
 

 

 
 

 

مورد تایید قرار  خدمات پس از فروش، بدینوسیله اسامی مجموعه های ارائه دهنده

 گرفته به شرح ذیل ارائه میگردد:

 

 وزارت صنعت معدن و تجارت

 سازمان حمایت از مصرف کننده

 اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

 

 

 

 

  



 

 آداک فن آوری مانیا.شرکت 1

 140-27634تلفن :    5پالك سپر كوچه یدیشه ابانیخ كودك جهان چهارراه دازبع یحقان اتوبان، نشانی : تهران

 اشکان امیرزاده ابراهیمی مدیر عامل:  co.com-www.mania: نشانی وب سایت

 تجهیزات امنیت شبکه با نشان تجاری :یچ ، تجهیزات ذخیره سازی ، ئسرور ، سو تمحصوال

HP, Cisco, Qnap, Cyberoam, Sophos, HPE 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 
  

http://mania-co.com/


 

 آرمان دیس دژ.شرکت 2

تلفن :         2همکف، واحد  ط ،5، پالك ، خیابان ولیعصر، باالتراز چهارراه طالقانی، كوی گیالننشانی : تهران     

66724360 

 عباس موثقی مدیر عامل: www.armanguarantee.com نشانی وب سایت :    

 : تجاری نشان با  all in one ومحصوالت نوت بوك ، تبلت    

 Lenovo, HP, ASUS, DELL, Samsung, HTC, Acer, Microsoft     

  ASUS,INTEL,AS ROCK: تجاری نشان با Motherboard محصوالت   

 های پوشیدنی، قطعات كامپیوتری و تبلت با نشان تجاری:لپ تاپ، گجتمحصوالت كامپیوتر بدون كیس،    

Apple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://armanguarantee.com/


 

 آسا تجارت نسل آتی.شرکت 3

 66617170تلفن :                   یجنوب واحد، 7، طبقه6پالك  ،انیآباد كوچه ،نیفلسط، خیابان نشانی : تهران

 آرش كریمی مدیر عامل:   www.asatradeco.com نشانی وب سایت 

 asus , asrockبا نشان تجاری :  Motherboard تمحصوال

  asus , galaxy , evaga , inno3dبا نشان تجاری : VGA تمحصوال

  geil , crucial , kingstonبا نشان تجاری :  Ram تمحصوال

 Toshiba , western digital , Seagate , hitachiبا نشان تجاری :  HDD تمحصوال

 intel , amdبا نشان تجاری :  CPU تمحصوال

 Samsung , pioneer , lite-onبا نشان تجاری :  Optical Driver تمحصوال

 crucial  lite-on ,با نشان تجاری : SSD تمحصوال

 fspبا نشان تجاری :  Power تمحصوال

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

http://www.asatradeco.com/
http://www.asatradeco.com/


 

 لماس رایان ایرانیانرکت ا.ش4

 66617555تلفن :    04، واحد 6ایرانیان، طبقه ، مجتمع تجاریهران، میدان ولیعصرنشانی : ت

 محمد غرویان مدیر عامل:  www.almasiran.irنشانی وب سایت : 

 Mainboard  :با نام تجاریASUS, ASROCK, MSI, EVGA, GIGABYTE 

Graphic card   :با نام تجاریSAPPHIRE, GALAX, ASUS, PNY, MSI, GIGABYTE, EVGA 

CPU  :با نام تجاریINTEL, AMD 

RAM  :با نام تجاریAvexir, Kingston, Elixir, CORSAIR, CRUCIAL, GEIL, APACER, PATRIOT 

Hard Drive   :با نام تجاریWestern Digital, Toshiba, Seagate, HP 

Optical Drive  :با نام تجاریASUS, Pioneer, Samsung, Lite-on 

SSD  :با نام تجاریIntel, Avexir, Kingston, Samsung, PATRIOT, SANDISK, WESTERN DIGITAL 

Mini PC  :با نام تجاریIntel, MSI, ASUS, ACER, ASROCK 

Stick PC  :با نام تجاریIntel 

 Asus, Lenovo, Dell, HP, Microsoft, Acerتبلت با نام تجاری: 

 Lenovo, Asus, Dell, HP ,Acer, MSIلپ تاپ با نام تجاری: 

 ACER, ASUSمانیتور با نشان تجاری : 

 THERMALTAKEرد با نشان تجاری : وكیس ، پاور ، خنک كننده ، موس و كیب

 HUAWEI, D-LINK, TP-LINK,EDIMAX, QNAP, HP, CISCOتجهیزات شبکه با نشان تجاری : 

ALL IN ONE  با نشان تجاری: ASUS, DELL, HP, LENOVO, MSI 

 AVISION, BROTHER, SAMSUNG, HP, CANONماشینهای اداری با نشان تجاری : 

 Kingston, Sandiskفلش مموری با نشان تجاری: 

 نمونه كارت گارانتی

 

 

http://almasiran.ir/


 

 الماس رایانه سرمستان.شرکت 5

 66721260-7تلفن:               06، واحد 5پالك، تر از طالقانی، كوچه گیالنیابان ولیعصر، باال، خنشانی : تهران

 مسعود كرمی مدیر عامل :                                                                           -نشانی وب سایت:  

 AFOXبا نشان تجاری :  VGAمحصوالت 

 KINGSTONE, CRUCICAL, SAMSUNGرم با نشان تجاری : 

 LITEON, HP, SAMSUNG, LGدی وی دی رایتر با نشان تجاری : 

 TOSHIBA, SEAGATE, WESTERNDIGITALبا نشان تجاری :  HDDمحصوالت       

 LENOVOنوت بوك با نشان تجاری :       

 STAR Xبا نشان تجاری :  مانیتور      

 نمونه كارت گارانتی:

 

 
 

 

 

  



 
 

 .شرکت الماس سیستم6

 

تلفن :        3، واحد نشانی : تهران، میرداماد، جنب مجتمع كامپیوتر پایتخت، ساختمان میرداماد، طبقه اول شرقی

66664027 

 مدیر عامل: رضا شركت افتخار       www.almassystem.irنشانی وب سایت : 

  APPLE،  ASUS , Acer , HP, Lenovoبا نام تجاری:  لپ تاپ

 ASUS , Acer , HP, Lenovo  ،APPLEتبلت با نام تجاری : 

all in one با نام تجاری  : ASUS , Acer , HP, Lenovo ,APPLE 

 CISCO , Siemensبا نام تجاری:  Networkمحصوالت 

 APPLEمحصوالت تلفن همراه با نام تجاری : 

 APPLE:  با نشان تجاریكلیه محصوالت 

 Microsoftبا نشان تجاری :  SURFACEصوالت مح

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

http://almassystem.ir/


 

 ایران رهجو.شرکت 7

 6711تلفن:             314، مجتمع كامپیوتر پایتخت، طبقه هفتم، شمارهن ولیعصر، ابتدای بلوار میرداماد، خیابانشانی : تهران

 477استاد نجات الهی شماره نشانی : تهران ، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و 

 محمد فیضی مدیر عامل :   www.iranrahjoo.comنشانی وب سایت: 

 Sony:  با نشان تجاریITكلیه محصوالت 

 Dell, HPنوت بوك با نشان تجاری : 

 SanDisk, Western Digitalفلش مموری، هارد و مموری با نشان تجاری: 

 Surface, Dell, Blest  تبلت با نشان تجاری :

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

http://www.iranrahjoo.com/


 

 امرداد همراه)امرتات(.شرکت 8

تلفن :        0110یوتر پایتخت ، طبقه دهم ، واحد تدای بلوار میرداماد ، مجتمع كامپنشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، اب

24607 

 عبداله فرازمندنیا مدیر عامل:www.emertat.comنشانی وب سایت : 

 ,Fujitsu , SAMSUNG ,  ASUS, HP, Lenovo, ACER, DELL ,  :تجاری شان هایبا ن نوت بوك و تبلت

