
 

 ها رشکت مدیرکل دارو  ها رشکت رئیس سازمان وزیر بهداشت  سال

۱۳۹۰-  
۱۳۹۱ 

مرضیه وحید  

 دستجردی

 
 

 احمد شیبانی 

 
 
 

 گسترش واریان فارمد 

 دارویی فاخر 

 یاراطب ثامن 

 پخش مهیان دارو

 ت.ت واریان فارمد 

 فاران فارمد 

 مداوا 

 کی بی سی

 ابیان دارو

 بهمن  ۲۲روه گ

 آریان سالمت سینا 

 پرشین درمان 

 روز دارو 

 سینا 

 دارو پخش

 تابان پخش نیکان 

 پخش البرز 

 گذاری دارویی گلرنگ سرمایه 

 هستی آریا شیمی

 گسترش هستی آریا  

 داروسازی سالمت نیکان 

محمدرضا  

ساز شانه

 شوشتری

 داروسازی ثامن 

 فارماشیمی

 سانیار صنعت دارو

 داروپخش

 کلرپارس 

 ز پزشکی توسعه و تجهیز مراک

 یارا طب ثامن 

۱۳۹۱-
۱۳۹۲ 

علیرضا طریقت  

 منفرد

عباس حاجی  

 آخوندی

 پخش رازی 

 الشن دارو مکمل سرزمین پارس 

 رامونا دارو

 نیل فارما 

 فرانو زیست رنسانس ایلیا 

 اطلس داروی ایرانیان 

 زیست دانش فناوران کوثر 

شمسعلی  

 رضازاده

 
 
 
 
 
 
 

مهدی 

 سلیمانجاهی

 سالمت گستر سیما نیک 

 داروگستر تدبیر نیکان 

 میالد داروی سپاهان 

 تسکین دارو بهان 

 آرشام دارو آریا 

 فارما شیمی

 
 
 
 

 فارما شیمی

۱۳۹۲-  
۱۳۹۶ 

حسین قاضی زاده  

 هاشمی

 کوبل دارو رسول دیناروند 

 دکتر عبیدی 

 سالمت بنیا فارمد 

 فناوران وندا فارمد 

 نانو دارو پژوهان پردیس 

 فناوری دارویی الوند نانو 

 نانو تندیس دارو ایرانیان 

مهدی 

 پیرصالحی 

 
 
 
 
 
 

 داروسازی طب مفید نیکان

 التیام اکسیر فارمد 

 آلکام لتوم فارمد 

 داروسازی ثامن 

 داروسازی تسنیم 

 داروپخش

 ایران دارو 



  داروسازی روناک 
 

 

اکبر عبداللهی  

 اصل 

 البرز دارو

خدمات فنی مهندسی مشاوره  

فرهیختگان خدمات و سالمت  

 ایرانیان

 

 سالمت الکترونیک ایرانیان

 پردازش بنیان سالمت کارا 

 سالمت الکترونیک کارا 

 ویرا سالمت 

 مؤسسه توانمدسازان کیمیا دانش

گروه کارآفرینان زینو یکتا  

 نوآوران 

 دستیار هوشمند دارو و درمان

 رسام طب آریا 

 دانو پزشکی فرد محور 

 یار  نوآوران پیشرو مانی

 دکتر عبیدی 

پیشگامان نوین داروی کیمیای  

 رازی 

۱۳۹۶-
۱۳۹۷ 

حسین قاضی زاده  

 هاشمی

غالمرضا  

 اصغری 

 گروه دارویی سبحان

 خیریه امدادگران عاشور

اکبر عبداللهی  

 اصل 

 اکبر برندگی 

 
 

 گذاری البرز گروه سرمایه 

 گروه دارویی برکت 

 سبحان دارو 

 داروسازی آتی فارمد 

 
 

۱۳۹۷-
۱۴۰۰ 

غالمرضا   سعید نمکی 

 اصغری 

مهدی 

 پیرصالحی 

 

محمدرضا  

ساز  شانه

 شوشتری 

 نگاه کنید به ستون باال

 

 نگاه کنید به ستون باالتر 

 اکبر برندگی 

 

محمد عبده 

 زاده

 
 
 
 

  حمیدرضا

 اینانلو 

 
 

غالمحسین  

 مهرعلیان

 
 

 

 

 نوآوران دارویی کیمیا 

 رازان فارمد ایرانیان 

 ویتان فارمد 

 دارو و درمان پاسارگارد

 دارو و درمان سپهر 

 داروسازی اسوه

 
 
 

 سبحان دارو 

 تعاونی تولید دارو بهان دارو 

 توسعه زیرساخت دارویی سجاد

 

 بازرگانی سها کیش 



حیدر  

 محمدی

 

 

 

 

 


