
شرکت/آدرس کارخانهشماره تماس شرکتنام مدیر عامل شرکتنام شرکتردیف

کارت 

کارت /بازرگانی

عضویت اتاق

ق/تولید کنندهک/تولید کنندهحق عضویت

دکتر آرش فالمرزیان گل دارو1
031-36540600-

66571440 

شهرک صنعتی -  جاده شیراز7کیلومتر 

47صفه پالک 
***

61018-021آقای ماهان ابراهیمی قاجاردینه ایران2

میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی بین 

خیابان فرصت و خیابان نصرت کوچه 

۲۳جعفرزادگان پالک 

***

آقای دکتر رادپورایران داروک3
02182711-44983391-

 داورپناه2102داخلی  3

خیابان خالد اسالمبولی خیابان :دفتر

جاده مخصوص :     کارخانه22هفتم پالک 

 ، نبش سه راه اندیشه، 16کرج، کیلومتر 

کارخانه داروسازی

***

آقای باستانزرد بند4
 88745456-7-

88744876
***3میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، پالک 

سرپرست آقای همدانی داروسازی  رازک5
44537026-

44525411/12
*** جاده مخصوص کرج10 کیلومتر 

خانم الله حجازیباریج اسانس6
021-44212044--

0864002-201

بلوار مرز داران بین خیابانسرسبز و 

78آریافرپالک 
***

دکتر سید صدرالدین نبوینوتک فار7
88986483-

88987053

 17کوچه شاهد پالک -  خ وصال شیرازی

5ط 
***

دکتر محمد مهدی حقوقیدارو سازی امین8

03137480171-

44297952/53-

03137252900-

آ03137480170/2

- شهرستان فالورجان، بخش پیربکران

مقابل شهر بهاران
***

دکتر غالمرضا اخوان فریدداروسازی رها9
031-36540659-

36541032

شهرک – جاده شیراز7کیلومتر  –  

11واحد  –صنعتی صفه 
***

***11 میدان ونک، خیابان ونک، پالک   88774006مهندس پاکروانداروسازی مینا10

*** جاده مخصوص تهران کرج22 کیلومتر 5- ۴۴۹۸۱۰۰۱دکتر میر زهرهداروسازی پور سینا11

دکتر احمد  صادقی توسن دارو12
(025)33340159-025-

33340030

بلوار - شهرک صنعتی شکوهیه - قم 

780.پ- پونک . خ- چمران 
***

 دکتر علی جباریتولید دارو13
61170-61171220/219-

61171510
**خیابان شهید یادگار –ابتدای جاده ساوه 

***34پالک  - 8کوچه - بلوار هفت تنان 14-07132263210 مهندس امین موحد پوراهورا دارو14

01732339999 آقای مهندس کشیرگیاه اسانس15

، 13 و 11خیابان ولیعصر، بین عدالت 

جنب ساختمان تامین اجتماعی، طبقه 

فوقانی داروخانه دکتر سلیمانی

***

16
شرکت نو آوری 

زیستی گویا
34762100-026خانم متینی زاده

قزوین، شهرک -  اتوبان کرج5کیلومتر 

صنعت بهارستان، خیابان گلستان نهم 

241شرقی، پالک 

**

۲۲۸۵۶۶۸۴دکتر بافندهسونا طب پارسه17
 ۳۶پاسداران خیابان گل نبی مجتمع 

۱۷واحد 
***

66577724 دکتر غالمرضا امینیاس دارو18
خیابان کارگر شمالی، روبروی پارک الله، 

1واحد  - 8کوچه همدان،  پالک
***

19
شرکت نیک اختر 

آریا
88889024خانم فهیمه علی عسگری

- ولیعصر جنب بیمارستان مهرگان

ساختمان پزشکان صدرا
**

48032000 آقای فضل اله حیدرنژادتهران دارو20

جنب -  جاده مخصوص کرج 9کیلومتر 

شرکت - بانک ملت شعبه پارس خودرو

داروسازی تهران دارو

**

88223045دکتر احمد پور احدیاکسیر نانو سینا21

میدان فاطمی خیابان شهید گمنام 

خیابان جهان مهر خیابان فتحی شقاقی 

7 واحد 94پالک 

**

دکتر مسعود احمدیدارو سازی دلتا دارو22

44463692-

44617835-32-

44415436 

ضلع جنوب غربی میدان پونک، مجتمع 

10، واحد 5امیر، طبقه 
***

***64 بلوک 3شهرک صنعتی شماره 4450405-0764دکتر مجید محمد حسینیکیش مدیفارم23

اسامی شرکتهای ارائه کننده مدارک به اتاق بازرگانی 
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دکترمحمد بشریدرمان یاب دارو24
  87174-87175759-

87175456 

بزرگراه کردستان خ بیستم نبش آزادگان 

 ساختمان درمان یاب36پالک 
**

88610479-88052872دکتر محسن هاشمدارو درمان پارس25
خ مال صدرا خ شیخ بهائی شمالی کوچه 

27امداد غربی نبش کوچه ارکید پالک 
**

26

زیست اروند 

نانو حیات )فارمد

(دارو

5-76250321دکتر محمدکاظم خوئینی ها
میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، 

4کوچه میرهادی شرقی، پالک 
**

کیمیاگر طوس27
آقای علی اصغر گازری 

شاندیز

 05135413627-28(101 

)

بلوار ,فاز یک ,  شهرک صنعتی طوس

 5/2تالش ,بلوار تالش شمالی,صنعت

b267قطعه ,

***

44693414-026آقای علی رضا حامدیشرکت گل چای28

- جاده برغان-باالتر از شهرک کردان

شرکت داروسازی -نرسیده به تالیان

گلچای

**

29
سالمت گستر 

آرتیمان
66124122 مهندس رحیمی مقدم

بعد از تقاطع -خیابان فرصت شیرازی

پالک =پشت ایستگاه اتوبوس-جمال زاده
**

**2 ط 5خ ولیعصر بلوار اسفندیار پالگ  4-22020352سرکار خانم مافیگیاهان سبز زندگی30

31
شرکت توسعه 

تجارت قطره حیات
88814759آقای مهندس مهدی اسدی

 136مطهری ابتدای سلیمان خاطر پالک 

12 واحد 3طبقه 
**

4-88377220 دکتر محمد رضا انبیاییسالمت پرمون امین32
. خ- بلوار دریا - سعادت آباد - تهران 

