
 لیست شرکت ھای پخش دارو
 براي مشاهده برنامه ویزیت داروخانه ها بر روي شرکت مورد نظر کلیک کنید.

 نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف

 شرکت دارو پخش 12 شرکت آدوارا طب 1

 شرکت داروگستر نخبگان 13 شرکت البرز 2

 شرکت داروگستر یاسین 14 شرکت التیام 3

 شرکت قاسم ایران 15 شرکت اکسیر 4

 شرکت محیا دارو 16 شرکت به پخش 5

 شرکت مشاء طب 17 پخششرکت بهستان  6

 شرکت مهبان دارو 18 شرکت بهرسان دارو 7

 شرکت مکتاف 19 شرکت پخش رازي 8

 شرکت ممتاز 20 شرکت پخش فردوس 9

 شرکت یارا طب ثامن 21 شرکت پخش هجرت 10

   شرکت تعاونی داروسازان استان زنجان 11



 ١٣٩٢سال  اسفندجھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه  دارو پخش توزیع برنامھ شرکت
 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت

6/12/92 
15/12/92 
24/12/92 

 بیگدلی -انوار –سینا  –عباسی  –آریا  –افصحی  –امینی  –ایلیا  –مرکزي  –داروخانه هاي : روزبه  هادي نوده فراهانی

1/12/92 
11/12/92 
24/12/92 

اداره کل زندانها  –روزبه  –سیدجوادي  –حاتمی  –آزادي  –محسنی  –درمانگاه امام علی  –داروخانه هاي : بیمارستان ارتش  امین رضا افشان
 مجیدي -تامین اجتماعی  –رستم خانی  –کیمیا قلم  –هالل احمر  –جعفري  –رفعتی  –

8/12/92 
18/12/92 
24/12/92 
4/12/92 

13/12/92 
22/12/92 

 –جعفري  –دهنائی  –سروش نسب  –فارابی  –جالینوس  –داوودي  –آبنوس  –جباري  –عابدي  –داروخانه هاي : حیدرنیا  امیر عباس عالی
عنصرودي  –بهرامی  –ابراهیم نژاد  –شایان جو  –حعفري  –کالنتري  –رستمی  –شهداي خرمدره  –رضائی  –اسدي  –وحیدي 

 برجسته باف –پاستور  –محرمی  –عاشق  –مغفوري  –
 

6/12/92 
15/12/92 
26/12/92 

ابراهیم اسماعیل 
 نژاد

 براتی  –عباسچیان  –حکیمیان  –پارس  –بروجردي  –رفیعی  –ایت اللهی  –پاستور  –تاج کی  –داروخانه هاي : سهروردي 

در صفحھ بعد مطالب ادامھ



1/12/92 
11/12/92 
24/12/92 
1/12/92 

11/12/92 
24/12/92 

 –بیمارستان امدادي  –انجمن دندانپزشکان  –بیمارستان ایثار  –مرکز بهداشت زنجان  –داروخانه هاي : بیمارستان ولیعصر  عزیزاله شیخی
داروخانه  –بیمارستان ماهنشان  –بیمارستان طارم  –بیمارستان امیرالمومنین  –بیمارستان امیر المومنین  –بیمارستان بوعلی 

 داروخانه شهید بهشتی  –داروخانه حقیقت  –فاضل  –حیدري 
 –ابهر  –خرمدره  –ایجرود  –شبکه بهداشت طارم  –داروخانه ماهنشان  –بیمارستان شهید  بهشتی  –مرکز بهداشت زنجان 

 –بیمارستان امام حسین  –داروخانه پورشیوا  –کلینیک شهید مطهري  –بیمارستان ایت اله موسوي  –داروخانه شهید رجائی 
 شبکه بهداشت خدابنده

4/12/92 
13/12/92 
22/12/92 

احمدي  –کاظمی  –بیمارستان امید  –شاهانی  –معینی  0آبگرمانی  –داروخانه نیک پور  –درمانگاه شفا ابهر  –داروخانه نظري  رئوف اسدیان
 مرکزي ابهر –قزوینی  –یعقوبی  –عبدالعلی پور  –نظري  –

