
 لیست نمایندگان فروش شرکت مهان مد میمه کیش

 آدرس تلفن نام شرکت موبایل نماینده نام شهر ردیف

 بابل خیابان کشاورز روبروی بیمارستان آیت الله روحانی 61181193111 شرکت بابل طب 69111111190 غلامعلی حلال خوری بابل 1

 811پاستور جدید تقاطع جبار نائب پلاک تبریز خیابان  69181116819 موسسه طبی صحت 69191113190 نادر عزیزان روحی تبریز 2

تجهیزات پزشکی  69809801199 جمشید سهیلی اهواز 3

 خوزستان

 11و  19کیانپارس خیابان شهید چمران بین  60188839101

 19ارومیه بلوار آهن پوست خیابان معرفت پلاک  آذربایجان غربی 69988911311 شرکت رادین طب ارومیه 69199936996 رزگار فاروقی زاده ارومیه 4

تجهیزات پزشکی پارسیان  69131811181 وحید فرامرزی کرمانشاه 5

 طب

 خیابان مدرس پاساژ قدس طبقه همکف 63883111911

 1خیابان  1شهرک صنعتی شماره  63188838119 شرکت متین طب 69131116869 یاوری سنندج 6

 186محرم جنوبی پاساژ ولیعصر طبقه اول واحد  11خیابان  68381111160  69181381011 محمدرضا رئیسی شهرکرد 7

تجهیزات پزشکی سبحان  69131119338 اعلایی همدان 8

 امین طب

 8خیابان هنرستان کوچه عطائیان پلاک  63183881911

 ساختمان پاد پزشکی پورسینارشت خیابان آزادگان  61888881191 پزشکی پورسینا 69118819183 عباس جعفری رشت 9

 پزشکی بوعلی 9آذر نبش آذر  1گرگان خیابان  61181116131 پزشکی بوعلی 69111111801 رجبعلی قاسمی گرگان 11

 خیابان فردوسی جنوبی روبروی کتابسرای همتی 61388191103 پزشکی پاستور 69110311919 قاسم بهرامی قزوین 11

کیمیا سازان بهداشت  69111111911 بابک محمد پور شیراز 12

 نوین شیراز

ساختمان  0بلوار مدرس خیابان محراب بلوار محراب نبش کوچه  61181986611

 کیمیا طبقه اول

کهکیلویه و  13

 بویراحمد

کیمیا سازان بهداشت  69111111911 بابک محمدپور

 نوین شیراز

ساختمان  0بلوار مدرس خیابان محراب بلوار محراب نبش کوچه  61181986611

 کیمیا طبقه اول

کیمیا سازان بهداشت  69111111911 بابک محمد پور بوشهر 14

 نوین شیراز

ساختمان  0بلوار مدرس خیابان محراب بلوار محراب نبش کوچه  61181986611

 کیمیا طبقه اول

 روح الله قم 15

 محمدپوری

میدان آزادگان خیابان شهید چمران مقابل درب بیمارستان قم  61183366366  69111188116

 شهید بهشتی

 بلوار فردوسی خیابان حافظ 1شهرک صنعتی فاز  61081106996   عبدالله عامری بندرعباس 16

 19پلاک  9بلوار ولیعصر خیابان فجر نبش فجر 61888889919  69111819880 حسن شفیعی سمنان 17



 لیست نمایندگان فروش شرکت مهان مد میمه کیش

 آدرس تلفن نام شرکت موبایل نماینده نام شهر ردیف

 0اراک شهرک صنعتی قطب خیابان هواشناسی نبش همت  63089189600 تجهیزات پزشکی مرکزی  امیر حسین کلهر اراک 18

 0اراک شهرک صنعتی قطب خیابان هواشناسی نبش همت  63089189600 تجهیزات پزشکی مرکزی  امیرحسین کلهر خرم آباد 19

 کاشان خیابان شهید رجایی 68111901108 پزشکی کاشان طب کالا 69188019908 منوچهر مهدیان کاشان 21

بلوار جمهوری اسلامی شمالی پشت پارک ملت نبش کوچه شهید  63988881111 ایلامتجهیزات پزشکی  69131911181 خلیل روشنی ایلام 21

 عباسی ساختمان مینیاتور

متری آزادگان جنب داروخانه دکتر آسمانی  13خیابان والی نبش  69188191111 تجهیزات پزشکی سینا 69191113011 رستم حیدری اردبیل 22

 1پلاک 

تجهیزات پزشکی  69111113138 مهدی حمزه تهران 23

 پایداردرمان اندیش

خیابان ولیعصر نرسیده به سراه جمهوری نبش بن بست میلانی  61133301866

 1181پ

بلوار باغستان خیابان نهم شرقی شاهین ویلا برج مینا طبقه اول  61089816191 کالای پزشکی ایران 69118119981 محسن قربانزاده کرج 24

 1واحد 

 99و  91خیابان سناباد بین سناباد  61183901916 تبارک طب میلاد گستر 69111118913 کرباسی مسعود خراسان رضوی 25

 99و  91خیابان سناباد بین سناباد  61183901916 تبارک طب میلاد گستر 69111118913 کرباسی مسعود خراسان شمالی 26

 99و  91خیابان سناباد بین سناباد  61183901916 تبارک طب میلاد گستر 69111118913 کرباسی مسعود خراسان جنوبی 27

 