10. پ-  غربی 23. ک- صرافهای جنوبی 
***

02166496702دکتر شمسعلی رضازادهآرشام دارو33

خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی کوچه 

 2رحیم زاده بن بست فرهنگ پالک 

6واحد 

**

34
گسترش میالد 

فارمد
22813319آقای مهندس  محسنی

خ شهید باهنر جمال آباد خ شفیعی بن 

5 واحد 8بست آهو پالک 
***

35
فراطب ایساتیس 

شرق
03537242465 دکتر محسن زحمتکش

میدان امام حسین کوچه شهید حاجی 

مهدی جنب بانک ملی ساختمان مهتاب 
***

آقای حسن انصاری محسنیسامی ساز36
 عباسی 09155071898

زاده

شهرک صنعتی توس ، بلوار تالش شمالی 

461، خیابان نهم ، پالک 
***

66455931دکتر پرویز نوری سایهانانو پرنوس سانیار37

پایین تر از تقاطع -  فروردین ۱۲خیابان 

- جنب داروخانه دکتر جلیلى - جمهورى 

-ساختمان پزشکان بهار - کوچه تیمورى 

3 ط دوم واحد ۱ پالک 

**

** جاده مخصوص کرج10کیلومتر 48830دکتر آزادداروسازی مینو38

52-88700051دکتر کیومرث فروتنیمکمل دارویی شاری39
- کوچه سیزدهم - خیابان بخارست 

10پالک 
**

3-01734516192 دکتر هومان بیاتشرکت نیاک40
خیابان پاسداران ، پاساژ برلیان ، طبقه 

سوم
***

41
البراتوارهای گیاهی 

طبیعت زنده
24812مهندس محمد علی گرجی

خیابان - میدان محسنی - میرداماد 

3پالک - کوچه ششم- بهروز 
**

4-88650472آقای مهندس اعتباریشرکت اهران تجارت42
خیابان گاندی شمالی خیابان برادران 

27شریفی پالک 
**

43
شرکت نهال سبز 

سالمت

دکتر نوشین دانش 

دهکردی
22292017

بلوار - بلوار فرحزادی-میدان صنعت

-2گلهای -متری گلها12-دادمان

6واحد1پالک

***

44
ترانه های شفا بخش 

طبیعت
  22394591-22604689دکتر علی مازوجی

خیابان . دوراهی قلهک. خیابان شریعتی

نبش کوچه . بلوار آئینه. شهید امیر پابرجا

طبقه سوم. 16پالک . گل یخ غربی

**

45
شرکت مزدیسا سام 

نوش دارو
3-05135414861خانم اندیشه ابراهیم نژاد

اتوبان ستاری، نرسیده به پیامبر غربی، 

روبروی مجتمع کوروش،کوچه دوم، پالک 

دو

**

46
شرکت داروسازی 

تسنیم
**6واحد  - 11. پ - 1. ک- گاندی .  خ 88772958جناب فرحت
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دکتر علیرضا خلخالیشرکت به شاد دارو47

