
کارخانه/ شماره ی تماس شرکت نام مدیرعاملنام شرکتردیف

66571440-36540600-031دکتر محمود فالمرزیان گل دارو1

61018-021آقای دکتر جباریدینه ایران2

02182711آقای مهندس حمیدرضا جلیلیایران داروک3

88744876-7-88745456 آقای باستانزرد بند4

44525411/12-44537026پور... دکتر عاصم عبدا رازک5

09121886314-77521002دکتر حبیب ابراهیمیانحکیم مومن تبریزی6

0864002--44212044-021خانم الله حجازیباریج اسانس7

88987053-88986483دکتر سید صدرالدین نبوینوتک فار8

4داخلی  2774دکتر اعتمادیسپید طب نیا9

دکتر محمد مهدی حقوقیامین10
03137480171-44297952/53-03137252900-

آ03137480170/2

36541032-36540659-031دکتر غالمرضا اخوان فریدداروسازی رها11

88774006مهندس پاکروانداروسازی مینا12

6-05135410964خانم  مرضیه سنوییاکسیر گل سرخ13

5558005--5555330-0411دکتر میر زهره هربی دارو14

5- ۴۴۹۸۱۰۰۱دکتر محمد جوادعازم پور سینا15

 300-77330291دکتر محمد شیری کیمیدارو16

33340030-025-33340159(025)آقای دکتراحمد  صادقی توسن دارو17



61171510-61171220/219-61170آقای دکتر علی رضا دبیر سیاقیتولید دارو18

19-33426517-066دکتر صالح صالح نیاخرمان19

32525857-081آقای محمد کاظم رشیدینیکا20

14-07132263210 مهندس امین موحد پوراهورا دارو21

01732339999 آقای مهندس کشیرگیاه اسانس22

34762100-026دکتر بردیا فرزام فرشرکت نو آوری زیستی گویا23

44988331-44987311/12دکتر محالتیداروپخش24

86030575 - 4   داخلی دکتر حامد سلمانیپارس گیتا دارو25

66439534محمد آسا ادیب حسامی ادیب اکسیر26

36241167-031دکتر محسن سنیعی اکسیر دانش آسیا27

77707173صارمیابوریحان28

۲۲۸۵۶۶۸۴دکتر بافندهسونا طب پارسه29

3-66909061علی شریعتمداریدارو درمان سلفچگان30

66577724 دکتر غالمرضا امینیاس دارو31

88889024فهیمه علی عسگریشرکت نیک اختر آریا32

3-66576271دکتر نوید گودرزیشرکت نانو دارو پژوهان پردیس33

88223045دکتر مهناز قمیجابربن حیان34

48032000 دکتر مسعود عبدالکریمیتهران دارو35

5-88192773دکترپویا  فرهتالبرز دارو36



88223045دکتر مهناز قمیاکسیر نانو سینا37

44415436-32-44617835-44463692دکتر مسعود احمدیدلتا دارو38

66568181دکتر علی شریف اعدمسبحان دارو39

4450405-0764دکتر مجید محمد حسینیکیش مدیفارم40

3-22114042آقای پیمان گلبوراددلتا لذیذ41

87175456-87175759-87174  علیرضا پور عباسیدرمان یاب دارو42

88233758مهندس احمد راشتدارو برگ43

88610479-88052872دکتر محسن هاشمدارو درمان پارس44

5-76250321دکتر محمدکاظم خوئینی ها(رز فارمد)نانو حیات دارو45

دکتر شهرام عرب نیاشیراز داروی حافظ46

44862406-44851971آقای حسنعلی باغبانیانآباگسترهوشمند47

2-88519741دکتر علی واحدیدارو تدبیر پارس48

88016145علی محمد نوری پورمام اصفهان49

( 101)28-05135413627 شاندیزیکیمیاگر توس50

44693414-026آقای علی رضا حامدیگل چای51

66124122آقای مهندس رحیمی مقدمسالمت گستر آرتیمان52

4-22020352جمال الدین جاللیگیاهان سبز زندگی53

86046725-88700476خانم مریم شیخ فالحپارت شمیم دارو54

66408563آقای علیرضا ناطقیسپیداج55



