
 

 

 

 

 

 خدمات پس از فروش)فقط تعویض(، بدینوسیله اسامی مجموعه های ارائه دهنده

 مورد تایید قرار گرفته به شرح ذیل ارائه میگردد:

  



 

 . فروشگاه پژوهش سیستم نوین پرداز امین1

 

 ،11پالک  ،بن بست سعیدی ،نرسیده به میدان فلسطین ،فلسطیننشانی : تهران ، خیابان 

  2واحد

 مدیریت : اصغر سلیمی

 88995099تلفن : 

 www.psonline.irنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  24/12/94مورخ  94-8443شماره 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 پاور بانک  .9

 سی پی یو .10

 وی دی رایتر اکسترنال دی .11

  

http://psonline.ir/


 

 (سلهایپر)گارانتی  سینا تجارت ویرا. 2

 

 ،ساختمان گیالن ،خیابان انزلی ،بعد از خیابان ولیعصر ،نشانی : تهران ، خیابان طالقانی

 2واحد  8پالک 

 مدیریت : علیرضا دبیری

 81063تلفن : 

 www.hypercel.irنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .گردیده است به شرح ذیل می باشد از این اتحادیه اخذ 18/01/95مورخ  95-0166شماره 

 

 , NAZTECHبا نشان تجاری  TYPE-C/ MICRO USB/ LIGHTNINGبه  USBکابل تبدیل  -1

INOBEN 

 NAZTECH, INOBENبا نشان تجاری  پاوربانک -2

 NAZTECH, INOBENبا نشان تجاری  شارژر دیواری و شارژر فندکی خودرو -3

 NAZTECH, INOBENبا نشان تجاری  پایه نگهدارنده گوشی و تبلت برای خودرو -4

 NAZTECHبا نشان تجاری  مودم همراه -5

 NAZTECHبا نشان تجاری  گلس محافظ صفحه نمایش موبایل -6

 NAZTECH, INOBENبا نشان تجاری  برای گوشی های آیفون OTGظه حاف -7

 

  

http://www.hypercel.ir/


 

 . فروشگاه فن آوری نارین پردازش ایرانیان3

 

 305طبقه سوم واحد  ،بازار رضا ،چهارراه ولیعصر ،نشانی : تهران ،خیابان انقالب

 مدیریت : بهنام وثوقی

 66463720تلفن : 

 www.narinpardazesh.comنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق 

 مجوز از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 تاپباطری لپ  .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 پاوربانک .9

 سی پی یو .10

 دی وی دی رایتر اکسترنال .11

  

http://www.narinpardazesh.com/


 

 (IRANFSO) . فروشگاه فراسیستم افق4

 

پالک  ،خیابان مظفر ،خیابان دمشق ،باالتر از طالقانی ،نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر

 61واحد  6طبقه  118

 مدیریت : سید محمد علی صدر قاینی

 86034571و  86034574تلفن : 

 www.ofoogh.comنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق 

 مجوز از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTOR APPLE, DELL, MSI, FUJITSU, SAMSUNG, SONY, 
LITEON, ACER, ASUS, TOSHIBA, HP, GIMO 

RAM SAMSUNG, KINGSTONE, ADATA, KINGMAX, APACER, 
MT, TRANSCEND, NANYA, GEIL, HYNIX, ELPIDA, 
CRUCIAL, GIMO 

DVD RW 
EXTERNAL 

ASUS, PHILIPS, LITEON, SAMSUNG, DELL, PIONEER, 
HP, H&L, GIMO 

SSD WESTERN DIGITAL, ADATA, SAMSUNG, LEXAR, PNY, 
KINGSTON, SILICON POWER, TOSHIBA, CRUCIAL, 
HIKVISION, LITEON, KINGMAX, TEAM GROUP, GIMO 

BATTERY APPLE, ASUS, ACER, DELL, SONY, LENOVO, HP, MSI, 
FUJITSU, LG, SAMSUNG, TOSHIBA, GIGABYTE, GIMO 

KEYBOARD LG, TOSHIBA, ACER, ASUS, DELL, SONY, SAMSUNG, 
APPLE, FUJITSU, LENOVO, HP, MSI, GIMO 

POWER BANK ADATA, GIMO 
CPU INTEL, AMD 

HDD EXTERNAL WESTERN DIGITAL, TOSHIBA, SEAGATE, GIMO 

http://iranfso.com/


 

 ماندگار آوا فناوری شرکت. 5

، 13نشانی : تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، خیابان یگانه، پالک 

 1طبقه اول، واحد 

 42452000تلفن :                                        مدیریت : امیررضا بیابانی

 http://www.avafanavari.comنشانی وب سایت : 

 

 یاد شده فوق که طبق مجوز شرکتلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 HP (HPE)با نشان تجاری:  سرور رم .1

 HP (HPE)با نشان تجاری:  سرور هارد اس اس دی .2

 HP (HPE)با نشان تجاری:  هارد دیسک سرور .3

 HP (HPE)با نشان تجاری:  دیسک نوری سرور .4

 HP (HPE)با نشان تجاری:  کارت کنترلر .5

 HP (HPE)با نشان تجاری:  EXPANDERکارت  .6

 HP (HPE)با نشان تجاری:  شبکه سرورکارت  .7

 HP (HPE)با نشان تجاری:  دی وی دی رایتر اکسترنال .8

 HP (HPE)با نشان تجاری:  HBAکارت  .9

 HP (HPE)با نشان تجاری:  دستگاه ذخیره سازی سرور .10

 HP (HPE)منبع تغذیه سرور با نشان تجاری:  .11

 HP (HPE)مادربرد پنج الیه سرور با نشان تجاری:  .12

 HP (HPE) دستگاه سرور با نشان تجاری:  .13

 

 

 

 

 

 

http://www.avafanavari.com/


 

 )ام آی تی گروپ( ایمن ایده ایرانیان شرکت. 6      

 

 5، واحد2، طبقه 19روزه،پالک یولیعصر،كوچه ف نشانی : تهران ، خیابان

 مدیریت : محمدحسین آیتی سنجری

                                                   021-54946تلفن : 

 www.shopmit.net آدرس وب سایت: 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  24/06/98مورخ  98-2998شماره 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 سی پی یو .9

 رایتر اکسترنالدی وی دی  .10

 پاور بانک .11

 هارد اینترنال سیگیت .12

 هارد اکسترنال .13

 

  

http://www.shopmit.net/


 

 (فروشگاه ام اس سی ) انیرانیان حافظه ایبان شرکت.7

 

 2، طبقه 9نشانی : تهران ، میدان فاطمی، نبش شهید گمنام، پالک 

 www.mscitgroup.comسایت:     مدیریت : محمد مهرپناه

 88956212تلفن : 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 23/03/98مورخ  98-2978شماره 

 

 رم .1

 کیبورد .2

 ماوس .3

 اس دی رم .4

 هارد اس اس دی .5

 هارد اکسترنال  .6

  فلش مموری .7

  رم .8

  SSDحافظه  .9

 اینچ  3.5و  2.5هارد اینترنال   .10

 باطری لپ تاپ .11

 آداپتور لپ تاپ .12

 پاوربانک .13

 سی پی یو .14

 دی وی دی رایتر اکسترنال .15

 

 

 

 

 



 

 . فروشگاه فنون ایمن راندمان8

 

، خیابان حسام زاده حجازي شرقي )شیرین( ،خیابان سهروردي جنوبينشانی : تهران، 

 8واحد 2، طبقه9پالک

 www.rundeman.comوب سایت:   مدیریت : علی بنده زاده

       77520053تلفن : 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  27/04/96مورخ  96-2218شماره 

 

دی وی دی رایتر ، ماوس، باطری، آداپتور لپ تاپ،کیبوردفلش مموری، سی پی یو،  رم،

 ,ROMOSS:با برند کریاسپ ،،هارد اس اس دی، هدفون، هدست، کابل، پاوربانکاکسترنال

SHURE, BEATS, 1MORE, PLAY BLUB, MIPOW, BLURAMS, 

NANOLEAF, CHEOTECH, LIFE SMART 

    راندمانبا نام گارانتی: 

 نمونه کارت گارانتی و لوگو:

 

 

http://www.rundeman.com/


 

 فروشگاه ایمن شبکه آرون)با گارانتی لوکا سرویس( .9

 

، 2، طبقه3خواه، کوچه آراسته، پالکنشانی : تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان مظفری

  3واحد

  سید محمد ابراهیمی خزاقی  مدیریت :

 41704تلفن : 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 ،شیائومی ،اچ پی ،سامسونگ ،اپلا نشان های تجاری ب 29/01/96مورخ  96-234شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  هوآوی ،آنر ،نوکیا ،ال جی

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 اکسترنالهارد  .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 سی پی یو .9

 دی وی دی رایتر .10

 پاور بانک .11

 هندز فری .12

 ساعت هوشمند .13

 

 

 

 

 

 



 

 . فروشگاه تجارتخانه حاجی قاسم 10

 

 2نشانی : تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، نبش کوچه مدبر، پالک 

 مدیریت : محمدرضا حاجی قاسم

 66704470 تلفن :

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش )فقط تعویض( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  01/06/96مورخ  96-3101شماره 

 

 رم و فلش مموری .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد و ماوس .3

 اس دی رم .4

 باطری و آداپتور لپ تاپ .5

 سی پی یو .6

 دی رایتر اکسترنال دی وی .7

 پاور بانک .8

 تریج لیزریرکا .9

 اسپیکر و هدفون .10

 کموب .11

 تونر پرینتر .12

  



 

 . فروشگاه حافظه طالیی تهران11

 

 216، واحد 2ولیعصر، باالتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه  تهران،نشانی : 

   رضا اکبریان  مدیریت :

 88925418تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشدگردیده است به شرح ذیل می این اتحادیه اخذ از 16/10/1396 مورخ 96-5990شماره 

 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .4

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .6

 آداپتور لپ تاپ .7

 هارد اکسترنال .8

 سی پی یو .9

 رایتر اکسترنالدی وی دی  .10

 هارد اس اس دی .11

 پاور بانک .12

 میکرو اس دی .13

  



 

 )گارانتی دیجیتال( . فروشگاه کیان تجارت آژیراک21

 

 100ساختمان  ،اینبش بن بست ک ،خ برادران مظفر ،یچهارراه طالقان نشانی : تهران،

 7واحد

 امیر علی پور محمدآبادی مدیریت :

  www.digitalwarranty.irسایت:                                 45489000تلفن :      

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشدگردیده است به شرح ذیل می این اتحادیه اخذ از 24/11/1396 مورخ 96-6956شماره 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انواع کیبورد .SSD 2انواع هارد  .1

