
دفتر مرکزی شماره تماسآدرس و   ردیف نام شرکت 

80 الی 88385660 -114 پالک دادمان بلوار غرب شهرک  1 آدوراطب 

 خانی، قلیچ خیابان ابتدای ملت، میدان جنوبی ضلع شمالی، مجیدیه
3-1 واحد اول، طبقه ،110 پالک  

تدبیر آداک پخش آرتا  2 

 دوم کوچه روبروی، عطا خیابان ،کمالشهر راه پلیس ،کمالشهر -کرج
3199994494: کدپستی غربی  

 :تلفن
2-34712001-026  

34700060 

بوعلی سالمت آراد  3 

6 قطعه -10 باغبان -چاهک -مشهد  
 :تلفن

32402301-051 
 :تلفکس

32403236-051 

شرق تدبیر دارو آوا  4 

24 پالک بوشهر خ بهارشیراز از تر پایین شریعتی خ  
77687639 

77687649 

77687549 

77687539 

77687545: فکس  

 5 اکسیر

343 پ زرتشتیان کوچه نبش جمهوری و لوشاتو نوفل بین حافظ، خ  
66763032 

 6 البرز

 خیابان به نرسیده شرقی، علیالی خ ،(گیشا)نصر کوی تهران
1/9 پالک امانخانی،  

54881000: تلفن  

دارو الیت  7 

34پالک هفت کوچه شهیدمعزی خیابان تنان بلوارهفت-شیراز  
 

07132263210-14:تلفن  

امین پخش اهورا  8 

 1پالک ،29 گلستان نبش نفت، انبار از بعد مالرد، جاده کرج، البرز،
4واحد  

02636610121 

02636610159 

آترین سبز برگ  9 

172 شماره معین، استاد خیابان آزادی، خیابان تهران  
2-0216605041 

بهشهر داروی پخش به  10 

 .شهریار
بهاءقدیم خ.باغستان . 

34پالک . 
 : تلفن

7-65236391 

دارو بهرسان  11 

35 پ اندیشه، به ،نرسیده بهشتی خ قصر، چهارراه تهران،  
84054000 

پخش بهستان  12 

 سینا ابن برج 64 پ ناصری خ ظفر خ از باالتر ولیعصر خ تهران
8-88635727 15 واحد اول طبقه  

آپادانا الملل بین پدیدآوران  
" تک آپادانا " 

کارپول محصولی تک کننده توزیع  

13 



4پالک 5فتح خیابان بعدازشیرپاستوریزه فتح بزرگراه  
61983111: تلفن  

 

 14 پوراپخش

 بن لشگری، شهید اتوبان کرج، مخصوص جاده 10 کیلومتر تهران،
همکف طبقه ،1 پالک حکیم، لقمان بست  

44506134 

44508198 

نوین طب تجهیزگران  15 

2 پ شرقی هفتم کوچه شمالی برنامه سازمان  
88541234تلفن  

تجارت توسعه  
آراء جالل  

16 

 پژوهشگاه کوچه( بخارست)قیصر احمد خ بهشتی دکتر خ تهران
17پ  

88731323 تلفن  

آراد شفا بهداشت دارو  17 

88790555: تلفن 50 پ غربی ناهید خ نیایش از باالتر ولیعصر  
4-88888073 

 18 داروپخش

 جالل خ عبیدی بلوار استقالل شهرک مخصوص جاده 8 کیلومتر
115 پالک  

44545752 

التیام داروسازان  
 

19 

6طبقه233پالک آب سازمان روبروی فاطمی خیابان  
8-88952267: تلفن  

سبز طبیعت ارمغان داروگستر  20 

4 طیقه 8 واحد 13پ الف/دوم کوچه بیستون خ فاطمی میدان تهران  
1431653844 کدپستی  

88987485 و 88995639 تلفن  

اسانس باریج داروگستر  21 

87792000 تلفن 15 پ رستگاران خ توانیر خ نخبگان داروگستر   22 

4 پالک احسانگر کوچه جناح اتوبان ابتدای صادقیه دوم فلکه  
44034516-8 تلفن  

یاسین داروگستر  23 

 -مخبری شهید خیابان -جنوب ستاری بزرگراه-نیایش بزرگراه تهران
46048569 تلفن 1475713765 کدپستی -239 پالک  

46048563 
46048574 

دارو دایا  24 

 65 پالک غربی 25 خیابان آزادگان بلوار کردستان بزرگراه تهران
4 واحد دوم طبقه  
1437713495 کدپستی  
44557001 تلفن  
87175402 فکس  

مهرآریا پخش یاب درمان  25 

7 واحد 40 پالک باباطاهر خ فاطمی خ تهران امید دارو دی   26 

 و نصرت بین شمالی، کارگر انقالب،خیابان میدان تهران،
 طبقه ایران، دینه ساختمان ،23 پالک جعفرزادگان، فرصت،کوچه

