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 هستند محصوالت خود  و آنالین ش اینترنتیاز به فروهای اینترنتی که مجلیست داروخانه

 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح یک

Fardamarket.com  ارومیه دکتر حریری 

Drsaniei.darooyab.ir دکتر صنیعی دکتر محسن صنیعی 

 اصفهان

Rx1.ir دکتر فاطمی )ارکیده( دکتر سید علی فاطمی 

Kouroshpharmacy.com دکتر منتظرالقائم )کوروش( دکتر غالمرضا منتظرالقائم 

Pillva.com دکتر عنبری دکتر غالمرضا عنبری 

Zpharmacy.ir دکتر حاج زرگرباشی دکتر سیدعلی حاج زرگرباشی 

Kowwsar.pharma.ir دکتر حیدری )کوثر( دکتر رضا حیدری 

Drdehghanipharmacy.com دکتر معصومه دهقانی دکتر معصومه دهقانی 

www.joordaroo.com دکتر بیژن نصری دکتر بیژن نصری الری 

Skypharmacy.ir  دکتر قیصری اصغر قیصریدکتر 

Daroooonline.com دکتر باطنی دکتر سهیل باطنی 

pisharan.com  شبانه روزی دکتر سعیدی 

 البرز

mokameliha.com  دکتر غالمی 

roshapharmacy.com  روشا 

dermashop.ir  دکتر اشکان هدایتی 

kimidaro.com  شبانه روزی دکتر ناصری 

darukadealborz.com  دکتر تاجدینی 

Webdaroo.com  شبانه روزی دکتر قریشی 

vatandarou.com  شبانه روزی پرسپولیس 

daroozone.ir  دکتر بابک مختاری 

qanoonpharmacy.com  شبانه روزی قانون 

www.darukade.com  مجید خداپرست 

 ایران

www.mahtateb.com  رویا میرنظامی-حسن حریری 

www.bodyman.ir  فرخنده مستوفی 

www.greenmark.ir  محسن منظوری 

www.shiderstore.com  محمدرضا آقابیکی 

http://www.joordaroo.com/
http://www.darukade.com/
http://www.mahtateb.com/
http://www.bodyman.ir/
http://www.greenmark.ir/
http://www.shiderstore.com/
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www.farabiplus165.com  اسماعیل حاجی زاده امزاجردی 

www.shop.socialfit.ir   خلفیکوروش 

Digitandorost-165.ir  علی هوشمند 

mehredorsa165.ir  نسیم فرقانی آرانی 

aravit165.com  شیرین نامداری 

keyhanpharma.com  میترا امین زاده 

behroo165.com  مجید کریمی آبگرمانی 

drsalem.ir  آزاده سالم 

digidaroukhaneh.com  شهین عظیم زاده مقدم 

tandurost.com  سید مرتضی توکلیان 

w.drhajinejad165.ir  ساناز حاجی نژاد رامهرمزی 

 

 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح یک

 drslomaz.ir  سولماز رستمی 

 ایران

www.NoushinRastkariPharmacy.com  نوشین راستکاری 

daroplus.com  عباس رجب زاده 

www.shafasun.ir  دکتر فریبرز کرمانیان 

www.salamatyab.org  دکتر مسعود ثقفی 

www.setareh.ir   سیامک طباطبایی 

www.beautyeshop.ir  بابک پاکنژاد 

www.mokameleman.com  غزالی 

iranheal.com  نسترن موسوی 

www.ovtro.com  نسترن موسوی 

rayadaroo.com  آتوسا ضیایی 

healthaid.ir  آزاده نادری 

darooavar.com  آیدا ناظمی 

www.faradpharmacy.com  فاطمه غنی زاده 

davacenter.com  منصور خرسند 

http://www.farabiplus165.com/
http://www.shop.socialfit.ir/
http://www.drhajinejad165.ir/
http://www.noushinrastkaripharmacy.com/
http://www.shafasun.ir/
http://www.salamatyab.org/
http://www.setareh.ir/
http://www.beautyeshop.ir/
http://www.mokameleman.com/
http://www.ovtro.com/
http://www.faradpharmacy.com/
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www.vatandrug.com  کاظم میکائیلی 