88814759آقای مهندس مهدی اسدیشرکت توسعه تجارت قطره حیات56

44489327 آ آقای علی پارسامرهم سازان سینا57

02632705717آقای محمد رضا کهربایینوش داروی البرز58

88197150-88197145آقای علیرضا ساعیکوشان فارمد59

4-88377220 دکتر محمد رضا انبیاییسالمت پرمون امین60

77495007خانم دکتر سحر بهمنیزیست تخمیر61

09198529905-۳۲۸۱۶۱۲۰-۰۲۵آقای سید محمد علی سید نظریشفانگرنظری62

06633430691دکتر بهرام دلفانداناکاسیان63

88109515 سید میرابراهیم میردهقانویتا بیوتیکس تهران64

4-01154663081دکتر فرامرز امامیسها جیسا65

02166496702دکتر شمسعلی رضازادهآرشام دارو66

22272790فریدون علی پور نظریاکسیر مد پارس67

88909126دکتر حسین جهانگیرداروسازی دکتر جهانگیر68

مهندس رضوان اسد اللهیدارو گستر رضوان69

02633402267دکتر وحیده غروی کاشانیسدرین دارو البرز70

44966915-44966840آقای جمشید سوریآسمان دارو پارس71

22813319آقای مهندس  محسنیگسترش میالد فارمد72

03537242465 دکتر محسن زحمتکشفراطب ایساتیس شرق73

66628848دکتر پیام مسلمیایران دارو74



22712949خانم عاطفه کوهیآبادیس دارو پرگاس75

40-22350093آقای حسن انصاری محسنیسامی ساز76

22058824-22058847  دکتراحمد پوررضاآرامیس فارمد77

66455931دکتر پرویز نوری سایهانانو پرنوس سانیار78

-40883627دکتر حبیب اله شهروزیآرین سالمت سینا79 225داخلی 

88916848آقای سید هاشم تبریزی داناسو ایران80

88051833دکتر سعید اکبریاندارو پژوهان پاسارگاد81

88610772-88610777ورسک فارمد82

61074151-66800225-64049-021دکتر علی مهر آمیزیتهران شیمی83

100داخلی  77279298دکتر محمد رضا فاضلیبنیان سالمت کسری84

22569435خانم تینا خاوری خراسانیتابا دارو پیشگام85

66939676آقای دکتر محسن ناصریسنابل دارو86

48830دکتر کامبیز امجدیداروسازی مینو87

88711824دکتر مهران میراب زاده اردکانیهربی فارمد88

89
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 

دانشگاهی
02634764010       آقای دکتر رضا غفارزادگان

9-22926358آقای مهندس وحید سقطچیکیمیا زیست پارسیان90

9-02645334378صدیقه پاکنژادمه دارو طوبی91

88940811-88937736آقای یعقوب پیغامیاکسیر راز سینا92

آ02537209544-02537235353محمود شیرازیانبوعلی داروقم93



32-88540626احمد خازریدارو سازی دانا94

942-43267943-051دکتر علی نقی شوشتریسیمرغ داروی عطار95

88317239دکتر حامد همراهدایان طب اکسیر96

52-88700051خانم دکتر اطهاریمکمل دارویی شاری97

7-26204283 دکتر علی مزیدیکارن98

88220846آقای دکترعزیز فرخیآیالر طب آذر99

۲۲۷۲۰۸۶۸خانم دکتر زهرا جوادی تبارکیمیا سدید دارو100

08634120393علی اکبر ملکی رادشرکت  محیط پاالیش آریا101

03154373141وجیهه معمارزاده زوارهشرکت پرپین اکسیر جهانی102

41406260دکتر نوید میهن یارشرکت رزشید سالمت ایرانیان103

4045 2990علی سنبلیداروسازی اروم طب دارو104

44632090تقدیریشرکت پارسیس رایا دارو105

3-01734516192 دکتر هومان بیاتشرکت نیاک106

6-05137112611سید احمد مهاجریپویش داروی سینا107

88780596دکتر محمد سلطانیشرکت داروسازی ژنیان فارمد108