سعادت آباد میدان فرهنگ خ معارف 

 ساختمان 2نبش کوچه آبشار پالک 

4کیمیا ط 

***

48
شرکت امید پارسینا 

دماوند

آقای حمید رضا علی 

عسگری
86043349

 ۲ خیابان ولیعصر ، کوچه مهرگان ، پالک 

16 واحد 4ط
**

49
شرکت حکیم 

تجارت سهند

دکتر ناصر کوچه مشکی 

زاده
77601765-77600178

 20خیابان شریعتی ، خیابان ملک ، پالک 

9، واحد 
**

***214 میدان توحید نصرت شرقی پالک 54751000 خانم دکتر تاج آبادیتک ژن زیست50

51
شرکت متین آسا 

فارمد
-44561008   آقای مهندس کریم پور

-153شماره-باالتر از فلکه دوم-شهران

2واحد
***

7-22140566آقای فراز فرجامشرکت روژین دارو52

 متری، پائین تر 24 سعادت آباد، خیابان 

از میدان فرهنگ، انتهای خیابان معارف، 

2نبش کوچه آبشار، پالک 

***

53
شرکت دارویی 

آیریانیک
27666دکتر آقا بزرگتر

- باالتر از میرداماد- خیابان شریعتی

29پالک- کوچه زرین
**

22058772مهندس محمد هادی جانهرحمان گستران54
خ -  خ ولیعصر روبروی پارک ملت

28شماره - شناسا
**

55
شرکت مهرسا 

داروی یاسین
خانم لیال نادری

96667136-40  - 

44968220   

پالک - کوچه احسانگر-  میدان صادقیه 

4
***

56
شرکت دنیا دارو 

سپهر
26135507خانم ندا مجید نیا

پیروزی، بلوار ابوذر، پل ششم، خیابان 

31، پ 26بهشتی، کوچه 
**

شرکت ساج پاددارو57
دکتر محمد رضا نصیر 

االسالمی
88264442-88230549

 کوی نصر، نبش خیابان شهید طهماسبی 

5 واحد 2، پالک (21)
**

58
شرکت سحر دارو 

نوران
***2واحد - 9پ-  غربی166خ -  تهرانپارس77702900خانم فاطمه مفیدی منش

59
شرکت فرنوش دارو 

طب
آقای مهرداد ساغری

 داخلی 22919375  106

114

 بهمن 22 بلوار میرداماد خ قدوسی کوچه 

15پ 
**

20-44545413 دکترپیمان  ترحمیشرکت خوارزمی60
جاده مخصوص کرج،شهرک 9کیلومتر 

115استقالل خیابان جالل پالک 
***

61
شرکت تحقیق و 

توسعه دایا دارو
22988566مهندس سید مجید موسوی

میدان هروی خ شهید وفا منش خ جمالی 

غربی مرکز رشد و فن آوری طب
***

44986196آقای محمد کابلینبید داروی ایرانیان62
وردآورد خ فرعی کوچه عسگری نبش 

12 و 11 واحد 4کوچه کهن پالک 
***

60-26406857آقای دکتر آزاددارو درمان سپهر63

خیابان شریعتی ، خیابان گل نبی ، میدان 

، خیابان ساسانی  (کتابی)احمدی روشن 

(ساختمان دریا) 3پور ، شماره

**

64
دانش گستران برنا 

سالمت
88559639آقای دکتر علی راستگو

 مرکز رشد 75 فروردین، پالک 12خیابان 