www.rasisdaroo.com  محمود هادی پوردهشال 

www.mootanroo.com  هادی مقیمی 

www.shahabdaro.com  شهاب مزدارانی 

www.webdaro.com  ریتا صمیمی 

www.darouadlionline.com  رامین عدلی 

www.behtiam.com  علی پورمحمدی 

www.digidarotehran.com  محمدرضا کشاورز سیاه افشاری 

www.lavishe.ir  هادی شیدا دوست 

www.telpharma.com  هادی اسماعیلی 

www.medexa.ir   سورنا جعفری 

www.tootiaplus.com   فشارکیافشین هاشمی 

www.nooradaru.com  طلعت قانع 

www.greensport.ir  شهره سهرابی 

www.rasadaroo.ir  منان حاجی محمودی 

www.vitamah.com   عصمت طبوفوندکتر 

www.yarapharma.com  شقایق گنجه 

www.darubiar.com  رضا شکری 

www.daroob.com  ماریا بینش 

www.betadarou.com  افخم 

 دکتر نعمتی  www.davaxana.ir تبریز

www.edarookhane.com  دکتر خسروشاهی 

 

 داروخانهنام موسس  سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح یک

www.etminanpharmacy.com  اطمینان 

 تبریز
www.farmab.ir  دکتر اسمعلی پور 

www.darokhaneh.online  دکتر فاضلی 

www.sheikhalraeis.com  دکتر بهمنش 

http://www.vatandrug.com/
http://www.rasisdaroo.com/
http://www.mootanroo.com/
http://www.webdaro.com/
http://www.darouadlionline.com/
http://www.behtiam.com/
http://www.digidarotehran.com/
http://www.lavishe.ir/
http://www.telpharma.com/
http://www.medexa.ir/
http://www.tootiaplus.com/
http://www.greensport.ir/
http://www.rasadaroo.ir/
http://www.vitamah.com/
http://www.yarapharma.com/
http://www.darubiar.com/
http://www.daroob.com/
http://www.betadarou.com/
http://www.davaxana.ir/
http://www.edarookhane.com/
http://www.etminanpharmacy.com/
http://www.farmab.ir/
http://www.darokhaneh.online/
http://www.sheikhalraeis.com/
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www.darunet.com  دکتر پورعلی اکبری 

www.darunegar.com  دکتر امیر عابدین 

www.adarou.com  دکتر اعالیی 

http://www.daruclick.com دکتر محمدحسینی نوشین محمدحسینی 

 تهران

http://darouapp.ir دکتر شیخی گالله شیخی 

www://pharmano.ir دکتر رضایی نراقی محمودرضا رضایی نراقی 

www.beheshtdarman.com/ir بهشت هومن چیت ساز بروجردی 

www.refahdaro.ir رفاه محمد منصوری 

www.dehdaroo.com دکتر علیزاده هشی عسگر علیزاده هشی 

www.ecpharmacy.ir مرکزی اسالمشهر اسماعیل حیدری 

www.pharmado.ir دکتر مهشید مرادی مهشید مرادی حسین زاده 

www.cafedaru.com دکتر بهاره اقبالی بهاره اقبالی 

www.davaland.ir دکتر شربت خوری بهراد شربت خوری 

www.drluxe.ir    )وحیدیه )شبانه روزی( آقای مجید علیرضائی )وکیل وراث 

 شهید بهشتی

www.darookhaneonline.com دکتر زهرا شهبازی )شبانه روزی( دکتر زهرا شهبازی 

www.sabads.com   صبا )روزانه( دکتر شادی دیانی 

www.144tehranpharmacy.com  تهران )روزانه( دهخوارقانیدکتر بهرام 

www.mazidipharmacy.com دکتر مزیدی )روزانه( دکتر علی مزیدی 

www.144.Drzahraeepharmacy.com دکتر زهرائی )روزانه( دکتر زهره زهرائی 

 www.144.hesamipharmacy.ir دکتر حسامی )روزانه( دکتر علی حسامی 

www.144.izadinjpharmacy.ir دکتر ایزدی نجف آبادی )روزانه( دکتر وجیهه ایزدی نجف آبادی 

www.144.takpasdaranpharmacy.ir تک پاسداران )شبانه روزی( دکتر شهرام رضازاده 

 www.144.mobarakidrugstore.com دکتر مبارکی )روزانه( دکتر مبارکی 

www.144.makhsuspharmacy.ir   مخصوص )روزانه( دکتر میترا صالحی 

www.144.sabafereshtehpharmacy.com سبا )روزانه( دکتر حسین وطن پور 

www.144.padpharmacy.com پاد )روزانه( دکتر طاهره قدیانلو 

www.144.drkhorshidzadehpharmacy.ir دکتر خورشیدزاده )روزانه( دکتر فاطمه خورشیدزاده 