24812مهندس محمد علی گرجیطبیعت زنده109

66177859دکتر بهمنیشرکت ماه داروی تجهیز110

88336004دکتر  میرحسینیانشرکت کی دارو فناوری سالمت111

5-2264001دکتر سید مهدی رضایتدانشگاه آزاد علوم داروئی112



4-88650472اکبر تاریوردیشرکت اهران تجارت113

22292017دکتر نوشین دانش دهکردیشرکت نهال سبز سالمت114

88752112دکتر رضا رمضانیشرکت داروسازی میم دارو115

26217895- 57941000 قاسمعلی  آشفتهشرکت داروسازی فاران شیمی116

خانم مرضیه رشیدی پورشرکت کیمیا دارو افالک117

02186023711شرکت تعاونی داروسازی دیموند118

04133304210آقای مهندس حاذق جعفریشرکت دارو پژوه جابر تبریز119

22394591-22604689دکتر علی مازوجیترانه های شفا بخش طبیعت120

37112652-051دکتر فالطمه حسن زادهشرکت کیمیا فرآور بوعلی121

89332000مهدی مرادیشرکت تیما پخش آریا122

09117124600-33366762امید رجبی کبود چشمهشرکت امید دارو طبرستان123

3-05135414861اندیشه ابراهیم نژادشرکت مزدیسا سام نوش دارو124

88772958دکتر عباس موحد نیاشرکت داروسازی تسنیم125

29904047-33550165-025حمید رنجبرشرکت وشا دارو پارس126

32372664 -035آقای دکتر جاویدشرکت یاس کویر میبد127

22131714دکتر امیرحسین معینی زندیشرکت به شاد دارو128

88626980علی آقا کثیریامداد پزشک راز کیمیا129

03134462778حمیدرضا آبدارشرکت نوین باند اصفهان130

44144810دکتر ایرج افتخاریشرکت شفا داروی آریا131



133-42895دکتر پیمان ترحمیشرکت داروسازی کاسپین تامین132

۸۸۸۸۹۰۲۴حمید رضا علی عسگریشرکت امید پارسینا دماوند133

77600178-77601765دکتر ناصر کوچه مشکی زادهشرکت حکیم تجارت سهند134

33340234-0251محمد روشناسشرکت گیاهان قائم دارو135

44509020-4-44536020دکتر فرقانیشرکت داروسازی راموفارمین136

54751000 خانم دکتر تاج آبادیتک ژن زیست137

138
شرکت زیست فناوری ادیب 

فارمد
64112833آقای دکتر عظیم اکبرزاده

-44561008   آقای مهندس کریم پورشرکت متین آسا فارمد139

7-22140566فراز فرجامشرکت روژین دارو140

88612148مونا قربان پناهیشرکت گستر مهر فارمد141

43317772-071لیال یوسفیشرکت گل دارو تخت جمشید142

27666دکتر آقا بزرگترشرکت دارویی آیریا نیک143

22058772مهندس محمد هادی جانهرحمان گستران144

66123155دکتر علی میرفضائلیانشرکت دانش و درمان تبسم145

28429975خانم مهسا اله قدریشرکت آبادیس داروی آژند146

44968220 -  40-96667136خانم مریم ورناجیشرکت مهرسا داروی یاسین147

منصور امینشرکت زیست فن آوران صدرا نور148

26135507محمد رضا حیدرشرکت دنیا دارو سپهر149

88230549-88264442دکتر احسان نصیر االسالمیشرکت ساج پاددارو150



آقای هادی فرخیشرکت توسعه دارویی گنج151

152
شرکت باغ دارو سبز سالمت 

گستر گیتی
32501186-32548304احسان باغبانیان

77702900فاطمه مفیدی منششرکت سحر دارو نوران153

114داخلی  22919375  106مهرداد ساغریشرکت فرنوش دارو طب154

33 59 78 88دکتر زینت گیلشرکت رازان فارمد ایرانیان155

01133352686دکتر حسین عسگری رادشرکت دانشگر زولنگ رسپینا156

20-44545413 پیمان  ترحمی\دکترشرکت خوارزمی157

