
نام شرکت فکس زمینه فعالیت کد تلفن تلفن

NECTAR LIFESCIENCES LIMITED 91-172-3047755 Nectar Lifesciences 

Ltd., Chandigarh, 

India. 

(www.neclife.com) 

US$ 315 million 

company engaged in 

the business of 

manufacturing & 

marketing products 

in lifesciences 

particularly 

Antibacterials i.e. 

Cephalosporins with 

over 40% market 

share in API's i.e. 3rd 

& 4th generation 

Cephalosporins in 

India and ROW 

markets. Neclife, a 

leading fully 

integrated 

organization 

engaged in 

manufacturing of : 

a. Active 

Pharmaceutical 

Ingredients/Interme

diates - USFDA and 

EU GMP approved 

Facility for 

Cephalosporins. b. 

91-172-3047708

NOSCH LABS PVT LTD 914023154405 914023154434

MRC Systems FZE +98 21 22036903 +98 21 22036903

Niki GmbH 9.82122E+11 9.82122E+11

S.B. PANCHAL & CO 91-22-24222815 Pharmaceutical 

Coating, 

Granulation, 

Pelletization and 

Drying Machinery.

91-22-24226882

دارٚطاسی تٙزاْ دارٚ 22914053 تٌٛیذ دارٚ٘ای أظأی 21 22220318



سرم شیراز داروسازی شرکت 6407930  شیراز داروسازی شرکت

 پیشرفته از استفاده با سرم

 و آالت ماشین ترین

 دنیا، داروسازی تجهیزات

 تزریقی محلولهای انواع

 از استفاده با را استریل

 در اسپتیک فرآیندهای

 3000 تا 0.2حجمهای

. - نماید می تولید لیتر میلی

 تزریقی استریل محلولهای 

 های بطری در شستشو و

 با همراه شونده جمع

 های محلول-  یوروکپ

 تا 50 حجم از تزریقی

 کیسه در سی سی 3000

 پروپیلن پلی الیه سه های

 استاپر رابر و پورت دو با

 پالسما جایگزینهای-  کپ

 و کیسه در HES مانند

 تزریقی آمپولهای-  بطری

 به سی سی 10 تا 0.2

 انتقال جهت که ای گونه

 سرنگ به آمپول از دارو

. - باشد نمی نیدل به نیاز

 ، ایران در بار اولین برای

 تک چشمی های قطره

اتیلن پلی ظروف در دوز

711 6407965



آتظاس 34705894 آتظاس تٌٛیذکٕٕذٖ ی 

طیظتُ ٘ای خاٌؾ 

طاسی ٚ ضذػفٛٔی آب 

