
فاکستلفنفاکستلفن

8344989243-54498924344981081-44989244دکتر رحیم شبستری آریا 1
نبش پل  (داروپخش) 61 جاده مخصوص کرج ، خیابان 17تهران ، کیلومتر 

اتوبان
1397133111info@aryapharm.com

……دکتر امیر فرشچیآریوژن فارمد2
026-36106480-4

مدیریت : 201
026-36104644

پالک - کرج، جنب خیابان تاج بخش-  جاده مخصوص تهران24کیلومتر 

140
3164819711contact@aryogen.com

33346125-4025-33346121-025دکتر محمدرضا احمدی رنجبر آرنیکا سالمت3
-فرعی دوم-میدان شهید کاظمی-فاز دوم-شهرک صنعتی شکوهیه-قم

kh166قطعه 
3738116648info@arnikahealth.com

31968647443asiachemitebco@gmail.com، واحد 1، طبقه 81تهران، خ ولیعصر، باالتر از ظفر، خ شهید ناصری، پ 5886460364682659246879866-88646030دکتر بهنام خسروانی فردآسیا شیمی طب4

خانم طاهره حاجتی آفاشیمی5
 مدیریت 64059000

(1100و1101داخلی )
6678078164059-

 17خیابان -خیابات صنایع فلزی -  جاده قدیم کرج5کیلومتر -تهران

خیابان نورد-شهریور
1378756411info@afachemi.com

دکتر سیامك میرترابیآوه سینا6

 مدیریت 88022087

9داخلی 

88497340

0
(086)

42345100

(086)

42345457
81438933741exesecretary@avicenna ، پالک23تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خ .ir

91002726-9026 داخلی 91002726-22069696026عبدالرضا ظاهر طبریآتی فارمد 7
026-91002726 

9داخلی 

 متری، خ اول غربی، تقاطع 24 سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار تهران،

 اتوبان قزوین، خروجی 12کیلومتر : کارخانه     //   17دشت بهشت، پ 

سوپا، خ شفا، خ برکت

1998678117info@atipharmed.co.ir

34762178-34762174026-8865942088201639026دکتر پیام سیفی آنی درمان 8

جنب -تهران ،خ گاندی شمالی،خ برادران شریفی: دفتر مرکزی 

کرج،کمال شهر،شهرک : کارخانه - ، طبقه اول27 گاندی،پ103کالنتری

244و243صنعتی بهارستان،فاز دوم،خ گلستان نهم،پ 

1518634868info@aanidarman.com

11654613111info@aburaihan.comتهران، سه راه تهرانپارس، اول خیابان تیرانداز، پالک 677702066-7770206677707173 8-77702067 مهندس میثم نورمحمدی ابوریحان9

5-76250321دکتر محمد کاظم خوئینی ها اروند فارمد 10
76250321

5داخلی
76250321-576250321

 جاده دماوند،پارک فناوری پردیس،خیابان نوآوری 20تهران،کیلومتر 

168/2،پالک 16
1654120412info@nanohayatdarou.com

……366801064-66801062دکتر مهدی بخشایشاسوه11
 جاده قدیم کرج، نرسیده به سه راه شیر پاستوریزه،  شادآباد، خ 4کیلومتر 

 شهریور17
1371849311info@osvahpharma .com

خانم نهاله نراقیاکتورکو12
 1 داخلی 41637000

مدیریت

41637000

1399داخلی 

(0263)

4760314
…

          کارخانه 58، پالک 8 و 6تهران، گیشا، خ بلوچستان، بین سروستان 

کرج شهرک صنعتی بهارستان خیابان گلستان چهارم:
elahe .kalhor@actoverco.com

کرج ، شهرک : کارخانه  . 58تهران، گیشا، خیابان هشتم،پالک :دفتر مرکزی 2-34760951-2026-34760951-141141637000026 داخلی 41637000خانم  دکتر تیام اصفهانی اکترو13

1446863914صنعتی بهارستان،بلوار سروستان،نبش خیابان گلستان هشتم

844984695 داخلی 44992677مهندس محسن کردی اکسیر14
(066)

42600048-9
 -  2درب شماره - خیابان داروپخش -  جاده مخصوص کرج 18کیلومتر …

 کدپستی69189-   جاده کمربندی 2کیلومتر - بروجرد:کارخانه 
info@exirpharma .com

2223700-22210010283-7881927700283داخلی 3و88192771الیاس کهزادی البرز دارو15

- خیابان ناوک - نرسیده به چهار راه جهان کودک - خیابان آفریقا - تهران 

انتهای حکمت -شهرک صنعتی البرز- قزوین : کارخانه  - 5طبقه  - 3پالک 

.هشتم 
1518646177info@alborzdarouco.com

دکتر رضا کریمی مستوفی البرز زاگرس16
88906638    

88940098   
88896460026-34762188

،نبش بن بست (ویال)تهران،خ انقالب،خ استاد نجات اللهی :دفتر مرکزی

کرج،شهرک صنعتی :    کارخانه10،واحد4،طبقه 2نیکخواه،پالک 

9بهارستان،گلستان یکم،پالک 
1599914722

جنب - نرسیده به چهار راه ایران خودرو-  جاده مخصوص کرج 12کیلومتر 4490505244905054 - 3----دکتر محمد مسعود علیمرادالحاوی17

کشمیران
1389918111info@alhavipharma .com

1371658111info@irandaru.com; ceo@irandaru.comتهران،بزرگراه آیت اله سعیدی،بلوار معلم،انتهای خیابان کرمانی5266692586-526669258666688851-66688851دکتر فردوس نصیری زاده(سهامی عام) ایران دارو18