 انواع باطری لپ تاپ .4 انواع موس .3

 سپیکرا. 6 انواع آداپتور .5

دی وی دی انواع درایو نوری)رایتر،  .8 هدست .7
 (رایتر اکسترنال

 فلش مموری .10 سی پی یو .9

 اس دی رم .12 رم .11

 هدفون غیرحرفه ای .14 پاوربانک .13

  



 

 پردازش. فروشگاه تیدا 31

 

، 3، طبقه 89پالک  ،ابان پارسینبش خ ،یدان فردوسیم یضلع جنوب غربتهران، نشانی : 

 7واحد 

   علی پولکی  مدیریت :

 66741740تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشداین اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می از 07/03/1397 مورخ 97-1284شماره 

 
 

 رم .1

 ردوکیب .2

 فلش مموری .3

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .5

 سی پی یو .6

 هارد اس اس دی .7

 پاور بانک .8

 هدست .9

 هدفون .10

 اسپیکر .11

  



 

 . فروشگاه متم اف41

 

 ، طبقه همکف23نشانی : تهران، خیابان کریمخان سنایی، کوچه دوم غربی، پالک 

 شمشیریمدیریت : محمدحسین 

 88324432-88323432-88141422تلفن : 

 www.metem.irنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  16/12/94مورخ  94-8283شماره 

 

 

 رم  .1

 هارد اس اس دی .2

 جنیوس کیبورد .3

 جنیوس ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 F&Dاسپیکر:  .9

 سی پی یو .10

 دی وی دی رایتر اکسترنال .11

 F&D  ،TP-LINK: جنیوس، پاور بانک .12

 هدفون و هدست جنیوس .13

 TP-LINKتجهیزات شبکه:  .14
15. NET FORCE 

  

http://metem.ir/


  

 دلسا پرداز ریتدب. فروشگاه 51

 

، پالک نیبر بهشت نبش ،منظرنژاد خ ،ردامادیم از باالتر ،یعتیشرنشانی : تهران ،خیابان 

 15، واحد 5بقه ط، 43.1

                                                فرهاد کرم زادهمدیریت : 

 91004100تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 باشد.از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می 09/04/1397مورخ  98-1612شماره 

  

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 ردوکیب .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 سی پی یو .9

 درایو نوری .10

 پاور بانک .11

 مودم .12

  



  

 شرکت پردادسیستم .61

 

طبقه  34پالک ،کوچه شهید کوروش مهاجر ،خیابان سهروردی شمالی ،سید خندان:  نشانی

 3اول واحد

     فرهاد جوادی اصفهانی:  مدیریت

 021-88512426:  تلفن 

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 04/06/1397 مورخ 97-2990 شماره

 

  دی اس اس هارد.1

  کیبورد.2

   ماوس.3

  تاپ لپ باطری.4

                                                         تاپ لپ آداپتور.5

 دی وی دی رایتر اکسترنال.6

 .سی پی یو .7

 مموریفلش  .8

 اس دی رم .9

 پاور بانک .10

 .رم11

  



  

 شرکت سگال صدر مبین .71

 

 37واحد  70پالک  ،خیابان مظفر شمالی ،خیابان ولیعصر،خیابان بزرگمهر:  نشانی

   سمیه ریاضت :  مدیریت

 021-52841:  تلفن 

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 18/09/1397 مورخ 97-4867 شماره

 

  دی اس اس هارد.1           

  کیبورد.2

   ماوس.3

 تاپ لپ باطری.4

   تاپ لپ آداپتور.5

 .دی وی دی رایتر اکسترنال6

 سی پی یو .7

 فلش مموری .8

 اس دی رم .9

 پاور بانک .10

 رم .11

  



  

 (مرکز سخت افزار پاسارگاد) کت مهرگان تجارت نصرشر.18

 

 56واحد 2ط ، عصریول یتجار یمجتمع ادار ،روزهیکوچه ف، عصریولخیابان  : نشانی

 یت: علیرضا معتمدی                                مدیر

      88941144    و    88854188:   تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 29/10/1397 مورخ 97-5703 شماره

 

  دی اس اس هارد.1           

  کیبورد.2

  ماوس.3

  تاپ لپ باطری.4

  تاپ لپ آداپتور.5

 دی وی دی رایتر اکسترنال .6

 سی پی یو .7

 فلش مموری .8

 اس دی رم .9

 پاور بانک .10

 .رم11

  



  

 . فروشگاه ایمن پرواز نگین آریایی19

 

 32واحد  6ط  یعصر برج شمالیپاساژ ول یعصر باالترازچهار راه طالقانیابان ولیخ : نشانی

                                                        امید ایگدرییت: مدیر

      :88892400 -021  تلفن 

  

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 09/02/1398 مورخ 98-412 شماره

 

  دی اس اس هارد.1           

  کیبورد.2

  ماوس.3

  تاپ لپ باطری.4

  تاپ لپ آداپتور.5

 اکسترنال دی وی دی رایتر .6

 سی پی یو .7

 فلش مموری .8

 اس دی رم .9

 پاور بانک .10

 .رم11

  



  

 . فروشگاه الیف سرویس پارسه02

 

 98خیابان کریمخان زند، نجات اللهی جنوبی، پالک  تهران، : نشانی

 یت: احمد امین آقایی   مدیر

      5433-021،  88893474-021   :تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 30/04/1398 مورخ 98-2064 شماره

 

  دی اس اس هارد.1           

  کیبورد.2

  ماوس.3

  تاپ لپ باطری.4

  تاپ لپ آداپتور.5

           دی وی دی رایتر اکسترنال .6

 یوسی پی  .7

 فلش مموری .8

 اس دی رم .9

 پاور بانک .10

 .رم11

  



  

 فیدار نامدار سورین()گارانتی فیدار نامدار سورین . فروشگاه 12

 

 8واحد دوم ط1600پالک  ،یپارسمجتمع  ،یطالقان چهارراه باالتراز،عصریول ابانیخ : نشانی

       برومند یاكبریت: امین مدیر

     : 88932900  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 25/06/1398 مورخ 98-3034 شماره

 

هارد اس اس دی -1  

ویژن، کیوکسیا، پی ان وای ، کروشیال، کینگ استون، هایکبرندهای وسترن دیجیتال ، سی گیت ، سامسونگ ، ترنسند ، لکسار  

هارد اکسترنال-2  

 برندهای وسترن دیجیتال ، سی گیت ، سن دیسک، ترنسند

دی وی دی رایتر اکسترنال-3  

 ایسوز ، توشیبا ، سامسونگ ، پایونیر

فلش مموری-4  

وشیال، کینگ استون، هایک ویژن، کر، برندهای سن دیسک ، توشیبا ، سونی ، لکسار ، ترنسند ، پروتاچ ، اپیسر ، اچ پی ، سیلیکون پاور

 کیوکسیا، پی ان وای

رم-5  

پروتاچ، اچ پی،برندهای سن دیسک ، توشیبا ، سونی ، لکسار ، سامسونگ ،   

و میکرو اس دی اس دی رم-6  

کروشیال، کینگ استون، هایک ویژن، کیوکسیا، پی ان وای، برندهای سن دیسک ، توشیبا ، سونی ، لکسار ، سامسونگ  

ر پرسیاسپیک -9  

 جی بی ال ، سونی ، توشیبا ، بوز 

 



  

پرزنتر -10  

 برندهای اکسون ، الجیتک

کابل دیتای یو اس بی-11  

 برند باسئوس

شارژر یو اس بی-12  

 برند باسئوس

هدست و هدفون-13  

اسئوس، ببرندهای سونی ، جی بی ال ، بوز ، بیتز ، آ کی جی ، سنهایزر ، بنگ اند الفسون  

موس پرسی -14  

 برندهای الجیتک ، رپو ، اچ پی 

کیبورد پرسی -15  

 برندهای الجیتک ، رپو ، اچ پی 

پاور بانک-16  

، بیسوسبرندهای سونی ، ترنسند ، سن دیسک ، باسئوس  

ساعت هوشمند -17  

 برندهای شیاومی ، هواوی ، سامسونگ ، باسئوس

قلم نوری-18  

 برند وکام

هاب یو اس بی-19  

 برند لندر ، باسئوس

اینچ 3.5و  2.5ارد اینترنال ه-20  

 برندهای سی گیت ، وسترن دیجیتال

  



  

 مهندسی ایمانتک . شركت22

 89 واحد 7بقه ط ،عصریول مجتمع ،عصریول دانیم از تر نییپا ،خیابان ولیعصر : نشانی

     :  88940370  تلفن      یت:  خسرو غنی زادهمدیر

ی مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از که

 

-Kingston, corsair, kingmax, geil, apacer, gمحصول رم با نشان های تجاری:  -1

skill, hp, Samsung, crucial, twinmos, Hynix, elpida, dell, patriot, a-

data, teamgroup 

 ,xiaomi(mi), Samsung, arson, pnyمحصول پاوربانک با نشان های تجاری:  -2

energizer 

 ,Kingston, Samsung, geil, apacerمحصول اس اس دی با نشان های تجاری:  -3

hp, g-skill, crucial, western digital, Lexar, intel, sandisk, amd, liteon, 

pioneer, patriot, a-data, litone, teamgroup, klevv, imation,  

 ,Kingston, Samsung, geilمحصول فلش مموری و اس دی با نشان های تجاری:  -4

apacer, hp, g-skill, crucial, western digital, Lexar, intel, sandisk, amd, 

liteon, pioneer, patriot, a-data 

 ,western digital, Seagate, lacieمحصول هارد اکسترنال با نشان های تجاری:  -5

Toshiba 

 xiaomi(mi), star nightمحصول اسپیکر قابل حمل با نشان های تجاری:  -6

 ,asus, gigabyte, Microsoft, appleمحصول موس پِِرسی با نشان های تجاری:  -7

xiaomi(mi) 

  apple, hp, Microsoftمحصول کیبورد پِِرسی با نشان های تجاری:  -8

 nia, apple, xiaomi(mi)اری: محصول هدست با نشان های تج -9

 asus, litonمحصول دی وی دی رایتر با نشان های تجاری:  -10

 با نشان های تجاری: اینج 3.5و  2.5 محصول هارد اینترنال -11

, western digital  Seagate , Toshiba   



  

 توسعه تجارت رایانه آپادانا. فروشگاه 32          

 302، واحد 3ولیعصر، بازار کامپیوتر رضا، طبقهانقالب، چهارراه نشانی : تهران، 

 66476647تلفن :      محمدرضا ملکلو  مدیریت :

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشدگردیده است به شرح ذیل می ز این اتحادیه اخذا 16/08/1396مورخ  96-4610شماره 

 

محصوالت کیبورد، موس، هدست، هدفون، کیس، پاور، اسپیکر، پاور بانک با برند: 

master Tech 

 team Group، فلش با برند:  SSDرم، هارد  و محصوالت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 فروشگاه سرزمین سبزپایا .24

 