8/12/92 
18/12/92 
24/12/92 

 چاوشی –عتیق  –بوعلی  –شفا  –حالجی  –سرداري  –پرنیانی  –رازي  –جمالی  –حریري  –داروخانه هاي : اکبري  میثم رضائی نژاد

بازگشت بھ صفحھ اول

 



 

 ١٣٩٢برنامھ شرکت پخش داروگستر نخبگان  جھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه اسفند  سال 
 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت

4/12-11/12 
 محرمی قیدار –عاشق  –پاستور  –داروخانه هاي : برجسته باف  پژمان غیاثوند 19/12-25/12

27/12-6/12 
 –عتیق  –حریري  –چاووشی  –سهروردي  –پاستور  –آیت الهی  –قانون  –داروخانه هاي : پارس  پژمان غیاثوند 13/12-20/12

 حکیمیان -بوعلی  –جعفري  –حالجی  –شفا  –پرنیانی  –تاج کی 

 عنصرودي -شایان جو  –داروخانه هاي : بهرامی  پژمان غیاثوند 14/12-28/12

 –کیمیا فلم  –محسنی  –حاتمی  –سینا  –روزبه  –بیگدلی  –رفعتی  –داروخانه هاي : افصحی  مهراد 6/12-13/12-25/12
 امینی -جمالی  –رازي  –آبنوس  –حیدرنیا  –جالینوس 

 بازگشت بھ صفحھ اول

 



 ١٣٩٢ھای استان زنجان طی ماه اسفند سال برنامھ شرکت پخش ھجرت   جھت ویزیت داروخانھ 
 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت

6/12/92               13/12/92 
20/12/92             27/12/92 

عبدالعلی –کاظمی  –نیک پور  –شاهانی  –مرکزي ابهر  –احمدي ابهر  –داروخانه هاي : دکتر نظري  رضا کشاورز
 نظري -معینی  –پور 

6/12/92               13/12/92 
20/12/92            27/12/92 

 –امیربیگی  –دکتر شایانجو  –پاستور خدابنده  –دکتر برجسته باف  –داروخانه هاي : دکتر محرمی  محمد آتشگر
 عنصرودي -اسدي –عاشق  –مغفوري مقدم 

6/12/92               13/12/92 
20/12/92             27/12/92 

 –یعقوبی  –بهرامی  –وحیدي خرم دره  –رضایی خرمدره  –داروخانه هاي : دکتر جعفري خرمدره  سیف اهللا شریفی
 کالنتري منفرد –آبگرمانی  –ابراهیم نژاد  –ایمانیان  –رستمی  –قزوینی 

4/12/92                11/12/92 
18/12/92             25/12/92 

 -آیت اللهی –حکیم هیدجی  –چاوشی  –عتیق  –هالل احمر  –حالجی  –داروخانه هاي : برانی  رضا کشاورز
 –حریري  –قانون  –رستم خانی  –اکبري  –عباسچیان  –تاجی  –شفا  –سهروردي  –جعفري  –بوعلی 
 جالینوس -حاتمی  –رفیعی 

4/12/92                11/12/92 
18/12/92             25/12/92 

رفعاتی  –سینا  –سرداري  –حقیقت  –پرنیانی  –جمالی  –دهنائی  –مهر  –داروخانه هاي : سروش نسب  محمد آتشگر
درمانگاه  –محمدرضا جعفري  –بیابانی  –کیمیا قلم  –آبنوس  –آزادي  –جباري  -عباسی –انوار  –

 روزبه
4/12/92                11/12/92 

18/12/92           25/12/92 
 –پارس  –امینی  –بشارتی  –افصحی  –مرکزي  –حکیمیان  –عابدي  –فارابی  –داروخانه هاي حیدري  سیف اهللا شریفی

 روزبه -رازي  –حمیدي  –بیگدلی 
4/12/92              11/12/92 

18/12/92          25/12/92 
 مجیدي -داودي  –شهید رجائی  –داروخانه هاي پاستور  محمد سلیمانی