----دکتر محمد رضا رادپورایران داروک19
44983391-3

مدیریت: 102داخلی 
 جاده مخصوص کرج نبش سه راه اندیشه داروسازی 16/5تهران کیلومتر 44980155

ایران داروک
1388134611info@irandarouk.com

عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

mailto:info@aryapharm.com
mailto:info@atipharmed.co.ir
mailto:info@aburaihan.com
mailto:info@alborzdarouco.com
mailto:info@alhavipharma.com
mailto:info@irandaru.com
mailto:info@irandaru.com
mailto:info@irandarouk.com
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عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

465434114-68874064465432812-88747363آقای محمد نیلفروشان شهشهانیایران ناژو20
 153پالک -هویزه غربی-خیابان صابونچی-خیابان شهید بهشتی-تهران

1533716711info@irannajo.com-انتهای خ رعنا-روبروی شهرداری صفادشت-شهریار: کارخانه 

......دکتر مهدی امانیایران هورمون21
44905517-9  

 مدیریت44905513
29 جاده مخصوص کرج،بعد از شرکت کروز،بن بست 11کیلومتر 44905512

1399813611info@iranhormone .com

نادر سلطانی حسینی ایران آوند فر 22
 8 داخلی 66422655

مدیریت
 57تهران،بزرگراه چمران،خیابان باقرخان،شماره :دفتر مرکزی 6642265602636670370-402636670370-4

581441764181iranbath@iranbath.comکرج،شهرک صنعتی سیمین دشت ،کوچه پنجم غربی،پالک :کارخانه

دکتر سجاد سعیدی فر ایمن واکسن البرز 23
       46110917               

46110920
 تلفکس46110920

 داخلی 026-45334192

123

جنت آباد جنوبی،نرسیده به آیت اله کاشانی،نبش خ :دفتر مرکزی

استان :       کارخانه46نیرو،ساختمان اداری آتام،ط سوم،واحد

3331495900m.bahrami@imenvaccineالبرز،نظرآباد،شهرک صنعتی سپهر،بلوار کارآفرین،خ بهمن غربی،مرکز رشد  .com

031-03137252898-02137252900-02144298224-44297953دکتر محمد مهدی حقوقیامین 24
شرکت - مقابل شهر بهاران - کلیشاد - آزادراه ذوب آهن- اصفهان 

8459149995info@aminpharmaداروسازی امین .com

87540دکتر بیژن صدیقی مقدم باختربیوشیمی25
 4101داخلی87540

4102تاییدیه 
0833-4270480

87540

7159داخلی 

: کارخانه - 10، پالک 13تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 

خ اول انتها -خ ده خدا- شهرک صنعتی -  جاده سنندج 8کیلومتر - کرمانشاه 

-خیابان 
1513754311info@bbpharmaco.com

 دکتر منصور مشایخیبهسا26
88573441-4

101داخلی 
88078196

(086)

34132470-3
…

 مقابل 10، تقاطع فالمك شمالی و خ زرافشان، خ 4تهران، شهرک غرب فاز

-میدان امام خمینی-= اراک : کارخانه - 1 طبقه 27بانك پارسیان، پالک

جنب بانك ملت-ابتدای جاده تهران

1467753373farahani@behsaco.com

: کارخانه -3، طبقه 10تهران، خ قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پالک(013)33883595 (013)33882090 688721168 داخلی 88550528دکتر علی منتصریبهوزان27

3401586735615centraloffice@behvazan.comپالک-خ سوم-ورودی دوم بلوار صنعت دوم-شهر صنعتی رشت 

دکتر رامین رادمنش بهستان دارو28
88647351 

201-202

88647348

200داخلی 

 داخلی 086-42344860

521
086-42342260

تهران، ونك، مالصدرا، تقاطع اتوبان کردستان به سمت شمال، بن بست 

بلوار -خیابان آزادگان-شهر صنعتی کاوه-ساوه : کارخانه-یکم، طبقه دوم 

.2خ کارگر -کارگر
1991933771f.allahveyranpour@behestan-mfg .com

مهندس رامین حامد پناهپارت کیمیا29
017

34533374-5

017

34533374-5

017

34533374-5

017

4931171693partkimia@yahoo.comنبش تالش جنوبی-2گرگان، شهرک صنعتی آق قال، خیابان سازندگی 34533374

131654713691ma@parsdarou.irپالک - ابتدای بلوار پروین - فلکه اول - تهرانپارس 577877700-777032647787770077703264دکتر سهیل سهیلی پارس دارو30

4419593544195939 -44195935441959398 -8آقای شهباز عسگریپاک دارو31
 جاده مخصوص کرج، بعد از چهارراه ایران خودرو، خ چیتگر 14کیلومتر 

جنوبی، گلستان نهم
1386164711pakdarou@gmail.com

45334191-44418632026دکتر محمد امین قبادی پادرا سرم 32

جنت آّباد جنوبی ،بلوار شهید پژوهنده شمالی، بعداز میدان : دفتر مرکزی 

،واحد 4 ، طبقه 55آتش نشان ،نبش کوجه وکیلی ،ساختمان شاهین ،پالک 

البرز،نظر آباد،شهرک صنعتی،سپهر،بلوار کارآفرینان،خیابان :کارخانه  - 14

110بهمن،پالک 

info@padraserum.com

1399133351info@pursinapharma جاده مخصوص کرج، پشت کارخانه ماشین سازی فرهمند22کیلومتر 544986866-54498686644981001-44981001دکتر ابراهیم ناصری فرپورسینا33 .com