 طبقه همکف 1پالک  ،خیابان کوه نور یکم ،نشانی : تهران، خیابان مطهری

 خدایار فلسفی دیوبند مدیریت :

 84268تلفن : 

 www.centerhp.comنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 می باشد. از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل  09/06/95مورخ  95-4276شماره 

 

 (JOUBINکارتریج لیزری رنگی و سیاه و سفید با برند ژوبین ) .1

 

 

 

  

http://www.centerhp.com/


  

 . فروشگاه امارات رایانه52

 

 226واحد 2ط ،مجتمع کامپیوتر ایران ،باالتر از طالقانی ،خیابان ولیعصر نشانی : تهران،

 مودیمدیریت : علی مح

   www.hamkarit.com: وبسایت     88933036تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 27/05/98مورخ  98-2592شماره 

  

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 ردوکیب .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 پاوربانک .9

 سی پی یو .10

 دی وی دی رایتر اکسترنال .11

  

http://www.hamkarit.com/


  

 . فروشگاه اتصال آسیا26

 

، واحد همکفنشانی : تهران ، خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی، مجتمع نور تهران، طبقه 

6023 

 مدیریت : محمد اباذری

 88226215-6تلفن : 

 www.accompany.irنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  12/07/95مورخ  95-5444شماره 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 رماس دی  .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 پاوربانک .9

 سی پی یو .10

  دی وی دی رایتر اکسترنال .11

http://accompany.ir/


  

 جو گستر. فروشگاه ایرانیان ره72

 

 دوم، طبقه 9، پالک یبهمبر یابان محمدرحمتیخ ،عصریدان ولیباالتر از منشانی : 

 88947864تلفن :   بهمن فزونی  مدیریت :

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشدگردیده است به شرح ذیل می این اتحادیه اخذ از 02/04/1397 مورخ 97-1753شماره 

 

 SSDهارد  .1
 Internalهارد  .2
 Externalهارد  .3
 باطری لپ تاپ .4
 آداپتور لپ تاپ .5
 اوربانکپ .6
 دی وی دی رایتر اکسترنال .7
 سی پی یو .8
 فلش مموری .9

 بوکرم کامپیوتر و نوت .10
 اس دی رم .11
 موس .12
 کیبورد .13

  



  

 . فروشگاه پرفکت28

 

واحد  ،طبقه زیرهمکف ،مرکز کامپیوتر ایران ،باالتر از طالقانی ،خیابان ولیعصرنشانی : 

511 

 مدیریت : مراد نیکخو

 88890479تلفن : 

 www.perfect.irنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 06/02/95مورخ  95-0809شماره 

  

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 رماس دی  .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 پاوربانک .9

 سی پی یو .10

 دی وی دی رایتر اکسترنال .11

  

http://www.perfect.ir/


  

 . فروشگاه پژواک چاپگران یکتا29

 

 2طبقه اول واحد  12نشانی : خیابان سپهبد قرنی خیابان شاداب غربی پالک 

 مدیریت : قاسم باب الحوائجی

 88837648و  88837891تلفن : 

 gostar.ir-mehrنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 :از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد 10/06/95مورخ  95-4347شماره 

  

سامسونگ، برادر، کانن، شارپ، توشیبا، لکس کلیه کارتریج های لیزری اچ پی،  .1

 (MP( و ام پی )MEHRمارک و ... با برند مهر )

 

  

http://mehr-gostar.ir/fa-ir/Home


  

 راینافروشگاه . 30

 

 204واحد  ،رانیا وتریكامپ بازار ،عصریول ابانیخ : نشانی

 یت:  احمدعلی غفرالهی                                      مدیر

      :88892160  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 05/06/1398 مورخ 98-2752 شماره

 

 دی اس اس هارد.1           

 کیبورد.2

 ماوس.3

 تاپ لپ باطری.4

 تاپ لپ آداپتور.5

            پاور بانک .6

 دی رایتر اکسترنالدی وی .7

 سی پی یو .8

 فلش مموری .9

 اس دی رم .10

 رم .11

  



  

 . فروشگاه رها31

 

 3واحد، طبقه یک، رضاکامپیوتر  بازار، عصریول چهارراه ،انقالبنشانی : 

     ساسان عابدپور دهکردی مدیریت :

 66464515-17تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشدگردیده است به شرح ذیل می ز این اتحادیه اخذا 22/08/1396مورخ  96-4741شماره 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 پاور بانک .9

 سی پی یو .10

 وی دی رایتر اکسترنال دی .11

 هدست .12

 هدفون بلوتوثی .13

  



  

 . فروشگاه سخت افزار سازان ماهان23

 

 212واحد  ،مجتمع پارسیان ،بین خیابان بزرگمهر و طالقانی ،خیابان ولیعصر:  نشانی

    داود فرخی حاجی آباد:  مدیریت

 021-66416789:  تلفن 

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 26/08/1397 مورخ 97-4481 شماره

 

 دی اس اس هارد.1            

 کیبورد.2

 ماوس.3

 تاپ لپ باطری.4

 تاپ لپ آداپتور.5

 سی پی یو .6

 دی وی دی رایتر اکسترنال.7

 فلش مموری .8

 اس دی رم .9

 پاور بانک .10

 .رم11

 

  



  

 . فروشگاه صفر و یک نگار عصر توسعه33

 

  10طبقه سوم واحد  56نشانی : ایرانشهر جنوبی پالک

 مدیریت : علی ایمان زاده

 .nat.com01wwwنشانی وب سایت :      42648تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد 31/04/98مورخ  98-2087شماره 

 

کارتریج لیزری و جوهری و تونر 

hp,Samsung,brother,canon,sharp,Toshiba,Lexmark 

 با برند صفر و یکسایر مواد مصرفی  و    

 

  

http://www.01nat.com/


  

 . فروشگاه نارین رایان43

 

 10، واحد 3، طبقه28خیابان ولیعصر، باالتر از طالقانی، کوچه فیروزه، پالکنشانی : 

    پورمهناز عوض  مدیریت :

 88501905تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشدگردیده است به شرح ذیل می این اتحادیه اخذ از 20/12/1396 مورخ 96-7496شماره 

 

 هارد اس اس دی .1
 دی وی دی رایتر اکسترنال .2
 کیبورد .3
 فلش مموری .4
 موس .5
 باطری لپ تاپ .6
 آداپتور لپ تاپ .7
 رم .8
 پاوربانک .9
 سی پی یو .10
 اس دی رم .11
 هدست .12
 هدفن .13

  



  

 شرکت نودیس پرداز .53

 

 16پالک ،خیابان رودسر به آفرین، خیابان خیابان کریمخان،:  نشانی

     احمد پاسدار:  مدیریت

 021-88942760:  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 21/07/1397 مورخ 97-3873 شماره

 

 

 دی اس اس هارد.1           

 کیبورد.2

 ماوس.3

 تاپ لپ باطری.4

 تاپ لپ آداپتور.5

 سی پی یو .6

 دی وی دی رایتر اکسترنال.7

 فلش مموری .8

 اس دی رم .9

 پاور بانک .10

 .رم11

 

  



  

 . فروشگاه وردسان63

 

  ، طبقه سوم1148نشانی : خیابان جمهوری، نرسیده به چهارراه دانشگاه، پالک 

  سعید میرسجادی مدیریت :

 88934137تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد 16/09/95مورخ  95-7266شماره 

 

 محصوالت شبکه )اکسس پوینت(

     



  

 همراه من. فروشگاه 73               41

 

، واحد شمال 4، طبقه79انقالب، چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر، پالکنشانی : 

 شرقی

      علیرضا احمدی مدیریت :

 66492815تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .باشدگردیده است به شرح ذیل می ز این اتحادیه اخذ 22/08/1396مورخ  96-4735شماره 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 پاور بانک .9

 سی پی یو .10

 دی وی دی رایتر اکسترنال .11

  



  

 . فروشگاه آرماندیس دژ83

 

جدید طبقه همکف  5پالک  ،کوی گیالن ،باالتر از چهارراه طالقانی ،نشانی : خیابان ولیعصر

 4واحد 

 مدیریت : سید عباس موثقی

 88942761تلفن : 

 support.com-www.petraنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد 14/02/95مورخ  95-1038شماره 

  

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کیبورد .3

 ماوس .4

 فلش مموری .5

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .7

 آداپتور لپ تاپ .8

 کپاوربان .9

 سی پی یو .10

 دی وی دی رایتر اکسترنال .11

 

  

http://www.petra-support.com/


  

 (امرتات)همراه امرداد شركت -39

 

 1001و 10ط Aبلوك 496پ تختیپا پاساژ ردامادیم یابتدا عصریول : نشانی

          42619تلفن:          این فرازمندیت: عبداله مدیر

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 29/07/1398 مورخ 98-3655 شماره

 

 ,SAMSUNG, WESTERN DIGITAL, ADATA, SILICON-POWERاس اس دی با نشان تجاری:  .1

KINGSTON, SANDISK, APACER, GEIL, TRANSCEND, PIONEER, LEXAR, TOSHIBA, KINGMAX, 

CRUCIAL 

 

 فلش مموری .2

 

 ,SAMSUNG, ADATA, KINGSTON, SANDISK, APACER, GEIL, TRANSCENDرم با نشان تجاری:  .3

CRUCIAL, PNY, G.SKILL, PATRIOT, ELIXIR, HYNIX, SK HYNIX, ELPIDA 

 

 اس دی رم .4

 

 APPLE, MICROSOFT, LENOVOموس با نشان تجاری:  .5

 

 سی پی یو .6

 

 پاوربانک .7

 

 ,A4TECK, ANKER, APPLE, AXTROM, BEATS, BOSE, CREATIVEهدست با نشان تجاری:  .8

GENIUS, GIGABYTE, HP, JABRA, JBL, LAGITECH, MICROSOFT, MOSHI, MOTOROLA, PANASONIC, 

PIONEER, SAMSUNG, SONY, XIAOMI 

 

 

 



  

 

 هدفون .9

 

 باطری لپ تاپ .10

 

 آداپتور لپ تاپ .11

 

 ,APPLE, SAMSUNG, GARMIN, I-LIFE, HTC, LENOVO, ASUSساعت هوشمند با نشان تجاری:  .12

XIAOMI, HONOR 

 

 APPLE, MICROSOFT, LENOVOبا نشان تجاری:  کیبورد .13

 

 MICROSOFTقلم با نشان تجاری:  .14

  

  



  

 آروند گروه یگذار هیسرما توسعه شركت. 04

 

 901احد و نهم ط ،تختیپا مجتمع ،ردامادیم بلوار ،عصریول ابانیخ : نشانی

       سهرابیت: عادل مدیر

     : 42528000  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 10/09/1398 مورخ 98-4255 شماره

 