انستیتو پاستور ایران
**

65
شرکت سینا 

پیشگام دارو نوین
6-۸۸۶۳۰۱۷۵دکتر ناصر عرب

تقاطع اتوبان  –خیابان کارگر شمالی 

28پالک  –خیابان چهارم  –شهید گمنام 
***

66
داروسازی ریحانه 

اصفهان
88202580آقای علیرضا پرچکانی

 – 25خیابان  –خیابان گاندی جنوبی 

19پالک 
**

آقای امیر سعید ملکشاهیامید دارو سالمت67
88378258-

88378249-88580018

بلوار -میدان صنعت - شهرک غرب 

ایوانک خ فالمک شمالی نبش کوچه 

2/1یازدهم پالک 

**

68
شرکت داروئی 

بهداشتی لیوار
۰۲۱۸۴۰۹۶آقای مهندس قلن بر

خیابان شیخ بهایی  –خیابان مالصدرا 

 –خیابان صائب تبریزی غربی -شمالی

۴پالک 

***

03136730331تلفکس آقای کوروش مقتدری زادهبهتا دارو آفرینش69

خیابان صفه، جنب تله کابین 

صفه،ساختمان مرکز رشد شهرک علمی 

224و تحقیقاتی اصفهان ، واحد

***

شیمی دارو کوثر70
دکترمحمد مهدی 

ملکشاهی نژاد
66595006

 53پالک - خیابان پرچم- میدان توحید

ط سوم
**

دکتر مهرداد علیمیانداروسازی حکیم71
 داخلی 22263051-5

203داخلی  -205

 خیابان دکتر علی شریعتی، دوراهی 

1370قلهک، شماره 
**
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خانم میترا افکاریپرارین پارس72

88302687-

88302653-

05135412800

خ بیست و -  خ قائم مقام فراهانی

2 ط 14پالک - چهارم
**

آقای مهرشاد منصوریسام آرین اکسیر73
 داخلی 88863551-2

102و  101

 اتوبان ستاری، نرسیده به پیامبر غربی، 

روبروی مجتمع کوروش،کوچه دوم، پالک 

دو

**

**2واحد - 1پالک - کوچه ششم-  خ وزرا88555868خانم ماندانا صبورشفا تاب دارو74

02533346448آقای علیرضا شیرازیانفرا آرا گستر ترنج75
آوینی - 2فاز -  شهرک صنعتی شکوهیه

392پ- 8
**

86093014آقای سید عالء سجادیسبز دارو جهان76

-دانشکده تربیت بدنی-  امیر آباد شمالی

پارک علم و - 2 ساختمان شماره 

205واحد - فناوری

***

آدونیس کیش77
خانم مهندس سعادت 

رحمانی

88983250--

88983613

کوچه - خ هشت بهشت-  خ فاطمی

15پ-اردشیر
***

88810663-88822863آقای حمید  قنبریسبز دارو جم78
 88خ طالقانی خ موسوی شمالی پالک 

4واحد 
**

دکتر محمد محمدیفرا دارو فناور مهر79
88352638-

88359880

انتهای خیابان کارگر شمالی جنب کوی 

دانشگاه مرکز رشدواحدهای فناوری 

فرآورده های داروئی

***

36541370-031دکتر آرش فالمرزیانجی فارمد اسپادانا80
شهرک ) 52 جاده شیراز پالک 7کیلومتر 