www.144.drnesarhoseinipharmacy.ir دکتر نثارحسینی )روزانه( دکتر نثارحسینی 

www.144.drsameefarpharmacy.com دکتر سمیعی فر )روزانه( دکتر مهدی سمیعی فر 

 

http://www.darunet.com/
http://www.darunegar.com/
http://www.adarou.com/
http://www.daruclick.com/
http://www.refahdaro.ir/
http://www.dehdaroo.com/
http://www.ecpharmacy.ir/
http://www.cafedaru.com/
http://www.drluxe.ir/
http://www.sabads.com/
http://www.144tehranpharmacy.com/
http://www.144.drzahraeepharmacy.com/
http://www.144.hesamipharmacy.ir/
http://www.144.izadinjpharmacy.ir/
http://www.144.takpasdaranpharmacy.ir/
http://www.144.mobarakidrugstore.com/
http://www.144.makhsuspharmacy.ir/
http://www.144.sabafereshtehpharmacy.com/
http://www.144.drsameefarpharmacy.com/
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 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح یک

 www.Danapharmacy.com دانا )روزانه( دکتر نرگس کوهلی 

 شهید بهشتی

 www.drmaghoomipharmacy.com دکتر مقومی )روزانه( دکتر مریم مقومی 

www.khayyampharmacy.com خیام )شبانه روزی( رستم زادگان 

www.borhanpharmacy.com برهان )روزانه( دکتر حمید سربازی 

www.razi-drugstore.ir روزانه(رازی  دکتر نسرین اخوان خرازی( 

www.peykphar.com دکتر سرور )روزانه( دکتر فرانک سرور 

www.Hamidaru.com دکتر پوراحمد جکتاجی )روزانه( دکتر جالل پوراحمد جکتاجی 

www.darobekhane.com دکتر امید نصیری )روزانه( دکتر امید نصیری 

www.144.drusefipharmacy.ir دکتر یوسفی )شبانه روزی( دکتر محمدرضا کارخانه یوسفی 

www.beyhaghidrugstore.com دکتر بیهقی )روزانه( دکتر افسانه بیهقی 

www.peykdaru.com دکتر عاقلی )روزانه( دکتر محمدرضا عاقلی 

www.hyperdaru.com آفریقا )شبانه روزی( دکتر منصور سمیعی 

 www.netdarou.com متین )روزانه( دکتر مهرزاد ابراهیمی فخاری 

www.mahdaroo.ir روزانه( دکتر بهروز دیناروند دکتر بهروز دیناروند( 

www.vitamincpharmacy.com دکتر نازنین رمضانی )روزانه( دکتر نازنین رمضانی 

www.anahidds.com 
زاده اهرنجانی علی هاشمدکتر محمد

 و دکتر محمد لطفی
 آناهید )روزانه(

www.azimidaroo.ir  زادهعظیمیدکتر علی 
 زاده دکتر علی عظیمی

 )شبانه روزی(

www.mosbatesabz.com دکتر حق نژاد )روزانه( نژاددکتر مریم حق 

www.daroo.com دکتر زهرا بیاتی )روزانه( دکتر زهرا بیاتی 

www.darokhonamon.com کریمی زاده )شبانه روزی(دکتر  دکتر جمشید کریمی زاده 

www.zanburak.com دکتر مجتبی بوربور )روزانه( دکتر مجتبی بوربور 

www.mer30daru.com دکتر احدپور )شبانه روزی( دکتر مرتضی احدپور 

http://www.danapharmacy.com/
http://www.drmaghoomipharmacy.com/
http://www.borhanpharmacy.com/
http://www.borhanpharmacy.com/
http://www.144.drusefipharmacy.ir/
http://www.beyhaghidrugstore.com/
http://www.hyperdaru.com/
http://www.netdarou.com/
http://www.vitamincpharmacy.com/
http://www.daroo.com/
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www.smartpharmacy.ir دکتر میرعربشاهی )شبانه روزی( دکتر بنفشه میرعربشاهی 