جٙت ؿٕایغ 

آرایؼی ,دارٚیی

ٔأٛ ,ٚتٙذاػتی 

تیٛتکٌٕٛٛژی ,تکٌٕٛٛژی 

تٌٛیذ ,ؿٕایغ غذایی

... ِٛاد اٌٚیٗ دارٚیی ٚ

اٌٚیٓ ٚ تٕٙا تٌٛیذکٕٕذٖ 

ی دطتگاٖ ٘ای 

ِطاتك تا ROدیٛٔایشر ٚ 

اطتأذارد٘ای 

GMP,USP ٗدر ایزاْ تٙی

ٚ اجزا پزٚتکً ٘ای 

OQ,IQ,DQ ٗارائٗ کٍی 

طیظتُ ٘ای 

ٚادذ٘ای آتظاسی اس 

 WFIدطتگاٖ:جٍّٗ 

,ED, RO ,

Deionaizer,اسْ ژٔزاتٛر ,

UV, ِذٍٛي ٘ای

Sanitizatin ُطیظت ٚ 

 (loop)٘ای تٛسیغ آب

أجاَ خذِات اٌکتزٚ 

پٌٛیغ طاخت ِخاسْ 

دخیزٖ اطتیٍٕض 

اطتیً ِطاتك تا 

 ارائٗ GMPاٌشاِات 

خذِات ِؼتثزطاسی 

Validation ادزاس ٚ 

کیفیت 

Qualification ُطیظت

٘ای تٌٛیذ ٚ تٛسیغ آب

26 34703113

سپاهان آریا 66929246 دارو 21 66929246

آسِایؼگاٖ ِٙز طا٘ز 66561478 آسِايؼگاٖ ّ٘ىار 

ِؼاٚٔت غذا ٚ دارٚي 

ٚسارت تٙذاػت، 

آسِايؼگاٖ ّ٘ىار 

ِٛطظٗ اطتأذارد ٚ 

تذمیمات ؿٕؼتي ايزاْ، 

أجاَ آسِايؼات 

ػیّي، ِیىزٚتي ٚ 

فٍشات  )طُ ػٕاطي

تز رٚي وٍیٗ  (طٕگیٓ

ِٛاد غذايي، ِىًّ ٘ا، 

ِذـٛالت آرايؼي 

تٙذاػتي ، ِٛاد اٌٚیٗ 

، ػٛيٕذٖ ٘ا ٚ 

ضذػفٛٔي وٕٕذٖ ٘ا ٚ 

ِذـٛالت طٌٍٛشي

21 66561481-85-78

آیدانار 88839445  pvc فیلمهای انواع تولید

 درصنایع موردمصرف

 ( بلیستر خطوط) دارویی

 صورت به

رنگی.مات.شفاف

21 88303189



اٌکتزٚپٌٛیغ دلت 55251157 اٌکتزٚپٌٛیغ ِخاسْ 

- اطتٍٕض اطتیً 

- ِیکظز٘ا - ٚطً ٘ا 

- فزِأتٛر٘ا - راکتٛر٘ا 

ٌٌٛٗ ٚ اتـاالت ٚ کٍیٗ 

تجٙیشات دارٚطاسی ٘ا 

 GMPِطاتك اطتأذارد 

پٌٛیغ آییٕٗ ای فٛق 

تٙذاػتی ٚ ضذ تاکتزی

21 55251156

 محصوالت صادرکنندگان و کنندگان تولید انجمن

ایران پزشکی بیوتکنولوژی

88561557  کلیه سازماندهی منظور به

 و تولید به مربوط امور

 محصوالت صادرات

 ایجاد و پیشکی بیولوژیکی

 و رویه وحدت هماهنگی،

 فعالین بین در انسجام

 افزایش و مذکور عرصه

 این زنی چانه قدرت سطح

 داخلی بازارهای در صنف

 با مواجهه در خارجی و

 و داخلی سازمانهای

 کیفی سطح ارتقای

 با و تولیدی محصوالت

 و مدنی مدیریت هدف

 و تولید امور در صنفی

