
نام شرکت تولید کنندهردیف
نام و نام خانوادگی مسئولین 

نمایندگان فروش/ شرکت 
استانشماره همراهشماره ثابتمسئولیت

 تهران886406849121082422مدیرعاملدکتر بهنام خسروانی فردآسیا شیمی طب1

آسیا شیمی طب2
/ پدید آوران بین الملل آپادانا

محمد صادق منتظر زاده
 تهران889656509121245827رئیس هیئت مدیره

دفتر مرکزی-تهران889867309121000187مدیر عاملمهرداد رستمخانیآیریا برنا3

دفتر مرکزی-تهران889867309123160688مسئول فنیعلی صالحیآیریا برنا4

محمد صادق صراف زادهآیریا برنا5
مدیر بازاریابی و 

فروش
دفتر مرکزی-تهران889867309122787004

دفتر مرکزی-تهران889867309128237456مدیر گروه فروششبنم گودرزیآیریا برنا6

دفتر مرکزی-تهران889867309378233808مدیر گروه فروشصادق روشنآیریا برنا7

تهران654390689121005408رئیس هیئت مدیرهحجت اله ذبیحیدارو درمان سلفچگان8

تهران660395269127275351مدیر عاملعلی شریعتمداریدارو درمان سلفچگان9

امیر نیک نفسدارو درمان سلفچگان10
مدیر فروش و 

نماینده
تهران770572059124401524

مدیر عاملدکتر حمیدرضا عموداروسازی عماد 11
03153323396-8/ 

106داخلی 
اصفهان9131132487

مسئول فنیمهندس زهرا باقریداروسازی عماد 12
03153323396-8/ 

105داخلی 
اصفهان9132341124

مسئول فروشمهندس نیلوفر جعفریداروسازی عماد 13
03153323396-8/ 

115داخلی 
اصفهان9132266856

تبریز41365537799143172256مسئول فروشمهندس فیروزفرداروسازی عماد 14

دارویی به بان شیمی 15
مهدی / به بان فارمد لوتوس 

شاهمرادی مقدم
سراسر کشور665812949123481854 021مدیر عامل

اطالعات و شماره های تماس شرکت های تولید کننده ضدعفونی کننده های بیمارستانی و نمایندگان فروش



نام شرکت تولید کنندهردیف
نام و نام خانوادگی مسئولین 

نمایندگان فروش/ شرکت 
استانشماره همراهشماره ثابتمسئولیت

دارویی به بان شیمی 16
رضا / پیشرو  درمان زنده رود

صادقی
31322425909133690795مدیر عامل

اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، یزد، کرمان، کرمانشاه، 

همدان، کردستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، 

دارویی به بان شیمی 17
بهمن / نوین ایده آل طب ایرانیان

سنایی فر
21665649539128043802مدیر عامل

-مرکزی-قزوین-زنجان-آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی

تهران-سیستان بلوچستان-هرمزگان-بوشهر

تهران21665809239127137486مدیر عاملرعنا توسلی/ نانو طب اکسیردارویی به بان شیمی 18

خراسان جنوبی56324450409158638055مدیر عاملجواد نیوکی/ آفاق انرژی کویردارویی به بان شیمی 19

دارویی به بان شیمی 20
علیرضا / شرکت پاک مهر زمان

ولیزاده شاهراجی
تهران665776259125114496 021مدیر عامل

دارویی به بان شیمی 21
نجمه /درمانیار سالمت آرسام قم

فراهانی
 قم25366565559121539606مدیر عامل

تهران21669252589129329855مدیر عاملعلی ملیحی/کیان طب آویژه دارویی به بان شیمی 22

دارویی به بان شیمی 23
سمیرا / بهداشت آرا محیط کار

عزیزی
اردبیل45338464439145318349مدیر عامل

تهران- سمنان- البرز26327755149358710507مدیر عاملسحر نامجو/تجهیز طب مدائندارویی به بان شیمی 24

خوزستان-  تهران 21229707059125077479مدیر عاملمرضیه غفاری/ برسام طب پویادارویی به بان شیمی 25

دارویی به بان شیمی 26
/ فن آوری و تجهیزات ویانا ورکان

سید رضا بنی کمالی
گیالن- مازندران- گلستان- خراسان شمالی 17325570619120977955مدیر عامل

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی372329759153242800-051مدیر عاملآقای کیهانیرضا راد27