22988566مهندس سید مجید موسویشرکت تحقیق و توسعه دایا دارو158

02636513726آقای ابراهیمیشرکت دارو سازی بنیان دارو159

02532816496آقای زاهدیاکسیر بقای ستاره سعادت160

44986196محمد کابلینبید داروی ایرانیان161

7-88055506مریم شاه جهانیفردای سبز ایرانیان162

60-26406857آقای دکتر ناصریدارو درمان سپهر163

66969653هدایت اهلل قور چیاندارو پژوهان آتیه سبز164

88962981دکتر منصور نصیریشرکت ژانوس165

41735 - 86085141امیر حسین شکوهیشرکت خسرو مدیسا طب166

88559639سید رامین ابوالفضلیدانش گستران برنا سالمت167

86071710  نفیسه داوودیکیمیا زیست پویا آزما168

169
شرکت توسعه تدارکات دارویی 

رازی
88537025مهندس پرویز خاکی کاشانی



6-۸۸۶۳۰۱۷۵دکتر ناصر عربشرکت سینا پیشگام دارو نوین170

88202580دکتر احمد رضا نارونیداروسازی ریحانه اصفهان171

22254950-22252870مهندس علی اکبر رحیمیابن ماسویه172

95014070-031محمد صالحیارمغان سبز آراز طب173

88580018-88378249-88378258امیر سعید ملکشاهیامید دارو سالمت174

02433365675-02433767786نرگس حلواچیایلیا ایمان تکین175

176
شرکت فرآورده زیستی پردیس 

رشد مهرگان
9-07137743558دکتر سید اصغر دهقان

۰۲۱۸۴۰۹۶دکتر قلن برلیوار177

03136730331تلفکس کوروش مقتدری زادهبهتا دارو آفرینش178

66595006دکترمحمد مهدی ملکشاهی نژادشیمی دارو کوثر179

22658404سید مهدی موسویمیالد دارو نور180

203داخلی - 205داخلی  5-22263051دکتر مهرداد علیمیانداروسازی حکیم181

05135412800-88302653-88302687میترا افکاریپرارین پارس182

04134799332حمید خانی ارشتنابنوش آفرین طب تبریز183

45857000مسعود صحرایی رادپارس آزمای طب184

88668700/6 -104داخلی محمدی نیلفروش زادهتدبیر کاال جم185

88214778-88213398وحید خسروانیپرتو سالمت روز186

102 و 101داخلی  2-88863551مهرشاد منصوریسام آرین اکسیر187

04133856367علیرضا پیغامی902ارس دارو 188



89332000 6 داخلی مهندس مهدی مرادیافق تولید دارو پارس189

88555868ماندانا صبورشفا تاب دارو190

02533346448علیرضا شیرازیانفرا آرا گستر ترنج191

03432723970محمد حسین منظوریدیشکان نیک دارو192

86093014سید عالء سجادیسبز دارو جهان193

88403757سکینه ادهمی خیرآبادآترا دارو صدر آزما194

01154662798شهریار کاظمیبلوط بهداشت خزر195

8132220462محمد ابوالقاضیدرمان پژوهان معجزه مهر196

09124144625سکینه فرجی شمامیسما نیک دارو197

31-88383828سید احمد خواستهپرنیان درمان آرمان198

44034593فیروزه باتمانیطب گیاه امیر199

03145488907وحید نوشاد(نوشاد}گنجینه عصاره طبیعت200

88983613--88983250مهندس رحمانیآدونیس کیش201

05137643020- 110  داخلی رضا دهقان نژادیوتاب طب پارس202

14-03133385213مرتضی طهماسبیعارف دارو قائم203

88810663آقای حمید  قنبریسبز دارو جم204

88359880-88352638دکتر محمد محمدیفرا دارو فناور مهر205

36541370-031دکتر آرش فالمرزیانجی فارمد اسپادانا206

آقای دکتر برکتینطعم و عطر ماگنولیا207
08642344914-08642345417-02149745 

101داخلی 



44336533مهندس علیرضا غفاریبهبود درمان داریا نیک208

88302653-88302687-2-88329371رضا افکاریدایان فارمد بهین تولید209