 کاذب افزایش از جلوگیری

 و توازن خفظ و قیمتها

 امکان کردن فراهم و نظم

 از بیشتر برداری بهره

 تولید برای گذاری سرمایه

 بحث مورد کاالی صحیح

 انتقال و استفاده همچنین و

 عملی و علمی تجربیات

 روز و اندرکاران دست

 به نیل برای آن نمودن آمد

 از حمایت و قانونی اهداف

 کار و کسب فضای بهبود

 مشکالت به گویی پاسخ و

 چهارچوب در نارساییها و

 و کشور موضوعه قوانین

 مشروع منافع از دفاع

21 42915220

اکثزیٗ 66464144 ٚاردات ِٛاد اٌٚیٗ 

دارٚئی

21 66469801

ناژو ایران 88740644  دارویی، محصوالت تولید

بهداشتی و آرایشی

21 88747363

تاختزتیٛػیّی 87540(4101) تٌٛیذ دارٚ٘ای أظأی 21 2187540

نور پژوهان آروین فناوری و بازرگانی 88481301  خطوط تجهیزات واردات

داروسازی تولید

21 88704116

تٙیٕٗ پٛػغ جُ 88760252 تٌٛیذ وٕٕذٖ أٛاع فیٍُ 

 جٙت pvc , pvdc٘اي 

تظتٗ تٕذي دارٚيي 

غذايي تٙذاػتي 

ؿٕؼتي

21 88763937



گیتی فناوری سازان بهینه 33346818  سازان بهینه شرکت

 بر تکیه با گیتی فناوری

 مهندسین تخصص و دانش

 در توانسته خود جوان

 و کنترل های سیستم حوزه

 به هوشمند مانیتورینگ

 بومی کامالً صورت

 افزارهای نرم و ها دستگاه

 را قدرتمندی و کاربردی

 این. کند تولید و طراحی

 پایش منظور به ها سیستم

 محیطی شرایط ای لحظه

 برق، رطوبت،وجود دما،)

 به (... و تردد کنترل

 ایمیل، کوتاه، پیام کمک

 آالرم و افزار نرم در ثبت

 با مدل چندین در صوتی،

 و متنوع های قابلیت

 تولید و طراحی کاربردی

 دریافت منظور به. اند شده

 محصوالت کامل اطالعات

 شرکت سایت وب به

.نمایید مراجعه

28 33346818

تٛػٍی دارٚ 37234665 ػزوت دارٚ طاسي 

تٛػٍي دارٚ تٛطظ 

دىیُ ِذّذ آي 

 1379اطذاق در طاي 

در ػٙز لُ تاطیض 

٘ذف ػزوت، . گزديذ

فزٕ٘گ طاسي در سِیٕٗ 

درِاْ ٚ تٌٛیذ دارٚ٘اي 

گیا٘ي ٚ ادیا طة 

طٕتي ٚ اطالِي 

ػّذٖ فؼاٌیت . ِیثاػذ

٘اي ػزوت، تٙیٗ دارٚ 

تا اطتفادٖ اس ِتْٛ طة 

طٕتي ٚ تٍفیك آْ تا 

دطتاٚرد٘اي جذيذ در 

ػٍُ پشػىي، در فزَ 

٘اي لاتً لثٛي 

وپظٛي، پزي، ػزتت، )