(صنعتی صفه
**

81
دایان فارمد بهین 

تولید
آقای رضا افکاری

88329371-2-

88302687-88302653
**14 پالک 24خ قائم  مقام فراهانی خ 

88873276سرکار خانم نفیسه صداقتهیلیا فارمد82
توانیر خ رستگاران بن بست آرشیا پالک 

3 واحد 1
***

22086050--44656816خانم یاسمن فرجاد دوستیاس فارمد ایرانیان83
 107سعادت آباد م کاج سرو شرقی پالک 

1ط 
**

66572837آقای دکتر محمد صفاریآرمان زیست فارمد84
 ط 13میدان توخید خ نصرت غربی پالک 

1
**

85
اکسیر گستر 

اسپادانا
3-95010941-031آقای مهندس کیانی پور

خ جی غربی کوچه شهید مقتدائی خ 

 ط همکف84اباذر پالک 
**

دکتر علی منصوری مهربانیآبا دارو طب86

86021772-

88457448-

88397127

 نبش وزوائی 13خ شریعتی خ ملک پالک 

برج آفتاب ط هفتم
**

05137112717دکتر سید عباس زجاجیزجاج درمان طوس87

م فردوسی م بوعلی پژوهشکده بوعلی 

مرکز رشد فناوری فراورده های داروئی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

**

مهندس محمد رضا سعیدیآروین آرمان گستر88
22877681-

22877678

تهران خیابان پاسداران نگارستان پنجم 

 طبقه پنجم53پالک 
**

5111داخلی 66919151خانم مریم مهاجرینانو دارو البرز89
 خ کارگر شمالی خ گرد آفرین تقاطع خ 

511 واحد 5  ط15هیات پالک 
**

26290813آقای امیرهادی کامکارپرگاس طب90
بلوار نلسون ماندال بلوار صبای غربی 

8 واحد 4 ط36پالک 
**

91
آریا پارس هونام 

عرش
22001234دکتر امیر علی شیرازی

 4خ فرشته خ الهیه خزر شمالی پالک 

5واحد 
**

آقای حمید یزدیان پورمهبان دارو92
آقای میرغفاری 

88678915

خ ولیعصر تقاطع نیایش بلوار 

3 ساختمان مهبان ط 30اسفندیارپالک 
**

93

شرکت ندای 

سالمت کاسپین 

زیتون سبز )شمال

(مازندران

01134721120دکتر حسین علی باقری
شهرستان نور جاده نور به چمستان روبه 

روی روستای نصرت آباد
**

***10م ونک خ مالصدرا خ پردیس پالک 7-88879766دکتر امین بالغیبهستان بهداشت94

95
سما نیک سالمت 

گستر
88395400خانم فریبا حسن زاده

 2خ دانشگاه تهران خ ایتالیا خ نادری پ 

5ط 
**

22228585آقای مهندس حرفتیگیتی سالمت آریا96
خ شریعتی تقاطع اتوبان همت خ گل نبی 

20 واحد 5 ط 4پالک 
**

414داخلی021 2774محمد مهدی شفیعیهستی دارو درمان97
 14خیابان (وزرا)خیابان خالد اسالمبولی

5 واحد 4 طبقه 25 پالک 6کوچه 
**
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98
بیونوریکا پارس 

درمان نیکان
57682000دکتر عبدالرزاق جواهری

م هروی خ وفا منش جنب بانک سرمایه 

 ،ط سوم 10ساختمان ارگ تجارت پالک 

4واحد 

***

02633329785دکتر مریم رضاییاسوه فارمد ایرانیان99
بانک )خیابان نیلوفر-بلوار ارم-مهرشهر