66975960دکتر جواد طیالبیداریا نوید سالمت210

88873276آقای ساسان ادیب سنائیهیلیا فارمد211

88499804اسماعیل ناظمطالی سبز طوبی212

2223656-0551-66938517ریحانه نیک رادآرمان بهبود سینا213

32200222-026کوروش مهدلوکیمیا دارو سپهر214

66919456محمدرضا خاتم گویابرنا طب ویدا215

11-35721710-031ریحانه قاضی عسگرریحان نقش جهان216

3344359-0514دکتر مریم صومعهبایر بهساز دارو217

غالمرضا ندیم پورمیعاد دارو کیان218

22086050--44656816یاسمن فرجاد دوستیاس فارمد ایرانیان219

66572837محمد سلطانیآرمان زیست فارمد220

3-95010941-031محمد طاهرزادهاکسیر گستر اسپادانا221

22056841امیر حسین خشایار دانائی فرپارس حیان222

88397127-88457448-86021772دکتر علی منصوری مهربانیآبا دارو طب223

دکتر سید عباس زجاجیزجاج درمان طوس224

225
شرکت داروسازی ماهان دارو 

رهام
03134320310آقای عمو هادی

88531491محمد حسین محمدیروژان داروی پارس کیمیا226



88632763سمیرا پرهونتوسعه بازرگانی دارویی سبحان227

66006820صبا السادات نوریانطوبی فراز پارس228

22877678-22877681مهندس محمد رضا سعیدیآروین آرمان گستر229

33367087-013زهره صادقی وصالطب سینا گستر یاسین230

231
داروسازی بین المللی پارت طب 

ارس
28428462-04135556943دکتر آرش خاکی

37112717-051محمد صادق کوهستانیسینا سرشت شرق232

5111داخلی 66919151مریم مهاجرینانو دارو البرز233

4583529-0233مهران شیخ هادیآریا کن دارو234

88850049دکتر لیال ابراهیمیرستا ایمن دارو235

86093561علی رضا اعتمادیدارو درمان سحر236

26290813امیرهادی کامکارپرگاس طب237

03834234833/09136987917منوچهر همائیداروسازی حنان بروجن238

86125804امیر علی شیرازیآریا پارس هونام عرش239

88541698دکتر نغمه حدیدیپارسین سالمت ماد240

66439415پویا موالناتوسعه غذا و سالمت زینو241

37327501-051آقای هادی غالمیشرکت نوش داروی توسن سالمت242

17-88678915حمید یزدیان پورمهبان دارو243

35430567-028احسان احمدپورفرهمند درمان گستر دشتی244

86086354 و86084265 و88871521-مریم حیدری قاسمیوانا دارو گستر245



246
شرکت بسته بندی زیتون سبز 

مازندران
01134721120دکتر حسین علی باقری

44983451--82710000 3306 دکتر شهرام زاهدیروز دارو247

7-88879766دکتر امین بالغیبهستان بهداشت248

88395400فریبا حسن زادهسما نیک سالمت گستر249

88756014مهندس حسین اسالمیزهراوی250

22228585لیال نظریگیتی سالمت آریا251

09109271513و0912322125--امین سعیدی نیاانوش داروی گیالن252

96667336مهدی بلوچستانیسالمت سازان پارمیس253

414داخلی021 2774محمد مهدی شفیعیهستی دارو درمان254

33643443بابک علیزاده ثانیبه سازان پژوهان امید آریا255

88890083مهدی مهجورنیک درمان طبیعت256

44905056دکتر محمد مسعود علیمرادالحاوی257

2531744-0813مهران دبیریراز شفای طبیعت الوند258

34760738-026دکتر احمد کرباسیداروسازی نیل فارمد259

02156124774دکتر حسین سالمتدارو پژوهان فرهیخته260

42236777-051مهندس رحیمیتریتا داروی آرتا261

37253603-051ناصر منوریآرمین گستر رضوان262