www.gholhakpharma.com  قلهک )شبانه روزی( محمد باقری طوالبیدکتر 

www.ramin24.com رامین )شبانه روزی( آقایان سید علی و سید امیر مکی 

www.drlida.com 
دکتر لیدا نوری و دکتر مهدی 

 بوجارمشهدی اکبر
 دکتر لیدا نوری )روزانه(

www.daroodrug.com دکتر حامد مسعودی )روزانه( دکتر حامد مسعودی 

www.onlindaro.com دکتر امیر فاتحی )روزانه( دکتر امیر فاتحی 

www.daruforoosh.com دکتر روحانی مقدم )روزانه( دکتر بدرالسادات روحانی مقدم 

www.negardaroo.com اکبریعلیدکتر نگار حاجی 
داروخانه دکتر نگار 

 اکبری )روزانه(علیحاجی

www.parsinpharmacy.com پارسین )روزانه( دکتر افشین شهرابی 

www.bankedaroo.com سورمقیمحمدحسین صالحی 
داروخانه دکتر صالحی سورمقی 

 )روزانه(

www.yaarmed.com دکتر شهزاد احمدزاده 
داروخانه دکتر شهزاد احمدزاده 

 )روزانه(

 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح یک

www.sobhdaroo.ir داروخانه صبح امید )روزانه( نیکی دکتر اسداله آب 

 شهید بهشتی

www.daroohelp.com دکتر فرنوش محمدپور 
داروخانه دکتر فرنوش محمد پور 

 )روزانه(

www.Rojandaru.com دکتر پریسا مقدم 
 داروخانه دکتر پریسا مقدم 

 )شبانه روزی(

www.darubama.com دکتر زهره زارع )روزانه( دکتر زهره زارع 

www.Digidaroo.net دکتر زهدی )شبانه روزی( دکتر ندا زهدی 

www.pharmakala.com دکتر عالی نژاد )روزانه( دکتر سیده نازنین سید عالی نژاد 

www.binoskhe.com آرامش )شبانه روزی( دکتر شکوه توالئی زاده 

www.Daroosazam.com دکتر مصطفی حبیبی 
 دکتر مصطفی حبیبی 

 )شبانه روزی(

www.hozandaroo.ir  حوزان )روزانه(دکتر  دکتر علی اصغر حوزان 

www.Anidaro.com  دکتر فدای وطن )روزانه( دکتر صدیقه فدای وطن 

http://www.binoskhe.com/
http://www.hozandaroo.ir/
http://www.anidaro.com/
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www.daroosaz.co دکتر مهرآبادی )شبانه روزی( دکتر مهدی مهرآبادی 

www.saradaroo.com دکتر نازلی اشرفی )روزانه( دکتر نازلی اشرفی 

www.druket.com دکتر باغ به )روزانه( دکتر شیوا باغ به 

www.Abedin-drugstore.com دکتر عابدین )روزانه( دکتر سعیده عابدین 

www.hashtagdaru.com دکتر سید حمید حسینی )روزانه( دکتر سید حمید حسینی 

www.doctorersal.ir دکتر صدیقه جاللی تهرانی 
تهرانی دکتر صدیقه جاللی 

 )روزانه(

www.medions.ir دکتر فرقانی )روزانه( دکتر بهروز فرقانی 

www.pmpbodypharm.ir دکتر حقیقت فرد )شبانه روزی( دکتر عالم حقیقت فرد 

www.daroo123.com دکتر کیان بخت )روزانه( دکتر سعید کیان بخت 

www.daruweb24.ir روزی(دکتر علیرضایی )شبانه  دکتر هادی علیرضایی 

www.144.dralizadehsanidrugstore.com دکتر علیزاده ثانی )روزانه( دکتر بابک علیزاده ثانی 

www.drjavadmofid.com دکتر جواد مفید )روزانه( دکتر جواد مفید 

www.152rahimipharmacy.ir  دکتر رحیمی رحیم آبادی 
 قزوین

nikandaru.com  نیکان 

Drdoostidrugstore.ir  دکتر دوستی شعار 

 کرمان

Daru-center.com  دکتر خدری 

Daroopardaz.com  دکتر اقدسی 

Daru kala.ir  دکتر صفا 

Drfarmanara.com  دکتر فرمان آرا 

Drmajidipharmacy.com  بابکشهر  -دکتر مجیدی 

Daroomarket.com  سیرجان -دکتر عائلی 

www.darookhoone.net  دکتر هادی خالوندی 
 کرمانشاه

baloutdaru.ir  دکتر علی اصغر نادری 

 

