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201987815611info.arenalifescience@yahoo.com،پالک 8زعفرانیه،خیابان پسیان شمالی،خیابان شارستان ……2680548326805478و9دکتر بابک خوئینآرنا حیات دانش1

......دکتر عبدالمطلب مرادیآرین پالسما طب 2
 026-32805119

(100داخلی )
کرج، بعد از پل فردیس، ابتدای جاده مالرد، نرسیده به پل سر 026-32806097

حد آباد، روبروی کمیته امداد امام خمینی، ک گلستان

3174985336info@arianplasma.com

32-02832849126دکتر ماهیار صدیقیآرام کیمیای کاسپین 3
02832848722 

2داخلی 

انتهای - بلوار میرعماد -2فاز - شهرک صنعتی کاسپین-قزوین 

.خیابان صنعت دوم 
344511963info@aramkimya.com

علیرضا سیفی آرتا دارو آداک 4

 224309    

22537934  

22539228 

22521736 

22908329
023-34584001-10

تهران،بزرگراه رسالت،خیابان کرمان جنوبی،کوچه : دفتر مرکزی

سمنان ، شهرک صنعتی : کارخانه . 58کریمان،پالک 

3ایوانکی،بلوار صنعت،کوچه تالش 

2282190822821908دکتر سید حسام الدین مدنی آویتا زیست فارمد 5
تهران،اقدسیه،خیابان موحد دانش،بن بست نسیم،         پالک 

4،واحد 1
1957735614info@avitapharmed.com

741468994767ramezani.s@espadpharmed.comتهران،شهرک قدس،بلوار فرحزادی،ارغوان غربی،پالک ایمیل22382667دکتر هوشیار غالمی اسپاد فارمد دارو 6

3info@edtpharma.com،واحد 9تهران،خیابان دکتر قریب،پالک 6657046766925789 66925241دکتر علی طاهریایده دارو طب7

271969813631info@ahran.comپ - خ شریفی - خ گاندی شمالی ......8867615888205970 اکبر تاروردیاهران تجارت8

دکتر مهری سید هاشماوکسین داروی وِشت9
88615625     88217014         

      86051148           
میدان ونک، خ مالصدرا، خ شیراز جنوبی، خ گرمسار شرقی، ......5داخلی 

14، واحد 4  ، ط 26پالک 

1435883674info@oxindarouvesht.ir

دکتر محمد شاه بختی بیودارو 10
66976588 

(4داخلی )
تهران، خ انقالب، درب اصلی دانشگاه تهران، خ فخر رازی،  خ ......66974732

3و2، ط (ساختمان دیدآور) 84شهید روانمهر، پ 
1314854514info@biodarou.com

دکتر محمد تقویانبیوسان فارمد11
88219500-2

(100داخلی )
، طبقه 14تهران، خ شیخ بهایی، خ آقا علیخانی، ک گلستان، پ ......88603354

702هفتم، واحد 
1436935353ceo@biosunpharmed.com

 دکتر فرانک سلمان نژادبهین تامین روز آمد 12
      88650901-2       

88872981-2  
88201984

پالک -خیابان ناصری-باالتر از ظفر-خیابان ولیعصر- تهران 

.4واحد -82

8885235888908704دکتر علیرضا خلخالی بهشاد دارو 13
-خ سپند شرقی-خ استاد نجات الهی-بلوار کریمخان زند-تهران

ط پنجم شمالی-36پالک 
1898993733info@behshadpharma.com

-43پالک -4 و 3بین بیمه -جاده مخصوص کرج-میدان آزادی4463043444630538الهام زندی پارسیان هفت نور آسمان 14

طبقه سوم
1393754317parsian7nour@gmail.com

نبش -به سمت شمال-بلوار سعادت آباد-سعادت آباد- تهران2236131122374565و12مهندس امیر نیک نفسپارس مهدیس دارو 15

17واحد -4طبقه -ساختمان پارسیان-(پنجم)خیابان نوروزی

info@pmdaroo.com

مهندس مهدی الرابی پالسمای خوارزمی16

56378231-39    

تاییدیه فاکس 

56694723

کوچه شهامت -خیابان علی ابن ابیطالب-میدان نماز-اسالمشهر56341114

-13پالک -یکم

تهران،سعادت آباد،میدان فرهنگ،انتهای خیابان معارف،نبش 422094279-22140563دکتر حمیدرضا قربانی پالسما درمان فارمد 17