ِي  (....پّاد، طاػٗ 

در راطتاي . تاػذ

ا٘ذاف ػاٌي وؼٛر ٚ 

وا٘غ ٚاتظتگي 

دارٚيي تٗ تیگأگاْ، 

ايٓ ػزوت اِیذٚار 

اطت تا تٛإّٔذي 

ػٍّي، پژٚ٘ؼي ٚ 

اطتفادٖ اس ِاػیٓ 

االت ِذرْ در ططخ 

تٙتزيٓ ٚادذ ٘اي 

تٌٛیذي گیا٘اْ دارٚيي 

.لزار گیزد 

25 37235353



پاد پارس 66431886  آالت ماشین ساخت

 داروسازي، كارخانجات

 مراكز و بیوتكنولوژي

تحقیقاتي

21 66431885

پاکشی 56391762 تٌٛیذ أٛاع فیٍتز٘ایز 

تٌٛیذ أٛاع فیٍتز ٘ای 

ؿٕؼتی ٚ دطتگا٘ٙای 

دطتگاٖ گزفتٓ -غثارگیز 

-دٚد جٛػکاری 

طیظتُ فیٍتزاطیْٛ

21 56391760

ماشین فناور پایا 33281682 راکتور و فرمانتور ساخت 21 33281492

پتزٚ آریا پاردیک 22037604 کٍیٗ خذِات ِزتٛط تٗ 

, طزادی ٚ اجزای اتٕیٗ 

تاطیظات اٌکتزیکی ٚ 

تاِیٓ , ِکأیکی 

تجٙیشات ٚ ِؼتثز طاسی 

ٚادذ ٘ای دارٚطاسی

21 22037603

دارو پرند 66905982 دارویی موثره مواد تولید 21 66905981

پالطّٛژْ طالِت 22683716 ؿٕایغ پالطّٛژْ در 

داي داضز در سِیٕٗ 

تٌٛیذ أٛاع تظتٗ تٕذی 

٘ای دارٚیی ٚ غذایی ، 

آرایؼی ٚ تٙذاػتی اس 

 ٚ پالطتیک PETجٕض 

طزادی . فؼاٌیت دارد

فضای تٌٛیذ تز اطاص 

 تؼزیف GMPِؼیار٘ای 

ُ٘ اکْٕٛ . ػذٖ اطت

تا تٙزٖ گیزی اس پزطًٕ 

ِجزب ٚ ِاػیٓ آالت 

تّاَ اتِٛاتیک ، 

آِادگی داریُ تا در 

سِیٕٗ طاخت أٛاع 

لاٌة ٚ تٌٛیذ أٛاع 

تظتٗ تٕذی ٘ای 

دارٚیی ٚ غذایی تا 

ػزکتٙای ِزتٛطٗ 

ّ٘کاری ّٔاییُ

21 22683677

کاور تجهیز 42694449  تجهیزات ویژه کاور تولید

 ، پزشکی ، آزمایشگاهی

 و بیمارستانی ، داروسازی

صنعتی

21 44642081



تـّیُ طاساْ ِثتکز ٘ٛػّٕذ 87792346 تٌٛیذ ٔزَ افشار ٘ای 

ِخـٛؽ ؿٕؼت دارٚ ٚ 

ارائٗ خذِات رایأٗ ای ٚ 

أفٛرِاتیک ، ػثکٗ ٚ 

اطالع رطأی خذِات 

پؼتیثأی ، اداری ، 

تاسرگأی ، ِؼاٚرٖ ، 

اجزا ، ٔظارت ، طزادی 

ٚ تٛطؼٗ طخت افشار ٚ 

ٔزَ افشار٘ای غیز 

رطأٗ ای ، اجزای 

پزٚژٖ ٘ای گزافیکی ٚ 

پؼتیثأی طخت افشار 

، إِیت ػثکٗ ، خزیذ 

ٚ فزٚع کٍیٗ کاال٘ای 

ِجاس داخٍی ٚ خارجی 

، خذِات رطأی ٚ 

پؼتیثأی ، ؿادرات 

ٚاردات کٍیٗ کاال٘ای 

ِجاس ، اخذ ٚ اػطای 

ّٔایٕذگی اػخاؽ 

دمیمی ٚ دمٛلی ، 

ػزکت در ِٕالـٗ ٘ا ٚ 

ِشایذٖ ٘ای دٌٚتی ٚ 

خـٛؿی ٚ 

ّٔایؼگا٘ٙای داخٍی 

ٚ خارجی ، اخذ ضّأت 

ٔاِٗ ٚ ٚاَ تظٙیالت اس 

کٍیٗ تأکٙای دٌٚتی ٚ 

خـٛؿی ٚ ِٛطظات 

ِاٌی ٚ اػتثاری

21 87792345



هوشمند مبتکر سازان تصمیم 87792346  های افزار نرم تولید

 و دارو صنعت مخصوص

 و ای رایانه خدمات ارائه

 و شبکه ، انفورماتیک

 خدمات رسانی اطالع

 ، اداری ، پشتیبانی

 اجرا ، مشاوره ، بازرگانی