دکتر مجتبی طباطبایی یزدی پویش دارو 34
 6 داخلی 88997248

مدیریت
 20کیلومتر  :کارخانه    13 خ فاطمی، خ پنجم، نبش ک سعید، پ تهران،8896936876250466-7689780470

18جاده دماوند، پارک فناوری پردیس خ نوآوری 
1415763863darou.pooyesh95@gmail.com

4369000088629120دکتر مرضیه زیانیپاالیش پژوهش خون 35
نوری و شهید همت، پشت سازمان ... تهران، تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا

1449613111info@ibrf.irجنب برج میالد. انتقال خون 

محمدرضا داورپناه پارس ایزوتوپ 36
88337023 88221115 

مدیریت
88337024

 غربی،پالک 23تهران،خ شیخ بهایی جنوبی ،بلوار آزادگان ،خ : دفتر مرکزی 

سازمان انرژی اتمی:  کارخانه 88
1439955416info@parsisotope .com

اسماعیل حاتمی پرند دارو 37
66905981       

66945526       
66905982

تهران،میدان توحید،ابتدای ستارخان ،خیابان کوثر یکم،پالک : دفتر مرکزی 

ساوه شهر صنعتی کاوه،بلوار امام خمینی،خیابان :      کارخانه3،واحد 10

2آزادگان ، بلوار کارگر،خیابان گارگر 

1457784784parand.darou@yahoo.com

mailto:info@irannajo.com
mailto:info@aminpharma.com
mailto:farahani@behsaco.com
mailto:centraloffice@behvazan.com
mailto:f.allahveyranpour@behestan-mfg.com
mailto:partkimia@yahoo.com
mailto:ma@parsdarou.ir
mailto:pakdarou@gmail.com
mailto:info@pursinapharma.com
mailto:darou.pooyesh95@gmail.com
mailto:info@ibrf.ir


فاکستلفنفاکستلفن

عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

34583560-34583560023-88174810023دکتر عباس موحدنیا تسنیم38

   3 میدان آرژانتین، خ بیهقی،کوچه چهاردهم شرقی،پالک تهران،

جاده گرمسار، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی ایوانکی،  :کارخانه

3پژوهش 

1515667911info@tasnimpharma .com

1371616314phtd@toliddaru.irابتدای جاده ساوه خیابان شهیدی یادگار کارخانه تولیدارو66693310666201756669331066620175دکترعلیرضا دبیر سیاقیتولیدارو39

4803200044504840دکتر مسعود عبدالکریمیتهران دارو 40
 جاده مخصوص کرج جنب بانك ملت شعبه پارس خودرو شرکت 9کیلومتر 

داروسازی تهران دارو
1399615851info@tehrandarou.com

دکتر علی مهرآمیزیتهران شیمی41

66817013-15     64049 

-61074138 1111داخلی 

 مدیریت9

43850587 61074132
66817013-15  

66791059  

43850587        

61074132
1378756411info@tehranchemie شهریور، خ نورد17 جاده قدیم کرج، خ صنایع فلزی، خ 5کیلومتر  .com

42
تولید مواد اولیه داروپخش 

(تماد)
مهندس حمید رضا علیپور

026-36100801-10          

       026-36161139          

  مدیریت                            

026-36100820-4

026-36100828051-33924097-8051-33923937
.  جاده مخصوص کرج،روبروی ایستگاه مترو اتمسفر28تهران ،کیلومتر 

 جاده فریمان ،تقاطع خواجه اباصلت،جنب شرکت تبرک3مشهد،کیلومتر 

temad@temad.com

فاکس کارخانه22097480مهندس مجید طبسی ثامن43
051-35000111

(مدیریت) 35000120
051-35423100

-نبش زند وکیل شرقی-خیابان بخشایش-چهارراه سرو- میدان کاجتهران،

 جاده قوچان، سه راه 17مشهد، کیلومتر  :کارخانهطبقه پنجم   - 88پالک 

فردوسی، مقابل اسب دوانی

   کارخانه     

9189167117
info@samenco.com

     دکتر فرشید ملك مرزبانثنامد 44
66402684-

66403589-66403769
66403568023-34584268-70023-34584267

سمنان،  :کارخانه، ط دوم 1 خ ولیعصر، خ بزرگمهر، کوی حکمت، پ تهران،

5شهرک صنعتی ایوانکی، خ آموزش، خ پژوهش 
1416844984info@sanamedpharma .com

دکتر مصطفی صفاریجابرابن حیان45
44503520-1 

44503323-7
44503530

44503520-1 

44503323-7
44503530

 جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه شیشه مینا،  جنب شرکت 5 کیلومتر

ایران تایر
13988-34511headoffice@jaber-pharma .com

181399833611info@jalinous پالک 23 جاده مخصوصو کرج خیابان 10تهران کیلومتر 82144543360-84454336002144543351-44543351دکتر حمید رضا افتخاری(سهامی خاص) جالینوس 46 .com

13701913774951mehrdad.alimian@gmail.comشماره - باالتر از دو راهی قلهك- خیابان دکتر شریعتی- تهران212226797921222679780212226797902122267978دکتر مهرداد علیمیان(سهامی عام) حکیم 47

دکتر پیمان ترحمی خوارزمی48
44545413-20 

مستقیم44545074

44545413-20 

8داخلی 
44545413-20

44545413-20

8داخلی 

 )خیابان جالل - شهرک استقالل -  جاده مخصوص کرج 9کیلومتر - تهران 

115پالک  -(جنب شرکت شوفاژکار
1389716512    Info@Kharazmpharm.com

1419833373info@darudarrmanco.com، ط اول66تهران، جمالزاده شمالی، خ طوسی، نرسیده به دکتر قریب، پ 6690906166909277 -3علی شریعتمداری دارو درمان سلفچگان49