 اس اس دی .1

 فلش مموری .2

 رم .3

 اس دی رم .4

 موس .5

 سی پی یو .6

 پاوربانک .7

 هدست، هدفون، هندزفری .8

 باطری لپ تاپ و تبلت .9

 آداپتور لپ تاپ و تبلت .10

 ساعت و مچ بند هوشمند .11

 قلم .12

 کابل تبدیل و مبدل .13

 ماکروسافت و اپل کیبورد .14

  



  

 امتداد سازگار شركت -14

 

 17خیابان میرزای شیرازی، باالتر از خیابان مطهری، خیابان ناهید، پالک  : نشانی

       یت:   گالویژ سیفمدیر

   8701-021  :تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 18/09/1398 مورخ 98-4439 شماره

 

 SanDiskمحصول رم با نشان های تجاری:  -1

 

 SanDiskمحصول فلش مموری و اس دی با نشان های تجاری:  -2

  



  

 . فروشگاه صباگستر اتصال خاورمیانه24

 

رو به روی بیمارستان  ،خیابان به آفرین ،خیابان کریمخان ،نشانی : تهران ، میدان ولیعصر

 5واحد  2طبقه  7پالک  ،صدر

          مدیریت : علیرضا دوللو

 88896897تلفن : 

 etisal.com-www.alنشانی وب سایت : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد 10/06/98مورخ  98-2858شماره 

  

  ((…,twinmos رم .1

 (.…,twinmos) هارد اکسترنال .2

 اینچ با برند های 3.5و  2.5هارد اینترنال  .3
 SEAGATE, WESTERNDIGITAL, TOSHIBA 

 سی پی یو .4

 (    (.…,twinmos اس اس دی .5

 (.…,twinmosفلش  ) .6

  

http://www.al-etisal.com/


  

 فوران تیما)گارانتی فورتیم( شرکت-34

 

 15 واحد 6بقه ط 86الک پ ،غربی زرتشتخیابان  ،فاطمیخیابان  : نشانی

                             طرشتی مردی حسینیت: سعید مدیر

      :41896000 -021  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 به است گردیده اخذ اتحادیه این از  Hatronبا برند  27/01/1398 مورخ 98-107 شماره

 .باشد می ذیل شرح

 

 .سی پی یو8                                                دی اس اس هارد.1            

 .فلش مموری9                                                            کیبورد.2

 .اس دی رم10                                                           ماوس.3

 .پاور بانک11                                                 تاپ لپ باطری.4

 .رم12                                                 تاپ لپ آداپتور.5

 . کول پد13                                                   پاور سوپالی .6

                                                رایتر دی وی دی.7

  



  

 شرکت نوآور همراه نصر -44

 

 1ط 23میرداماد، خیابان نسا، کوچه زرنگار، پ  : نشانی

                                                      حامد نصرالهییت: مدیر

      :22913980 -021  تلفن

 

 این از که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه

 

 ,crucial, Samsung, intel, hp, sandisk,Lexar, apacerاس اس دی  .1

western digital, silicon power               

 فلش مموری .2

 crucial, Samsung, sk Hynix, Kingstone, geil, adata, siliconرم  .3

power       

 اس دی رم .4

 intel, amdسی پی یو  .5

 موس .6

 پاوربانک .7

 هدست .8

 هدفون .9

 باطری لپ تاپ .10

 آداپتور لپ تاپ .11

 ساعت هوشمند .12

 دی وی دی رایتر اکسترنال .13

 اینچ 3.5و  5/2هارد اینترنال سیگیت  .14

 

 

 



  

 جهان پارس تتیس)دی جی سرویس( -54

 

 c36طبقه اول واحد  ،چهارسو پاساژ ،یجمهور : نشانی

       یت: مهدی رسائیمدیر

     :66767294  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

  .باشدمی ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 30/07/1398 مورخ 98-3661 شماره

 

 اس اس دی -1

 فلش مموری -2

 رم -3

 اس دی رم -4

 موس -5

 سی پی یو -6

 پاوربانک -7

 هدست -8

 هدفون -9

 باطری لپ تاپ -10

 تاپآداپتور لپ  -11

 ساعت هوشمند -12

 

  



  

 شرکت ارتباط رایانه سبالن -64

 

 322 و سوم ط 1586پ  ،رانیا وتریكامپ مجتمع ،دمشق ابانیخ ،عصریول ابانیخ : نشانی

                                                        سیدعلی موسوییت: مدیر

      :88925208-021  تلفن

 

 این از که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه

 

     Samsung, liton, western digital, hp اس اس دی .1

 فلش مموری .2

               Geil, Kingstone, kingmax, gskill, crucial, hpرم  .3

     Samsung, sandisk  اس دی رم  .4

    xeon, amd intel ,سی پی یو      .5

 موس .6

 پاوربانک .7

 sennheiser, vt, yealink   هدست .8

 apple, jbl, xiaomi, Samsung, beats   هدفون .9

 باطری لپ تاپ .10

 آداپتور لپ تاپ .11

 xiaomi, redmi, apple, Samsung, Huawei, lenovo ساعت هوشمند .12

 liton, asus, lg  دی وی دی رایتر اکسترنال .13

 Seagate, Western Digital  اینچ 3.5و  5/2هارد اینترنال سیگیت  .14

 jbl, beats, apple, xiaomi, Harman kardon, bang and  اسپیکرپرسی .15

olufsen 

 ,Seagate, Western Digital, Samsung, Crucial هارد دیسک اکسترنال .16

Lexar, Kingmax, Kingstone, Geil, Apacer 

  



  

 ایستا طالیی خدمات توسعه. شرکت 74

 

 1طبقه 2پ ،ابوذر بست بن ،مظفر برادران خ ،دمشق خ ،یطالقان چهارراه از باالتر ،عصریولنشانی : خیابان 

 مدیر عامل : مهدی کریمی اقدم

 021-88941821   و   021-54973000تلفن:    

     www.istacare.com وبسایت: 

 

 SUPERMICROبا نشان تجاری  ACCESSORIES:و   POWERمحصوالت 

 Energizer, Porodo, Anker, Xiaomi, Ravpowerمحصوالت لوازم جانبی و هوشمند: با نشان های تجاری 

 ASUSمحصوالت درایو نوری: با نشان تجاری 

  AMD, INTEL با نشان تجاری: PC CPUمحصوالت 

 AMD, INTELاری: با نشان تج SERVER CPUمحصوالت 

 AMD, SEAGATE, GEIL, KINGSTON, HYPRX, SAMSUNG, WESTERNبا نشان تجاری:  SSDمحصوالت 

DIGITAL, CORSAIR, HYNIX, SANDISK, TOSHIBA, LEXAR, INTEL, HP/PNY, CRUCIAL 

  SANDISK, KINGSTON, TOSHIBA, LEXAR, HP/PNYبا نشان تجاری:  SDمحصوالت 

 RAVPOWER, ANKER, XIAOMI, HUAWEIبا نشان تجاری:  CABLEمحصوالت 

 RAVPOWERبا نشان تجاری:  BATTERYمحصوالت 

 ,RAVPOWER, KINGSTON, HYPRX, CORSAIR, SANDISKبا نشان تجاری:  USB FLASHمحصوالت 

TOSHIBA, SAMSUNG, LEXAR, HP/PNY, GEIL CRUCIAL 

 RAVPOWER, ANKER, ROAVبا نشان تجاری:  CAR CHARGERمحصوالت 

 ROAVمحصوالت جامپ استارتر با نشان تجاری: 

 RAVPOWER, XIAOMI, PORODOبا نشان تجاری:  WIRELESS CHARGINGمحصوالت 

 RAVPOWER, XIAOMI, ANKER, PORODO, HUAWEI, HP/PNYبا نشان تجاری:  POWERBANKمحصوالت 

 XIAOMI, RAZERبا نشان تجاری:  MOUSEمحصوالت 

 RAZERبا نشان تجاری:  KEYBOARDمحصوالت 

 XIAOMI, ANKER, HUAWEI, SOUNDCORE, RAZERبا نشان تجاری:  HEADPHONEمحصوالت 

 XIAOMI, ANKER, SOUNDCOREبا نشان تجاری:  SPEAKERمحصوالت 

 

http://www.istacare.com/


  

 SEAGATE, WESTERN DIGITAL, HITACHI, TOSHIBAبا نشان تجاری:  PC HDDمحصوالت 

 SEAGATE, WESTERN DIGITAL, HITACHI, TOSHIBAنشان تجاری:  با EXTERNAL HDDمحصوالت 

 ASUSبا نشان تجاری:  ODDمحصوالت 

 ASUSبا نشان تجاری:  DVD WRITERمحصوالت 

 ,GEIL, KINGSTON, HYPRX, SAMSUNG, CORSAIRبا نشان تجاری:  PC MEMORY MODULEمحصوالت 

HYNIX, CRUCIAL 

 ,KINGSTON, HYPRX, SAMSUNGبا نشان تجاری:  NOTEBOOK MEMORY MODULEمحصوالت 

CORSAIR, HYNIX 

 ,KINGSTON, HYPRX, SAMSUNG, HYNIX, SANDISKبا نشان تجاری:  NAND FLASHمحصوالت 

TOSHIBA, LEXAR, HP/PNY, CRUCIAL 

 KINGSTON, HYPRX, CRUCIALبا نشان تجاری:  SERVER MEMORY MODULEمحصوالت 

 KINGSTONنشان تجاری:  با CARD READERمحصوالت 

 ANKERبا نشان تجاری:  CAR MOUNTمحصوالت 

 ANKERبا نشان تجاری:  USB HUBمحصوالت 

 ANKER, SAMSUNGبا نشان تجاری:  CHARGERمحصوالت 

 ANKERبا نشان تجاری:  ADAPTERمحصوالت 

 ANKERبا نشان تجاری:  POWER PORTمحصوالت 

 WESTERN DIGITAL, HITACHI, TOSHIBAبا نشان تجاری:  SERVER HDDمحصوالت 

 HITACHI, TOSHIBAبا نشان تجاری:  NOTEBOOK HDDمحصوالت 

 HUAWEIبا نشان تجاری:  MODEMمحصوالت 

 INTELبا نشان تجاری:  NETWORK ACCESSORIESمحصوالت 

 SUPERMICROبا نشان تجاری:  SERVER ACCESSORIESمحصوالت 

 SUPERMICROبا نشان تجاری:  SERVER POWERمحصوالت 

 SUPERMICROبا نشان تجاری:  SERVER CHASSISمحصوالت 

 

 

 

 

 



  

 

 نمونه کارت گارانتی:

 
  

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 
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 آرتان پرتو پایتخت)آرتل( شركت -84

 

 902واحد 9ط Aبلوك ،تختیپا پاساژ ،ردامادیم یابتدا ،عصریول : نشانی

     : 88875680  تلفن      یت: بهبود مرادیانمدیر

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست 

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از 27/06/1398 مورخ 98-3138 شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام کاال برند نام کاال برند
APPLE شارژر یو اس بی CRUCIAL هارد اس اس دی 

