شرکت های صادراتی
دفتر مرکزی

ردیف

شرکت

مدیر عامل

1

آسا دارو سهند

منصوره ارشدی شقاقی

44027541

2

بهداشت و درمان پاسارگاد

دکتر حسن عالالدینی

88770144

88857619

3

پارس فارمد

دکتر روزبه پورضیائی منش

86081128

86081128

4

توسعه بازرگانی دارویی سبحان

خانم سمیرا پرهون

تلفن

88632745
88632763

فاکس

آدرس پستی
تهران،بلوار آیت اله کاشانی،بلوار اباذر،نبش بوستان سوم
غربی،ساختمان آیسان،ط سوم،واحد 302

42694765

5

توسعه دارویی آروان فارمد

دکتر پژمان شیخ پور

22047423

22046345

6

تدبیر کاالی جم (تکاژه)

مهندس مهدی نیلفروش زاده

٨٨٦٦٨٧٠٠-٦

89789375

7

راسا طب ورنا

شاهین نوروزی

44385772

8

دارویی آرام

دکتر هرمز اخوان

22906011

تهران،بلوار نلسون ماندال،خیابان دستگردی،پالک ،354واحد

میدان ونک –مجتمع آسمان ونک – واحد 308
خ شهید بهشتی -بعد از میرزای شیرازی -پالک  -323طبقه
چهارم -واحد 12

22250204

خ دکتر بهشتی – خ صابونچی -خ مبینی – ساختمان یاس (شماره

10

فارسین

سید مصطفی میرمحمدصادقی

66583246-8

خانم میترا علی نژاد

26205677

26201947

خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت برج اداری ملت ط 10واحد 1

خانم پروین پایدار

88993033-5

88953427

میدان فاطمی  ،ساختمان فاطمی ،طبقه  ، 6واحد 65

آقای محمدرضا سقایی

66968011

66956054

14

مهرآوران سالمت پرشیا

مهندس مهدی شکیبافر

22756173

22683608

15

زیما دانش سالمت تجارت

مهندس محمد صالح فرازنده

86194540-1

86194540-1

13

info@rtvpharma.com

خیابان شریعتی،خیابان ظفر،پالک 52

66583246-8

(تجهیزات پزشکی)

info@tadbirkala.com

واحد 9

9

مهرورزان درمان

info@arvanpharmed.com

خیابان مالصدرا ،نرسیده به پل کردستان ،پالک ،۶۰طبقات  ۴و ۵

سورنا طب

12

1511617339

sami_par1980@yahoo.com

سوم،واحد 8

آقای حامد غائی

کیمیا وارگه سازان

1991945357

info@parspharmed.com

تهران،بلوار نلسون ماندال،خیابان عاطفی شرقی،پالک ،29طبقه

88744479

11

commerce@bdpasargad.com

،4طبقه دوم

88739242

پاسارگاد

141755037

info@asadarou.com

تهران،مرزداران،خ نارون  ،خ البرز  ،1پ ،52ساختمان دانش ،ط ،5

88755373

فرآورده های مهرزیست داروی

کد پستی

ایمیل

 -)5واحد 2
تهران ،خ آزادی ،نرسیده به جمال زاده ،خ زارع ،ساختمان دندانبان،
پ  ،17ط  ،3واحد 33

تهران خ انقالب مقابل درب اصلی دانشگاه تهران خ فخر رازی -
خ وحید نظری شرقی پ  61طبقه همکف واحد B3
شمیران  -میدان قدس  -خ دربند -خ ظهیر الدوله  -کوچه ابریشم
 پالک  - 1واحد 1تهران-ونک-خیابان ونک-جنب پارک آرارات-پالک -49طبقه دوم
جنوبی

1533676411

hamedghaee@hatmail.com

1313653948

info@farsin.com

1967713491

info@pbpc.ir

1431663765

info@kimiaws.com

1314765131

info@ mehrvarzan-co.net

1971844666
1994853115

info@zima-worldwide.com