،ساختمان کیمیا،طبقه اول2کوچه آبشار،پالک 
1997744417

عضو وابسته- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

آدرس پستی
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عضو وابسته- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

آدرس پستی

8-76251127دکتر احسان رعنایی سیادتپروئتین نوترکیب سبحان 18
 2  داخلی 

76251127-8
 جاده دماوند،پارک فناوری پردیس،نوآوری 20تهران،کیلومتر 

22،پالک 2
1657167337

info@sobhanbiotech.com

46074876دکتر امیرحسین کارآگاهپرسیس ژن پار19
 داخلی 45812222

2127
- نرسیده به گرمدره-  جاده مخصوص22کیلومتر -استان البرز

125پالک 
1399114913

info@persisgen.com

125، پالک 22البرز، جاده مخصوص تهران کرج، کیلومتر 5-546078491-46078491 احمد عاصمی نیا تکزیما دارو20

دکتر رضوانفر توفیق دارو 21
44987360-4 

44988020-4 
44985056

(61)خیابان داروپخش-کرج- اتوبان تهران18کیلومتر 

،پالک 2204742322046345دکتر پژمان شیخ پور توسعه دارویی آروان فارمد 22
ر

ق تهران،بلوار نلسون ماندال،خیابان عاطفی شر

8،طبقه سوم،واحد 29
info@arvanpharmed.com

......4490626644904527    44901808 دکتر حمید رضایی فرتوسعه داروسازی دانش23
 جاده مخصوص کرج، کاشی ایرانا، خ امید، 13تهران، کیلومتر 

5بن بست سوم شرقی، پالک 
1399934561info@daneshpharmaco.ir

66128426دکتر حجازیدارو پالسما ایرانیان24
        داخلی 66128426

102

56490760-74

122داخلی 
56490774

اسالمشهر، میدان نماز، جاده واوان، بلوار برنده سیفی، بلوار 

میدان توحید،خ : دفتر مرکزی - خلیج فارس، نبش پارک شهدا 

3،ط دوم ، واحد 121امیر لو، خ شهید طوسی،پ 

3315957896m.molkara@dpiranian.com

88747189-210021 داخل 8396-021مهندس جاذب فتحعلی دارو درمان پارمیدا25
تهران،خیابان سهروردی شمالی،خیابان شهید 

.128،نرسیده به خیابان عربعلی،پالک (پالیزی)قندی
1554744375info@ddp.co.ir

 تلفکس8805446088054287دکتر علیرضا محبوبیان دارو درمان آرنگ 26
تهران،خیابان مالصدرا،خیابان  شیخ بهایی شمالی،خیابان صائب 

1،واحد 1تبریزی غربی،پالک 
1993674855info@arangpharm.com

محمد البنا دارو سالمت فارمد 27
88203438   88192740-

3
881933900253-3346549

تهران ،خیابان ولیعصر،باالتر از میدان ونک،کوچه : دفتر مرکزی

قم،شهرک صنعتی :    کارخانه 4،واحد 27براداران شریفی،پالک 

، میدان دیالمه2شکوهیه،فاز 
1969813635info@daroosf.com

 تلفکس8854806288548062دکتر احسان عالی دانش پژوهان آریا دارو 28
،طبقه 28تهران،سهروردی شمالی،خیابان شهید عرب علی،پالک 

سوم
info@aryadaru.com

8717488355903دکتر محمد بشری درمان یاب دارو 29
،نبش (شهید ابطحی)تهران،بزرگراه کردستان،خ بیستم

،ساختمان درمان یاب36آزادگان،پالک 
1437634561info@darmanyab.com

-579612808642341360-57961000021-021دکتر روح اله مهدویداروسازی روژین30
، طبقه 47خیابان استاد نجات اللهی، خیابان سپند شرقی، پالک 

2
1598817914mahdavi@rouginetolid.com

5780300057803002دکتر سید احمد رضا میر مطلبیرویان دارو31
،کوچه (ویال)تهران،خیابان انقالب،خ استاد نجات الهی

13مراغه،پالک
1599677811info@rooyandarou.com

289772788-88066631دکتر سپیده کریمی افشار رستاژن32
تهران،مالصدرا،خ شیخ بهایی شمالی،کوچه عرفی شیرازی،پالک 

4،ط 22
1993644511info@RasataGene.com

......7749500777132961خانم دکتر بهمنیزیست تخمیر33
تهران، میدان رسالت، خ فرجام، نرسیده به چهارراه حیدرخانی، 

