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PRESENT POSITION: Assistan Professor
 EDUCATION: Clinical Pharmacy
WORK EXPERIENCE:
-Work at Pharmacy (Drug Store).
-Research and Work at Aerosol Research laboratory, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical
Sciences
-Teaching Pharmacy Internship at Tehran University of Medical Sciences-Emam Khomeyni / Shariati Hospital and Pharmacy of These and 88 Aban Pharmacy

-Teaching Pharmacotherapy of GI (IBD) – Neurology- Cardiovascular – Cancer DISEASES at Tehran
University of Medical Sciences
-Teaching Pharmacotherapy , Pharmacy Internship , OTC Therapy, Hospital Internship, Hospital pharmacy
at Hamadan University of Medical Sciences, Pharmacy Faculty
-Work at 88 ABAN Drug and Poisoning Information Center (DPIC)-www.dpic88aban.com
-Research on Bone Marrow transplantation Drugs Nephrotoxicity, In BMT ward, Shariati Hospital, Tehran,
Iran
- Work at Farshchian Hospital, Infectious- Neurology- ICU Wards as Clinicalpharmacist in Hamadan city

:

-Supervised Theses and Dissertations



عنوان :



بررسی عملکرد داروسازان درمورد داروهای بدون نسخه سرفه  ،اسهال و سرماخوردگی درداروخانه های شهر همدان در سال .4931
2

استادان راهنما  :فاطمه زراعتی ،سارا عطایی


 ،به اتمام رسید و دفاع گردید.

بررسي اثر مقایسه اي دو داروي كوهوش سیاه ( )black cohoshوروغن گل مغربي ( )oil primroseدر بهبودگرگرفتگي ( hot
 ) flashesدر زنان یائسه مراجعه كننده به درمانگاه ژنیكولوژي بیمارستان فاطمیه
اساتید مشاور  :سارا عطائی  ،امیر لرکی
به اتمام رسید و دفاع گردید.



بررسي اثر مقایسه اي دو مكمل امگا 9-و كلسیم در بهبود عالیم دیسمنو ره اولیه در زنان مراجعه كننده به درمانگاه ژنیكولوژي بیمارستان
فاطمیه همدان
اساتید مشاور  :سارا عطائی  ،امیر لرکی
به اتمام رسید و دفاع گردید.



بررسی تاثیر آموز ش توسط داروساز در بیماران مبتال به هایپرلیپیدمی تحت درمان با استاتین ها بر میزان باور بیمار در مورد این داروها
و تبعیت از مصرف صحیح آنها و سطح سرمی  LDL, HDL , Total Cholesterolبیمار

اساتید مشاور  :سارا عطائی  ،امیر لرکی
به اتمام رسید و دفاع گردید.

اجرا:



در حال



مقایسه داروي سرترالین با ریفامپین براي درمان خارش ناشي از كلستاز ،در بیماران با اختالالت كبدي-صفراوي

استاد راهنما اول :سارا عطائی


ارزیابي تداخالت بالقوه دارویي در بیماران بستري در بخش هاي عفوني و مراقبت هاي ویژه بیمارستان فرشچیان همدان در سال 39

استاد راهنما اول  :سارا عطائی


بررسي علل تجویز ویتامین  D9و فواصل مصرف آن در نسخ بیماران داروخانه هاي سطح شهر همدان

استاد راهنما اول  :سارا عطائی


بررسي تداخالت بالقوه دارویي در بیماران مبتال به سرطان هاي خون در بخش هماتولوژي-انكولوژي بیمارستان توحید سنندج

استاد راهنما اول  :سارا عطائی


ارزیابي عملكرد حرفه اي داروسازان در برخورد با تداخالت دارویي مهم موجود در نسخ دارویي  ،در داروخانه هاي شهر همدان

استاد راهنما اول  :سارا عطائی



درصد بر زخم4 ( و کرم فنیتوئین موضعیPlantago major) مقایسه اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی موضعی گیاه بارهنگ کبیر
فشاری درجه یک در بیماران دچار فلج ناشی از سکته مغزی

 سارا عطائی:استاد راهنما اول
 استیل سیستئین بر ترمیم زخم با رویکردی بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران با زخم پای دیابتی-N بررسی اثر



 سارا عطائی:استاد راهنما اول

SCIENTIFIC SOCIETIES MEMBERSHIP:
-Iranian Society of Clinical Pharmacy
-Executive Committee Member at The Annual Iranian Clinical Pharmacy Meeting

Research Interests:
All area of Clinical Pharmacy

PUBLICATIONS


Ataei S1, Hadjibabaie M, Moslehi A, Taghizadeh-Ghehi M, Ashouri A, Amini E, Gholami
K, Hayatshahi A, Vaezi M, Ghavamzadeh A. ” A double-blind, randomized, controlled

trial on N-acetylcysteine for the prevention of acute kidney injury in patients
undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation “Hematol
Oncol. 7881 Apr 9. doi: 8808887/hon.7818


M. Hadjibabaie; S. Badri; S. Ataei; I. Karimzadeh; A. Ghavamzadeh. “Drug-drug
interactions at a referral hematology-oncology ward in Iran: A cross-sectional study”.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 7888. June 7888, Volume 28, Issue 6, pp
8688-8672



Taghizadeh-Ghehi M, Sarayani A, Ashouri A, Ataei S, Hadjibabaie M, Gholami Kh

Urine neutrophil gelatinase associated lipocalin as an early marer of acute
kidney injury in hematopoietic stem cell transplantation patients. 7881.


