
شماره تلفن ثابت محل کارشرکت/نام واحد صنفیآدرس محل کارشهرستان محل فعالیتنام و نام خانوادگیردیف

2433454445شركت  پيشگام سالمت عصر زرين١١٨١شهرك كارمندان فاز اول خيابان اول قطعه زنجانمحمد علی داودی1

9128788824شركت  نصير درمان ايرانيان١۷۷پالك .  خ فرودگاه خ روزبه زنجانمحمد مرادی2

2433543134صنف تجهيزان پزشکی فراز451395816 كد پستی 214پالك -رو بروی شركت برق- سعدی شمالیزنجانابوالحسن محرمی3

33560280صنف پخش نيک طب زنجان4  دروازه ارك كوچه خان ناظم پالك زنجانصمد مالکی4

2433725594صنف زنگان طب گستر3082قطعه  -6خ حقيقت  -3فاز -گلشهر -زنجانزنجانرضا هادی5

2434533027صنف پخش تجهيزات پزشکی سينا411خرمدره شهرك گلدشت خيابان مولوی پالكزنجانعلی آشوری6

2433333766صنف  نور تجهيزظب305ساختمان امير كبير واحد - چهارراه امير كبير - زنجان زنجانافضل نوری7

9126423803صنف تجهيزات مصرفی پزشکی بوعلی304واحد -3طبقه -مجتمع تک-خيابان صفازنجانكمال محمدی8

2435274889(صمدی) صنف لوازم پزشکی بوعلی سينا 57جنب داروخانه شبانه روزی دكتر شاهانی پالك  (شناط)ابهر خيابان شهيد دكتر بهشتی ابهرابوالحسن صمدی9

2433411797صنف كاالی آزمايشگاهی مهر آزمون ايرانيان21ابتدای بلوار پروفسور ثبوتی مركز تجاری سهند طبقه اول واحد زنجانجواد گرانمايه10

9101416648صنف پزشکی و دندانپزشکی سالمت۲دروازه ارك ابتدای كوچه خان ناظم طبقه فوقانی واحد زنجانفاطمه رحمانی11

2433321547صنف كاالی پزشکی و دندانپزشکی سينادنت15واحد-4ط-ساختمان عقيق-كوچه شهيد عليمردان-خيابان زينبيه غربی-خيابان سعدی وسطزنجانمهدی سعدلو12

(ثبت شده در سامانه اداره كل تجهيزات پزشکی )        ليست فروشندگان و وارد كنندگان تجهيزات پزشکی استان زنجان 



شماره تلفن ثابت محل کارشرکت/نام واحد صنفیآدرس محل کارشهرستان محل فعالیتنام و نام خانوادگیردیف

33450966صنف تجهيزات پزشکی رازی558شهريورپ17دروازه ارگ ابتدای خيابانزنجانحسين آذرسينا13

2433363383صنف رويان گستر203واحد2زينبيه ساختمان هشت بهشت طبقهزنجانافشين ميركريمی14

9372645533صنف پيشرو درمان22خيابان جمهوری،نرسيده به ترانس، كوچه شهيد رحيمی پالك زنجانپريسا وزيری15

9194412844صنف  تجهيز درمان42چهارراه انقالب خ امام خمينی كوچه رهبری پاساژكسری طبقه زيرزمين واحدزنجانمريم عبدی16

9124424458صنف زنگان طب گستركوچه قلعه جنب بانک سينا-چهارراه سعدیزنجانابوالفضل حيدری17

2435242912صنف عرشيا آرمان طب12كوچه شيخی پالك -ميدان معلم : انبار. بلوار انقالب جنب تعميرگاه حاج خانی -   ابهر ابهرفاطمه صبح خيز18

2433410937صنف تحهيز گستر ابن سينا20زنجان، جاده گاوازنگ ، بعد از فلکه استاندارد، مجتمع تجاری سهند، واحد زنجانمحمدباقر قوامی19

2434229655صنف پزشکی شفاروبروی درمانگاه شماره يک.خيابان امام.قيدارخدابندهاكبر بيگدلی20