APPLE, SURFACE 

  LENOVO:  با نشان تجاری  نوت بوك ، ورك استیشن ، دسک تاپ ، آل این وان

  ASUS : با نشان تجاری این وان نوت بوك ، دسک تاپ ، آل 

   SONY: با نشان تجاری نوت بوك ، ایکس باكس 

   Microsoftبا نشان تجاری :   PS2نوت بوك ، آل این وان ، 

 APPLEنوت بوك و آل این وان با نشان تجاری : 

 Microsoft (X box) , Sony (Play Station) های بازی با نشان های تجاری: كنسول

 Intelپیوتر با نشان تجاری: مینی كام

 نمونه كارت گارانتی امرتات :

 

 

http://emertat.com/


 

 انفورماتیک گسترشرکت .9

  66706356  و  66706350 تلفن:          7، طبقه 20زند، بین خردمند شمالی و حسینی، شماره ، خیابان كریمخاننشانی : تهران

 حسین غروی رام مدیر عامل :  www.infogostar.comنشانی وب سایت: 

 با نشانه تجاری :memory moduleمحصوالت 

  apacer,transcend,curcial ,corsait,twinmos,zeppelin,geil,teamgroup,g.skil,memonex,patriot 

 Seagate,westerndigital,Toshiba,hitachi,buffalo,lacia,transcend,silicon powerبا نشانه تجاری : HDDمحصوالت 

 pioneer,lite-on,hp,Plextor,asus,Samsung:با نشانه تجاری DVD-RWمحصوالت 

 afox,gainward,sapphire,biostar,asusبا نشانه تجاری : Graphic cardمحصوالت 

 asrock,foxcon,biostar,asusبا نشانه تجاری :  MotherBoardمحصوالت 

 Toshiba,acer,hp,dell,Lenovo,asus,appleه تجاری :با نشان Notebookمحصوالت 

 acer,Lenovo,asus,Samsung,appleبا نشانه تجاری :  Tabletمحصوالت 

 hp,canon,zebraبا نشانه تجاری :  printerمحصوالت 

 ecoxgear,roar,jbl,Harmankardonبا نشانه تجاری :  Speakerمحصوالت 

 memonex,Kingston,patriot,Samsung,sandisk,transcendبا نشانه تجاری : SSDمحصوالت 

 Memonexبا نشانه تجاری : Power supplyمحصوالت 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

http://www.infogostar.com/


 

 بناماوج پیشه گران .شرکت 11

تلفن :        44،طبقه اول، واحد31نشانی : تهران ، چهارراه ولیعصر، خیابان بزرگمهر، خیابان برادران مظفر، پالك

66732710 

 آقای فریدون قورچیان مدیر عامل:www.ojtecit.irنشانی وب سایت : 

 CRUCICALمحصوالت رم با نشان تجاری : 

 TOSHIBA,WESTERNDIGITALبانشان تجاری :  HDDمحصوالت 

 ASUS,HPمحصوالت نوت بوك با نشان تجاری : 

 ASUS:محصوالت تبلت با نشان تجاری 

 (OJبلندگوهای قابل حمل با نام گارانتی اوج )

 Microsoft (Surface)محصوالت 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

http://www.ojtecit.ir/


 

 ایرانیان ره جو گستر.شرکت 11

 ، طبقه همکف71تقاطع زرتشت ، پالكنشانی : تهران ، خیابان كریمخان زند ، خیابان عضدی )آبان شمالی( ، 

 66723110-6تلفن : 

 بهمن فزونی مدیر عامل:group.com-www.irgت : نشانی وب سای

 ASUSو  HPمحصوالت تبلت با نشان تجاری : 

 HP, LENOVO, ACER, ASUS, DELLمحصوالت لپ تاپ با نشان تجاری : 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irg-group.com/


 

 (مستانمهرسر وتجاری خدماتی).شرکت بازرگانی مهر21

  27631111و27631777تلفن:  40نشانی : تهران ، باالتر از میدان ولیعصر ، كوچه شهامتی ، ساختمان مهر ، پالك 

 زین العابدین كرمی مدیر عامل :                                        www.mehrtrade.comنشانی وب سایت: 

 ت كامپیوتری ، تبلت ، لپ تاپ با نشانه تجاری :قطعا

DELL, HP, LENOVO, ACER, ASUS, WD, SEAGATE 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mehrtrade.com/


 

 مرات تجهیز رایانه.شرکت بازرگانی 31

 سرویس تجهیز رایانه مرآت( ITR)با نام گارانتی 

 66763046و66271067-2تلفن:   710واحد 7نشانی : تهران ، چهارراه ولیعصر، بازار كامپیوتر رضا، طبقه

 مدیرعامل: بهرام عباس زاده میالنی       info.com-www.meraatنشانی وب سایت :  

 Transcendفلش مموری، حافظه های استاندارد كامپیوتری، هارد اكسترنال با نشان تجاری : 

 : نمونه كارت گارانتی 

 

 

 

 

  

http://www.meraat-info.com/


 

 . شرکت بانی رایان نو پرداز ) بانی نو(41

 070نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقانی، مجتمع پارسیان، پالك 

 صیریبه مدیرعاملی : محمد ب                                  www.baninopc.comنشانی وب سایت : 

  ASUS, AFOXبا نشانهای تجاری :  VGAمحصوالت 

 KINGSTON, GEIL, APACERمحصوالت رم با نشان های تجاری : 

 ASUS  محصوالت مادر برد با نشان تجاری :

 SAMSUNG, LITEON, ASUSبا نشان تجاری :  ODDمحصوالت 

 SEAGATE, TOSHIBA, WESTERNDIGITALبا نشان تجاری :  HDDمحصوالت 

 ACER,ASUS,LENOVOبوك و تبلت با نشان تجاری : نوت 

CPU : با نشان تجاریINTEL,AMD 

 نمونه كارت گارانتی:      

 

 

 

 

 

 

 

http://baninopc.com/


 

 بدرالکتریک. شرکت 51

 67تهران ، میدان هفت تیر، خیابان كریم خان زند، ابتدای پل، شماره  نشانی :

 آقای علیرضا بهزادی پوربه مدیرعاملی :                             electric.com-www.badrنشانی وب سایت : 

 NECاز قبیل دیتا پروژكتور، نمایشگر ال سی دی و ال ای دی با نشان تجاری:  ITمحصوالت 

  PROMETHEAN,PROGRESSوایت برد الکترونیکی با نشان تجاری :

 TOSHIBA:  كپی و باركد پرینتر با نشان تجاریماشینهای اداری دستگاهای فتو

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

http://www.badr-electric.com/


 

 

 

 

 

  



 

 بهین تکنولوژی. شرکت 61

 073تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان هویزه غربی ، پالك  نشانی :

 حمید توسلی:  به مدیرعاملی       www.behin.netنشانی وب سایت : 

  DELL , Fujitsu , Lenovo ت تبلت و نوت بوك با نشان تجاریمحصوال

 Romossپاوربانک با نشان تجاری :

 Divoomاسپیکر با نشان تجاری : 

 DELLبا نشان تجاری :  محصوالت تبلت، آل این وان، مانیتور، پی سی، مینی پی سی

 LENOVOنی پی سی، لوازم جانبی، با نشان تجاری : ، مانیتور، پی سی، می All In Oneمحصوالت تبلت، 

 FUJITSUمحصوالت لپ تاپ، تبلت، آل این وان، مانیتور، پی سی، مینی پی سی، لوازم جانبی، با نشان تجاری : 

 ATRUSTمحصوالت تین كالینت و زیرو كالینت با نشان تجاری: 

 Lexarمحصوالت جانبی با نشان تجاری : 

  HPن وان،پی سی ومانیتوربانشان تجاری:محصوالت لپ تاپ،آل ای

  Univoمحصوالت مانیتور بانشان تجاری:

 نمونه كارت گارانتی:      
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http://www.behin.net/


 

 . شرکت پارس ایراکام71

، همکف، طبقه  021تهران ، خیابان كریم خان زند ، خیابان خردمند شمالی ، پایین تر از میدان شعاع ، شماره  نشانی :

