی

1397

پوستر

مرکز همایش
های بین المللی

بیست و سومین کنگره
کاردرمانی

الگوهای پردازش حسی
و کیفیت خواب در
کودکان دبستانی

 مینو،سمیرا رجایی
 زهرا پاشازاده،کالنتری
 رضا ایازی،آذری

بیست و سومین کنگره
کاردرمانی

Inter-rater
reliability.testretest reliability
and internal
consistency of
the persion
version of
dynamic gait
index in people
with MS
Is there any
relationship
between leisure
participation of
children and
adolescents with
CP and their
parents attitude
Leisure
participation of
children and
adolescents with
CP:the
predictive role of
child factors

 میثم،حسین سلطان پور
 مینو کالنتری،روستایی

دانشگاه شهید
بهشتی
1397

پوستر

مرکز همایش
های بین المللی
دانشگاه شهید
بهشتی

1397

پوستر

مرکز همایش
های بین المللی
دانشگاه شهید
بهشتی

بیست و سومین کنگره
کاردرمانی

1397

پوستر

مرکز همایش
های بین المللی
دانشگاه شهید
بهشتی

بیست و سومین کنگره
کاردرمانی

 مینو،علیرضا امیری
، مهدی رضایی،کالنتری
علیرضا اکبرزاده باغبان

 مینو،علیرضا امیری
، مهدی رضایی،کالنتری
علیرضا اکبرزاده باغبان
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