2433560657صنف كاالی دندانپزشکی رامان دنتال 15 طبقه دوم واحد 138سعدی شمالی كوچه شهيد حسن اكبری خيابان سرباز پالك زنجانسعيد غايب لو21

9122413124صنف فروش مواد مصرفی دندانپزشکی96كوچه مشکی روبروی دانشگاه پيام نور پالك زنجانمحمد دريايی22

2433324028صنف سپيد دندانطبقه سوم .20پالك.كوچه شهيد مصطفی انصاری.سعدی وسط.  زنجانزنجانداود محمدی23

33460513صنف  البرز طبخيابان صفا بن بست جنب بانک رفاهزنجانالناز طالبی24

9101416648شركت تجهيزگران سالمت زنجان2 واحد1/1دروازه ارك ابتدای خيابان حقيقی پالك زنجانفاطمه رحمانی25

2433772453شركت پخش آيت12 متری پنجم پالك 12خيابان فاتح - خيابان خرمشهر - زنجان زنجانسيد حسين حسينی26



شماره تلفن ثابت محل کارشرکت/نام واحد صنفیآدرس محل کارشهرستان محل فعالیتنام و نام خانوادگیردیف

9104736633شركت  كيميا طب زنجان فرعی اول محله تجاری شركت كيميا طب زنجان9-10غرب شهرك كارمندان بين خيابان -زنجانزنجانمحمد رضا كريمی27

2435271282شركت آركا طب اسپرلوس9خيابان شهيد بهشتی ، خيابان شهيد علی مرادی ، پالك ابهرفاطمه خلجی28

2435242473شركت  سالکان سالمت سبحان10خيابان وليعصر نبش ك بانک ملی پابهرآزاده نظری29

2435231128شركت  آسا تجهيز سالمت50خيابان طالقانی شمالی روبروی آموزش و پرورش پالك ابهرامين اسدی30

4284690949  شركت تعاونی داروسازان استان زنجان خ آذر جنوبی نبش آذر يکم1شهرك صنعتی شماره زنجانمحمدباقر آيت الهی31

9125416292شركت سپنتا طب آدنيس4561668791كد پستی - 3واحد - ساختمان شرفی-  خيابان امام خمينیابهرخديجه كردی سنبل آبادی32

9128400286شركت پيام طب سروش 500 شرقی پالك 7 شهرك كارمندان خيابان مهدوی خيابان زنجانحسن دانش پور33

2433411797شركت  مهر آزمون تشخيص21 آزادگان مجتمع تجاری سهند طبقه اول واحد زنجانجواد گرانمايه34

9388820467شركت  يلدا طب اشراق ، طبقه زيرزمين10 زنجان ، سعدی وسط ، كوچه شهيد حسين تجزيه چی ، پالك زنجانمحمد حسام باقری35

2433466498شركت تجهيزات پزشکى درسا طب زنجان3384 پالك 8 كوى قائم بدر زنجانشادی سليمانی36

9121412001شركت  آرين نويد پيشتاز ايرانيان 99 ق1شهرك صنعتی اشراق خيابان پرفسور ثبوتی انتهای خيابان مهر خيابان شقايق زنجانفريبا رمضانی  37

9910964228شركت طب گستر شيزميدان هنرستان، ضلع جنوب غربی ميدان، ساختمان مبين، طبقه اول، واحدزنجانمقداد انواری قجور38

9122423548شركت رازبان طب ايثار12 متری بهار خيابان شهيد روح اله كريمی پ 12 سعدی شمالی زنجانسکينه محمدی39

2433337935شركت مواد و تجهيزات دندانپزشکی تکوين ابزار1 خيابان دلجويی نرسيده به دروازه رشت ساختمان اول واحد زنجانمحسن عاشوری40



شماره تلفن ثابت محل کارشرکت/نام واحد صنفیآدرس محل کارشهرستان محل فعالیتنام و نام خانوادگیردیف

2433454445شركت  پيشگام سالمت عصر زرين١١٨١شهرك كارمندان فاز اول خيابان اول قطعه زنجانمحمد علی داودی41

9128788824شركت  نصير درمان ايرانيان١۷۷پالك .  خ فرودگاه خ روزبه زنجانمحمد مرادی42