 سوم

درمان دارو دینه  27 

 29 شماره سعد مسعود خ فردوسی و تیر 30 بین جمهوری خ تهران
66706812 تلفن  

 28 رازی

2 پالک علوی کوچه قرنی سپهبد خ ابتدای فردوسی میدان تهران  
88807648 

5-88800892 

سمن سایه  29 



63 پالک کردستان، اتوبان از بعد مالصدرا، خ ونک میدان پخش سالمت   
 

 هستی

30 

 کوچه تهران، جاده ابتدای ،(خمین راه سه)خمینی امام میدان اراک،
 سوم

08634132794 
08634130309 

اعتماد شایان گستر سالمت  31 

 گروسی نظام امیر کوچه طالقانی راه سه به نرسیده شریعتی دکتر خ
تلفن 17 پالک  

7-77654956 
77522846 
77683093 
77684059 

 :فکس
77680589 

احمر هالل سها  32 

-51 تلفن 5 طبقه 56 پ عظیمی خ نفیسی بلوار اکباتان شهرک
44630050 

ژن پخش سینا  33 

42 پالک 20 شماره کوچه پردیس دانشگاه جنب تهران قدیم جاده قم  
3718117353: پ ک  

02536642236: تلفن  
02536644488: فکس  

پخش سینا  
 صبا

34 

گرگان شهر -گلستان استان - 
پستی صندوق : 

684-49175 

 :تلفن
1-01734534230 

هیرکان پخش شفا  35 

 مسجد روبروی جنوبی آباد جنت از بعد کاشانی اله آیت خیابان تهران
 پستی کد 605 واحد اداری ششم طبقه اترک تجاری مجتمع مافی نظام

1483958038 
46095422 تلفکس  

ایرانیان طب عصاره  36 

25پالک.ششم کوچه چهاردهم خ(وزرا)استامبولی خالد خ.تهران  
1511765613 کدپستی  

سالمت یاقوت  37 

63 شماره شمالی زنجان خ نو دریان ستارخان تهران  
66035170 

66040675 

66009152 

 38 فردوس

ایران قاسم مینوشرکت ساختمان کرج مخصوص جاده کیلومترده  
44543200-2:تلفن  

ایران قاسم  39 

3 پ غربی، ناهید آفریقا، خ تهران،  40 کارن 

 غربی، تبریزی صائب خ شمالی، بهائی شیخ خ مالصدرا، خ تهران،
4پ  

02184097121 

02184096 

 41 لیوار

 حیامنش کوچه شهیدکابلی خ رسالت بزرگراه ابتدای سیدخندان
56پالک  

88468008:تلفن  

دارو محیا  42 



89391: تلفن 5 پ چهاردهم کوچه اسالمبولی خالد خ بهشتی خ  43 ممتاز 

22 کوچه نبش جنوبی پروانه خ غرب فردوس بلوار تهران  
44127905-6 تلفن  

طب مشاء  44 

: تلفن 4 پ الف دوم کوچه فراهانی مقام قائم خ تیر 7 میدان تهران
88317930 88304486 88317945  

 45 مکتاف

 جنوبی ابراهیمی خ شرق فردوس بلوار ستاری، بزرگراه تهران،
 و44978973: تلفن ،9واحد 5 طبقه 16 پ چهاردهم کوچه

44978918 

دارو مهبان  46 

چهارم طبقه ،128پ سوم، گلستان پاسداران، تهران،  
02122581404: تلفن  

22581301: نمابر  

سالم فردای نیک  
 " نفس "

47 

2-66461091 شماره فریمان خ نبش غربی طالقانی خ  
66468015 

 48 هجرت

گریشل شهید بزرگراه11 کیلومتر تهران  
( 44907334-40 تلفن 7 پ شفیعی خ 30 خ( کرج مخصوص جاده  

دارو هنار  49 

 اول طبقه 25 پ ام31 شریفی شهید خ آرا جهان خ کردستان بزگراه
88004343 

ثامن یاراطب  50 

3 پالک 6 کوچه سنجابی خ محسنی میدان میرداماد بلوار تهران  
02124812 

زنده طبیعت  
 "سینره"

51 

10 پ رود صنعتی کوی فرودگاه راه سه سنتو جاده تبریز  
04132868192 

صحت ندای  52 

 نبش غربی سوم خیابان گلگون شهرک شهریار به نرسیده سعیدآباد
تاک بستنی  

ایران اتانول بازرگانی  
اتانول محصولی تک توزیع  

53 

 سوم طبقه سانا اداری تجاری مجتمع  اندرزگو، بلوار فرمانیه، تهران
1937735606 کدپستی 306 واحد اداری،  

74317000تلفن  
40221054 

محک داروگستر  54 

کدپستی سوم، طبقه ،32 پالک سعدی، بوستان اصفهان : 
8175635761 

 :تلفکس
03136271429 

 

سپاهان دارو سبز  55 

415 واحد 450 پالک غربی میرداماد بلوار تهران برسام پونل   56 

سوم طبقه 63 پ باقرخان ستارخان  
66906005 

آوندفر سالمت بهداشت  57 

 ،2الله ،2الدن غربی، غزالی بلوار اشتهارد، صنعتی شهرک کرج،
3510 قطعه  

02637778459 

البرز داران طالئیه رامش  58 

303 رسالت،پالک بزرگراه تقاطع باقری، شهید اتوبان تهران، اوسینا درمان شیمی   59 



1 زنگ 1 پالک درخشان، بست بن طالقانی، و قرنی تقاطع تهران، توزیع فارمد مشکات   60 

51 پالک تهوری، دکتر داروخانه جنب رسالت، خیابان تبریز،  
پستی کد : 

5178768515 

 :تلفن
34447466-041 

 :فاکس
34436387-041 

مداوا دارو نوش  61 

 