دکتر محسن هاشم دارو درمان پارس50
  داخلی 88052871        

 دفتر مدیریت191
234 داخلی 88610479

تهران، خ مالصدرا، خ شیخ بهایی شمالی، کوچه امداد غربی، نبش ارکید، 

27پالک 
1993756184f.arzani@ddp-group.com

info@ashushaتبریز،شهرک صنعتی شهید سلیمی34328109-34328108041-041حبیب کیومرثی داروگستر هجرت 51 .ir

21885405912188540594مهندس احمد خارزیدانا52

 04136300586-90 

        1163داخلی 

4136300590

04136300591

خیابان قائم مقام فراهانی، رو به روی تهران کلینیك، کوچه ششم، - تهران

پشت جنگلبانی - جاده تبریز تهراان 15کیلومتر - تبریز: کارخانه -   3پالک 

قزلجه میدان

5495151673kharazi@daanapharma .com

mailto:info@tasnimpharma.com
mailto:phtd@toliddaru.ir
mailto:info@tehrandarou.com
mailto:info@tehranchemie.com
mailto:info@sanamedpharma.com
mailto:headoffice@jaber-pharma.com
mailto:info@jalinous.com
mailto:mehrdad.alimian@gmail.com
mailto:Info@Kharazmpharm.com
mailto:info@darudarmanco.com
mailto:info@ddp-group.com
mailto:kharazi@daanapharma.com


فاکستلفنفاکستلفن

عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

50-5002633775149-6600853302633775149-54612000021-021دکتر امیر اسماعیل ثقفی نیا درسا دارو 53

نرسیده به -بلوار شهید حمید صالحی - طرشت -  تهران: دفتر مرکزی 

 . 2پالک - بن بست گالب - میدان سما،کوچه شهید حسین رستم خانی 

شهرک صنعتی اشتهارد،بلوار دکتر حسابی غربی ، خ گل نوش سوم : کارخانه 

.،خ گلفام

1459666876Info@dorsadarou.com

444504787-44522451 44502711 ......دکتر سید امیر رضویان اردهالیدکتر عبیدی54
- بلوار عبیدی - شهرک استقالل-  بزرگراه شهید لشگری 8کیلومتر - تهران 

721389776363پالک 
info@abidipharma .com

10،واحد5ضلع جنوب غربی میدان پونك،ساختمان امیر،طبقه : دفتر مرکزی 4461783544617827دکتر مسعود احمدی دلتا دارو55

دکتر ایوب معینی دنیای بهداشت 56
 66760224-5   

66726079
6672603165238820-165238820-1

 خیابان حافظ، پائیـن تر از خیابان جمهوری کوی صـالح، نبش کوچه تهران، 

 ،1شاطری، پالک 

جاده علی شاه عوض، منطقه صنعتی فرماندشت، بعد از کشت و : کارخانه

صنعت شهریار، ک بهتك

1135653117info@donyayebehdasht.com

1244525410-44525411------مهندس علی مرتضوی(البراتوارها) رازک57
خیابان -روبروی شرکت پارس مینو- جاده مخصوص کرج10کیلومتر -تهران

1389736615razak@razak-labz.comلوله پروفیل پارس

9100509391005098دکتر علی اصغر محمدی رفسنجان دارو58

تهران،اشرفی اصفهانی،نرسیده به چهارراه پونك،خیابان :دفتر مرکزی

. 6،واحد 4صفاریان طوسی،کوچه درخشان،کوچه نوبهار،پالک

1849943645info@rafsanjanpharmaکرمان،رفسنجان،شهرک صنعتی شماره یك:کارخانه .com

------دکتر محمد رضا فرقانی راموفارمین59
     44536020 44509020 

مدیریت
44503550

 جاده مخصوص کرج، خ شیشه سازی مینا، خ ولیعصر، مقابل 4 کیلومتر 

1398834111شهرک آزادی
info@ramopharmin.com

------ دکتر عبدالرضا ظاهرطبری روز دارو60
  44989275-6 

44983351-5
44983151

 جاده مخصوص کرج،خیابان داروپخش ،خیابان اردیبهشت 17کیلومتر 

11397156113یکم،خیابان اردبیهشت سوم،پالک 
info@rouzdarou.com

دکتر سعید ملکی روناک دارو 61
 11 داخلی 88211809

مدیریت
89779772086-42342903086-42342903

تهران، ونك ،مالصدرا،خ شیخ بهایی شمالی،کوچه عرفی :دفتر مرکزی 

 ،طبقه سوم22شیرازی،پ 

ساوه، شهر صنعتی کاوه، باالتر از هتل، خ آزادگان، روبروی بانك رفاه کارگران: کارخانه

1993644511 

1993644514
 info@ronakpharm.com

4408485944975532دکتر غالمرضا اخوان فریدرها62

3136541030 

مدیریت 3136541032

 137داخلی 3136541031

مدیریت

3136540959

صادقیه ،ابتدای اشرفی اصفهانی جنوب ، نرسیده به میدان :دفتر مرکزی 

، 23صادقیه،خ سازمان آب غربی،ابتدای گلستان اول،ساختمان زمرد،پالک 

-  جاده اصفهان شیراز7کیلومتر - اصفهان: کارخانه  . 7طبقه دوم، واحد 

11واحد- شهرک آزمایش- شهرک صنعتی صفه 

8179135148info@rahapharm.com

مهندس علی رضا پرچکانی (شیمی دارویی) ریحانه63
88662585

(5داخلی )
89781005313859257689781006

                               19، پالک 25تهران، خ گاندی جنوبی، خ :دفتر مرکزی 

18اصفهان،جاده شیراز،قلع شور ، کیلومتر : کارخانه
1517975911info@rayhanehpharma .com