 بازگشت بھ صفحھ اول



 ١٣٩٢برنامھ شرکت پخش آدوراطب  جھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه اسفند سال 
 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت

6/12/92 
13/12/92 
20/12/92 
27/12/92 

 امیرحسین وهاب پور
 

 –ابراهیمی زیبا  –پاستور  –بهرامی  مغفوري مقدم  –امیربیگی  –جعفري  –داروخانه هاي : ایمانیان 
 بیمارستان بوعلی سینا   –وحیدي  –محرمی 

6/12/92 
13/12/92 
20/12/92 
27/12/92 

 –عاشق  -عنصرودي –ابراهیم نزاد  –شایان جو  –رستمی  –رضایی  –داروخانه هاي : کالنتري  باقر نصیري
 بیمارستان امیرالمومنین –برجسته باف 

6/12/92 
13/12/92 
20/12/92 
27/12/92 

 –عبدالعلی پور  –حسین زاده  –نیک پور  –شاهانی  –بهمن نظري  –داروخانه هاي : احمدي محمد یگانه
 دکتر فتحی  –دکتر نظري  –بیمارستان امدادي  –کریمی  –معینی  –یعقوبی  –قزوینی 

3/12/92 
10/12/92 
17/12/92 
24/12/92 

 –مجید زاده  –مبینی  –محمدرضا جعفري  –عباسی  –کریمیان  –رفعتی  –داروخانه هاي : رجائی  اسداله شاهسونی
 –مطهري  –هالل احمر  –بیابانی  –یشارتی  –محمد رفیعی  –اکبري  –آبادي مرند  –کیمیا قلم 

 بیمارستان ارتش –فاضلی 

4/12/92 
11/12/92 
18/12/92 
25/12/92 

اکبر  –دهنائی  –سروش نسب  –عابدي  –داودي  –حقیقت  –مجیدي  –داروخانه هاي : تاج کی  اسداله شاهسونی
 درمانگاه روزبه –درمانگاه حکیم هیدجی  –جباري  –رستمخانی  –حیدري  –جعفري 

 
 

در صفحھ بعد مطالب ادامھ



5/12/92 
12/12/92 
19/12/92 
26/12/92 

 –شهید بهشتی  0سرداري  –شفا  –حالجی  –جمالی  –پرنیانی  –خالصی  –داروخانه هاي  : رازي  اسداله شاهسونی
 حیدرنیا  -آبنوس  –جالینوس  –فارابی 

6/12/92 
13/12/92 
20/12/92 
27/12/92 

 –افصحی  –امینی  –روزبه  –انوار  –حکیمیان  –حاتمی  –بیگدلی  –پارس  –داروخانه هاي : ایلیا  اسداله شاهسونی
 آزادي -محسنی 

7/12/92 
14/12/92 
21/12/92 
28/12/92 

 –عتیق  –عباسچیان  –حریري  –آیت اللهی  –سهروردي  –قانون  –براتی  –داروخانه هاي : پاستور  اسداله شاهسونی
 چاوشی -بوعلی 

1/12/92 
8/12/92 

15/12/92 
22/12/92 

درمانگاه نیروي  –بیمارستان ولیعصر  –بیمارستان شهید بهشتی  –داروخانه هاي : آیت اله موسوي  اسداله شاهسونی
 انتظامی

 بازگشت به صفحه اول



 ١٣٩٢برنامھ شرکت پخش  قاسم ایران  جھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه اسفند  سال 
 نام داروخانه ها نام ویزیتور ویزیتتاریخ 

3/12/92 
10/12/92 
17/12/92 
24/12/92 

 –افصحی  –مجید زاده  –آبادي مرند  –کریمیان  –امانی  –داروخانه هاي : شهید مطري سپاه  مسعود عزیزي
 بشارتی -مرتضائی 

4/12/92 
11/12/92 
18/12/92 
25/12/92 

 –ارتش  –حالجی  –پرنیانی  –جمالی  –محمدي فرد  –انوار  –خالصی  –داروخانه هاي : تاج کی  مسعود عزیزي
محمدرضا  –محمد رفیعی  –بروجردي مقدم  –جعفري  –رضوي  –ساجدي  –چاوشی  –براتی 