آذربایجان شرقی، تبریز44015509143140291-0413مدیر عاملخانم افشاررضا راد28

گیالن رشت9111411237مدیر عاملسید محمد زوار موسویرضا راد29

کرمانشاه383803769186819148-083آقای رازیانیرضا راد30

تهران،کرج،سمنان،قزوین،زنجان9126404727مدیر عاملآقای موسویرضا راد31

اردبیل9141528161مدیر عاملآقای نیک منشرضا راد32

تهران249123263167-44256722مدیر عاملآقای پیچکرضا راد33

سنندج،لرستان،جنوب9124251949مدیر عاملآقای مومنیرضا راد34



نام شرکت تولید کنندهردیف
نام و نام خانوادگی مسئولین 

نمایندگان فروش/ شرکت 
استانشماره همراهشماره ثابتمسئولیت

6157609-021مدیر عاملآقای اویسیرضا راد35
091255376300/0

9389221460
قم

بوشهر335537199177713096-077مدیر عاملآقای مهدی رستم جبریرضا راد36

فارس، شیراز9177138963مدیر عاملآقای محمد حسین خلیلیرضا راد37

خوزستان، اهواز9381118292مدیر عاملآقای حسام کشاورزرضا راد38

ایالم9188409635آقای مهدویرضا راد39

گلستان9150752005مدیر عاملآقای بهرامیرضا راد40

ارومیه9144814564آقای قهوه چیانرضا راد41

اصفهان9133168488مدیر عاملخانم جعفریرضا راد42

مازندران9113549155مدیر عاملآقای محمودیانرضا راد43

رضا راد44
مسئول فروش / خانم محمد جانی

در شرکت رضا راد
تهران9122374934

رضا راد45
مسئول فروش در / خانم اسعدی

شرکت رضا راد
تهران9123124431

رضا راد46
مسئول فروش در / خانم غالمی

شرکت رضا راد
تهران9358614616

یزد9391650814مدیر عاملدکتر اردالن تقدیریشرکت درنا دارویه47

یزد35363033519399796353مسئول فنیمهندس مریم نیک منششرکت درنا دارویه48

09124950612 200/ 27666-021مدیریت فروشخانم انیسه اخوان شریفشیمیایی نوین پاک شرق49

09123339144 داخلی/ 27666-021معاونت فروشخانم نهاله قاسمیشیمیایی نوین پاک شرق50

سرپرست فروشخانم تکتم شیبانیشیمیایی نوین پاک شرق51
021-27666 /215 

داخلی
09354551869

خراسان /خراسان شمالی/خراسان رضوی/گیالن

سمنان/اردبیل/بوشهر/جنوبی

گلستان/ایالم/هرمزگان/فارس/همدان09353973410 230 /27666-021سرپرست فروشخانم مرضیه بیگلریشیمیایی نوین پاک شرق52

چهارمحال بختیاری/ قزوین/لرستان/یزد/کرمان/خوزستان09190850573 / 27666-021سرپرست فروشخانم مهسا رادمنششیمیایی نوین پاک شرق53

سرپرست فروشآقای رضا امیراحمدیشیمیایی نوین پاک شرق54
021-27666 /225 

داخلی
09372795093

آذربایجان /کهکیلویه و بویراحمد/مرکزی/کردستان

زنجان/ آذربایجان شرقی/غربی



نام شرکت تولید کنندهردیف
نام و نام خانوادگی مسئولین 

نمایندگان فروش/ شرکت 
استانشماره همراهشماره ثابتمسئولیت

کرمانشاه/البرز/اصفهان/قم/سیستان و بلوچستان/مازندران09122547964 210/ 27666-021سرپرست فروشآقای حمیدرضا فتاحیشیمیایی نوین پاک شرق55

سراسر کشور0212450710109121206754مدیر عاملبهاء الدین سادات تهرانیعطرینه سازیبا56

سراسر کشور0212450740109126153634مدیر فروشمحمد ایجادیعطرینه سازیبا57

سراسر کشور0212450740209367983587کارشناس فروشسحر میالنیعطرینه سازیبا58

سراسر کشور0212450740009128132838کارشناس فروشمریم عباسیعطرینه سازیبا59

عطرینه سازیبا60
مسعود / رایکا پیشرو کاسپین

ابراهیمی
البرز026335385609123012034مدیر عامل

مازندران0114422865309120972387مدیر عاملمونا داوودی/ کیمیاپخش نوا گسترعطرینه سازیبا61