آقای حمید معصومیانزرستان64
22373565-6

(6داخلی )

22373565-6  

7داخلی
5690134056901440

 سعادت آباد، میدان کتاب، بلوار فرحزادی، خ طاهرخانی، خ احسان،  تهران،

6کوچه استاد شهریار، پالک 

اتوبان قم، بعد از فرودگاه امام، شهرک شمس آباد، خ دکتر هشت  :کارخانه  

338رودی، خ چهارم، پ 

1981685783info@bellasan.ir

8 داخلی 4498316744994791دکتر فرهاد کیافرزهراوی65

041-36309401-10 041-

              دفتر 36309410

مدیریت

041-36309400

-خیابان داروپخش-(لشگری) جاده مخصوص کرج18کیلومتر :دفتر مرکزی 

-تبریز :         کارخانه 23پالک -2ورودی شماره -کارخانجات داروپخش

.شهرک عالی نصب-خ سرم دارو - جاده تهران19کیلومتر 

1397116396office1@zahravipharma .com

45264264-45264264086-88566773086-43000070021-021دکتر عاصم عبداله پور زاگرس دارو پارسیان66

  5 و 4، ط 37شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ک بوستان یکم شرقی، پ تهران، 

ساوه، ابتدای شهر زاویه، - جاده قدیم تهران77کیلومتر  :کارخانه

پایین تر از رستوران الهیه

1468964865  zagros .darou@yahoo.com

mailto:Info@dorsadarou.com
mailto:info@abidipharma.com
mailto:info@donyayebehdasht.com
mailto:Karbasi@razak-labs.com
mailto:info@ramopharmin.com
mailto:info@rouzdarou.com
mailto:info@ronakpharm.com
mailto:info@rahapharm.com
mailto:info@rayhanehpharma.com
mailto:info@bellasan.ir
mailto:management@zahravipharma.com
mailto:zagros.darou@yahoo.com


فاکستلفنفاکستلفن

عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

دکتر محمود ابول زادهزاگرس فارمد پارس67
  44987741 44983262  

 44987943
44981950066-42300800-3066-42300804

شرکت -خیابان داروپخش- جاده مخصوص کرج 18کیلومتر :دفتر مرکزی 

کارخانه .  دفتر مرکزی شرکت زاگرس فارمد پارس - کارخانجات داروپخش 

جاده کمربندی مالیر-شهرستان بروجرد:

1397116396info@zagrospharmed.com

دکتر هوشمند ایل کازیست دارو دانش68
42318000

(100داخلی )
42318101026-34762108026-34762126

 33تهران، خ سهروردی شمالی، انتهای خ ابن یمین، نبش سیبویه، پالک 

10 و 9،بین گلستان 2شهرک صنعتی بهارستان،فاز :کارخانه 
1555633111 motekhases@zistdaru.ir; info@zistdaru.ir

دکتر مجید عنابیسبحان انکولوژی69
 مدیریت 9 داخلی 

83879000
88799924013-33882241013-33883058

ط   – 5،پ  –کوچه آویز  –خ الوند –میدان آرژانتین  –تهران :  دفترمرکزی 

.شهرک صنعتی رشت ورودی دوم ،خ ابن سینا :دوم  کارخانه
1516914611info@sobhanoncology.com

37779471-37774113026-6617616366415842026دکتر محمد قائم مقامی سپیداج70

 51، واحد 6، ط 141 خ فلسطین، چهارراه بزرگمهر، ساختمان تهران،

شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، بلوار سعدی غربی، بوستان  :کارخانه

175،176، قطعه 2، گلستان 3

1416934855info@sepidaj.com

109185113111sajaddaru@gmail.comنبش اندیشه - 2فاز - شهرک صنعتی توس-مشهد85135410422-8513541042205135410420-05135410420دکتر عباسعلی فرج زادهسجاد دارو شرق71

دکتر حسین عطار سها هالل72
2634703951 

02634703612
31998461info@sohapharmaخ صفا-ابتدای شهر جهار باغ-کمال شهر- کرج :کارخانه 2634700030026-34715081-6026-34716400 .ir

44974046       مهندس حسن انصاری محسنی   سامی ساز        73
           داخلی 44974046

106

      051-35413385 

150داخلی 
 051-35413384

-وحدت شمالی چهارم -خ پاییزان-خ باهنر- اشرفی اصفهانی تهران،

 16 و 15واحد -11پ -ساختمان بهار

461، پ 9مشهد، شهرک صنعتی طوس، خ  :کارخانه

کارخانه 

9185175545
dabirkhaneh@samisaz .com

86031876 86030097   86030094دکتر یداله آقاباباییساپونین ایران 74
038-33348698 038-

3338380
038-3348699

تهران،سهروردی شمالی،خیابان شهید قندی،کوچه 

شهرکرد،قطب صنعتی،خیابان : دفتر مرکزی . ،طبقه دوم 4،واحد5بیستم،پالک

.بیست متری بیست و یکم 

saponin_ iran@yahoo.com

33882234-33882235013-6691715566948553013مهندس علی گودرزی       سبحان دارو        75
  295خ فاطمی غربی، جنب مهندسی ارتش، پالک تهران،  