 اسدي -پورشیوا  –مظلوم فاضل  –جعفري 

5/12/92 
12/12/92 
19/12/92 
26/12/92 

 –ایمانیان  –کالنتري  –رستمی  –رضایی  –علیرضا جعفري  –وحیدي  –داروخانه هاي : احدي  مسعود عزیزي
محرمی  –ابراهیمی زیبا  –برجسته باف  –مغفوري مقدم  –عنصرودي  –شایان جو  –بهرامی هیدجی 

 عاشق باللمی –

9/12/92 
13/12/92 
20/12/92 
27/12/92 

نظري  –شاهانی  –یعقوي  –مدي اح –حسین زاده  –قزوینی  –نظري  –داروخانه هاي : آبگرمانی  مسعوئ عزیزي
 بیمارستان امید ابهر –معینی  –عبدالعلی پور  –نیک پور  –

3/12/92 
10/12/92 
17/12/92 
24/12/92 

هالل  –سروش نسب  –عابدي  –اکبر جعفري  –دهنائی  –مبینی  –جباري  –داروخانه هاي : داودي  امیر نظم آرا
 حیدرنیا –دوبختی  –درمانگاه روزبه  –حکیم هیدجی  –احمر 

در صفحھ بعد مطالب ادامھ



4/12/92 
11/12/92 
18/12/92 
25/12/92 

خوش  –آیت اللهی  –بهشتی  –عتیق  –سرداري  –حکیمیان  –عباسچیان  –داروخانه هاي : مجیدي  امیر نظم آرا
 حریري -رجائی  –خوش زارع  –میانداري  –خلق 

6/12/92 
13/12/92 
20/12/92 
27/12/92 

 –اکبري  –کیمیا قلم  –حیدري  –رستمخانی  –حاج سید جوادي  –محسنی  –داروخانه هاي :حقیقت  امیر نظم آرا
معاونت غذا و دارو ( جهت درخواست  -اداره زندان ها  –حاتمی  –امینی  –حمیدي  –بیگدلی 

 مرکز بهداشت زنجان –بیمارستان ها ) 

 بازگشت بھ صفحھ اول

 



 ١٣٩٢برنامھ شرکت پخش رازی جھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه اسفند سال 
 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت

03/12/92 
10/12/92 
17/12/92 
24/12/92 

 
 آقاي اسمعیلی

 –دهنایی  –حقیقت  –حاتمی  –افصحی  –جعفري  –مهر  –رستمخانی  –داروخانه هاي : آزادي 
نیروهاي  –محسنی  –اکبري  –روزبه  –حکیم هیدجی  –سروش نسب  –جباري  –فارابی  –عابدي 

 درمانگاه روزبه –حیدري  –انتظامی 

03/12/92 
10/12/92 
17/12/92 
24/12/92 

محمد  –رفعتی  –جمالی  –رازي  –کیمیا قلم  –هالل احمر  –شهید مطهري  –داروخانه هاي :  انوار  آقاي هوشیار
 –ایلیا  –جالینوس  –مرکزي  –امینی  –شفا  –عباسی  –جعفري  –بشارتی  –پرنیانی  –سینا  –رفیعی 
 آبنوس -حالجی  –ارتش 

03/12/92 
10/12/92 
17/12/92 
24/12/92 

 –شهید بهشتی  -عباسچیان  –چاوشی  –سهروردي  –پارس  –عتیق  –داروخانه هاي : حکیمیان  آقاي قره باغی
 بوعلی -براتی  –پاستور  –سرداري  –آیت اللهی  –داودي 

08/12/92 
15/12/92 
22/12/92 

 –قزوینی  –وحیدي  –شایان جو  –مرکزي  -نظري –رستمی  –بهرامی  –داروخانه هاي : کالنتري  آقاي قره باغی
 شاهانی شلمانی –شفا ابهر 