 و طراحی ، نظارت ،

 نرم و افزار سخت توسعه

 ، ای رسانه غیر افزارهای

 های پروژه اجرای

 سخت پشتیبانی و گرافیکی

 ، شبکه امنیت ، افزار

 کلیه فروش و خرید

 و داخلی مجاز کاالهای

 رسانی خدمات ، خارجی

 صادرات ، پشتیبانی و

 کاالهای کلیه واردات

 اعطای و اخذ ، مجاز

 و حقیقی اشخاص نمایندگی

 در شرکت ، حقوقی

 های مزایده و ها مناقصه

 و خصوصی و دولتی

 و داخلی نمایشگاههای

 ضمانت اخذ ، خارجی

 از تسهیالت وام و نامه

 و دولتی بانکهای کلیه

 موسسات و خصوصی

اعتباری و مالی

21 87792345

تؼاٚٔی اػضاء أجّٓ دارٚطاساْ ایزاْ 66937269 - پخغ طزاطزی دارٚ 

طزح اؿاٌت

21 66908011

حکیم 22267978 غذایی مکملهای و دارویی 21 22263051

دارٚ پالطّا ایزأیاْ 56490774 تٌٛیذ ِادٖ اٌٚیٗ دارٚیی 21 56490760

داروپوش 66704719  آلومینیومی تیوب تولید

 دارویی، مصارف جهت

... و غذایی بهداشتی،

21 66708811

دارٚدرِاْ طٍفچگاْ 66909277 تٌٛیذ دارٚ٘ای أظأی 

ػاًِ پّاد٘ای 

گیا٘ی ٚ ضذػفٛٔی 

کٕٕذٖ ٘ا

21 66909279

آفاشیمي داروسازي 66780781 انساني داروهاي تولید 21 64059000

دارٚطاسي پٛرطیٕا 44986866 تٌٛیذ دارٚ 21 44981002

پاسارگاد گستران آراسته داروسازی 88875759 تولیدی 21 88676932

دارٚطاسی آریا 44989243 تٌٛیذ دارٚ٘ای أظأی 21 44981081



هورمون ایران داروسازی 44905512 دارو تولید 21 44905517

دارٚطاسی تٙظتاْ تٌٛیذ 2188647351 تٌٛیذ دارٚ 21 88647354

شیمی تهران داروسازی 22914053 انسانی داروهای تولید 21 22909016

دارٚطاسی ثآِ 5423100 تٌٛیذ فزآٚردٖ ٘ای 

تشریمی

511 5000111

سپیداج داروسازی 66415842 داروسازی 21 66419162

دارٚطاسی طٙا 2634706400 تٌٛیذ دارٚ٘ای أظأی 26 34713050

سینافرآور داروسازی 42552631 گیاهی داروهای کننده تولید 31 42552630

دارٚطاسی ػٙیذ لاضی 6309300 تٌٛیذ کٕٕذٖ أٛاع 

ِذٌٍٛٙای تشریمی 

أظأی ، داِی ، 

آِپٛي آب طتزْٚ لاتً 

تشریك ٚ ٚطایً یکثار 

ِـزف پشػکی

411 6309317

طبیعت عصاره گنجینه داروسازی 34442744  و روغنی داروهای تولید

گیاهی داروهای انواع

31 34442744

دأغ کیّیا فارِذ 22134621 تٌٛیذ کٕٕذٖ ِٛاد اٌٚیٗ 

دارٚیی

21 22072571

طب دایا 88780620  تجهیزات و دارویی

پزشکی

21 88783493

درخؼاْ گٛاٖ ایزأیاْ 44614042 ِزجغ ارسیاتی ٚ ؿذٚر 

گٛا٘یٕاِٗ ٘ای تیٓ 

اٌٍٍّی طیظتُ ٘ای 

ِذیزیت ٚ ِذـٛي

21 44614822

فراز صنعت رادین 65610717  هاي سیستم وسازنده طراح

 هواسازهاي) مطبوع تهویه

 چیلر معمولي، و هایژنیك

...و كویل فن ،

21 65610716

راديٓ ؿٕؼت فزاس 65610717 طزاح ٚطاسٔذٖ طیظتُ 

٘اي تٙٛيٗ ِطثٛع 

٘ٛاطاس٘اي ٘ايژٔیه ٚ )