 4واحد

 ی تهرانیبه مدیرعاملی : محمدرضا فرج    www.iracom.irسایت : نشانی وب 

 : با نشان تجاری( All in one)، سرور ، مانیتور و پی سینوت بوكمحصوالت 

APPLE-Asus-Acer-Dell-Lenovo-HP-Samsung-Sony-Toshiba-Microsoft-Fujitsu-LG-IBM 

 : با نشان تجاری ای اداریماشینهمحصوالت 

Xerox-111AX-Nec-Samsung-Mehr-Hiti-Hitachi-Zebra-Asus-Toshiba-Image Access-Mustek-Inotec-e-

ImageData-KOFAX-Plustek-4Digital Books-OSCAR-Optoma-SEWOO-Specktron-BIXOLON-CASIO-

Postek-AGFA-Riso-Nashuatec-Gestetner-FARGO-skypix-TYSSO-Fujitsu-Canon-Panasonic-HP 

 : با نشان تجاری قطعات رایانه و شبکه

Asus-Elite-Asrock-Gel-Pny-Geil-Corsair-Toshiba-Kingston-Creative-Crucial-Pioneer-Lite-on-Teac-

Microsoft-Intel-IBM-Seagate-Sony-HP-Westerndigital-Microtik-Cuet-Avaya-Cisco-Supermicro-Samsung-

Qlogic-Integal-Inspur-Nexans-Micronet-Motorola-VIVOTEK 

 نمونه كارت گارانتی:

 

http://www.iracom.ir/


 

 
 

 



 

 )گرین(. شرکت پردیس صنعت سیاره سبز81

    66650351تلفن: 405بین سپهبد قرنی و استاد نجات الهی ، شماره  نشانی : تهران ، خیابان سمیه ، ما

 : مرتضی سلیمان پور شمسیمدیرعامل    guarantee.ir-greenنشانی وب سایت : 

 نام تجاری :  با پاور

GREEN 

 BENQمانیتور با نشان تجاری: 

 تجهیزات شبکه با نام تجاری :

GNET 

 محصوالت تبلت و لپ تاپ با نام تجاری :

ASUS , DELL , Lenovo 

 قطعات كامپیوتر با نشان تجاری:

MSI 

 وتری با نشان تجاری:محصوالت كامپی

TOTOLINK 

 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

http://green-guarantee.ir/


 

 پرواز سیستم. شرکت 91

    66674211تلفن:     74، واحد  6نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر، باالتر از طالقانی ، پاساژ ولیعصر ، برج شمالی ، طبقه 

 : امید ایگدریمدیرعاملcomwww.parvazsys.نشانی وب سایت : 

 HITACHI , SEAGATE , WEATERNمحصوالت هارد با نشان تجاری : 

 ASUS , ASROCKمادر برد با نشان تجاری : 

 AFOX , ASUS , VTX , SAPPIREكارت گرافیک با نشان تجاری : 

 KINGSTONE , GEIL , PATRIOT , ZEPLINEرم با نشان تجاری : 

 LG , SAMSUNG , ASUS , LITEONن تجاری : دی وی دی رایتر با نشا

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

  

http://parvazsys.com/


 

 پژوهش سیستم نوین پرداز امین. شرکت 21

    66775177تلفن:          4، واحد 00نشانی : تهران ، خیابان فلسطین ، بن بست سعیدی ، پالك

 اصغر سلیمی: مدیرعامل.irwww.psonlineنشانی وب سایت : 

ا نشان تجاری بمحصوالت قطعات رایانه و شبکه 

:SONY,SEAGATE,GALAXY,ASROCK,ASUS,MSI,BIOSTAR 

POINT OF VIEW, SAMSUNG, SANDISK, WESTERNDIGITAL, MASTER, KINGSTON  

 LENOVO,ACER,DELL,ASUS,SONYمحصوالت نوت بوك مانیتور و پی سی با نشان تجاری: 

 Asrock , Elite , Asus , Psgroup:  با نشان تجاری MoherBoardالن محصو

 Asus , Lite on , Samsung , Pioneer , HPبا نشان تجاری :  Driverمحصوالت 

 Asus , Psgroupبا نشان تجاری :  Powerمحصوالت 

 Asus , XFX , VTX , Afox , Evga , Psgroup , Sapphire , MSIبا نشان تجاری :  VGAمحصوالت 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

http://psonline.ir/


 

 پیشتازان فناور پانا. شرکت 12

     52نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه طالقانی، كوچه فیروزه، مجتمع تجاری اداری ولیعصر، طبقه اول، واحد 

    66724363تلفن:

 : عماد جورابچیمدیرعاملnacom.irwww.paنشانی وب سایت : 

  :و وب كم با نشان تجاری ، دسته بازیهدست، هدفون، اسپیکرمحصوالت كی برد، موس، پاور بانک،

RAPOO, MICROSOFT, RAZER 

 QNAPبا نشان تجاری :  محصوالت شاسی، ذخیره ساز و هارد 

 ENGENIUSبا نشان تجاری :  و تجهیزات شبکه سوئیچ و اكسس پوینت

 ونه كارت گارانتی:نم

 

 
 

 

 

 

http://panacom.ir/


 

 تجارت هوشمند پدیسار. شرکت 22

    66706311تلفن:          5نشانی : تهران ، میدان ولیعصر ، مجتمع ایرانیان ، طبقه سوم ، واحد 

 : وحید هدایتیمدیرعاملwww.smarttrading.irنشانی وب سایت : 

 SUZUKI  با نشان تجاری : ALL IN ONE,VGA,ODD ،وك تبلتمحصوالت نوت ب

 Asus, Lenovoمحصوالت نوت بوك با نشان تجاری: 

  نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

  

http://smarttrading.ir/


 

 . شرکت تحلیل رایانه گستر فردا32

 33603545تلفن :   572نشانی: تهران ، خیابان بهار جنوبی ، برج تجاری اداری بهار ، طبقه دوم اداری ، واحد 

 محسن مقدم مهر مدیر عامل: tahlilrayaneh.comنشانی وب سایت : 

 با نام تجاری : محصوالت رایانه ای

HP, ASUS, LENOVO, ACER, SAMSUNG, APPLE,SURFACE 

 نمونه كارت گارانتی:

. 

 

 

 

 

 

 

  

http://tahlilrayaneh.com/


 

 آونگتوسعه ارتباطات و فناوری اطالعات . شرکت 42

 7، واحد 7، طبقه 56، پالك  06خیابان بهشتی ، خیابان قنبرزاده ، نبش كوچه تهران ،  نشانی :

 به مدیرعاملی : سیدمحمدعلی میرلوحی            www.avang.irنشانی وب سایت : 

 ,ADATA, DLINK, TENDA, IPCOM, SUNET, HUNTKEYمحصوالت با نشان های تجاری: 

ASUS, MIKROTIK,SCHNEIDER 

 Huntkeyمحصوالت منبع تغذیه كامپیوتر ، چند راهی های برق ،آداپتور و پاور بانک ، با نشان تجاری :

 Andromediaمحصوالت بلندگو و پاور بانک با نشان تجاری : 

 D-LINK, ASUS, TENDA, IP-COMمحصوالت شبکه با نشان تجاری: 

های فلش مموری ، هارد دیسک  )اكسترنال( ، میکرو اس دی كارت ، اس دی كارت ، اس اس دی ، محصوالت حافظه 

 ADATAرم ماژول و منابع تغذیه )پاور بانک( با نشان تجاری : 

 

 نمونه كارت گارانتی:       

 

 

 

 

http://avang.ir/


 

 توسعه رایانه ایساتیس. شرکت 52

 67724031تلفن :                    06، پالك  42تهران ، خیابان مطهری ، خیابان سنایی ، كوچه  نشانی :

 نشانی وب سایت :                                             به مدیرعاملی : محمدعلی زارعی

 LENOVO , DELL , ACERمحصوالت تبلت و لپ تاپ با نشان تجاری :

 

 نمونه كارت گارانتی:      

 

  



 

 آروند توسعه سرمایه گذاری گروه. شرکت 62

 710، واحد  7تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای بلوار میرداماد ، مجتمع تجاری پایتخت ، برج آ ، طبقه نشانی :

 به مدیرعاملی : امیرمیثم گیاهی             www.arvandguarantee.comنشانی وب سایت : 

 Microsoft(surface), Lenovo, Asus, Appleبا نام تجاری : و آل این وان بلت محصوالت لپ تاپ و ت