8/2/92 
15/12/92 
22/12/92 

 –احمدي  –نیک پور  –رضائی  –امید  –جعفري  –یعقوبی  –داروخانه هاي : بوعلی سینا خرمدره  آقاي اسمعیلی
 ابراهیم نژاد –عباسی  –معینی  –مرکزي  –عبدالعلی پور 

8/12/92 
15/12/92 
22/12/92 

 -عنصرودي  –عاشق باللمی  –مغفوري مقدم  –محرمی  –پاستور  –داروخانه هاي : برجسته باف  آقاي هوشیار
 اسدي

بازگشت بھ صفحھ اول



 ١٣٩٢برنامھ شرکت داروسازان التیام  جھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه اسفند سال 
 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت

3/12/92 
10/12/92 
17/12/92 
22/12/92 

شهید  -حالجی –شفا  –دهنائی  –سروش نسب  –فارابی  –داروخانه هاي : محمدرضا جعفري  زکی
 سرداري -جعفري  –پلی کلینیک مطهري  -دولتی شهید رجایی  –مخبري زنجان 

4/12/92 
11/12/92 
18/12/92 
25/12/92 

اسدي  –عاشق  –مغفوري مقدم  –عنصرودي  –ابراهیمی  –محرمی  –داروخانه هاي : برجسته باف  زکی
 مظلوم فاضل

4/12/92 
11/12/92 
18/12/92 
25/12/92 

 –رضائی  –ابراهیم نژاد  –جعفري  –بهرامی  –شایان جو  –کالنتري  –داروخانه هاي : رستمی  احمدي
 امیربیگی -وحیدي –ایمانیان 

4/12/92 
11/12/92 
18/12/92 
25/12/92 

 –نظري  –حسین زاده  –احمدي  –قزوینی  –یعقوبی  –شاهانی  –داروخانه هاي : عبدالعلی پور  میرزایی
 درمانگاه بسیج ابهر –فتحی  –نظري  –کریمی  –تأمین اجتماعی ابهر  –معینی  –نیک پور 

5/12/92 
12/12/92 
19/12/92 
26/12/92 

 –رازي  –جمالی  –پرنیانی  –بوعلی  –عتیق  –چاوشی  -قانون –پاستور  –داروخانه هاي : براتی  زکی
 مجیدي -آیت اللهی  –بیمارستان بهمن  –سهروردي –عباسچیان  –حریري 

 

 
در صفحھ بعد مطالب ادامھ



6/12/92 
13/12/92 
20/12/92 
27/12/92 

 –ایلیا  –افصحی  –مرکزي  –مجید زاده  –بشارتی  –انوار  –حکیمیان  –داروخانه هاي : پارس  زکی
 رفعتی -بیگدلی  –روزبه  –امینی 

17/12/92 
14/12/92 
21/12/92 
28/12/92 

 –عابدي  –داودي  –رفیعی  –حقیقت  –محسنی  –آزادي  –حاتمی  –داروخانه هاي : جالینوس  زکی
داروخانه  –هالل احمر  –آبنوس  –حیدري  –تاج کی  –اکبري  –رستم خانی  –حکیم هیدجی 
 کیمیا قلم –دولتی بهشتی 

بازگشت بھ صفحھ اول

 



 ١٣٩٢برنامھ شرکت پخش فردوس  جھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه اسفند سال 
 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت

5/12/92 
12/12/92 
19/12/92 
26/12/92 

بیگدلی  –دولتی بهشتی  –تخصصی رجایی  –پارس  -حیدري –حکیمیان  –داروخانه هاي : حقیقت  علیرضا صیاد نصیري
 مرکز بهداشت شهرستان –

7/12/92 
14/12/92 
21/12/92 

 –شایان جو  –عبدالعلی پور  –کاظمی  –معینی  –نظري  –شاهانی  –داروخانه هاي : احمد ي  علیرضا صیاد نصیري
 کریمی -بیمارستان امید 

5/12/92 
12/12/92 
19/12/92 
26/12/92 

 –کریمیان  –آزادي  –جباري  –دهنائی  –عابدي  –داودي  –داروخانه هاي : سروش نسب  میثم حسینی
 –فارابی  –سینا  –حکیم هیدجی  –حیدرنیا  –حعفري  –آبنوس  –رفعتی  –حاتمی  –جالینوس 