APPLE, SAMSUNG, 
PRODA 

 ,KINGSTONE هدست و هدفون
CRUCIAL 

 هارد اکسترنال

APPLE, 
MICROSOFT 

 ,KINGSTONE موس پرسی
CRUCIAL 

 رم

APPLE, 
MICROSOFT 

 باطری لپ تاپ APPLE, MICROSOFT کیبورد پرسی

APPLE, 
MICROSOFT 

 آداپتور لپ تاپ APPLE, MICROSOFT کابل دیتا یو اس بی

APPLE, 
MICROSOFT 

 ,CANYON, JBL, SONY قلم نوری
BEATS, HARMAN 
KARDON 

 اسپیکر پرسی

GAMESIR دسته شبیه ساز APPLE, SAMSUNG, 
XIAOMI, HUAWEI 

 ساعت هوشمند



  

 آواژنگ .49

  

حد فاصل خیابان طالقانی و میدان ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان  ،نشانی : خیابان ولیعصر

 2برادران مظفر، بن بست ابوذر، پالک

 021-87113 تلفن :              حمیدرضا فراهانیمدیریت : 

 www.avajang.comنشانی وب سایت : 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .گردیده است به شرح ذیل می باشد از این اتحادیه اخذ 10/10/98مورخ  98-4865شماره 

 برند نام کاال ردیف

 ,Western Digital, Gigabyte, Liteon, Kingmax, Samsung هارد اس اس دی 1
Addlink, Kingston, Plextor, G.Skill, Geil, Zotac, Toshiba 

 Western Digital, Seagate, Toshiba, HP, Kingmax هارد اکسترنال 2
 Liteon, HP دی وی دی رایتر اکسترنال 3

 ,Kingmax, Kingston, HP, Sandisk, HyperX, Toshiba فلش مموری 4
LEXAR 

 ,Kingmax, Kingston, HyperX, Crucial, Geil, G. skill رم 5
Samsung, Axtrom, Avexir, Mushkin 

 Acer, Asus, Lenovo, Gigabyte باطری لپ تاپ 6
 Acer, Asus, Lenovo, Gigabyte آداپتور لپ تاپ 7
  ,Anker, Creative, Logitech, Genius اسپیکر پرسی 8
 USB Anker, Golf, RavPower, Belkin, jellicoکابل دیتای  9
 USB Anker, RavPower, Belkin, Golf, jellicoشارژر  10
 AMD, INTEL سی پی یو 11

 ,HyperX, CoolerMaster, Anker, Jellico, Golf, Creative هدست و هدفون 12
SteelSeries, Microsoft, Genius 

 Razer, Anker, HyperX, CoolerMaster, Gigabyte, BenQ موس پرسی 13
Zowie, Microsoft, Genius, SteelSeries 

 ,Razer, HyperX, CoolerMaster, Gigabyte, BenQ Zowie کیبورد پرسی 14
Microsoft, SteelSeries, Genius 

 Anker, RavPower, Jellico, Golf پاور بانک 15
 HONOR, Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei ساعت هوشمند 16
 CoolerMaster, LIAN-LI بدنه کیس 17
 USB Anker, RavPower, TP-Link, Belkinهاب  18
 Logitech دسته شبیه ساز 19
 Creative کارت صدا اکسترنال 20
 Western Digital, Seagate, Toshiba اینچ 3،5و  2،5هارد اینترنال  21

  

http://www.avajang.com/


  

 (sadra service)مهندسی مشاوره ای دیبا افراز صدر. شرکت 05

 

 ، طبقه اول شمالی         3نشانی : کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، خیابان ملکیان، پالک

 ذبیحی ینگجهمدیر عامل : آرش 

 88867085-88867051تلفن : 

     www.sadraservice.irنشانی وب سایت:

 

 کاالنام  برند

Remax-baseus-xiaomi پاوربانک 

Jbl-Lenovo-remax-bang and olfsun هدفون 

Harman kardon-beats-jbl اسپیکر 

wd هارد اکسترنال 

KINGSTONE-CRUCIAL-SILICON POWER-LEXAR-GEIL-SAMSUNG-
ADATA-SK HYNIX 

 رم

WD-SILICON POWER-KINGSTONE-LEXAR-ADATA-CRUCIAL-
KINGMAX-TRANSEND-SEAGATE-SAMSUNG 

 اس اس دیهارد 

INTEL- AMD سی پی یو 

A4TECH- LENOVO موس پرسی 

JBL-SONY هدست 

Hp-Samsung-Canon-Brother-Xerox کارتریج 

PIONEER-ASUS-APPLE دی وی دی اکسترنال 

 هاب یو اس بی 

SEAGATE 2.5 INCH , 3.5 INCH هارد اینترنال 

HP-ADATA فلش مموری 

LENOVO کیبورد 

 

  

http://sadraservice.ir/


  

 بازرگانی پرفکت. 15

 

 511  رهمكفیز1586پ ،رانیوترایمركزكامپ ،یباالترازطالقان، عصریول : نشانی

       مراد نیکخویت: مدیر

     :88890479  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 دی وی دی رایتر اکسترنال هارد اس اس دی

 فلش مموری هارد اکسترنال

 رم یاس د رم

 کابل دیتا اسپیکر پرسی

 هدست هدفون

 بدنه کیس پاوربانک

 و موس پرسی کیبورد Seagate 2.5 , 3.5 inchهارد اینترنال 



  

 (SMART LIFE)گارانتی  ویرا اندیشان فیدار ویستا. 25

 

 3، واحد30تهران، بلوار آفریقا، خیابان انصاری، پالک  : نشانی

      کیوان شهابییت: مدیر

     22054333 : تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 برند کاالنام 

 ,XIPIN, IWALK, RAVPOWER, IWOWN, VAVA پاوربانک
TAOTRONICS, AUKEY 

 ,XIPIN, IWALK, RAVPOWER, IWOWN, VAVA شارژر

TAOTRONICS, AUKEY 

 ,XIPIN, IWALK, RAVPOWER, IWOWN, VAVA کابل
TAOTRONICS, AUKEY 

 ,XIPIN, IWALK, RAVPOWER, IWOWN, VAVA هدست
TAOTRONICS, AUKEY 

 ,XIPIN, IWALK, RAVPOWER, IWOWN, VAVA هدفون
TAOTRONICS, AUKEY 

 ,XIPIN, IWALK, RAVPOWER, IWOWN, VAVA ساعت هوشمند
TAOTRONICS, AUKEY 



  

 (TSAوAGC) . تراشه سبز ادیب35

 

 5 و یشرق 2 ط1پالک  ،لوفرین یكو ،نیفلسط ابانیخ : نشانی

       پناه یخالقیت: سعید مدیر

     :3-66971071  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دی وی دی رایتر اکسترنال هارد اس اس دی

 فلش مموری هارد اکسترنال

 رم یاس د رم

 آداپتور لپ تاپ باطری لپ تاپ

 usbشارژر  پرزنتر

 usbکابل دیتای  اسپیکر پرسی

cpu ساعت هوشمند 

 هدست هدفون

 بدنه کیس پاوربانک

 کیبورد و موس پرسی Seagate 2.5 , 3.5 inchهارد اینترنال 

 usbهاب  قلم نوری

 کارت صدا اکسترنال دسته شبیه ساز



  

 فیوچر() اکآر فراز ندهیآ برتر خدمات و یبازرگان شركت. 45

 

 2 ط 11پالک  الف دوم كوچه ،ستونیب ابانیخ ،یفاطم دانیم : نشانی

     :  86030009  تلفن      كتای یمحموداحمد یت: مدیر

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از

 

 

 

 

 برند کاالنام 

 ,Lexar, PNY, Western Digital, KingSton, Seagate, KODAK یحافظه اس اس د
HP, Crucial, Sandisk, Samsung , Toshiba, hikvision, Intel, 
Lenovo, Geli, Kingmax, Twinmos, Apacer , Transcend, 
Pioneer, Hitachi, Corsair 

 ,Sandisk, Silicon power, Apacer, KingSton, KODAK, Lexar فلش مموری
HP, Samsung, Xiaomi, Western Digital, PNY, Transcend, 
Seagate, kingmax, Hikvision, Imation, Toshiba, Proshat 

 ,Samsung, Toshiba, Panasonic, Hikvision, Lenovo مموری کارت
kingmax, HP, Twinmos , Sandisk, Lexar, KODAK, KingSton, 
Western Digital, Seagate, Apacer, PNY, Xiaomi, Proshat 

 WESTERN DIGITAL, SEAGATE,  TOSHIBA هارد اکسترنال

 WESTERN DIGITAL, SEAGATE اینچ 2.5هارد دیسک 

 WESTERN DIGITAL, SEAGATE, TOSHIBA اینچ 3.5هارد دیسک 

 gamdias موس

 gamdias کیبورد
 Amd, intel پردازنده

 Kingstone, geil, g.skill رم

  Gamdias )پاور( منبع تغذیه



  

 بازرگانی شایگان. 55

 

 318و سوم ط 1586پ ،رانیوترایكامپ مركز ،یطالقان از باالتر ،عصریول : نشانی

     : 88932534  تلفن      رزادهیم ارسالن دیسیت:  مدیر

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از

              

 هارد اس اس دی  -1

 اینچ 3.5هارد اینترنال وسترن  -2

 اینچ 3.5و  2.5هارد اینترنال سیگیت  -3

 هارد اکسترنال -4

 رم -5

 اس دی رم -6

 سی پی یو -7

 دی وی دی رایتر اکسترنال -8

  



  

 الدیز الکترونیک شرکت. 65
 

 

 2طبقه 62پالک  ،رانیپخش ساختمان ،بهار تقاطع از بعد ،هیخیابان سم : نشانی

 نائینی  آقائی : احمدرضا افضل عامل مدیر

                                   :   88341400 -021  تلفن

 

 مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از

 

 

 :برندها و محصوالت نام

  LOGITECH  اسپیکر با نشان تجاری:

 LOGITECH    با نشان تجاری: هدست

 LOGITECH    با نشان تجاری: کم وب

 

 

 

 

 

  

  



  

 مهندسی کاوش پردازان برساشرکت . 75
 

 سوم ط 7پالک  ،كوثر ساختمان ،جهانمهر یمصطف ابانیخ ،جهاد دانیم : نشانی

 88958005  :تلفن                                یت: هادی حسینیمدیر

 

ی مجوز طبق که فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 :باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از که
 