597پالک 
1683848411info@zisttakhmir.com

88745457 وحید گرجی زردبند 34
 داخلی 88745457

3پالک -خیابان بیهقی -میدان آرژانتین 402
1515633111

دکتر امیر حسین مقصودیسامان داروی هشتم35
051-35421990-3

021-88636353
مشهد، بزرگراه مشهد قوچان، بعد از تقاطع فردوسی، پارک علم ......051-35421992

و فناوری خراسان رضوی
9185164111info@samandaroo.com

38397491-38397491083-2222511522275348083حسین پهلوان سیدورف آیشبرگ36

تهران،بلوار میرداماد،خیابان شاه نظری،برج : دفتر مرکزی

 جاده 35کرمانشاه،کیلومتر:کارخانه.  4،واحد 15ناهید،طبقه 

.اسالم آباد ، مجتمع کارخانجات مه دی 
info@seydorfeichberg.com

mailto:info@daneshpharmaco.ir
mailto:m.molkara@dpiranian.com
mailto:mona.farahanchi@rouginetolid.com
mailto:info@zisttakhmir.com
mailto:info@samandaroo.com
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عضو وابسته- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

آدرس پستی

1pharma@sorena-pack.com و 8تهران،خیابان شیراز جنوبی،کوچه یاس،پالک 103 داخلی 5822658226خانم بهاره رحیمی نژاد سورنا انتخاب برتر37

8819738888197552حامد پلیمی شفا فارمد 38

تهران ،خیابان ولیعصر،باالتر از ساعی ،کوچه :دفتر مرکزی 

مهرگان،جنب بیمارستان مهرگان،ساختمان مهرگان،پالک 

16 و 15، واحد B1،طبقه 4

1516735539pr@shafapharma.com

8893184488931856امیر خزعل شیمی داروی میخک 39
تهران ، خیابان مطهری ، خیابان الرستان ، پالک :دفتر مرکزی 

 -5،واحد 3، طبقه 64

21327452326-158895082501327452431-88950314سید حسین کاسی پور فومن وش 40

،طبقه 96تهران ،خیابان زرتشت غربی،پالک :دفتر مرکزی 

                                                                 8چهارم،واحد 

گیالن،فومن،شهرک صنعتی سردار جنگل:کارخانه 

hoseyn.kasipoor@gmail.com

66054984دکتر مریم مهاجری فناوری نانو دارو البرز41
تهران،خیابان آزادی،روبروی دانشگاه شریف، خیابان دکتر 

2، واحد 122هوشیار،پالک 
info@nanomed.ws

......8838462888991910دکتر مسعود تقی پورکیمیا الکل زنجان42
پالک  –خ زرتشت غربی  –خ فلسطین –میدان فاطمی  –تهران 

6واحد – 3طبقه -96
1415683819kimia.alcohol@yahoo.com

دکتر رضا نبی ئیکیمیا سالمت نیکان43
86034480

86034486
، 30تهران، خ ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خ دمشق، پ ......86034472

4 و 3واحد 
1416743139info@kimia-salamat.com

،پالک (شکراله)تهران،خیابان کارگر شمالی،خیابان یکم8800069088020402دکتر ارسالن پاشاپورکیمیا کاالی رازی44

9،طبقه دوم،واحد 141
1413683143

،پالک 888201739-88201734امید رهبرکیمیا آرا هرم 45 یفی ، 27تهران،ونک،خیابان گاندی شمایل،خیابان برادران شر

2طبقه 
1969813633info@kimiara.com

دکتر فرزان آل نبی لیروک دارو 46
 مدیریت 88639416

(101داخلی)
. زنگ اول -23پالک -17خ-خ جهان آرا-تهران:دفتر مرکزی 88336246

شهرک صنعتی آبیک-قزوین:کارخانه 

1438696794liroc89@yahoo.com

47
مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نور

(توان)
 علی آقایی

66004027-8

66007026
تهران، خ آزادی، بعد از خ حبیب اله، خ حبیب زادگان، انتهای ......66004027-8

34، واحد 69خیابان، پالک 

1459996609info@tavaninstitute.ir

دکتر بردیا فرزام فرمدوک زیست دارو48
          داخلی 02691005075

500

02691005075          

8داخلی 

قزوین، شهرک صنعتی بهارستان، -  اتوبان کرج 5البرز، کیلومتر 

1تقاطع خیابان نهم و مهستان،پالک 
3197994629info@medvac.ir

دکتر دین دوستنشاط دارو 49
22791844

 22791833
، خ اختیاریه جنوبی، نرسیده به (دولت)خ شهید کالهدوز تهران، ...22791852086-45253621-3