02182711--82713052مجید حدادیدارو گستر مایسا263

35411120-051محمد علی زمانی نیا(زمانی)گلچکان خراسان 264



66389579رضا فروزان نسبآریانا فارمد پاسارگاد265

57682000دکتر عبدالرزاق جواهریبیونوریکا پارس درمان نیکان266

02633329785دکتر مریم رضاییاسوه فارمد ایرانیان267

95010506-031آقای نگارندهسبز دارو اسپادانا268

10-36100801-026حمیدرضا علی پور مشکانیتماد269

02536670712و 3667071 -مسعود محمدیرازیان اکسیر دارو شوکران270

32301939-071مسیح صدیق رحیم آبادیدانش بنیان گوهر خرد پارسیان271

26742781دکتر مجتبی بابازادهدایاژن فارمد272

66919456آقای سید مصطفی موسویشرکت بنیان طب اکام273

09373259209امیر حسین ورپشتیگنجینه سالمت تارا274

31-42552630-031دکتر حسین مهدویسینا فرآور اسپادانا275

13-02532854011مجید محسنیداروشفا طبیعی پدیده276

02188605564حسام حاجی عباسیتوسعه علوم و سالمت نواندیش277

09177025439مجید رضائیآوای لیان داروی پارس278

56151396زینب زارعگنجینه گیاهان پارسیان279

12-35423010-051دکتر امید رجبیداروسازی دکتر رجبی280

88582314محمد ملک شاهیکیان سالمت پایدار281

0513165مهندس نازنین بهشتیانمفید بهساز دارو التیام282

44240441دکتر حاجی علی اکبریداروسازی بهار پایا283



09358600313آقای کامران شورگشتیشرکت فضل دارو خیام خراسان284

22877417 -22877411سمیرا جلیلی مرندیسمر طب درمان285

82710000مهندس سید وحیدرضا بهشتیفاریاب دارو286

05138592821دکتر مهدی میر احمدیشرکت دارو سازی پارس تک رخ287

36604510-026مهندس حامد مرتضویرویان شفای نیک البرز288

57232641-031مهدی جواهریعسل پونیک خوانسار289

2-22921890دکتر مهران سلیمانیداریان سالمت290

64-88700263افشین هاشمی فشارکیوستاژن پارس291

35413829-051حمید فتحی نجفیسورن تک توس292

6-34731211-081هومن شیرکوندفاران شیمی تویسرکان293

55667769لیال آزادپناهداروسازی امید طب کوشا294

88759911اکبر دلیریاندارو درمان اعتماد پویا295

88516955آقای حامد پرسااکسیرطب پرنیان296

7-88783286دکتر حبیب صادقی اسفهالنیبهنوار ایران297

6-34533374-017رامین حامد پناهپارت کیمیا گرگان298

44424442-076سید مصطفی ابراهیمیشرکت رازی دارو کیش299

81097811دکتر مهرداد رحیمیشرکت توسعه آلفا300

66767515-66765787دکتر غالمرضا کردافشاریشرکت مسیحا طب شمال301

66801235 - 66808818خانم سحر کاردوستشرکت تولیدی پایدار فرد302



77553103دکتر امیر اپرویزدی دارو بهدیس303

05137285657محمد رافتی سیدی یزدیسینا پژوهان سالمت304

8-77981496مهدی خوش قامت المعدایر دارو305

02144520605احسان کیائینهال دارو حافظ سالمت306

2-09426001261احسان مومنیجهان سبز مهر307

88109515حمید یافتیانویتا آریا308

88647628لیال پورزادیالوین فارمد آریا309

88555868میثاق ایجیصبور فارما310

خانم معصومه سادات حسینیشفا نیکان پارسیان311

02126420012خانم الناز نظریشرکت کیان طب پاسارگاد312

88705511خانم مهسا یساقیشرکت آریا فارمد پیشگامان سالمت313

44298370رامین حمزه لوشرکت آرا طب فارمد314

051384355285محمد صادقیشرکت نورا دارو ریحان315