شهر صنعتی رشت، خ ابن سینا، خ مطهری :کارخانه 
1411853695info@sobhandarou.com

……مسعود احمد زاده (البراتوارها) سینادارو76
44194521-3 

مستقیم44196630
44196603

خیابان - 52بلوار - مقابل سایپا-  جاده مخصوص کرج15کیلومتر - تهران

1پالک - شهید گمنام
1388167311info@sinadarou.com

دکتر هاله حامدی فرسیناژن77
 داخلی 42915 یا 42815

2300
885615750263-6670335-9 0263-6670337

2 شهرک غرب، خ سیمای ایران، ک هفتم، پالک تهران،

72کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، نبش فلکه سوم، پ  :کارخانه
1467635164asadim@cinnagen.com

مهندس حمیدرضا نوابی  شفاء78
026-34763427-32 

 مدیریت8داخلی 

026-34763427 -

30        9داخلی 

کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، بین گلستان سوم و : کارخانه

چهارم
3197935551info@shafapharm.com

265238885-667164326671643165238881آقای محمد سپاسی آشتیانیشهردارو79

1خ حافظ جنوبی، بعد از خ جمهوری، ک شهید صالحی،  نبش کوی شاطری، پ  تهران، 

 جاده شهریار، بعد از پمپ بنزین خادم 18جاده قدیم کرج، کیلومتر : کارخانه 

آباد، سه راه بهار، جنب کشت و صنعت شهریار

1135653135shahredaru@gmail.com

36309300-36309301041-44211613041   4421161344221723    44221723دکتر سعید باسمنجیشهید قاضی80
خ - نرسیده به خروجی یادگار امام -تهران،  بلوار مرزداران :دفتر مرکزی 

 6 واحد 3پالک -فرشتگان
 جاده تهران، روبروی مرکز آموزش جهاد کشاورزی، خ سرم دارو10تبریز، کیلومتر : کارخانه

1463813418info@sgco-infusion.com

7199158145info@shirazserum.coمنطقه صنعتی صدرا. ورودی دوم صدرا. جاده شیراز سپیدان-شیراز7133600270713360026071336002707133600260دکتر محمد حسن موقعی شیراز سرم81

مهندس سیروس میاندشتی صنایع پزشکی فارمد 82
2207400122073103

22073101
026-37777620-5

026-37777620-5 

3321داخلی

 5، ط (پایین تر از میدان کاج،  نبش ک شهید میرزایی) 44 خ سعادت آباد، شماره تهران،

شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، بلوار حافظ غربی، نبش  :کارخانه

220،221،222، قطعه 4بوستان 

1998898638cyrus .miandashti@meditechsystem.com

1514638616M.Zargarzadeh@mofidpharmaطبقه پنجم - 17پالک - 2کوچه پژوهشگاه -خیابان احمدقصیر- خیابان شهید بهشتی026- 02644228116- 02644228114- 144228116 داخلی 021-  88175119دکتر محمدرضا زرگرزاده طب مفید نیکان83 .com

mailto:info@zagrospharmed.com
mailto:info@zistdaru.ir
mailto:info@sepidaj.com
mailto:sajaddaru@gmail.com
mailto:info@sohapharma.ir
mailto:dabirkhaneh@samisaz.com
mailto:info@sobhandarou.com
mailto:info@sinadarou.com
mailto:asadim@cinnagen.com
mailto:info@shafa-pharm.com
mailto:shahredaru@gmail.com
mailto:info@sgco-infusion.com
mailto:info@shirazserum.co
mailto:cyrus.miandashti@meditechsystem.com
mailto:M.Zargarzadeh@mofidpharma.com


فاکستلفنفاکستلفن

عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

فرشته صادقی نور طاها 84
 ۰۵۱-۴۴۳۳۳۳۳۷ 051-

۴۴۳۳۳۳۳۶
 جاده تهران ،شهرک صنعتی شماره یك سبزوار12سبزوار،کیلومتر : کارخانه021-89783722

صندوق پستی 

347
taha_ pharmacy@yahoo.com

...2346024-26761430267615650864- 26761449مهندس حامد کیخاعماد درمان پارس85

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به اریکه : دفتر مرکزی 

خ .شهر صنعتی کاوه : :کارخانه - ، ط سوم 56ایرانیان، نبش ک ایرانی، پ 

21

1468995513info@emaddarmanpars .com

756224038-56224036-622258527021-22924405-021دکتر منصور محمدی فاخر86
میدان - بعد از پلیس راه - حسن آباد فشافویه - جاده قدیم تهران قم 

روبروی پمپ گاز- خیابان قلعه نو - شهدای فشافویه 

کارخانه  

1911619631 
fakherpharma@gmail.com

8882610588308450مهندس علیرضا جعفری نسبفارابی87

 مدیریت  031-33132227 

                             031-

33132

8179159137farabi@farabipharma جاده شیراز15کیلومتر - اصفهان: کارخانه و دفتر مرکزی 031-33132300 .ir

دکتر علیرضا طالیی فارما شیمی88
44525432-3        

44525190-2 44503891
44503796

 جاده مخصوص کرج، بعد از شهرک استقالل، خیابان شانزدهم، 8کیلومتر -  تهران 

کوچه چهارم شرقی
1389794581info.pharma@yahoo.com

1886713718info@iphco.comتهران، خ شهید رجایی، نرسیده به بیمارستان هفتم تیر، جاده امامزاده ابوالحسن955543301-5554330155543307 55543940 55543300مهندس ایرج فرهادیفرآورده های تزریقی و دارویی ایران89

دکتر امید سیفی پورفرآورده های دارویی نو ترکیب90

54612000

 ، 3داخلی )