 بشارتی -امینی  –افصحی  –روزبه  –محمدرضا جعفري  –رستمخانی  –هالل احمر  –محسنی 

7/12/92 
14/12/92 
21/12/92 

یعقوبی  –مرکزي ابهر  –نیکپور  –بهرامی  –وحیدي  –جعفري  –کالنتري  –داروخانه هاي : رضایی  میثم حسینی
 ایمانیان -ابراهیم نژاد  –قزوینی  –

5/12/92 
12/12/92 
19/12/92 
26/12/92 

شفا  –براتی  –سهروردي  –سرداري  –قانون  –عتیق  –حالجی  –جمالی  –داروخانه هاي : چاوشی  احمد مرادي
 –بوعلی جعفري  -مجیدي –اکبري  –عباسچیان  –پرنیانی  –آیت اللهی  –حریري  –تاج کی  –

 رفیعی -خالصی –ایلیا  –خوش خلق 

7/12/92 
14/12/92 
21/12/92 

 محرمی -پاستور  –برجسته باف  –عاشق  –داروخانه هاي : مقدم  احمد مرادي

بازگشت بھ صفحھ اول



 

١٣٩٢برنامھ شرکت پخش البرزجھت ویزیت داروخانھ ھای استان زنجان طی ماه اسفند سال 
نام داروخانه هانام ویزیتورتاریخ ویزیت

بهداري  –سروش نسب  –دهنایی  –بهشتی  –میانداري  –عابدي  –داروخانه هاي : جالینوس علی قرابگلیشنبه
 نیروي انتظامی

 –رستمی  –کریمی  –قزوینی  –یعقوبی  –نیک پور  –حسین زاده  –داروخانه هاي :  شاهانی علی قرابگلییکشنبه
بیمارستان امید –ایمانیان  –کالنتري 

 –چاوشی  –حریري  –عتیق  –حمیدرضا جعفري  –حالجی  –داروخانه هاي : محمدرضا جعفري علی قرابگلیدوشنبه
اکبري -حاتمی 

 -خالصی  –رفیعی  –براتی  –بروجردي  –یت اللهی  –سهروردي  –داروخانه هاي : داودي علی قرابگلیسه شنبه
کریمیان

بیمارستان بهمن و  –اکبر جعفري  –جباري  –حیدرنیا  –فاضل  –پورشیوا  –داروخانه هاي : رجائی علی قرابگلیچهارشنبه
امام حسین و درنگاه مخبر

اسدي -عاشق باللمی  –برجسته باف  –داروخانه هاي : عنصرودي علی قرابگلیپنج شنبه

 

 

 

در صفحھ بعد مطالب ادامھ



 بھ صفحھ اول بازگشت

 

 

نام داروخانه هانام ویزیتورتاریخ ویزیت

 –رسمتخانی  –حیدري  –تاجکی  –تأمین اجتماعی  –هالل احمر  –سپاه  –داروخانه هاي : بیگدلی شهرام قاسمیشنبه
 سید جوادي –حکیم هیدجی 

 –نظري  –علیپور  –معینی  –شایان جو  –بهرامی  –وحیدي  –رضایی  –داروخانه هاي :  جعفري شهرام قاسمییکشنبه
داریوش نظري –احمدي 

 –آبنوس  –محمدي فر  –خوش خلق  –عباسچیان  –پرنیانی  –جمالی  –داروخانه هاي : سرداري شهرام قاسمیدوشنبه
معاونت بهداشتی –مجیدي 

رفعتی -حکیمیان  –خوش زارع  –انوار  –بشارتی  –آبادي مرند  –داروخانه هاي : مجید زاده شهرام قاسمیسه شنبه

 -درمانگاه    –امانی  –محسنی  –حقیقت  –افصحی  –مرتضائی  –حمیدي  –داروخانه هاي : امینی شهرام قاسمیچهارشنبه
کیمیا قلم

ابراهیمی -محرمی  –داروخانه هاي : مغفوري مقدم شهرام قاسمیپنج شنبه