 ,EXPANDER, HBA CARD, RAM, HDD, HEATSINK/FAN, NETWORK CARD, DVD R/Eمحصوالت  -1

SMART SMART ARRAY, RIZER CARD, BAY, POWER , MEMORY CACHE  :با نشان تجاریHP 

 CISCOبا نشان تجاری:  SFPمحصوالت  -2

 QNAP,3PAR, EMCبا نشان های تجاری:  HDDمحصوالت  -3

 نمونه کارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 . سیب زرد کوچک85

 443نشانی : خیابان ولیعصر، باالترازطالقانی، مرکزکامپیوترایران، ط همکف، واحد  

 مدیریت : سید مجید محمدیان آبکنار

 88807586-7تلفن : 

خدمات پس از فروش ) فقط تعویض( لیست اقالم تحت 

 فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز از این اتحادیه اخذ

 گردیده است به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 برند کاالنام  ردیف

1 

 موس پرسی

logitech 

2 microsoft 

3 razer 

4 anker 

5 

 پرسی کیبورد

logitech 

6 microsoft 

7 razer 

8 

 اسپیکر پرسی

logitech 

9 Edifier 

10 UE 

11 creative 

12 anker 

13 razer 

 creative کارت صدای اکسترنال 14

15 

 دسته شبیه ساز و بازی

logitech 

16 thrustmaster 

17 microsoft 

18 razer 

19 

 هدفون و هدست

logitech 

20 creative 

21 razer 

22 microsoft 

23 UE 

24 anker 

25 

 وبکم

logitech 

26 microsoft 

27 razer 

 logitech پرزنتر 28

 anker پاوربانک 29

 USB ankerهاب  30

 USB ankerشارژر  31

 USB ankerکابل دیتا  32

 anker پایه موبایل و تبلت 33

 anker انواع دانگل بلوتوث 34



  

 . شرکت رایان اندیش آوات59
 

 دوم ط 22پالک  ،پنجم و یس ابانیخ ،یاسالمبول خالد ابانیخ ،نیآرژانت محله : نشانی

                                          بیدکربه یت: احسان بیاتمدیر

 02124569-88650895  :تلفن

 

ی مجوز طبق فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از که
 

 

 کاال نام برند

کورسیر، کینگستون، جی اسکیل، کورشیال، 

 کینگ مکس، ژل

 رم

 هارد دیسک ورسترن دیجیتال، سیگیت، توشیبا، هیتاچی

 پاوربانک شیائومی، لنوو، آی واون

 مودم و تجهیزات شبکه تی پی لینک، دی لینک، زایکسل، تندا

 فلش کینگستون، کینگ مکس، سن دیسک، ترنسند

 SSD وسترن دیجیتال، کینگستون، سامسونگ، اپیسر

مختلفبرند   منبع تغذیه 

 مچ بند و ساعت هوشمند اپل، آنر، شیائومی، لنوو، سامسونگ

 

 

  



  

 . شرکت پارس ارتباط افزار06
 

 3و2و1 ط12پالک  سوم كوچه،سرافراز ابانیخ ،یدبهشتیشه ابانیخ : نشانی

                                          یمیكر دیمجیت: مدیر

 89395-021  :تلفن

 

ی مجوز طبق فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از که

 
 

 

 نام کاال برند

 اینچ 3.5و  2.5هارد اینترنال  سیگیت

 اینچ 3.5اینترنال هارد  وسترن دیجیتال

 

  



  

 اسپیرو مروارید. شرکت 16
 

 3ط17پالک  ،ناوك خ ،كودك جهان چهارراه به دهینرس، قایبلوارآفر : نشانی

                                          سهیل ترکانیت: مدیر

 89337-021   :تلفن

 

ی مجوز طبق فوق شده یاد فروشگاه(  تعویض فقط)  فروش از پس خدمات تحت اقالم لیست

 .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ اتحادیه این از که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 برند کاال امن

 الجیتک، بیاند موس پِرِسی

 الجیتک، بیاند پِرِسی کیبورد

 الجیتک، بیاند ست موس و کیبورد پِرِسی

 الجیتک، بیاند اسپیکر پِرِسی

 الجیتک پرزنتر

 الجیتک وبکم

 الجیتک ویدیو کنفرانس

 الجیتک دوربین

 الجیتک میکروفون

 الجیتک کابل

 الجیتک، بیاند دسته بازی

 الجیتک، بیاند فرمان بازی

 الجیتک، بیاند هدست

 الجیتک، بیاند هدفون

 الجیتک، بیاند ایرفون

 بیاند USBکابل دیتای 



  

 . فروشگاه آبا ارتباطات ساواالن)چهارفصل(26

 

  5احد و3بقه ط15، پالکیعباد ابانیخ یابتدا ،یبهشت دیشهنشانی : 

                                                                   میالد اقدامی گرگری مدیریت :

 54428000تلفن : 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط 

 ازتعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ

 باشد.می ORICOبرند محصوالت زیر، 

 

 

 

 انواع شارژر فندکی  اینچ 5/2انواع باکس  USB3.0انواع هاب 

 انواع ایستگاه شارژ اینچ 5/3انواع باکس  USB2.0انواع هاب 

 انواع محافظ برق با شارژر M.2 NVMeانواع باکس  TYPE-Cانواع هاب 

 انواع پاور بانک M.2 NVMeانواع کارت  TYPE-Cانواع داک 

 انواع دانگل بلوتوث  انواع براکت لپ تاپ و  کامپیوتر داک هاردانواع 

 انواع تبدیل های مک بوک انواع هاب صنعتی  Thunderboltانواع باکس 

 HDMIانواع کابل  انواع شارژر دیواری  Thunderboltانواع داک 

 TYPE-Cانواع کابل شارژ اپل ، اندروید ،  انواع شارژر رومیزی انواع تجهیزات ذخیره سازی

 انواع کابل صوتی انواع کابل شبکه انواع هدفون و اسپیکر

 mSATAانواع درایو  M.2 NVMeانواع درایو  SSDانواع درایو 

 

  



  

 آیتین تراشه هوشمند. 36

 اولبقه ط 146پالک  ،یقند کوچه نبش ،یعل عرب ابانیخ ،یشمال یسهرورد ابانیخنشانی : 

 88768770-88761617تلفن :                              یخان محمدامیر مدیریت : 

       www.queentechco.com نشانی وب سایت :

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

  .اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشداز این اتحادیه 

 برند نام کاال ردیف

1 Usb flash Hp, pny, queen tech, true byte, Seagate, Samsung, 

SanDisk, Save it, toshiba 

2 Memory card Hp, pny, queen tech, true byte, Seagate, Samsung, 

SanDisk, Save it, toshiba 

3 Power bank queen tech, true byte, samsung 

4 Ssd  Hp, pny, queen tech, true byte, Toshiba, transcend, 

Samsung, SanDisk, Save it, kimtigo 

5 Hdd (external) WD, queen tech, true byte, Seagate, Toshiba, HP, PNY, 

transcend, Samsung, SanDisk, Save it, Kimtigo 

6 Hdd (internal) WD, Seagate, Toshiba  

7 charger queen tech, true byte 

8 Cable queen tech, true byte 

9 Head phone queen tech, true byte 

10 Head set queen tech, true byte 

11 Earphone queen tech, true byte 

12 Speaker queen tech, true byte 

13 Keyboard پرسی queen tech, true byte, samsung 

14 Mouse  پرسی Hp, queen tech, true byte 

 

 

http://www.queentechco.com/


  

 ( یپ اچ رانیا) کیفالن تهران شرکت. 46

 

 9واحد پنجم ط 16پالک  ،یجنوب رانشهریانشانی : 

 بشیرنژاد نیغالمحسمدیریت : 

 88849250تلفن : 

       www.falnic.com نشانی وب سایت :

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد

 

  

 برند کاالنام  ردیف

 Hp فلش مموری 1

 پرینت فید موارد مصرفی چاپگر طرح 2

 

  

http://www.falnic.com/


  

 راشا اورنگ کارینا شرکت. 56

 

 223واحد 2ط ،خیابان ولیعصر، باالتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایراننشانی : 

 یئیصفبهرام کشاورز مدیریت : 

 88906100تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد

 

 کاال نام ردیف

 هارد اس اس دی 1

 هارد اکسترنال 2

 دی وی دی رایتر اکسترنال 3

 فش مموری 4

 رم 5

 اینچ 2.5و  3.5هارد اینترنال سیگیت  6

 باطری لپ تاپ 7

 آداپتور لپ تاپ 8

 اسپیکر پرسی 9

 سی پی یو 10

 هدست و هدفون 11

 موس پرسی 12

 پرسی کیبورد 13

 پاوربانک 14

 هوشمندساعت  15

 



  

 

 )پیکسل( پردازش گستر برتر فرداد خلیج فارس شرکت. 66

 

 1913اداری واحد  7مجتمع نور تهران، طبقه طالقانی،  تقاطعخیابان ولیعصر، نشانی : 

 باقر احمد حسینیمدیریت : 

 88226137تلفن : 

 

مجوز لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق 

  .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد

 

 

 برند کاالنام  ردیف

 Samsung, apple, xiaomi, Huawei, honor ساعت هوشمند 1

 

  



  

 تراشه افزار تات شرکت. 76

 

  5ط 6پ ،یبهمبر یرحمت کوچه ،عصریول دانیم از باالتر ،عصریولنشانی : 

 مصطفی بیاتمدیریت : 

 88808181تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 د.از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 برند نام محصول ردیف
سامسونگ-هایکو ویژن هارد اس اس دی 1  
 TOSHIBA-WD-SEAGATE هارد اکسترنال 2

 ASUS-LITON اکسترنالدی وی دی رایتر  3

 CRUCIAL-SAMSUNG-HYNIX رم 4

 SILICON POWER-TOSHIBA اس دی رم 5

 LENOVO-ASUS-HP-ACER باتری لپ تاپ 6

 LENOVO-ASUS-HP-ACER آداپتور لپ تاپ 7

 A4TECH-LOGITECH-TSCO اسپیکر پرسی 8

 INTEL-AMD سی پی یو 9

 LOGITECH-A4TECH هدست و هدفون 10

 XIAOMI-ADATA پاوربانک 11

 XIAOMI-SAMSUNG ساعت هوشمند 12

 LOGITECH-XP SPEN قلم نوری 13

 WD-SEAGATE اینچ 3.5و  2.5هارد اینترنال  14



  

 )گارانتی نابغه( اعتمادسازان هوشمند پویا شرکت. 86

 

 405احدو 4ط ،رضا بازار ،عصر یولنشانی : 

 شیدرو نیحسمدیریت : 

 63491010تلفن : 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 .از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام برند نام محصول ردیف

 ,TOSHIBA, WESTERN DIGITAL, SEAGATE, HITACHI, HGST, HP هارد اکسترنال 1
SILICON POWER, ADATA, TRANSCEND, LACIE, MAXTOR 

 WESTERN DIGITAL, SEAGATE اینچ 3.5و  2.5هارد اینترنال  2

 AMD, INTEL سی پی یو 3

 ,WESTERN DIGITAL, PNY, LITEON, CRUCIAL, SEAGATE یاس اس د 4
APACER, GEIL, SAMSUNG, SANDISK, LEXAR, TRANSCEND, 
PATRIOT, KINGSTON 