 Apple:  لوازم جانبی)اسپیکر، پخش كننده تلویزیون، هندز فری، كیبورد، موس و...( با نشان تجاریمحصوالت 

 Hp, VAIOمحصوالت نوت بوك با نشان تجاری : 

 Sony (Play Station), Nintendo , Microsoft (X Box)محصوالت كنسول های بازی با نشان تجاری 

  نمونه كارت گارانتی:

  

www.arvandguarantee.com 

www.arvandguarantee.com 

http://www.arvandguarantee.com/


 

 فناوری سارو. شرکت توسعه 72

تلفن :           7، واحد00خیابان كریمخان زند، ابتدای خیابان حافظ، كوچه هورچهر، پالكنشانی : تهران ، 

66743701 

 بهزادی فردمدیر عامل:   www.sarotek.comنشانی وب سایت : 

 ASUS, LENOVO, HPنوت بوك با نشان تجاری : محصوالت 

 SONY, RICO, OPTOMAمحصوالت دیتا پروژكتور با نشان تجاری : 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sarotek.com/


 

 . شرکت توسعه و تجارت ماتریس82

 4313تلفن :     0114واحد01، طبقه 6روزید،برجپردامایعصر،باالترازمینشانی : تهران ، خیابان ول

 ن مقدم اصلیمدیر عامل: حس                                                      www.matris.co.irنشانی وب سایت : 

 Parizمحصوالت تبلت با نشان تجاری: 

و كیس  تبلت ت بوك، مادربرد ، كارت گرافیک ،نوت بوك ، نِ آل این وان، ( ،AIO)یسكامپیوترهای بدون ك

 گیمینگ و مانیتور

 MSIبا نام تجاری : 

 Edifierمحصوالت اسپیکر و هدفون با نام تجاری :

 Toshibaهارد دیسک با نشان تجاری: محصوالت 

  Asus( با نشان تجاری: AMD)چیپست  مادربردمحصوالت 

 AMD( با نشان تجاری: CPU) ه مركزیمحصوالت پردازند

 BENQمحصوالت دیتا پروژكتور با نشان تجاری: 

 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

http://www.matris.co.ir/n/


 

 تهران الکترونیک. شرکت 92

 66706026-7تلفن :      54تهران ، ایرانشهر جنوبی ، پالك  نشانی :

 علی چنگیزینشانی وب سایت :            به مدیرعاملی : 

 Toshiba,HP,Muratecبا نام تجاری :  كپی و پرینتر دستگاهایمحصوالت 

 نمونه كارت گارانتی:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 تهران فالنیک)ایران اچ پی(. شرکت 31

 6767تلفن:            7، واحد  5، طبقه 06خیابان فردوسی، ایرانشهر جنوبی ، پالك نشانی : تهران ، 

 غالمحسین بشیرنژادمدیر عامل:                      falnic.comنشانی وب سایت: 

 محصوالت نوت بوك، تبلت، ماشینهای اداری، سرورها، تجهیزات ذخیره سازی، تجهیزات شبکه با نشان تجاری: 

HP 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

  

http://falnic.net/


 

 دروازه های فناوری مدرن. شرکت 13

 20327تلفن :           07، واحد 5ولیعصر ، باالتر از چهارراه طالقانی ، كوچه گیالن ، پالكخیابان نشانی : تهران ، 

 غالمرضا حسن زاده  مدیر عامل:                                            www.janusservice.irنشانی وب سایت : 

ی با نشان تجاری :محصوالت كامپیوتر       

KINGESTON-GEIL-ASUS-SEAGATE-TOSHIBA-WD 

ZOTAC-EVGA-SUPER TALENT-SANDISK-D LINK-CRUCIAL 

CORSAIR-SILIKON POWER-LITEON 

  ASUS, GIGABYTE  محصوالت مادربورد با نشان تجاری:

 ASUS, GIGABYTE, ZOTACمحصوالت كارت گرافیک با نشان تجاری : 

 CRUCIAL, KINGSTON    یانه با نشان تجاری:محصوالت حافظه را

 ZOTAC, KINGSTONبا نشان تجاری:  SSDمحصوالت 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

http://janusservice.ir/


 

 دلتا پرداز شرق )دلتوس(. شرکت 32

تلفن :        201ولیعصر، ابتدای خیابان میرداماد، مجتمع كامپیوتر پایتخت، طبقه چهارم، واحد نشانی : تهران ، خیابان 

66364723 

 دافرخ اسکندری نژ مدیر عامل:www.deltous.comنشانی وب سایت : 

محصوالت نوت بوك و تبلت با نام تجاری:         

SURFACE,MICROSOFT,HP,Dell,Acer,Sony,Lenovo,Asus       

با نام تجاری: هارد دیسک نوت بوك        

  SEAGATE,Toshiba        

 APPLEو تلفن همراه با نشان تجاری :  All in oneمحصوالت تبلت ، لپ تاپ ، 

Crucial با نام تجاری:   PC ماژول رم مموری نوت بوك         

 نمونه كارت گارانتی:

 
 

 

 

http://www.deltous.com/


 

 شرکت دلیران. 33

 66611443تلفن :         777ك(، پال423فلسطین جنوبی، پایین تر از بلوار كشاورز، ساختمان دلیران)نشانی : تهران ، 

 مدیر عامل: علی ظاهری                                               www.shop.deliran.netنشانی وب سایت : 

 

ر، اپ، سرور، مانیتوبرای محصوالت رك، سرور، ایستگاه كاری، سیستمهای ذخیره سازی تجهیزات شبکه، تبلت، لپ ت

 DELLآل این وان با نشان تجاری: 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

  

http://shop.deliran.net/


 

 رایان اندیش آوات. شرکت 43

 42567تلفن :         001خواجه عبداله انصاری، نبش خیابان ششم پالك نشانی : تهران ، خیابان 

 احسان بیات بیدكربه مدیر عامل:aat.comwww.aawنشانی وب سایت : 

محصوالت نوت بوك با نام تجاری:         

HP,Lenovo,Asus        

محصوالت تبلت با نام تجاری:        

Lenovo,Asus       

 نمونه كارت گارانتی:

 

 
 

 

 

 

  

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://www.aawaat.com/


 

 رایانه همراه. شرکت 53

 66377633تلفن :            0117، واحد  01طبقه  ، Aخیابان میرداماد ، مجتمع پایتخت ، برج نشانی : تهران ، 

 حبیب كارگر پاشاپور مدیر عامل:www.mihamrah.comنشانی وب سایت : 

، تی وی وشمند، شارژربازی ، وب كم، وال فای یو اس بی، تبدیل برق ه، دسته اسپیکر ، هدفون پاور بانک ، شامل : xiaomiشركت  محصوالت       

 باكس و دستبند سالمت

 :                    با نشان تجاری        

Mijia,Mi,Ninebot       

 نمونه كارت گارانتی:

 ZMIمحصوالت روتر و پاوربانک با نشان تجاری: 

 Roidmiمحصوالت شارژ فندكی بلوتوث خودرو با نشان تجاری: 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیه نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحا  

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://mihamrah.com/


 

 امتداد سازگار. شرکت 63

    03باالتر از خیابان مطهری ، خیابان ناهید، پالك خیابان میرزای شیرازی، نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ،    

 6310تلفن : 

 گالویژ سیف مدیر عامل:   www.sazgar.comنشانی وب سایت :    

با نام تجاری: و نوت بوك و قطعاتمحصوالت تبلت            

Acer, Seagate, WD, TPlink, Gell, Apacer, Lenovo, Asus, XFX, Elite 

های تجاری:محصوالت كامپیوتری با نشان           

ILIFE, LENOVO, ACER, ASUS, DELL, HP, SEAGATE, WESTERN DIGITAL, APPLE, 

TPLINK, ECS, SHUTTELL, XFX, LITON, ASROCK, SYNOLOGY , SanDisk 

)آیفون( با برند اپل :محصوالت موبایل           

 Energizerمحصوالت لوازم جانبی: با برند    

 قدیم

http://www.sazgar.com/


 

جدیدنمونه كارت گارانتی   

  