3واحد-7پالک -(رفاه
**

95010506-031آقای نگارندهسبز دارو اسپادانا100
 کوچه بهار 4سپاهانشهر خ غدیر فارابی 

116/2پالک 
**

101
تولید مواد )تماد

(اولیه دارو پخش
10-36100801-026حمیدرضا علی پور مشکانی

 جاده مخصوص کرج روبه 28کیلومتر 

روی ایستگاه مترو اتمسفر
***

102
رازیان اکسیر دارو 

شوکران
آقای مسعود محمدی

و 3667071 -

02536670712
**خ امام نبش فلکه شهید زین الدین

آقای امیر حسین ورپشتیگنجینه سالمت تارا103
88813211- 

88914230-88903196

خ طالقانی بین ایرانشهر و موسوی پالک 

8 واحد 4 ط183
**

40-42318237-031دکتر حسین مهدویسینا فرآور اسپادانا104
 جاده تهران منطقه 5نجف آباد کیلومتر 

صنعتی همت آباد انتهای خ اصلی
***

88582314آقای محمد ملک شاهیکیان سالمت پایدار105
-138پالک - بلوار دادمان-  شهرک غرب

4 واحد
**

106
مفید بهساز دارو 

التیام
0513165مهندس نازنین بهشتیان

مجتمع -16پیام -بلوار شهید دستغیب

- 4واحد - 2طبقه -تجاری طوس
**

وستاژن پارس107
آقای افشین هاشمی 

فشارکی
88700263-64

 - 6پالک - خیابان سوم - خیابان وزار

16واحد 
**

108
فاران شیمی 

تویسرکان
6-34731211-081آقای اکبر موالئی

شهرک - جاده کرمانشاه7کیلومتر 

صنعتی تویسرکان
***

88516955آقای حامد پرسااکسیرطب پرنیان109
-خیابان قائم مقام فراهانی- عباس آباد

24واحد -4طبقه -22پالک-خیابان دهم
**

6-34533374-017آقای رامین حامد پناهپارت کیمیا گرگان110
خیابان سازندگی -شهرک صنعتی آق قال

نبش تالش جنوبی-2
**

02692108974آقای رضا حاجی آقائیرضا دارو البرز111
کمالشهر م علم و فناوری خ شهدای 

جهاد دانشگاهی مرکز رشد گیاهان داروی
**

**1 واحد 15خ توحید خ نیایش شرقی پ 31-66597230خانم الهه علیزادهماکیان دام پارس112

88193994آقای کمال قاسمیامید فارمد پارسیان 113
بن -باالتر از پارک ساعی-خیابان ولیعصر

ساختمان صدرا- بست مهرگان
**

88654278آقای مجتبی بور بورتچرا فارمد114

خیابان شهیدان حسن و - محله ونک

 2540پالک - خیابان ولیعصر- مصطفی

3 و2برج خورشیدط

***

57794400آقای مهدی خیرابادیزرسان سالمت115
خیابان - نرسیده به جمالزاده- فاطمی

26پالک - کوچه نادر- پروین
**

46074876بهرخ مهاجر مقاریبهین اکسیر هستی116

شتاب - 125پالک - نرسیده به گرمدره

شرکت بهین اکسیر - دهنده پرسیس زن

هستی

**

44259540احمد قاسم پورزرین رامونا دارو117
خیابان نیایش - خیابان رودکی شمالی

63پالک -  شرقی
**

2877307آقای جوادجعفری اقدمحکیمان طب کار118
کوچه یاسر -شریعتی باالتر از میرداماد

23پ- آهور
***

5133564346آقای محمد جویاجویا نوین طب آراد119
روستای - دهستان پیوه ژن- احمد آباد

خیابان ادیب- بینالود
**

26408423خانم سمیرا میرزائیآمیتیس نیک دارو120
خیابان - میدان محسنی- میرداماد

-37و- 8پ- 1بن بست - سنجابی
**
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کنندگان 

120: مدارک

پرداخت 

حق 
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