
 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

 قاسم ایرانشرکت  15 شرکت اکسیر 4

 شرکت محیا دارو 16 شرکت به پخش 5

 شرکت مشاء طب 17 شرکت بهستان پخش 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



 

 93ماه سال  بهمنبرنامه شرکت پخش رازي جهت ویزیت داروخانه هاي استان زنجان طی 

 نام داروخانه فروشنده تاریخ ویزیت
4/11/93 11/11/93 18/11/93 

25/11/93 

 –سروش نسب  –عابدي  –حاتمی  –رسمتخانی  –نیروهاي انتظامی  –روزبه  –جباري  –دهنائی  –افصحی  –آزادي  آقاي اسمعیلی

 جعفري –درمانگاه روزبه  –محسنی  –حکیم هیدجی  –فارابی  –حقیقت  –مهر  –حیدري  –اکبري 

4/11/93 11/11/93 18/11/93 
25/11/93 

حالجی  –جالینوس  –شفا  –پرنیانی  –جمالی  –شهید مطهري  – 554ارتش  –مرکزي  –عباسی  –سینا  –رازي  –انوار  آقاي هوشیار

 جعفري –محمد رفیعی  –کیمیا قلم  –آبنوس  –ایلیا  –امینی  –بشارتی  –رفعتی  –هالل احمر  –

4/11/93 11/11/93 
18/11/93 25/11/93 

آیت  –داروخانه شهید بهشتی  –چاوشی  –عتیق  –براتی  –سرداري  –داودي  –عباسچیان  –سهروردي  –حکیمیان  آقاي قره باغی

 پارس -بوعلی  –پاستور  –اللهی 

2/11/93 
9/11/93 16/11/93 23/11/93 

 درمانگاه شفا ابهر –شایان جو  –نظري  –بهرامی  –شاهانی شلمانی  –قزوینی  –وحیدي  –مرکزي  –رستمی  –کالنتري  آقاي قره باغی

2/11/93 9/11/93 16/11/93 
23/11/93 

 –نیک پور  –بیمارستان امید  –یعقوبی  –عباسی  –مرکزي  –احمدي  –رضائی  –جعفري  –بوعلی سینا خرمدره  آقاي اسمعیلی

 ابراهیم نژاد –معینی  –عبدالعلی پور 

2/11/93 
9/11/93 16/11/93 23/11/93 

 اسدي -عنصرودي  –عاشق باللمی  –مغفوري مقدم  –محرمی  –پاستور  –دکتر برجسته باف  آقاي هوشیار

 



 

 

 نام داروخانه ها نام ویزیتور تاریخ ویزیت
7/11/93              14/11/93 

21/11/93          28/11 /93 
 

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

7/11/93              14/11/93 
21/11/93          28/11 /93 

 

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

/11/93               14/11/93 
21/11/93          28/11 /93 

 

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

5/11/93           12/11/93 
19/11/93          26/11 /93 

 –پلی کلینیک حکیم هیدجی  –چاوشی  –عتیق  –هالل احمر  –حالجی  –داروخانه هاي : براتی  رضا کشاورز
رستم خانی  –اکبري  –عباسچیان  –تاجکی  –شفا  –سهروردي  –جعفري  –بوعلی  –آیت الهی 

 جالینوس –حاتمی  –رفیعی  –حریري  –قانون  –
5/11/93         12/11/93 
19/11/93          26/11 /93 

 

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

 درمانگاه روزبه
5/11/93         12/11/93 
19/11/93          26/11 /93 

 

 –بشارتی  –افصحی  –مرکزي زنجان  -حکیمیان –عابدي  –فارابی  –داروخانه هاي : حیدري  سیف اهللا شریفی
 روزبه –رازي  –ایلیا  –بیگدلی  –پارس  –امینی 

5/11/93         12/11/93 
19/11/93          26/11 /93 

 مجیدي -داودي  –رجائی  –داروخانه هاي : پاستور  محمد سلیمانی

93ماه سال  بهمنبرنامه شرکت پخش رازي جهت ویزیت داروخانه هاي استان زنجان طی 