محل درج شماره سریال و 

 مشخصات دستگاه



 

 راشا اورنگ کارینا. شرکت 73

تلفن :                447خ ولیعصر، باالتر از چهارراه طالقانی، مجتمع كامپیوتر ایران، طبقه دوم، واحد ، نشانی : تهران 

66716011 

 یئیكشاورزصفبهرام  مدیر عامل :                                        www.laptech.ir              نشانی وب سایت:

 

 DELLمحصوالت مونیتور با نشان تجاری: 

 DELL, ASUS, LENOVOمحصوالت نوت بوك با نشان تجاری: 

 DELLاری:  محصوالت پی سی با نشان تج

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه   
 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 سریر سرویس. شرکت 83

 62126تلفن :             4، طبقه  65، خیابان انقالب ، بین چهارراه ولیعصر و چهارراه كالج ساختمان نشانی : تهران 

  66546737و

 رئوفیفرنودمدیر عامل :e.comwww.sarirservicنشانی وب سایت:

HDD :با نشانه های تجاریSeagate, WD 

 Acer,Suzuki,HPبا نشانه تجاری : نوت بوك و تبلت

 Pioneerنشانه تجاری : باODD,SDDمحصوالت 

RAM,Flash,SDD : با نشانه تجاری KINGSTONE  

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

http://www.sarirservice.com/


 

 فاطر داده پرداز راحیل. شرکت 93

 67716تلفن :                                  6بان طالقانی، بین فلسطین و وصال، خیابان فریمان، پالك خیانشانی : 

 رابین كمالی پور مدیر عامل :www.faterco.irنشانی وب سایت:

 محصوالت مادر برد

HDD با نشان تجاری:TOSHIBA,WESTERN DIGITAL,SEAGATE  

 KINGSTON,SAMSUNG,GEIL,SANDISKرم با نشان تجاری : 

ODD با نشان تجاری:LITON,HP,PIONEER  

SDD با نشان تجاری:KINGSTON, SAMSUNG, GEIL  

SANDISK : و محصوالت نوت بوك و تبلت با نشان تجاریLENOVO , ASUS  

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

  

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://www.faterco.ir/


 

 یانفرا دانش پایتخت پارس. شرکت 41

 66721141-66727211تلفن :                 06میدان ولیعصر ، مركز خرید تجاری ایرانیان ، طبقه اول اداری ، واحد نشانی : 

 پیروز نخجیری مدیر عامل :co.ir4www.fنشانی وب سایت:

 Western,Toshiba,Seagate,Intel:  هارد با نشان تجاریمحصوالت 

 Asus,Intel,Eliteمحصوالت مادر برد با نشان تجاری : 

 Asus,Radeon,B2محصوالت كارت گرافیک با نشان تجاری : 

 SONY,TOSHIBA,APPLE,HP,ACER,ASUS,LENOVOمحصوالت لپ تاپ، تبلت، آل این وان با نشان تجاری: 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

گارانتی مورد تایید اتحادیه  نمونه کارت  

http://www.f2co.ir/


 

 (RANFSOI)فرا سیستم افق. شرکت 14

 66657730تلفن :                 6، طبقه006خیابان ولیعصر، باالتر از طالقانی ، خیابان دمشق، خیابان مظفر ، پالك نشانی : 

 سیدمحمدعلی صدر قائینی مدیر عامل :www.iranfso.comنشانی وب سایت:

 ,WESTERN DIGITAL, TOSHIBA, SEAGATE, TRANSENDبا نشان تجاری :  HDDمحصوالت 

SAMSUNG, HGST 

 با نشان تجاری : DVD WRITERمحصوالت 

LITE-ON, SAMSUNG, PIONEER, ASUS, TRANSEND, H&L, SONY, PANASONIC 

 محصوالت تبلت و نوت بوك با نشان تجاری :

TOSHIBA, LENOVO, DELL, ASUS, HP, APPLE, FUJITSO 

 نتی:نمونه كارت گارا

 
 

 

  

یه 
حاد

د ات
ایی

د ت
ور

ی م
رانت

گا
ت 

کار
نه 

مو
 ن

ت گارانتی مورد تایید اتحادیه میباشد
 نمونه كار

http://iranfso.com/


 

 کامپیوتری ایزی. شرکت 24

 62464تلفن :            00خیابان سنایی ، كوچه شهید اعرابی غربی )ششم( ، پالك نشانی : تهران خیابان كریمخان زند ، 

 عبدالصاحب نجفی مدیر عامل :www.club.easyco.irنشانی وب سایت:

 D-LINKحصوالت تجهیزات شبکه با نشان تجاری : م

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://club.easyco.ir/index.php


 

 تجارت تاباگسترش . شرکت 34

 66727472،6672447تلفن :                      0، واحد6نشانی : تهران ، كریم خان زند، ایرانشهر شمالی ،خیابان آذر شهر، پالك

 علی اكبر سماواتیمدیر عامل :                                                                     www.tabagt.comنشانی وب سایت:

 

 ASUSدرایو نوری، تجهیزات شبکه، كیبرد، با نشان تجاری:  محصوالت مادربرد، كارت گرافیک،

 SILVER STONEمحصول منبع تغذیه با نشان تجاری: 

 

 نمونه كارت گارانتی:      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://tabagt.com/


 

 گسترش فناوری اوتانا. شرکت 44

تلفن :            ، طبقه اول251ت و بلوار كشاورز، نبش كوچه میر سرابی، پالك، بین زرتشنشانی : تهران، فلسطین شمالی

66771302 

 تینا اسالمی مدیر عامل :   www.otanadsc.ir نشانی وب سایت:

  sapphire , inno3d , galaxy , geforceبا نشان تجاری :  VGAمحصوالت 

  FSPبا نشان تجاری :  Powerمحصوالت 

 geil , crucial  با نشان تجاری : Memoryمحصوالت 

 asus , foxconnبا نشان تجاری :  MotherBoradمحصوالت 

 intelبا نشان تجاری :  CPUمحصوالت 

 نمونه كارت گارانتی:     

 

 

 

 

 

 

 

  

ورد تایید اتحادیه نمونه كارت گارانتی م  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://otanadsc.ir/


 

 پارسه سرویس. شرکت الیف 54

 66744611-5277تلفن :    76ستاد نجات الهی ، سپند شرقی پالكنشانی : تهران خیابان كریمخان زند ، خیابان ا

 احمد امین آقایی مدیر عامل :                                              www.lifeservice.co نشانی وب سایت:

 -CPU- MOUSE- CASE FAN- FLASH MEMORY- GAMING PC CASEمحصوالت 

WORKSTATION PC- POWER- MOUSE PAD- HEADSET, SPEAKER- SOUND CORD- 

MAINBOARD- VGA- HARDDISK(INT-EXT-SSD SSD-MT)- RAM- KEYBOARD- ODD- 

MODEM- FAN CPU- RUTER- VIDEO PROJECTOR- CALCULATOR- MONITOR- 

NOTEBOOK- TABLET- FAX- POWERBANK- CHARGER- CHARGER CABLE- PRINTER- 

FAN  با نشان

تجاری: 

CORSAIR  

 نمونه كارت گارانتی:

  

 برند محصول

 BENQ, CASIO, ASUS, EPSON ویدئو پروژکتور

 EPSON, HP, CANON پرینتر

 ,WD, SEAGATE, HITACHI, TOSHIBA, ASUS هارد)اینترنال، اکسترنال(
ADATA, LENOVO, SAMSUNG, PATRIOT, 

CORSAIR, CRUCIAL, KING MAX, KING STONE, 
SILICON POWER 

 .VIEW SONIC, ASUS, SAMSUNG, BENQ مانیتور
 

 PIONEER, ASUS )اینترنال، اکسترنال(درایو نوری

 CASIO ماشین حساب

 HP, LENOVO, ACER, I-LIFE, ASUS, APPLE, DELL نوت بوک

 ,LENOVO, ASUS, ALCATEL, I-LIFE, ACER, DELL تبلت
APPLE, HP, SAMSUNG 

 LENOVO, ASUS, DELL, HP, CORSAIR, VIEW کامپیوتر
SONIC, INTEL 

 PANASONIC ماشین های اداری

 ,ASUS, LENOVO, APPLE, INTEL, DELL, HP مینی پی سی
CORSAIR 

POWER HIGH END CORSAIR 

 CORSAIR فن های حرفه ای (LIQUIDلیکوئید) -فن سی پی یو

 CREATIVE کارت صدا

 CREATIVE, SILICON POWER, BENQ اسپیکر

 SILICON POWER پاوربانک

 ASUS مادربرد

http://www.lifeservice.co/
http://www.lifeservice.co/


 