8، واحد 2، ط 134مسجد صاحب الزمان، پ 
1958645173info@neshatdarou.com

1253164949682secretary@noargen.com، پالک 22البرز، جاده مخصوص تهران کرج، کیلومتر ......4607849046075495- 5دکتر بهروز وزیرینوآرژن50

......32705717-32705717026-026 محمدرضا کهربایینوش داروی البرز51
کرج، مهرویال، بلوار دانش آموز، خ بزرگمهر شرقی، نبش خ مهر 

330یک، پالک 
3136983691nooshdarou.alborz@gmail.com

دکتر قباد شهبازینووو نوردیسک پارس52
88645221-29

(213)
تهران،  خ ولیعصر، باالتر از خ شهید دستگردی، نبش کوچه ......88645230

14، برج کیان، طبقه 2551شهید ناصری، شماره 
1968643191mdrf@novonordisk.com

mailto:kimia.alcohol@yahoo.com
mailto:info@kimia-salamat.com
mailto:info@tavaninstitute.ir
mailto:info@neshatdarou.com
mailto:secretary@noargen.com
mailto:nooshdarou.alborz@gmail.com
mailto:mdrf@novonordisk.com
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عضو وابسته- شرکت های داروسازی 

ایمیل کد پستی مدیر عاملشرکتردیف
کارخانهدفتر مرکزی

آدرس پستی

تهران ،خیابان سهروردی شمالی،خیابان شهید 8876059488762158علی واحدینوریا درمان پاسارگاد53

128،شماره (پالیزی)قندی

 محمد افخمینو آوری های دارویی رایا54
22660824

22660883
،ساختمان 56تهران،خ امانیه،خ ولیعصر،خ ناهید غربی،پالک ......26214057

8،واحد 8، ط 21ناهید
1967756351info@raayapharma.com

38214649-38232412083-083دکتر آرمین دادگر نیکان اکسیر باختر 55
کرمانشاه ،میدان شهدا خیابان سیلو،مرکز رشد علوم پزشکی 

6715644795کرمانشاه

3197996424info@nealpharmedco.comنبش گلستان سوم-شهرک صنعتی بهارستان-استان البرز34760578-9026-34760738-026دکتر احمد کرباسی نیل فارمد 56

علیرضا حاجی کاظمینیک آزما پارس البرز 57
026-37313406     

026-37318748 

026-37313406      

026-37318748 
3info@naplab.ir،واحد 419کرج،ماهدشت،میدان آزادگان،پالک 

61417994619،واحد 3،طبقه 74 آذر،پالک 16تهران،خیابان 8896331488963314مهدی روحی نفس زیست فارمد 58

51998836841info@novapharmed.co،طبقه (پایین تر از میدان کاج،نبش کوچه میرزایی)44تهران،خیابان سعادت آباد،شماره 2207400122073103دکتر یوسف عالم مرتضوینوا فارمد کیمیا 59

54تهران،خیابان آزادی،خیابان حبیب اله،باالتر از میدان حسینی،پالک 91077022دکتر امیرحسین عبدالغفاری نیواد فارمد سالمت 60

6 شرقی،پالک 68تهران،خ شیراز جنوبی،پایین تر از اتوبان شهید همت،خ 88059639دکتر پژمان شیرازیان نویان پژوهان زیست دارو 61

......مهندس محمد تقی فتحیواریان فارمد62
44787035

(5داخلی )

44787035

(2داخلی )
کرج، بلوار پژوهش، -  اتوبان تهران15تهران، کیلومتر 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت واریان فارمد
1497713115m.mortazavi@varianpharmed.com

،طبقه 69تهران،خیابان آزادی،خیابان حبیب زادگان،پالک 6299994466561648مسعود کبیریویستا تجارت پارس63

34،واحد 6
1459996609info@vistapars.com

تهران،بلوار میرداماد،ساختمان آرین،ضلع شرقی،پالک 79361000دکتر  پرستو هدایتیهیژا دارو64

38،طبقه دهم،واحد 228
1549846187m.qanbari@hizhaco.com

mailto:info@ttpmco.com
mailto:m.mortazavi@varianpharmed.com