ِؼٌّٛي، چیٍز ، فٓ 

...وٛيً ٚ

21 65610716

فارمد رسا 22419674 دارویی واردات 21 22419674

سریٓ پالطت پّپ 77183843 تٙیٗ ظزٚف 21 77242776

سپاهان فراورده زیست 32658318  و 96 طبي اتانول تولید

 ، مطلق اتانول درجه، 70

 اتانول صنعتي، اتانول

سوختي

31 32658380



طاسِاْ غذا ٚ دارٚ 66405570 21 66405569

اسپادانا سبزدارو 95010509  مختلف اشکال کننده تولید

: شامل گیاهی داروهای

 شربت، شیاف، کپسول،

پماد و ژل

31 95010506

طجاد دارٚی ػزق 35410422 تٌٛیذ دارٚ تٗ خـٛؽ 

اػکاي دارٚیی جاِذ

51 35410420

ایران انسانی داروهای صنایع صاحبان سندیکای 88950227  و تولیدی ، صنعتی تشکل

صادراتی

21 88950224-6

طٕذیکای ؿادثاْ ؿٕایغ دارٚ٘ای أظأی 

ایزاْ

88950227 تؼکً ؿٕؼتی ، 

تٌٛیذی ٚ ؿادراتی

21 88950224-6

آمپول پارس شرکت 22257743  ای شیشه ظروف تولید

تزریقی های دارو

21 22227210

(تظت  )ػزکت تذتیز طٕجغ تٛأا  44278307 ارائٗ دطتگا٘ٙای 

أذاسٖ گیزی دِا، 

رطٛتت، فٍٛی جزیاْ 

.... ٘ٛا، اختالف فؼار ٚ

تٗ ؿٛرت پزتاتً ، دیتا 

الگز ٚ تزأظّیتز

21 44278303

دارو درسا دارویی مواد تولید شرکت 66908646 21 66908670

ػزکت دارٚطاسی آٖٚ طیٕا 88337357 تٌٛیذ ِذـٛالت دارٚیی 21 88003760

بهسا داروسازی شرکت 88078196  ضدعفونی و دارو تولید

کننده

21 88573441

ػزکت دارٚطاسی تٙٛساْ 88721168 تٌٛیذ کٕٕذٖ دارٚ 21 88550529

عبیدی دکتر داروسازی شرکت 44504787 انسانی های دارو تولید 21 44522451

ػزکت دارٚطاسی ر٘ا 36540436 تٌٛیذ دارٚ٘ای أظأی 31 36541030

کارن حیاتی- غذایی های مکمل و داروسازی شرکت 22036395  مکمل و دارو کننده تولید

غذایی

21 26204284

ػزکت طزِایٗ گذاری دارٚیی تأِیٓ 

(طٙاِی ػاَ)

22047166 21 22047307

شفادارو گذاری سرمایه شرکت 88368520  دارویی اولیه مواد تولیدات

دارو و

21 88561264

ػزکت ؿٕایغ ِاػیٓ طاسی ٔاِذار 56231636 طزاح ٚطاسٔذٖ ِاػیٓ 

آالت ؿٕایغ دارٚیی 

غذایی ٚ ػیّیایی 

دطتگاٖ کٛتز لزؽ در 

اتؼاد ٚ ظزفیت دٌخٛاٖ

21 56230758



نصیر پژوهش ایرانیان فناوری شرکت 22852370 آزمایشگاهی تجهیزات 21 22852370

ػزکت التزاتٛار دارٚطاسی ٚ تٙذاػتی ػفا 88033589 21 88030450

 سها دارویی گیاهان فرآوری صنعت و کشت شرکت

جیسا

4662303  گیاهان فرآوری و تولید

 نوش دم عصاره، )دارویی

 Plantation (...پماد و

industries& Herbal 

Medicine processing 

co.