 ,KINGSTON, HP, WESTERN DIGITAL, SANDISK, SAMSUNG فلش مموری و حافظه 5
LEXAR, TRANSCEND, SILICON POWER, APACER, TOSHIBA, 
PATRIOT 

 APACER, ADATA, XIAOMI, ANKER, BASEUS, REDMI پاوربانک 6

 ADATA, ANKER, XIAOMI, BASEUS, REDMI لوازم جانبی موبایل 7



  

 )گرین( سبز پردیس صنعت سیاره شرکت. 69

 

 ساختمان سبز 215پ ،یاله نجات استاد وخ یقرن سپهبد خ نیب ،هیسمنشانی : 

 یشمس مانپوریسل یمرتضمدیریت : 

 88911378تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 برند نام محصول ردیف

 AMD, INTEL سی پی یو 1

 COUGAR کیس 2



  

 سریر سرویس شرکت. 07

 

 یشمال واحد 2طبقه پ988،  اد مسکنیبن85ساختمان ،عصر و کالجین چهارراه ولیب ،انقالبنشانی : 

 فیئوفرنود رمدیریت : 

 66749366تلفن : 

 

    لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز از 

 این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 نام کاال برند

jbl,  huawei  speaker, headphone(پرسی) 

kardon-harman ,  mofi ,  belkin ,  beats  speaker(پرسی) 

apple watch (هوشمند)  



  

 )گارانتی کاین(انهیا رایمیهوشمند پردازش ک شرکت. 17

 

 8ط 48پالک، عصریول پاساژ ،یکوچه ولد ،عصریدان ولیده به مینرس ،عصریولنشانی : 

 46واحد

 یائیمین کیرحسیاممدیریت : 

 88925070تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 

 

 

  

  

 برند کاالنام  ردیف

 D-link, TP-link, Tenda, Mercusys, LB-link مودم و تجهیزات شبکه 1



  

 شان درسایر اندیتدب شرکت. 27

 

 9واحد  3، ط66پالک ، بایابان زیخ ،یعتیشر یابان دکتر علیخنشانی : 

 ن شانه ساز زادهیمحمد حسمدیریت : 

 021-91005100تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 

 

 

 

 نام برند کاال نام ردیف

 ,HPE, DELL-EMC, HITACHI, LENOVO, SAMSUNG هارد دیسک 1
SEAGATE, WESTERN 

 HPE, SAMSUNG رم رایانه 2

 HPE, DELL-EMCSUPER MICRO پاور  3

 HPE, SAMSUNG  کارت حافظه 4

 HPE کارت شبکه 5

 HPE کارت فیبرنوری 6

 HPE پردازشگر رایانه )سی پی یو( 7

 HPE دی رایتردی وی  8

 HPE کنترل کننده ذخیره سازی 9

 HPE فلش دیسک  10

11 SSD HPE, SAMSUNG, SEAGATE, WESTERN 

 CISCO, CISCO NEXUSE, MIKROTIK, UCS سوییچ شبکه  12

 CISCO, CISCO NEXUSE, HPE, UCS سوییچ ذخیره سازی  13

 CISCO, CISCO NEXUSE, UCS فایروال 14



  

 اسامیکاوان تجارت ک شرکت. 37

 

 34پالک  ،ابان نوفل لوشاتویخ ،ابان پدرامیقبل از خ ،چهارراه حافظنشانی : تهران ، 

 یمهرنوش مشرقمدیریت : 

 02166758595تلفن : 

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 

 

  

 نام برند نام کاال ردیف

 PROONE, APPLE, JBL, HARMAN هدفون )پرسی( 1

 PROONE, APPLE, JBL, HARMAN هندزفری 2

 PROONE پاوربانک )پرسی( 3

 PROONE هلدر 4

 PROONE, APPLE, JBL, HARMAN اسپیکر )پرسی( 5

 ,PROONE, APPLE, JBL کابل 6
SAMSUNG 

 ,PROONE, APPLE, JBL, HARMAN آداپتور 7
SAMSUNG 

 PROONE سه راهی 8

 PROONE دانگل بلوتوث 9

 PROONE اف ام پلیر 10

 PROONE فندکی 11

 PROONE سه پایه 12

 ,PROONE, APPLE, JBL انواع مبدل 13
SAMSUNG 

 PROONE دسته بازی 14



  

 انه و همراه پارتیخدمات را یحام شرکت. 47

 

 یشرق اول ط 81پالک ،شهیو اند ین سهروردیب ،یابان بهشتیخ  تهران، : نشانی

                                :57754765 -021  تلفن

 ینیقزو یریمهران بش:   مدیرعامل

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام برند نوع کاال

 COOLER MASTER فن رایانه

 MICROSOFT, LOGITECH کیبورد

 MICROSOFT, LOGITECH ماوس

 LOGITECH هدست

 LOGITECH, MICROSOFT وبکم

 LOGITECH اسپیکر بلوتوث

 LOGITECH پرزنتر

 LOGITECH کابل تجهیزات ورودی و خروجی رایانه

 SAMSUNG شارژر



  

 )بانی نو( ان پرداز نویرا یبان شرکت -57

 

 131واحد همکفط  ،انیساختمان پارس ،یت اله طالقانیابان آیخ ،عصر یول  تهران، : نشانی

                                :54789 -021  تلفن                                       یریم بصیمحمد رح:   مدیرعامل

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز از این اتحادیه اخذ 

 گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه  ردیف

 کاالیی

 نام برند نام کاال

  

 

قطعات 

 داخلی

-Corsair-patriot-crucial-geil-gskill-gigabyte-kingston رم
kingmax-axtrom 

 

1 

 

 اس اس دی

WD-SEAGATE-PNY-LEXAR-SAMSUNG-OCPC-GIGABYTE-
GSKILL-KINGSTON-KINGMAX-LITON-TOSHIBA 

دی وی دی  

 اکسترنال   رایتر

ASUS-LITON-SAMSUNG- 

  WD 2.5inch 3.5 inch_SEAGATE 2.5inch 3.5 inch هارد اینترنال   

 TOSHIBA-WD-SEAGATE هارد اکسترنال  

 

 

 
 
 
 
2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 لوازم جانبی 

 

 هدست پِرِسی

 

CORSAIR-GSKILL-A4TECH-LOGITECH-GIGABYTE-RAZER-

ASUS 
 

-CORSAIR-GSKILL-A4TECH-LOGITECH-GIGABYTE-RAZER ماوس پِرِسی
ASUS 

 
 کیبورد پِرِسی

GSKILL-CORSAIR 

-A4TECH-LOGITECH-GIGABYTE-RAZER-ASUS 

 GIGABYTE-ASUS-RAZEL کیس

 -HP-SILICON-SAMSUNG-APACER-GEIL فلش

 ADATA-ANKER-DLINK-TPLINK پاور بانک



  

 آوران امن یاشارفن  شرکت -67

 

 3، طبقه14خیابان بخارست،)احمد قصیر(، کوچه ششم، پالک   تهران، : نشانی

 : حر وفادار شوشتری  مدیرعامل

                                :43458 -021  تلفن

 

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز از این 

 اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 

 

 برند نام کاال دیفر

 اینچ 3.5و  2.5اینترنال هارد  1

 ترابایت 10، 8، 6، 4، 3، 2، 1 

 وسترن دیجیتال

 

  



  

 فرا سیستم دینا شرکت -77

 

 229واحد 2ط 1586پالک  ،رانیوترایمرکز کامپ ،یباالترازطالقان، عصر یول  تهران، : نشانی

                                :88915608 -021  تلفن

 مهدی واحدی:   مدیرعامل

لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز از این 

 اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 نام برند نام کاال گروه کاالیی ردیف

1  

 

 

 

 

 

 

قطعات رایانه 

( IT) 

Deepcool کیس، کیبورد )پرسی(، موس )پرسی( دیپکول  -  

Raidmax ریدمکس  - 

Sharkoonشارکون-  

Trustتراست 

پاور )منبع تغذیه (، فن )خنک کننده ( سی پی یو مایع، فن)خنک  2

 کننده ( سی پی یو گازی، کول پد)خنک کننده زیرلپ تاپ (

Deepcool دیپکول  -  

Raidmax ریدمکس    

  -شارکونSharkoon پاور )منبع تغذیه (، میکروفون 3

Trustتراست 

  -شارکونSharkoon هدست 4

Trustتراست- 

Remax ریمکس   

فن )خنک کننده ( کیس، پد موس، نوار آرجی بی ال ای دی، هاب و  5

 کنترل کننده فن، کابل افزایش طول

Deepcool دیپکول  - 

 Raidmax ریدمکس  - 

Sharkoonشارکون 

Deepcool فن )خنک کننده کارت گرافیک(، نگهدارنده کارت گرافیک 6 دیپکول   

 شارکونSharkoon رم ریدر، باکس هارد 7

  -تراستTrust اسپیکر)پرسی(، پاوربانک 8

Remax ریمکس   

 تراستTrust  وب کم، شارژر، چراغ قوه یو اس بی 9

Remax تبلت کابل شبکه، شارژر فندکی 10 ریمکس   

 

 

 



  

 تجارت سرور پارسه شرکت. 87

 2واحد ، 13خردمند جنوبی، خیابان یگانه، پالک تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان نشانی : 

 مسعود جمالی دستجردیمدیریت : 

 02143000403تلفن : 

 http://www.hpparseh.comنشانی وب سایت : 

 یاد شده فوق که طبق مجوز شرکتلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 

 

 HP (HPE)سرور با نشان تجاری:  رم .1

 HP (HPE)سرور با نشان تجاری:  هارد اس اس دی .2

 HP (HPE)هارد دیسک سرور با نشان تجاری:  .3

 HP (HPE)دیسک نوری سرور با نشان تجاری:  .4

 HP (HPE)کارت کنترلر با نشان تجاری:  .5

 HP (HPE)با نشان تجاری:  EXPANDERکارت  .6

 HP (HPE)شبکه سرور با نشان تجاری: کارت  .7

 HP (HPE)با نشان تجاری:  دی وی دی رایتر اکسترنال .8

 HP (HPE)با نشان تجاری:  HBAکارت  .9

10. chassis  :ذخیره سازی سرور با نشان تجاریHP (HPE) 

 HP (HPE)منبع تغذیه سرور با نشان تجاری:  .11

 HP (HPE)مادربرد پنج الیه سرور با نشان تجاری:  .12

13. chassis  :سرور با نشان تجاریHP (HPE) 

http://www.hpparseh.com/


  

 شیکس کیزولتر شرکت. 79

 

 1705واحد 5ط ،مجتمع نورتهران ،یتقاطع طالقان، عصریتهران ، ولنشانی : 