S. Ataei, M.B. Oghazian, M. Radfar. “Vitamin D Intoxicization with Hypercalcemia
Due to Overdose Of supplementation in Shariati Hospital”. Journal of Pharmaceutical
Care (JPC), 7888



Ali Mohammadian, Shirin Moradkhani, Sara Ataei, et al. Antioxidative and
hepatoprotective effects of Artemisia absinthium L. hydroalcholic extract in rat. J
HerbMed Pharmacol. 7886; 3(8): 78-87



S. Ataei, K. Gilani, A. Roholamini, “In Vitro Evaluation of Itraconazole loaded
Vesicles prepared From Non-ionic Surfactants”. Journal of Pharmaceutical & health
Sciences/ JPHS (Official Journal of IAUPS, 7888)



S. Ataei, “Docking and QSAR studies of novel (E)-8-(1-methanesulfonylphenyl)-7(aryl) acrylic acids as dual inhibitors of Cyclooxygenases and lipooxygenases”.
International Conference On Biomedical & Interdisciplinary Research (SICOBAIR),
88-77 May 7888, Oral Presentation



S. Ataei, “Particle Engineering of Ciprofloxacin HCL For Pulmonary Drug Delivery”.
International Conference On Biomedical & Interdisciplinary Research (SICOBAIR),
88-77 May 7888, poster Presentation



Maryam Noroozian , S.Ataei, " Drug interaction: A crucial issue in the treatment
of patients with Alzheimer’s disease", International Conference on Alzheimer's
association International Conference ( AAIC ). Washington,USA. Sat, July 11 Thu, July 32 7883, poster Presentation

Books :
:  ویرایش نسخه جدید کتاب اطالعات دارویی ایران فارما-1
Iranian Pharma Pharmacotherapy, Editing Committee , Teymoorzadeh Publications, Volume 8,
7888

2- Ataei, S. Osteoprosis. In: Mojtahedzadeh M, Gholami KH, editors. Iran’s textbook of
Pharmacotherapy. 8st ed. 7888

8- Non-Prescription drugs, Diabetes – Insomnia – Fatigue and Skin Disorders Chapters, under
writing, 7881

باسمه تعالی

کارنامه سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی:



اطالعات شخصی

نام :سارا
نام خانوادگی :عطائی
دانشکده :داروسازی
شماره تلفن محل کار:
آدرس پست الکترونیکیdr_sa2112@yahoo.com :
تلفن همراه یا تلفن تماس40121142110 :



سوابق تحصیلی
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موقعیت های شغلی و حرفه ای

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی
موسسه محل آموزش

مقطع تحصیلی

نوع فعالیت

عنوان درس

زمان آموزش

1

دستیاری تخصص

تدریس کارآموزی

-کارآموزی داروخانه

از زمستان  30تا

داروسازی بالینی

شهری داروخانه در

شهری

تابستان 02

داروخانه های

-کارآموزی بالینی

بیمارستان امام
خمینی -شریعتی-
مرکزطبی کودکان و
داروخانه  11ابان

آموزش کارورزی
بیمارستانی به
کارورزان بالینی
دانشکده داروسازی
دانشگاه تهران
2

دستیاری تخصص

آموزش کارورزی

داروسازی بالینی

 DPICدر مرکز

کارورزی

پاییز وزمستان 01

اطالعات دارویی 11
آبان تهران
1

دستیاری تخصص

تدریس دروس

داروسازی بالینی

کاربردی به بازآموزان

بازآموزی

سال 02-01

داروساز
1

تدریس درمان

درمان شناسی و

سال 02-01

شناسی و کارآموزی

کارآموزی داروخانه

داروخانه به

کارورزی

دانشجویان داروسازی
دانشگاه تهران
5

دکترای تخصصی

تدریس دارو درمانی

دارودرمانی

داروسازی بالینی

1-2-1

کارآموزی داروخانه

کارآموزی داروخانه

شهری

کارورزی بالینی

کارورزی بالینی

داروسازی بیمارستانی داروسازی بیمارستانی
OTC Therapy
DPIC
به دانشجویان
داروسازی دانشگاه
علوم پزشکی همدان

OTC Therapy

سال  01تا کنون

.

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

مدت عضویت

لغایت

از

تا کنون

1130 سال

محل فعالیت مجمع

نوع همکاری و سمت

نام مجمع

تهران

انجمن داروسازان بالینی ایران

.1
.2

پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

طول

وضعیت

موسسه محل

مدت

فعلی طرح

پژوهش

مجریان همکار

نوع

عنوان طرح

فعالیت

طرح
 سال1
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5Antioxidative
Ali Mohammadian, Shirin Moradkhani, Sara
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and

 آزمایشددددگاه اتمامAtaei
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فارماکولوژی

effects of
Artemisia
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extract in rat

 ماه15  محمدعلی بیمارسددددتان در حدددال،  س ا عط یی،  عب س ط هر، کت یون د خشنده
فرشدددد یان اجرا
سینا و بعثدت
شهر همدان

سلحشو

 مشااااااTherapeutic 6
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monitoring(TDM)
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شرکت در دوره های مختلف (آموزش ،پژوهشی ،اجرایی)

ردیف

مهارت های شغلی و عملی

1

Neonate and Pediatric CPR Workshop

2

CPR and AKI Fellowship Forum

1

ECG workshop

1

کارگاه آموزش مقاله نویسی

5

کارگاه آموزش برنامه Endnote

6
2
3
0