(1داخلی 

66082429026-34714346026-34714345

میدان آزادی، ابتدای بزرگراه جناح، خ عزیزی، میدان سماء، بلوار تهران، 

5واحد  -4، ط 2صالحی، خ رستم خانی، بن بست گالب، پ 

قزوین، خروجی شهرک صنعتی - کیلومتر بعد از عوارضی کرج8 :کارخانه 

بهارستان، زیرگذر اتوبان به سمت کمالشهر، جاده قدیم هشتگرد، نرسیده به 

2پلیس راه کمالشهر، خ صفا، جنب داروسازی سها 

1459666875info@recpharma .com

مهندس محمد طهماسبی فن آوریهای نوین دارویی آتیه       91
86046304

86046315

86046304

86046315
026-37775694-8

026-37775694-

100  داخلی 8

، 323 خیابان شهید بهشتی، بین خیابان وزرا و خیابان ولیعصر، پالک تهران،

4طبقه دوم، واحد 

، ک 2اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، خ غزالی غربی، خ الدن  :کارخانه

3495الله اول، خ الدن اول، پ 

1511617319info@fandapharma .ir

92
فاران شیمی

آقای اکبر موالئی
 داخلی 88208535 

40088884007

88205361

499: داخلی
08134731211-178134731121

 کارخانه 3تهران، خیابان عطار، میدان عطار ،خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پالک 

شهرک صنعتی توسرکان- جاده کرمانشاه7کیلومتر -توسرکان :
1994768651info@faranshimi.com

33651021-30023-33651022-66405691023 6640569166406354دکتر رضا هدوی فاتك شیمی پارس 93

مجتمع تجاری -خ بزرگمهر-خ فلسطین-خ انقالب - تهران : دفتر مرکزی 

 جاده 15کیلومتر -سمنان: کارخانه 510واحد -5ط -16پ -اداری بزرگمهر

خ ایثار-خ ولیعصر-خ توکل-فاز توسعه -شهرک صنعتی سمنان-دامغان

1416935339info@fatakchemie .com

حامد صابونی (سهامی عام) کاسپین تأمین94
         88965322-4 

42895 
8895705613338825111333882517

 ، ساختمان 1تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، پالک :دفتر مرکزی 

، شرکت 1گیالن، رشت، شهر صنعتی رشت، ورودی :کارخانه - داروگستر

داروسازی کاسپین تامین

1431663135dabir@caspiantamin.com

1388154311info@cosarpharm.comجاده قدیم کرج خیابان داروگر داروسازی کوثر17کیلومتر 4492161244921077......دکتر محمد سلطانی رضایی راد (سهامی عام) کوثر95

299228158176543797865437978 داخلی 6-22824042 محمد سعید هفت جواهریانکیمیافام96
  62، نبش دیباجی شمالی، پ (فرمانیه ) خ شهیدلواسانی تهران،

106شهریار، شهرک صفادشت، بلوار فروردین، خ چهارم غربی، پ  :کارخانه
1953853351info@kimiafaamgroup.com

1746773611office@chemidarou.com جاده آبعلی3کیلومتر ......7733511477336458و16 علی شیدایی کیمیدارو97

98
کارخانجات داروپخش 

(سهامی عام)
1397116396info@dppharmaکرج، خیابان داروپخش- اتوبان تهران18کیلومتر 122144987314-02144987311--دکتر محمد نادری علیزاده  .com

دکتر مجید محمد حسینیکیش مدیفارم99
86035420

(400داخلی )
86035392

-07644492001 2 داخلی 

2
4، طبقه 27خ ولیعصر، باالتر از زرتشت، خ غفاری، پ تهران، ...

64، بلوک 3جزیره کیش، شهرک صنعتی شماره : کارخانه
1415885661info@kishmedipharm.com

mailto:info@emaddarmanpars.com
mailto:fakherpharma@gmail.com
mailto:farabi@farabipharma.ir
mailto:info.pharma@yahoo.com
mailto:info@iphco.com
mailto:info@recpharma.com
mailto:info@fandapharma.ir
mailto:info@faranshimi.com
mailto:info@fatakchemie.com
mailto:dabir@caspiantamin.com
mailto:info@cosarpharm.com
mailto:info@kimiafaamgroup.com
mailto:office@chemidarou.com
mailto:info@dppharma.com
mailto:info@kishmedipharm.com


فاکستلفنفاکستلفن

عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

86125804-86020317021-021مهندس علی اکبر هنرمندی کیهان دارو شیمی100
04432430532-533-

534-841
4432430846

خ شریعتی ، بعدازتقاطع مطهری ، روبروی فروشگاه اتکا :  دفتر مرکزی 

 جاده مهاباد17ارومیه، کیلومتر - 5، واحد 2،کوچه،بینا،پالک 
5731166856

ceo@kayhandarou.com  &    

info@kayhandarou.com

7272952-90353-7272278-7220363950353-26204283دکتر علی مزیدیکارن101
  3، خیابان ناهید غربی، پالک (آفریقا )تهران ،بلوار نلسون ماندال : دفتر مرکزی 

یزد ، شهرک صنعتی خضر آباد ، بلوار ابریشم ، خیابان اقاقیا: آدرس کارخانه 
1966915181info@karenpharma .com

8882816188840916مهندس وحیدرضا دهپورگیالرانکو102
013-33882492-93

(7داخلی )

013-33882492-

(8داخلی ) 93

 4، ط 6 ایرانشهر شمالی، خ برادران شاداب، پ تهران،

1، خ چهارم، خ خزر 3، خ صنعت 2شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت  :کارخانه
1583734616ashtiani.glc@gmail.com

103
لقمان

844504755 داخلی 3-44504121......مهندس خسرو داوری
روبروی  محور سازان شرکت دارویی و - جاده مخصوص کرج10کیلومتر 

