
 آدرس نام شرکت توزیعی ردیف
 87، پالک 22بلوار فردوس غرب، خیابان پروانه جنوبی، نبش کوچه ، تهران طب مشاء 1

 پخش به ساختمان ملی، بانک بعداز 182 پ طوس به نرسیده، معین استاد خیابان بهشهر داروی پخش به 2

 2۲ پالک، مسعودسعد خیابان، جمهوری خیابان رازی 3

 24 پالک، دوازدهم کوچه قصیر، ،احمد آرژانتین میدان رازی داروگستر 4

 راحم هالل داروخانه باالی طبقه قرنی، سپهبد خیابان، طالقانی خیابان هالل سها 5

 26 پالک سوسن، کوچه نبش غربی، نصرت خیابان، توحید میدان دماوند فراپخش 6

 4 پالک، زرتشتیان متری2۲ جنوبی، شیراز خیابان دراگ ایران 8

 علوی کوی، قرنی سپهبد خیابان خیابان ابتدای فردوسی، میدان سمن سایه 7

 فارمد جهان ۲
 نیا، جعفری کوچه، صالحی خیابان نبش جناح، محمدعلی خیابان ابتدای، آزادی میدان

 4 ،واحد 21 پالک

 جاده مخصوص، داخل داروسازی لقمان 12کیلومتر  نوین طب 1۲

 63 پالک آگاهی، ،نبش شمالی زنجان نو، ،دریان ستارخان فردوس 11

 1 پالک طالقانی، بست بن شمالی، آذر وفا خیابان کاشانی، اله آیت بلوار صادقیه، میدان ثامن یاراطب 12

 4 پالک احسانگر، کوچه، جناح اتوبان ابتدای، صادقیه، تهران دانا، بیمه جنب یاسین داروگستر 13

 میهن داروگستر 14
 دهم کوچه نبش، سوم بیمه ،کوی کرج مخصوص جاده ابتدای، آزادی میدان، تهران

 2۲1 واحد ،2 پالک شرقی،

 556 پالک، فریمان خیابان نبش، طالقانی خیابان، تهران هجرت 15

16 
 نوین داروی ارشیا

 ایرانیان

 دوم طبقه الوند ساختمان ۲3 پالک مهران، خیابان نبش کاشانی، اله آیت خیابان، تهران

 6و7 واحد

 3، طبقه 3تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، تقاطع آفتاب، پالک  نستله 18

 17، پالک 17خیابان ولی عصر، باالتر از بهشتی، کوچه  سالمت پخش هستی 17

 17، واحد 4، طبقه 34ک ، پال4امیرآباد شمالی، کوی  سینا پخش صبا 1۲

 12و  11، واحد 4، طبقه 127خیابان پاسداران، ابتدای خیابان گلستان سوم، پالک  (نفس)نیک فردای سالم 2۲

 نیکان درمان یکتا 21
، طبقه 221خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، جنب سازمان تامین اجتماعی، پالک 

 اول

 پونل برسام 22
بلوار میرداماد غربی، نبش کوچه دفینه، ساختمان ادرای بازار بزرگ میرداماد، طبقه 

 415حد چهارم، وا

 1۲خیابان اباذر، خیابان گلدشت، خیابان بوستان سوم غربی، پالک  محک داروگستر 23
 