 0218738تلفن :                                       ل زادهین اسماعیمدیریت : حس

 

از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکتلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 
 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 03/12/99مورخ  اتحادیه

 

 ام کاالن رندب

Silicon power,  samsung, Western digital 
 

 (SSD) هارد اس اس دی -1

A4tech, Tsco 2- هدست و هدفون (Headset&Headphone) 

Lenovo, asus, samsung 
 

 (BATTERY) باطری لپ تاپ -3

Lenovo, Huawei, Xiaomi 
 

 (ADAPTER) آداپتور لپ تاپ -4

Western Digital, Seagate 
 

 (HDD)هارد اکسترنال  -5

Xiaomi, Sandisk, Silicon power 6- فلش مموری (FLASH Memory ) 

Intel 7- سی پی یو (CPU) 

Kingston, Geil, Corsair 8- رم (RAM) 

 

Sandisk, HP, Silicon power 9- اس دی رم (SD Memory ) 

zoltrix, Xiaomi, Romoss, Anker, Energizer  10-پاور بانک (Power bank) 

Seagate, Western Digital 11-  هارد اینترنال(HDD 2.5&3.5 inch) 

 



  

 پردازش طالیی برسان شرکت. 08

 

 1702واحد  11ط ، مجتمع نورتهران ،یتقاطع طالقان، عصریتهران، ولنشانی : 

 88226020تلفن :                                       علی اورعیمدیریت : 

 

از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکتلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 06/12/99مورخ  اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ام برندن وع کاالن دیفر

 WD هارد اکسترنال 

 CRUCIAL, KINGSTON رم 

 INTEL سی پی یو 



  

 (فروشگاه سایبر) سامانه یاران برین شرکت. 18

 

 2واحد1ط6پالک  ،یک محسن ،یسه راه طالقان یعتیشرتهران ، نشانی : 

 77650700تلفن :                                           مجاهد یعلمدیریت : 

از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکتلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 16/12/99مورخ  اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رندب کاالام  ن دیفر

1 RAM ZEPPELIN, KINGSTON, ARKTEK 

2 SSD BIOSTAR,  ARKTEK, LITEON, PLEXTOR 

3 HDD EXTERNAL MAXTOR 

4 FAN BIOSTAR, GAMDIAS 

5 LIQUID COOLER GAMDIAS 

6 KEYBOARD پریس BIOSTAR, GAMDIAS 

7 MOUSE پریس BIOSTAR, GAMDIAS 



  

 ندهیان همراه آیک راین شرکت. 28

 

 10و 6ط A یان ورودیرانیساختمان اعصر کوچه نصر یخ ولتهران ، نشانی : 

 88929620تلفن :                                           حامد رخسارمدیریت : 

 

از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکتلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 27/12/99مورخ  اتحادیه

 ردیف
گروه 

 کاالیی
 نام برند نام کاال

1 

تجهیزات 

جانبی 

کامپیوتر و 

 لپ تاپ 

,APPLE,XIAOMI,TSCO,LOGITECH,GENIUS موس پرسی
MICROSOFT,A4TECH,RAPOO,RAZER 

 اسپیکر پرسی 2
JBL,TSCO,XIAOMI,SONY,HARMAN 
KARDON,1MORE,ANKER,BOWERS & 
WILINKS,BASEUS,SAMSUNG 

 ,APPLE,DELL,HP,MICROSOFT,LENOVO باطری لپ تاپ 3
ASUS 

 ,APPLE,DELL.HP.MICROSOFT,LENOVO آداپتور لپ تاپ 4
ASUS 

5 
دی وی دی 

 رایتر اکسترنال
ASUS,MSI,SAMSUNG,SONY,PLEXTOR 

 SONY,NEC,ACER,EPSON,OPTOMA قلم نوری 6

,APPLE,XIAOMI,TSCO,LOGITECH,GENIUS کیبورد پرسی 7
MICROSOFT,A4TECH,RAPOO, RAZER 

8 CPU INTEL,AMD 
9 

حافظه 

 جانبی

 SSD SAMSUNGهارد 
 WESTERN DIGITAL (WD) هارد اکسترنال 10
 SANDISK,SILICON POWER,HP فلش مموری 11
 KINGSTON,CRUCIAL,CORSAIR رم 12



  

13 

هارد اینترنال 

و  2.5سیگیت 

 اینچ 3.5
WESTERN DIGITAL,SEAGATE 

14 
هدست و 

 هدفون

 هدست 
APPLE,SONY,JBL,XIAOMI,SAMSUNG,SHUR
E,DENON, V- 
MODA,BEATS,PIONEER,SENNHEISER 

 هدفون 15
APPLE,SONY,JBL,XIAOMI,SAMSUNG,SHUR
E,DENON,V-
MODA,BEATS,PIONEER,SENNHEISER 

16 
لوازم 

جانبی 

 گوشی

 XIAOMI,ENERGIZER,ANKER پاور بانک
INNOVATIONS,SILICON POWER 

 USBشارژر  17
BASEUS,ANKER,TSCO,SAMSUNG,APPLE, 
XIAOMI,SONY 

18 
کابل دیتای 

USB 
BASEUS,ANKER,TSCO,SAMSUNG,APPLE, 
XIAOMI,SONY 

19 

مچ بند و 

ساعت 

 هوشمند

 APPLE,SAMSUNG,XIAOMI ساعت هوشمند

20 
ماشین 

 های اداری
 LOGITECH,BASEUS,GENIUS پرزنتر

21 
قطعات 

 کامپیوتری
 ASUS,HP,TSCO,MSI بدنه کیس

 

 

 

  



  

 ایشگامان آسا پردازش پارسیگروه پ. 38

 

 همکف، ط 28 پالک ،کوچه چهارم ،ابان پاکستانیخ ،یابان بهشتیختهران،  :  نشانی

 42535تلفن :                                           محمد نجفیمدیریت : 

 

از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکتلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 27/12/99مورخ  اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام برند نام کاال گروه کاالیی ردیف

1  
 

سرور و تجهیزات 
 سرور

 HP, SAMSUNG, SEAGATE هارد

2 CPU HP, INTEL 

3 RAM HP, SAMSUNG 

4 POWER HP, SUPERMICRO 

 HP کارت شبکه 5

6 MAIN BOARD HP, SUPERMICRO 



  

 .شرکت الماس سیستم48

 

نشانی : تهران، میرداماد، جنب مجتمع کامپیوتر پایتخت، ساختمان میرداماد، طبقه اول شرقی، 

       7واحد 

  مدیر عامل: رضا شرکت افتخار

 88882143 تلفن :

        www.almassystem.irنشانی وب سایت : 

 

 محصوالت هارد اس اس دی اینترنال 

 

 تجاری:  های با نشان    

 

     HP, ADATA, TOSHIBA, SAMSUNG, SANDISK, CORSAIR, LEXAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almassystem.ir/


  

 مانتراگسترش ارتباطات .شرکت 58

 

       5، طبقه دوم، واحد 231نشانی : تهران، حافظ، پایین تر از جمهوری، نبش کامران، پالک 

 مدیر عامل: امیرحسین احمدآبادی 

 021-67259تلفن : 

        .rmantraservice.i wwwنشانی وب سایت : 

 

       از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکت از فروش ) فقط تعویض (لیست اقالم تحت خدمات پس     

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 10/03/1400مورخ  اتحادیه

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام برند نام کاال گروه کاالیی ردیف

1  
IT 

 HUAWEI ساعت هوشمند

2 Free buds HUAWEI 

3 Free lace HUAWEI 

http://almassystem.ir/


  

 رایان خاورمیانه آیتک.شرکت 68

 

       1واحد  ،1طبقه  ،30کوچه نوشهر، پالک ، خیابان ایرانشهر، خیابان شهید سپهبد قرنینشانی : تهران، 

 محمد کورش مومنیمدیر عامل: 

 88343765تلفن : 

 

                  از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکت لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض (    

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 25/03/1400مورخ  اتحادیه

 

 
 
 
 
 

 برند نام کاال ردیف

 رم 1

KINGSTON, G.SKILL, SAMSUNG, CRUCIAL, GEIL, KINGMAX, 
ADATA, XPG, CORSAIR, TEAM GROUP, APACER, PNY, HP, 
GIGABYTE, MICRON, TRANSCEND 

 WESTERNDIGITAL, SEAGATE, TOSHIBA  هارد اینترنال 2

 هارد اکسترنال 3

WESTERNDIGITAL, ADATA, SILICON POWER, TOSHIBA, 
SEAGATE, LACIE, APACER, TRANCEND, VICCOMAN, 
VERITY, HP, APRICOM, ASUS, SONY, CAON, MAXTOR, 
BUFFALO, LENOVO, HITACHI  

 (SSDهارد اس اس دی ) 4

WESTERNDIGITAL, SAMSUNG, ADATA, SILICON POWER, 
XPG, LEXAR, CRUCIAL, SANDISK, KINGSTON, APACER, PNY, 
GIGABYTE, KODAK, TRANSCEND, HP, INTEL, PIONEER 
MAXTOR, SONY, TOSHIBA, LENOVO 

 INTEL, AMD (CPUسی پی یو ) 5
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       54واحد  ،1طبقه  ،1659، پالک عصریمجتمع ول، عصریدان ولیبه مده ینرس، عصریولنشانی : تهران، 

 ی عماد جورابچمدیر عامل: 

 88908091تلفن : 

 

                  از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکت لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض (    

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 12/05/1400مورخ  اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 نام برند نام کاال ردیف

 RAPOO, ASUS پرسیکیبورد  وموس  1

 RAPOO, RAZER, MICROSOFT, ASUS هدست و هدفون پرسی 2

 TP-Link اوربانکپ 3

 J5, RAZER (CAPTURE CARDکارت کپچر ) 4



  

 ان گرما نوریرا.88

 

 احدط سوم و 1449، پالک شمیوتر ابریمجتمع کامپ ،یابان انقالب اسالمیخ ،عصریدان ولیم، تهران: نشانی 

301       

 یپور محمدآباد یرضا علمدیر عامل: 

 66956617تلفن : 

 

                    از این  یاد شده فوق که طبق مجوز شرکت لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض (    

 د.اخذ گردیده است به شرح ذیل می باش 09/06/1400مورخ  اتحادیه

 

 

 نام برند نام کاال ردیف

 WD, Seagate, Toshiba اینچ 3.5و  2.5 هارد دیسک اینترنال 1

  WD, Seagate, Toshiba, ADATA هارد دیسک اکسترنال  2

  WD, Samsung, Kingston, Crucial, Hikvison (SSDاس اس دی ) 3

 Geil, Crucial, Kingston رم 4

 Asus, Liteon دی وی دی رایتر 5

 Logitech, A4tech کیبورد و موس پرسی 6