 مهندسی مشاوره ای دیبا افراز صدر. شرکت 64

 ، طبقه اول شمالی         7خیابان خردمند جنوبی، خیابان ملکیان، پالك، خیابان كریمخان زند، نشانی : تهران 

 66663165-66663150تلفن :  

 نگجهی یحیذبآرش  مدیر عامل :www.sadraservice.irنشانی وب سایت:

 HPمحصوالت نوت بوك، اسکنر و پرینتر با نشان تجاری : 

 

 گارانتی: نمونه كارت

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://sadraservice.ir/


 

 مهندسی ایمانتک. شرکت 47

                     67اداری جنوبی ، طبقه هفتم ، واحد تهران ، میدان ولیعصر ، مجتمع اداری تجاری ولیعصر نشانی : ، 

 66721731تلفن:

 ی زادهغن خسرومدیر عامل :co.com-www.imantechنشانی وب سایت 

 با نشان تجاری :  semiconductorمحصوالت حافظه ، ذخیره سازی ، هارد و 

Kingston , Patriot , Geil , SAMSUNG , G-skills , Crucial      

 ASUSبرد و لپ تاپ با نشان تجاری :  مادرمحصوالت       

 LENOVOبرد با نشان تجاری : مادرمحصوالت       

 

 

 :نمونه كارت گارانتی

 

 

 

 

 

  

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://imantech-co.com/


 

 نارین پردازش ایرانیان. شرکت 84

 66267341تلفن :           715بقه سوم واحد ط، چهارراه ولیعصر ، بازار رضا ، نشانی : تهران 

 بهنام وثوقی مدیر عامل :www.narinpardazesh.comنشانی وب سایت:

 LENOVO,ASUS,HP با نشانه تجاری : اپمحصوالت تبلت و لپ ت

 Sony (Play Station),Microsoft (X box)محصوالت كنسول های بازی با نشان های تجاری 

 Microsoft (Surface)محصوالت 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

  

مورد تایید اتحادیه  نمونه كارت گارانتی  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://www.narinpardazesh.com/


 

 نیکاسا. شرکت 49

 44452601تلفن :          0/447شماره  بلوار میرداماد ، ساختمان فوجی و برادرنشانی : تهران 

 حبیب اله توكلیمدیر عامل :www.nikassa.comنشانی وب سایت:

 Brotherماشینهای اداری با نشانه تجاری :

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

http://www.nikassa.com/


 

 )اینوو(نودیس پرداز. شرکت 51

 66747551تلفن:                     06بان به آفرین، خیابان رودسر، پالك نشانی : تهران ، خیابان كریم خان ، خیا

 احمد پاسدار مدیر عامل :www.innovo.ir  :نشانی وب سایت 
 

 CISCO:  تجاری نشان با سوییچ محصوالت

 KINGSTONE:  تجاری نشان با رم محصوالت

 SAMSUNG : تجاری نشان با SSD هارد

 ASUS:  تجاری نشان با گرافیک کارت

CPU تجاری نشان با :INTEL 

 HP, EMC, SUPER MICRO, SYNOLOGY:  تجاری نشان با ساز ذخیره و سرور

  ASUS:   تجاری نشان با مادربرد

 HP, CANON, PANASONIC, HONEYWELL, SYMBOL : تجاری های نشان با اداری های ماشین و اسکنر پرینتر،

 APPLE, DELL, HP, SUREFACE, LENOVO, ASUS: تجاری های نشان با تبلت و بوک تنو

 MINDEO, DATALOGIC, ZEBEX, SEWOO, BLXOLON: تجاری های نشان با فروشگاهی تجهیزات

 ,SONY, NEC, ACER, OPTOMA, INFOCUS, VIEWSONIC, HITACHI, DELL: تجاری های نشان با پروژکتور ویدئو محصوالت

PANASONIC 

 GRANDSTREAM, YEALINK: تجاری های نشان با فون پی آی و وویپ تجهیزات

 MICROTIK, UBIQUITI, LINKSYS, NETGEAR, JUNIPER, FORTINET: تجاری های نشان با شبکه تجهیزات

 PANASONIC, JBL, APPLE, SENNHEISER BEATSبا نشان تجاری:  AUDIO VISUALمحصوالت 

 LENOVO, APPLE, HPجاری: های تکامپیوتر با نشان

 SONY, XBOX, MICROSOFTهای تجاری: های بازی با نشانکنسول

 كلیه اسپیکر ها با برند: اپل، جی بی ال، بی اند او، باس

 نمونه كارت گارانتی:

  

http://innovo.ir/
http://innovo.ir/


 

 . شرکت ویستا پخش رایانه:15

 

 630451111تلفن:  65نشانی : تهران ، خیابان بهشتی ، مابین خیابان اندیشه و سهروردی ، پالك 

 www.vistaitd.comنشانی وب سایت: 

 مدیر عامل : سیدابوالفضل سلطانی
 

 Patriot,PNYبا نشان تجاری :  MEMORY/RAMمحصوالت 

 Asus,DELL,ACER,HP,Lenovoمحصوالت نوت بوك با نشان تجاری : 

 ,Asus,ACER,Lenovo,Huaweiمحصوالت تبلت با نشان تجاری : 

 Asusبا نشان تجاری :  VGAمحصوالت 

 Asus,WesterDigital,Seagate,BioStar,Samsugبا نشان تجاری :  HDD(INT-EXT-SSD) محصوالت

 Asus,ASROCKبا نشان تجاری  MotherBoard محصوالت

 ASUSبا نشان تجاری : ODDمحصوالت 

 ASUS,Lenovo,HPبا نشان تجاری :  ALL IN ONEمحصوالت 

 ASUSبا نشان تجاری :  Modemو   Network Accessoriesمحصوالت 

 HPمحصوالت پرینتر با نشان تجاری : 

 Asus,LENOVO,HP,DELLبا نشان تجاری :  PC/DESKTOPمحصوالت 

 ASUSبا نشان تجاری :  ACCESSORIESمحصوالت 

 ,Asus,Lenovo,HP,DELLبا نشان تجاری :  LED/LCDمحصوالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vistaitd.com/


 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه  نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 
 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 . شرکت هماهنگ پردازش25

 60146تلفن: 2نشانی : تهران ، خیابان كریمخان ، آبان جنوبی ، هوربخت ، پالك 

 رضا قربانی كالش مدیر عامل :www.hamahangit.comنشانی وب سایت : 

 تاپ با نشانه تجاری :  تبلت و لپ

LENOVO, HP, ASUS 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hamahangit.com/


 

 53. شرکت همراه پشتیبان

                                             000نشانی : تهران ، تهران چهارراه ولیعصر، بازار كامپیوتر رضا ، طبقه اول ، واحد 

 66730667-34تلفن:

                                                                                                نشانی وب سایت:          

 وحید سرآبادانی مدیر عامل :

 ZOTAKبا نشان تجاری :  VGAمحصوالت 

 SAMSUNGبا نشان تجاری :  SSDمحصوالت 

 ASUSمحصوالت نوت بوك با نشان تجاری : 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 
  

دیه نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحا  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 فوژان اکسوم. شرکت 45

، ساختمان فوژان    تلفن: 47نشانی : تهران ، خیابان دكتر شریعتی، نرسیده به دكتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پالك 

6560 

 فراهانی                                         زادهرفیع مدیر عامل : آدریانا 

 ,Avision, Kodak, Plustek, Contex, Canonبا نشان های تجاری:  NVRمحصوالت اسکنر، چاپگر، دوربین و 

Exom, EMP, FUJITSU, ZEUTSCHEL, ROWE 

 نمونه كارت گارانتی:

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 ایستا طالیی خدمات توسعه. شرکت 55

 0طبقه 4پ ابوذر بست بن مظفر برادران خ دمشق خ یطالقان چهارراه از باالتر عصریولخیابان نشانی : تهران ، 

 140-66720640                                140-52737111                            تلفن: 

 مهدی كریمی اقدمآقای مدیر عامل : 

 MSI, ASUSو  SUPERMICROبا نشان تجاری  MAINBOARD:محصوالت 

 SUPERMICROبا نشان تجاری  ACCESSORIES:و   POWERمحصوالت 

 Energizer, Porodo, Anker, Xiaomi, Ravpowerهوشمند: با نشان های تجاری  و لوازم جانبی محصوالت

 ASUSمحصوالت مینی پی سی: با نشان تجاری 

 ASUSمحصوالت درایو نوری: با نشان تجاری 

  AMD, INTEL با نشان تجاری: PC CPUمحصوالت 

 AMD, INTELبا نشان تجاری:  SERVER CPUمحصوالت 

 ,AMD, SEAGATE, GEIL, KINGSTON, HYPRX, SAMSUNGتجاری:  با نشان SSDمحصوالت 

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

CRUCIAL 

  AMD, ASUS, MSIبا نشان تجاری:  VGAمحصوالت 

 RAVPOWER, ANKER, HUAWEIبا نشان تجاری:  CABLEمحصوالت 

 RAVPOWERجاری: با نشان ت BATTERYمحصوالت 

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

TOSHIBA, LEXAR, HP/PNY, CRUCIAL 

 RAVPOWER, ANKERبا نشان تجاری:  CAR CHARGERمحصوالت 

 RAVPOWER, XIAOMI, PORODOبا نشان تجاری:  WIRELESS CHARGINGمحصوالت 

 ,RAVPOWER, XIAOMI, ANKER, PORODO, HUAWEIبا نشان تجاری:  POWERBANKمحصوالت 

HP/PNY 

 XIAOMIبا نشان تجاری:  PROJECTORمحصوالت 

 



 

 XIAOMIبا نشان تجاری:  MOUSEمحصوالت 

 XIAOMI, ANKER, HUAWEIبا نشان تجاری:  HEADPHONEمحصوالت 

 XIAOMI, ANKERبا نشان تجاری:  SPEAKERمحصوالت 

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

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

 ANKERبا نشان تجاری:  MULTIMEDIAمحصوالت 

 ASUSبا نشان تجاری:  MINI PCمحصوالت 

 ASUSبا نشان تجاری:  ODDمحصوالت 

 ASUSبا نشان تجاری:  DVD WRITERمحصوالت 

 ,GEIL, KINGSTON, HYPRX, SAMSUNGبا نشان تجاری:  PC MEMORY MODULEمحصوالت 

CORSAIR, 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 

 KINGSTONبا نشان تجاری:  CARD READERمحصوالت 

 ANKERبا نشان تجاری:  CAR MOUNTمحصوالت 

 ANKERبا نشان تجاری:  USB HUBمحصوالت 

 ANKERبا نشان تجاری:  CHARGERحصوالت م

 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 NETWORKمحصوالت 

 SUPERMICROبا نشان تجاری:  SERVER SUPER SERVERمحصوالت 

 SUPERMICROبا نشان تجاری:  SERVER POWERمحصوالت 

 SUPERMICROنشان تجاری: با  SERVER CHASSISمحصوالت 

 SUPERMICROبا نشان تجاری:  SERVER MAINBOARDمحصوالت 

 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 
  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 
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 مروارید اسپیرو. شرکت 65

     03نشانی : تهران ، بلوار آفریقا، خیابان ناوك، شماره 

 140-67773تلفن: 

 آقای سهیل تركانمدیر عامل : 

لوازم جانبی FLASH, حافظه جانبی  ,)صفحه كلید و موشواره(وازم جانبی رایانهل POS,محصوالت صندوق فروشگاهی 

محصوالت الکترونیکی، محصوالت مربوط به فناوری اطالعات، بلندگو  -  FARINبا نشان تجاری :ALL IN ONE,موبایل

 محصوالت الکترونیکی، والتمحص – FRSهای رایانه و خانگی، لوازم جانبی رایانه، صفحه كلید و موشواره: با نشان تجاری 

 بازی تجهیزات بلندگو، موشواره، كلید، صفحه)رایانه جانبی لوازم خانگی، و رایانه بلندگوهای اطالعات، فناوری به مربوط

 تجهیزات بلندگو، موشواره، كلید، صفحه) رایانه جانبی لوازم – logitech تجاری بانشان(: وبکم و هدفون هدست، رایانه،

 و كلید صفحه) رایانه جانبی لوازم – BeyondوFARASSOOتجاری بانشان( مانیتور و هدفون هدست، ،رایانه بازی

 سالمتی و بهداشتی باكاربری رایانه جانبی لوازم – CORDIA تجاری بانشان كابل – ACRON تجاری بانشان( موشواره

 FASTتجاری بنشان اهیفروشگ صندوق جانبی لوازم و فروشگاهی صندوق تبلت، - UCARE تجاری بانشان

 باشد.می الجیتک خانواده از همگی كه ذیل است برندهای ، الجیتک برند زیرمجموعه درضمن       

 ( Saitek ) تک سای و ( Jaybird ) برد جی ، ( UE )  ایرز آلتیمیت ،  ( Logitech G ) جی الجیتک

 

 

 

 

 

 

 

گارانتی مورد تایید اتحادیه نمونه کارت   
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 57. شرکت ماشین های اداری نگارستان سپهر

     612، طبقه ششم، واحد 60تهران، ونک، خیابان دفینه، خیابان دامن افشار، مجتمع پایتخت، پالك  نشانی :

 140-66637777تلفن: 

 آقای عبدالرضا وفابخشمدیر عامل : 

و   Tablet PC ،Smart Phone ،Phone ،Tablet ،Laptop ،All in one ،Networkingمحصوالت 

Desktop And Accessories تجاری با نشانHaier: 

 

 

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 مهرگان تجارت نصر. شرکت 85
 

 5، واحد7، طبقه45نشانی : تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه طالقانی، خیابان حسینی، پالك 

 140-20457111و    140-66652066تلفن: 

 آقای علیرضا معتمدیمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

MOTHER BOARD: ASUS, ASROCK, FOXCONN, 

HDD: WESTERN DIGITAL, TOSHIBA, SEAGATE, HITACHI 

ODD: SAMSUNG, ASUS, PIONEER, LITEON 

NOTEBOOK & TABLET: LENOVO, ASUS, SAMSUNG 

GRAPHIC CARD: ASUS, PNY, GAINWARD, AFOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 )گارانتی هپ کن( پارت کارو ویرا. شرکت 95
 

 3 واحد ،2 طبقه ،47 پالك برنا، كوچه ،یشمال شهررانیانشانی : تهران، 

 140-66622046تلفن: 

 حسین مقدم فرآقای مدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

  HP-CANON-SAMSUNG-EPSONبا نشان تجاری  پرینتر

 SAMSUNG-LG-HP-CANONبا نشان تجاری  اسکنر

 PANASONICبا نشان تجاری  فکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

د اتحادیه نمونه كارت گارانتی مورد تایی  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 
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 ایمن شبکه آرون )گارانتی لوکا(رکت . ش61
 

 7، واحد4، طبقه7نشانی : تهران، خیابان كارگر شمالی، خیابان مظفری خواه، كوچه آراسته، پالك

 140-66777077تلفن: 

 آقای سید محمد ابراهیمی خزاقیمدیر عامل : 

آی، ال جی، اچ تی سی، هواوی، ایسوز، لنوو، اپل، ایسر، ام اس  محصوالت با برندهایمحصوالت و برندها: نام 

 افت، دل، فوجیتسو، زد تی ایسامسونگ، سونی، مایکروس

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

ه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه نمون نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه   

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه

 

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 خدمات آواژنگ. شرکت 61
 

 2، طبقه42، پالك 45 خیابان ،یجنوب یگاند یابانخ ،ونک دانیمنشانی : تهران، 

 63007و    140-67704204تلفن: 