115 4663081

ػٛرای ّ٘کار٘یا التـادی ایزاْ ٚ آفزیما 88825111 تاسرگأی 21 85732386

شرق داروپات بندی بسته صنایع 22898320  ورق کننده تولید اولین

 PVC/PVDC و PVC های

 و دارویی بندی بسته جهت

ایران در غذایی

21 22898308

ؿٕایغ ػیّیای کیّیاگزاْ اِزٚس 88746564 تٌٛیذکٕٕذٖ ِٛاد اٌٚیٗ 

آرایؼی تٙذاػتی 

ػیّیایی دارٚیی

21 88746565

نوآوران صنایع 36334214 26 36334214

ؿٕایغ ٔٛآٚراْ 36334214 26 36334214

فناور کیمیا فار 22144715  تکنولوژی و مهندسی

داروسازی

21 22144749

فزآٚردٖ ٘ای دارٚیی ٔٛتزکیة 66572836  تٌٛیذ کٕٕذٖ دارٚ٘ای-1

 تیٛتکٌٕٛٛژیک اس جٍّٗ

 ایٕتزفزْٚ گاِای

 ٔٛتزکیة أظأی ٚ

 اریتزٚپٛیتیٓ ٔٛتزکیة

ارائٗ کٕٕذٖ-2. أظأی  

 خذِات کٕتزي کیفی

.ِذـٛالت تیٛتکٌٕٛٛژیک

21 66561850

سینا پردیس فرآیند 65612022  و تجهیزات کننده تولید

 بیوتکنولوژی های دستگاه

آزمایشگاهی ، داروسازی ،

21 65612022

فزایٕذ ػیّی دکیُ 66436568 تٌٛیذ ِٛاد اٌٚیٗ دارٚئی 21 66922964

مهبان دارویی گروه 88783581  و دارویی اولیه مواد تولید

 صادرات و واردات دارو،

 و دارویی اولیه مواد

 سراسری توزیع دارو،

 داروهای واردات دارو،

ای نسخه تک و فوریتی

21 88678712

(طٙاِی ػاَ )گزٖٚ طزِایٗ گذاری اٌثزس  88792296 تٌٛیذ دارٚ 21 88792296

پاسارگاد سالمت گنجینه 88573881 گذاری سرمایه و تولید 21 88573880



گیا٘اْ طثش سٔذگی 22020353 تٌٛیذ ٚ تظتٗ تٕذی 

أٛاع چای طؼُ دار ٚ 

خؼکثار ٚ – دِٕٛع 

– ِیٖٛ جات خؼک 

– طثشیجات خؼک 

– سػفزاْ –ادٚیٗ جات 

ّٔک ٚ ػکز٘ای طؼُ  

– دار ٚ گیا٘اْ دارٚیی 

ػزلیات دارٚی گیا٘ی 

 اطأظٙا ٚ ػـارٖ ٘ا – 

21 22020351

دارو سینا البراتوارهای 44196603 دارو تولیدی شرکت 21 44198230

التزاتٛار٘ای ػٙز دارٚ 66716431 تٌٛیذکٕٕذٖ دارٚ٘ای 

أظأی

21 66704814

شهریار سازي ماشین 65435445  ماشین ساخت و طراحي

 و غذایي صنایع االت

دارویي

21 65435445

ِجتّغ ؿٕایغ دیٕٗ ایزاْ 66428618 21 66924572

سالمتی پیام مجله 88466993 21 88466930

ِذاٚا اکظیز 88826116 21 88826116

 دارویی های فراورده فناوری های واحد رشد مرکز

مشهد پزشکی علوم دانشگاه

37112728  دارویی های فراورده

بهداشتی آرایشی

51 37112717

(ِثٕا)ِؼاٚراْ تزگشیذٖ ٔزَ افشار 88108195 ٔزَ افشار ٘ای ٚیژٖ 

پخغ ِٛیزگی

21 88108195