 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 غیرداروییاینترنتی اقالم 

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح یک

www.mofidteb.com  دکتر اصیلی 
 مشهد

www.drugland.ir  دکتر هدیه عمرانی مقدم 

http://www.152rahimipharmacy.ir/
http://www.darookhoone.net/
http://www.mofidteb.com/
http://www.drugland.ir/
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www.payamdaru.com  دکتر میرهادیزاده 

www.daroopost.ir  دکتر فکور 

drmohajery.com  دکتر مهاجری 

www.pharmacy24h.ir  دکتر مدهوشی 

www.pharmacystore.ir  دکتر آناهیتا سعیدی 

www.alodaroo.ir  دکتر سیدزاده 

www.foridaroo.com  چناران -دکتر امیری 

www.ghaffarnia.com  دکتر طاهره غفارنیا 

www.khpharmacy.ir  دکتر خوشدل چناران 

www.Doctormonavari.ir   دکتر منوری 

www.marhamkhaneh.com  دکتر امیر ژیانی 

www.faradaroo  دکتر غفوری 

www.Drvit.ir  دکتر قاسمیان 

www.DigiDaroo24.com  دکتر مینا مهدی زاده 

www.darokhaneh.ir  کاشمر -دکتر سعیده طاهری 

www.paydaroo.com  دکتر علیرضا دقیقی 

www.drnaseri-pharmacy-24h.com  دکتر نازی ناصری 

www.digidaru.com  دکتر امید رجبی 

www.azitakamrani.com  امرانیدکتر آزیتا ک 

www.DavaSHafa.ir  چناران -دکتر حسینی نژاد 

www.parniandaroo.com   گلبهار -دکتر فاطمه غنچه 

www.aghayedaro.com     دکتر میالد علیپور 

www.darootbama.com     دکتر ابریشمی 

www.drabdosamadi.com     دکتر عبدالصمدی 

www.ezdaroo.com جالینوس دکتر سعید مبینی 

 زنجان
www.omidpharmacy.com امید دکتر علیرضا حقیقت 

www.MaryamCenter.ir مریم دکتر مریم ابروش 

www.mehrdaru.ir مهراد دکتر وحید افشاری 

eramdaro.ir  خرمی 
 همدان

drehsanipharmacy.com   نهاوند -دکتر احسانی 

http://www.payamdaru.com/
http://www.daroopost.ir/
http://www.drmohageri.com/
http://www.pharmacy24h.ir/
http://www.pharmacystore.ir/
http://www.alodaroo.ir/
http://www.foridaroo.com/
http://www.ghaffarnia.com/
http://www.khpharmacy.ir/
http://www.doctormonavari.ir/
http://www.marhamkhaneh.com/
http://www.faradaroo/
http://www.drvit.ir/
http://www.digidaroo24.com/
http://www.darokhaneh.ir/
http://www.paydaroo.com/
http://www.drnaseri-pharmacy-24h.com/
http://www.digidaru.com/
http://www.azitakamrani.com/
http://www.davashafa.ir/
http://www.aghayedaro.com/
http://www.darootbama.com/
http://www.drabdosamadi.com/
http://www.ezdaroo.com/
http://www.omidpharmacy.com/
http://www.maryamcenter.ir/
http://www.mehrdaru.ir/
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fitpharma.ir  دکتر لرکی 

 

 

 

 