عطرینه سازیبا62
ولی جعفری /تجهیز گستر سبالن

قره جناغ
اردبیل09144548843مدیر عامل

گیالن0131556222609113383575مدیر عاملعطاء اله نیارکی/نیکا حس شیمیعطرینه سازیبا63

عطرینه سازیبا64
مقصود علی حبیب / ابزار طراحان

زاده
آذربایجان شرقی041335407109144911909مدیر عامل

گیالن9113424579مدیر عاملآقای کاسی پورفومن وش65

بازار طب نوتریکا(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 66
شهرام : مدیر عامل

اعظمی
تهران9121155332

شرکت کاالی پزشکی نورطب(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 67
محمد : مدیر عامل

نورانی
تبریز /  استان آذربایجان شرقی04135549507

اروم نانو نیرو(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 68

رسول : مدیر عامل

04432242953کاظمی
ارومیه/ استان آذربایجان غربی  

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 69
تجهیزات پزشکی تهران طب

صاحب پروانه 

محمد : کسب

معصومی
کاشان /  استان اصفهان03155465800



نام شرکت تولید کنندهردیف
نام و نام خانوادگی مسئولین 

نمایندگان فروش/ شرکت 
استانشماره همراهشماره ثابتمسئولیت

ماهور طب تجهیز(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 70
علی : صاحب پروانه

تیموری
مشهد /  استان خراسان رضوی05138549941

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 71
تجهیزات مهندسی پزشکی سمنان

صاحب پروانه 

033334424حسن شفیعی:کسب
سمنان/ استان سمنان  

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 72
کاالی پزشکی رازی

صاحب پروانه 

محمد : کسب

حسنی

02332231276
شاهرود/ استان سمنان  

ضیا(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 73

علی : صاحب پروانه

حسن زاده 

شیرکوهی

قزوین/ استان قزوین  02833332523

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 74

رهپویان داروی جنوب شرق 

ایرانیان
نگین : مدیر عامل

دادگر

کرمان/ استان کرمان  09103737050

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 75
جراح ابزارغرب

صاحب پروانه 

محمد رشید : کسب

ابرناک
کرمانشاه /  استان کرمانشاه08337280378

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 76
سینا طب

صاحب پروانه 

08337273753مظفر مرادی: کسب
کرمانشاه/ استان کرمانشاه  



نام شرکت تولید کنندهردیف
نام و نام خانوادگی مسئولین 

نمایندگان فروش/ شرکت 
استانشماره همراهشماره ثابتمسئولیت

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 77
شرکت آراطب سینا

قباد : مدیرعامل

گرگان/ استان گلستان  01732256522سعیدی

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 78
کاالی پزشکی مطهر

صاحب پروانه 

تورج ظهیری: کسب
رشت/ استان گیالن  01332116355

کیاطب(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 79

صاحب پروانه 

کیارش : کسب

ایزدی

همدان/ استان همدان  08138219191

(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 80
گروه پارسیان طب کویر

صاحب پروانه 

علیرضا : کسب

شفائیان

یزد/ استان یزد  03537241456

تهران19-88321517دفتر مرکزی تهران(کیفیت تولید تکاپو)کیتوتک 81

تمامی استان ها0212281581809121156466مدیر عاملمحمد سعید هفت جواهریانکیمیافام82

تمامی استان ها0212281581809122256728کارشناس فروشمهدی سبطکیمیافام83

تمامی استان ها0212281581809125807121کارشناس فروشمهدی شاهرودیکیمیافام84

تمامی استان ها09371856043(221)02122815818کارشناس فروشپیمان بهاریکیمیافام85

تمامی استان ها09301301592(132)02122815818کارشناس فروشپریسا سبحانیکیمیافام86

تهران-البرز21441590759127822841مدیر عاملسید محمد ایمان علوینانو پوشش فلز87

تهران-البرز-گیالن-فارس-خوزستان-خراسان21861281279123074254مدیر عامل(نماینده فروش)محمد ابتهاجنانو پوشش فلز88

تهران-البرز-گیالن-فارس-خوزستان-خراسان21861281279125843948مدیر فروش(نماینده فروش)نعیمه نجفینانو پوشش فلز89

90