(میترا تجارت امید) مطسا 77645966  جت کننده تولید تنها

 در صنعتی پرینترهای

 های دستگاه خاورمیانه

 انقضا، تولید، تاریخ چاپ

 بر اطالعات سایر و بارکد

 های جعبه و ها بسته روی

 با همراه محصوالت

 بررسی و پیگیری سیستم

دارو اصالت

21 77638772



(تٛاْ)ِٛطظٗ تذمیماتي ٚاِٛسػي ٔٛر  66572647 وٍیٗ اِٛر تذمیماتي ٚ 

آِٛسػي در ِٛرد ِٛاد 

ِٛثزٖ دارٚيي ٚ ِذـٛي 

آرايؼي ,ٔٙايي 

ػٛيٕذٖ ٘ا , تٙذاػتي 

ٚ ِٛاد پا ن وٕٕذٖ 

ِذـٛالت ,

طَّٛ , تیٛتکٌٕٛٛژی

وؼاٚرسي ٚ ِىًّ 

وٕتزي . ٘اي غذايي 

ویفي ِٛاد ِٛثزٖ 

دارٚيي ٚ ِذـٛي 

ٔٙايي تّٙزاٖ تٛطؼٗ 

رٚع آٔاٌیشِٚؼتثز 

فزِٛالطیْٛ . طاسي

 ٚ CTDدارٚ تّٙزاٖ تٙیٗ 

ّ٘ىاري تا ِزدٍٗ تٌٛیذ 

أجاَ ِطا . ؿٕؼتي 

ٌؼات تزْٚ تٓ ٚ درْٚ 

تزگشار وٕٕذٖ . تٓ دارٚ٘ا

دٚرٖ ٘اي آِٛسػي در 

سِیٕٗ تجٙیشات 

تخــي آسِايؼگا٘ي 

ٚلٛأیٓ ِٚمزرات 

آسِايؼگاٖ . دارٚيي

ّ٘ىار طاسِاْ غذا 

.ٚدارٚ

21 66561831

ایران سازی سرم و واکسن تحقیقات موسسه 88752323  داروهای انواع تولید

 مراقبت گیاهی،محصوالت

 و مو و پوست از

پزشکی ملزومات

21 88752323

٘فتٗ )ِٛطظٗ فزٕ٘گی اتٓ طیٕای تشرگ 

(ٔاِٗ طپیذ ٚ طالِت

24581190 ٔؼزیٗ 21 24581144

پالست کاال میالن 0098 21 66067968  ظروف و قطعات تولید

 ، آزمایشگاهی دارویی،

.بهداشتی و آرایشی

21 0098 21 66080920

ٔثیذ دارٚی ایزأیاْ 44981753 تٌٛیذ دارٚی گیا٘ی 21 44986196

پزشکی اخبار نشریه 88214807 پزشکی نشریه 21 88214806

ٔؼزیٗ ٔذای ِذیا 26317440-141 21 26317450

نوینپزشکی نشریه 22890929 پزشکی مجله 21 22890925

ٔیّا تٙٛیٗ آرا 88088394 21 22363736

عصرپزشکی نامه هفته 88853412 jمطبوعات 21 88853321

ػزکت , ٍ٘ذیٕگ ػزکت دارٚطاسی کٛثز 

دارٚطاسی اِیٓ

44922077 دارٚیی 21 44923060

فارمد ویتان 22916723 انسانی داروهای تولید 21 22916720



ٚیظتا تجارت پارص 66572656 pharmaceutical 

manufacturing Co. 

and importer of 

intermediates & API--

input of food 

supplements

21 66561648

کیش ایران کرون 22688040 21 22688039

(کیغ طا)کیّیا ػیّی طاٌُ  88671242 ّٔایٕذگی فزٚع 

ِاػیٓ آالت 

دارٚیی،ِٛاد اٌٚیٗ 

دارٚیی ٚ تظتٗ تٕذی

21 88671250

24ٔٛتت  711 6212044

ػزکت ِٕٙذطی پژٚ٘ؼی طزِذ رایأٗ پٛیا 21 77684311
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