 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح دو

www.dsir.ir  )آبادان امام رضا )ع 

www.daroosell.com  
 دکتر مرادی -ولیعصر

 )شبانه روزی( 

 بجنورد
Pharmafori.ir  دکتر آتش بیک 

tamrino.ir  شیروان -دکتر امیرآبادی 

www.daroo724.ir  
 شیروان -دکتر برزگر

 )شبانه روزی( 

www.kavianipharmacy.ir  دکتر کاویانی 

 قم
www.dryazdianpharmacy.com  دکتر یزدیان 

www.Imamrezaqom.com  )امام رضا )ع 

www.daroo.center  دکتر صبوحی 

www.6-3-3.ir شهرکرد دکتر فتح اللهی دکتر فرشید فتح اللهی 

www.aryandaru.com دکتر ناصری دکتر بصیره ناصری 

www.Drghodrati.ir   کردستان سقز -دکتر ظاهر قدرتی 

www.drseyedi.com   سنندج -دکتر علی سیدی 

www.soltanipharmacy.com   سنندج -رضا سلطانی دکتر 

www.drroomall.ir  
مینا  -دکتر جمال الدین خدیو

 سنندج -خدیو 

dr.shakeri_pharmacy   سنندج -دکتر آمینه شاکری 

marham24.com  دکتر محمدنژاد 
 گلستان

www.darusol.ir  دکتر سلیمانی 

http://www.dsir.ir/
http://www.daroosell.com/
http://www.daroo724.ir/
http://www.kavianipharmacy.ir/
http://www.dryazdianpharmacy.com/
http://www.imamrezaqom.com/
http://www.daroo.center/
http://www.drghodrati.ir/
http://www.drseyedi.com/
http://www.soltanipharmacy.com/
http://www.drroomall.ir/
http://www.darusol.ir/
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www.darookhoneh.com  دکتر امینه کاغذی 

www.noush-daroo.com  دکتر رئیسی 

kavehpharmed.com  دکتر دماوندی کمالی 

skin-shop.ir  دکتر خوری 

www.golsarph.com  گیالن شبانه روزی گلسار 

www.mokamelpharmacy.com       

www.mokamelpharmacy.ir 
 شبانه روزی دکتر علی نیا 

www.drfakhar.ir  دکتر فخار 

www.drkiaei.com  دکتر کیایی 

www.mokamelshop.com دکتر احمدی پور دکتر زهره احمدی پور 

 رحیم زادهدکتر  دکتر فرناز رحیم زاده di.rahimzadeh_pharmacy لرستان

www.darubank.ir دکتر موسوی دکتر سید حسین موسوی 

www.Darucity.com  دکتر سهروردی 

 یزد

www.persiapotek.ir  بهمن 

www.drmokhberi.com  دکتر مخبری 

www.alinia-drugstore.com  دکتر علی نیا 

www.khanedaru.ir  دکتر علی حیدری 

www.pharmaweb.ir  دکتر طاهری 

 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح دو

www.icapsul.com  دکتر حسینی 

 یزد

www.yzdpharmacy.com  دکتر یحیی زاده 

www.bonik.co  دکتر کاظمی 

Persiapotek.com  دکتر فخار 

www.darshid.com  دکتر رشیدی 

Dsp24.ir  )یاسوج دکتر صیدالی )شبانه روزی 

 

 

http://www.darookhoneh.com/
http://www.noush-daroo.com/
http://www.golsarph.com/
http://www.mokamelpharmacy.com/
http://www.mokamelpharmacy.com/
http://www.drfakhar.ir/
http://www.drkiaei.com/
http://www.mokamelshop.com/
http://www.darubank.ir/
http://www.darucity.com/
http://www.persiapotek.ir/
http://www.drmokhberi.com/
http://www.alinia-drugstore.com/
http://www.khanedaru.ir/
http://www.pharmaweb.ir/
http://www.icapsul.com/
http://www.yzdpharmacy.com/
http://www.bonik.co/
http://www.darshid.com/
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 نام موسس داروخانه سایت داروخانه ها
داروخانه های مجاز به ارائه 

 اینترنتی اقالم غیردارویی

معاونتهای غذا و 

 داروی سطح سه

www.anardaroo.ir  آریا 

 پاسارگاد  www.daroonak.com رفسنجان

www.charsoomarket.com       دکتر کالنتری 

https://drpharma.co  دکتر صومعه 

 دکتر بیان  https://daromarket.com نیشابور

https://drmehrasa.ir  دکتر مهرآسا 

www.takdaroo.ir  دکتر امین محمدی 

 سیرجان

www.daroobuy.com   فاتحیدکتر 

www.parizmarket.com    دکتر برفه ای 

instagram: dr_fatahi_pharmacy  دکتر فتاحی زاده 

www.daroumarket.ir  دکتر عایلی 

 

http://www.anardaroo.ir/
http://www.daroonak.com/
https://drpharma.co/
https://daromarket.com/
https://drmehrasa.ir/
http://www.takdaroo.ir/
http://www.daroobuy.com/
http://www.parizmarket.com/
http://www.daroumarket.ir/