(سهامی عام )بهداشتی لقمان 
1389737611info@loghmanpharma

55188174917 داخلی88174383دکتر فرخ رحیم زادهمداوا104
026-44214101-3

(101داخلی )

026-44214101-3

(106داخلی )
  5،طبقه 275خ شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه قائم مقام،پالک تهران، 

23، خ بنفشه 3البرز، شهر صنعتی هشتگرد، فاز  :کارخانه

و1514638615

16
info@modavaco.com

976353965-888838378867687676353967دکتر محمد جعفر رحمانیمرهم دارو105

بعد از تره بار - خیابان نظامی گنجوی - میدان توانیر - تهران : دفتر مرکزی 

 کیلومتری 60دماوند،:کارخانه -56واحد - ساختمان همسایگان  - 13پالک - 

جاده فیروزکوه،بعد از هنرستان کشاوزی رجایی،ناحیه صنعتی آیینه ورزان،خ 

47سوم غربی،پ 

1434813964info@marhamdaruco.ir

مهندس حمید یزدیان پور مهبان دارو106
 88679035

(101داخلی )

13- 88678712  

(8داخلی )

086-42345146-7

(1داخلی )
086-42346192

        7و6، ط سوم، آپارتمان های 30خ ولیعصر، خ اسفندیار، پ تهران، 

24ساوه، شهر صنعتی کاوه، بلوار آزادی، خ بیست و یکم، پ  :کارخانه
1968654137mdc .plant@mahbangroup.com

71399734137info@mehrdarou.com پالک 23 جاده مخصوص کرج، انتهای خیابان 10تهران کیلومتر 744543331-84454333144543320 داخلی 7-44543320حیدر نژاد ... دکتر فضل امهردارو107

111994635451info@minapharmaceutical.comتهران، خ ونك، پ 887736758879780988773675 88659445 88774006مهندس فریدون پاکروانمینا108

44543134445430274454313444543027دکتر علی زمانی  مینو109
 - (جاده مخصوص کرج ) بزرگراه شهید لشکری 10کیلومتر - تهران 

ساختمان مینو
1399736311Pharma .ceo@minoogroup.com

3441943648شهرستان آبیك-قزوین 28328979792832823500دکتر سید بهاءالدین اسالمی روشتیمهتاب دارو 110

......6619811566198115مهندس بهنام ابراهیم نژادندا111
  4،طبقه دوم ، واحد 13تهران،میدان توحید،خ نصرت غربی،پ : دفتر مرکزی 

سمنان:         کارخانه 
1457785597ebrahimnezhad@nedapharma .com

 88020579-021دکتر نیما سپهرینانوفناوران دارویی الوند112
   021-88020579 

103داخلی 
026-36671187026-36671187

-   تقاطع ابن سینا15خیابان - یوسف آباد -تهران :آدرس دفتر مرکزی

شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان هفتم غربی- کرج- استان البرز :آدرس کارخانه

1439955991info@nanoalvand.com

1994754953 طبقه همکف8 و 4میدان ونك،خیابان عطار،خیابان تك شمالی،پالک ......488786334-88649081دکتر نوید گودرزینانو دارو پژوهان پردیس113

4406632044074725  مریم متینی زادهنوآوری زیستی گویا114
026-34762100

(0داخلی )
، بلوار 2قزوین، شهرک صنعتی بهارستان، فاز -  اتوبان کرج 5البرز، کیلومتر 026-34760624

241، پالک 9گلستان 
3197994599 samashayan27@gmail.com; info@inoclon.com

دکتر اسماعیل مؤذنینوآوران دارویی کیمیا115
88012946

(101داخلی )

88012946

(103داخلی )
......

پارک زیست فناوری ابن - باالتر از جالل آل احمد- کارگر شمالی- تهران

سینا
1439955991info@kimia-pharma .co

2345447-26761430267615650864حسین کیخانیك سامان دارو 116

تهران ،شهرک غرب،بلوار فرحزادی،پایین تر از بزرگراه :دفتر مرکزی

ساوه،شهر صنعتی : کارخانه . ،طبقه سوم 56نیایش،نبش کوچه ایرانی،پالک 

19کاوه،خ 
1468995513

5260401-52604000864-88094963۸۸۵۶۶۷۷۳0864دکتر احمد شفیعینوشا فارمد ایرانیان 117

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ک بوستان یکم شرقی، :دفتر مرکزی 

نبش -بلوار کوشش-شهرک صنعتی زاویه-زرندیه :  کارخانه5 و 4، ط 37پ 

401کوچه نرگس 

mailto:abbaszadeh_kd@yahoo.com
mailto:abbaszadeh_kd@yahoo.com
mailto:ashtiani.glc@gmail.com
mailto:info@loghmanpharma
mailto:info@modavaco.com
mailto:info@marhamdaruco.ir
mailto:mdc.plant@mahbangroup.com
mailto:info@mehrdarou.com
mailto:info@minapharmaceutical.com
mailto:Pharma.ceo@minoogroup.com
mailto:ebrahimnezhad@nedapharma.com
mailto:info@nanoalvand.com
mailto:info@inoclon.com
mailto:info@kimia-pharma.co


فاکستلفنفاکستلفن

عضو اصلی- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی آدرس پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

34737730-34737603081-4601382446013824081محسن خدادادی هگمتان داروی غرب 118

-          1پالک -جنب کوچه کاظمی-میدان عدل-پونك-تهران: دفتر مرکزی 

ناحیه صنعتی - جاده کرمانشاه15کیلومتر -تویسرکان : کارخانه .  4 واحد 

فرسفج
6586166982hegmatandaru@gmail.com

mailto:info@kimia-pharma.co