 یفراهان یواشقانآقای حمیدرضا مدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

 

ALCATEL: Tablet 

ANKER: POWER Bank- Charger 

ASUS: Notebook-Tablet- Modem- PC- Display- Mini PC 

ACER: Notebook 

AVEXIR: Memory Module 

AXTROM: Charger- Memory Module- Mouse- Key Board- Headset- Power Bank- 

Tablet 

 

BENQ: Monitor- Video Projector 

COOLER MASTER: Power Supply- Case- Cooling Systems- Fan- Mouse- 

Keyboard- Laptop- Accessories 

 

DELL: Notebook 

EKWB: Fan- Cooling Systems- Case 

EPSON: Printer- Data Projector- Home Cinema- Scanner- Large Format 

Printer(Plotter) 

 

FUJITSU: Notebook- Tablet 

G.SKILL: Memory Module- Flash Memory- Memory Cards- Memory Cooler- 

Gaming Keyboards 

 

GEIL: Memory Module- SSD 

GIGABYTE: Mainboard- GRAPHIC ACCELERATOR(VGA)- Notebook- Mouse- 

Keyboard- Power Supply- Mini Pc 

  



 
 

HP: HDD- Flash Memory- SSD 

KINGMAX: Flash Memory- Memory Module- SSD- Card Reader- Memory Cards 

KINGSTON: Flash Memory- Memory Module- SSD- Card Reader- Memory Cards 

LIAN-LI: Case- Mouse- Keyboard- Power Supply- Storage- Nas- Fan 

LINKSYS: Network Equipment- Switch- Extenders- Routers- Modems 

LITEON: ODD- SSD 

LOGITECH: Laptop Accessories-  Mouse- Keyboard- Speaker- Head Set- Joystick- 

Presenter- Gaming Accessories 

 

MUSHKIN: Memory Module 

PARTECH: POS 

PLEXTOR: ODD- SSD 

PNY: Flash Memory- Graphic Accelerator(VGA)- Power Bank 

SUMSUNG: Printers 

SanDisk: SSD- Flash Memory 

SEAGATE: Internal & External HDDs- Network Storage 

SteelSeries: Headset- Mouse- Keyboard- Mouse Pad- Gaming Controllers and 

Accessories 

 

TOSHIBA: Internal & External HDD- Flash Memory- SD Card- SSD 

WD: Internal & External HDDs- Network Storage 

ZOTAC: Graphic Accelerator(VGA)- Mini Pc- SSD 

THECUS: Network Storages 

CANON: Multifunction Copiers – Office Printers – Scanners – Plotters 

TP-LINK: Network Equipments – Switches – Routers – Modems – Smart Home 

Devices– Network Accessories 

 

BELKIN:  Mobile Accessories – Power Banks – Chargers – Cables – Computer 

Accessories – Audio/Video Devices – Power Strips – Network Accessories – Bags 

  



 
 

GRIFFIN: Mobile Accessories – Power Banks – Charger - Cables – Computer 

Accessories – Audio/Video Devices 

 

AUKEY: Mobile Accessories – Power Banks – Charger - Cables – Computer 

Accessories – Audio/Video Devices – Power Strips 

 

MOSHI: Mobile Accessories – Power Banks – Charger - Cables – Computer 

Accessories – Audio/Video Devices – Bags 

 

NILKIN: Mobile Accessories – Chargers – Cables 

PQI: Mobile Accessories – Power Banks – Chargers – Cables 

BASEUS: Mobile Accessories – Chargers – Cables 

MIPOW: Smart Home Devices – power Banks – Chargers 

GoPro: Cameras – Camera Accessories 

Anker: Cables- Home Improvement (Smart, Cleaning, Lighting, Health)- Audio 

(Speakers, Headphones, Audio Cables, Bluetooth Receivers)- Replacement Batteries, 

Data Hub(USB Data Hubs, USB Adapters),  Mice, Keyboard, Mobile 

Accessories(Cases, Screen Protectors, Stands, Selfie Sticks, Armband), Smart 

Projectors 

  

اتحادیه نمونه كارت گارانتی مورد تایید  نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه 



 

 پردازش گستر برتر فرداد خلیج فارس)پیکسل(. شرکت 62
 

 4412، واحد 06، طبقه تهران نور یادار مجتمعنشانی : تهران، ولیعصر، تقاطع طالقانی، 

 www.pixel.co.com نشانی وبسایت:     140-66446751تلفن: 

 آقای باقر احمدحسینیمل : مدیر عا

 نام محصوالت و برندها:

ای و لوازم جانبیهای بازی، قطعات رایانه، كنسول، ماشینهای اداری، تجهیزات شبکهآل این واننوت بوك، تبلت،   

 ,Asus, Lenovo, HP, Dell, LG, Acer, HTC, Samsung, Intel, AMD, iLifeهای تجاری: با نشان 

Microsoft, Sony, Toshiba, Fujitsu, Apple 

 ,Asus, Lenovo, Silicon Power, Transcendهای تجاری: مادربرد و هارد اینترنال و اكسترنال با نشان

SanDisk, Western Digital, Seagate, Kingstone, Geil, Apacer, HP, 

Samsung, Biostar 

  Asus, Dlink, Cisco, TPlink, Huawei, Pioneerهای تجاری: شبکه و مودم با نشانتجهیزات 

 ,Asus, Lenovo, Dell, HP, Acer, Sony, LG, Samsungهای تجاری: با نشان LED, LCD محصوالت

Toshiba 

 

  

اتحادیهنمونه كارت گارانتی مورد تایید   

مورد تایید اتحادیهنمونه كارت گارانتی   

 

http://www.pixel.co.com/
http://www.pixel.co.com/


 

 پرتو رایانه الماس. شرکت 63

 06، واحد2، طبقه6، پالكالنیگ كوچه، یطالقان از باالتر ،عصریولنشانی : تهران، 

  http://www.asg.irوبسایت:  نشانی     140- 66722161تلفن: 

 رضا براتیآقای مدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

  -  Asus , Lenovo , Acer , hp , Dellلپ تاپ: 

  – Asus , Lenovo , Apple, Acer , hp , Dell , TwinMosتبلت: 

   Asus, GIGABYTE , Zotacکارت گرافیک: 

 – Seagate , WD , Toshiba , TwinMos SSD , Zotac SSD رد:ها

  – cooling  :Antecپاور، کیس،  

 Asus -GIGABYTEمادربرد: 

CPU :Intel , AMD –  

  – Samsung , Asus , Liteon , Pioneerمحصوالت درایو: 

  – Asus , Apple , Lenovo , Acer  :All in Oneمحصوالت 

 – PC  :Crucial , King Stone , Apacer , Corsair , Dell , TwinMosماژول رم نوت بوک و 

 – Asusمانیتور: 

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه

http://www.asg.ir/


 

 سان()کیانیرانیا صنعت سانیک. شرکت 64

 7،  واحد712خیابان طالقانی، بین سپهبد قرنی و خیابان نجات الهی، ساختمان تخت جمشید، پالك نشانی : تهران، 

 sunco.com-www.k سایت: نشانی وب     140- 66705045تلفن: 

 آقای حسین آوند صالحیمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:
 

: در حوزه محصوالت صوتی، شامل هدفون)باسیم و بی سیم(، هدست)با سیم و بی سیم(، كارت صدا)اینترنال و creativeبرند 

 سیم(، موس، كیبورد مخصوص بازیاكسترنال(، بلندگو)با سیم و بی 
 

های خنک كننده كیس رایانه، : در حوزه لوازم جانبی تخصصی رایانه شامل انواع كیس و منبع تغذیه، سیستم Thermaltakeبرند 

 ، پایه خنک كننده لپ تاپ، داك و رك برای هاردLiquid coolingهای سیستم
 

لی مخصوص بازی، ماس و كیبورد و كنترلر حرفه ای، هدست مخصوص : در حوزه تجهیزات گیمینگ شامل صندTTesportبرند 

 بازی
 

: در حوزه لوازم جانبی موبایل شامل هلدرهای موبایل و هدفون و تبلت، پاوربانک، هدفون و هدست و هندزفری، كابل Luxa4برند 

 شارژر، كیف و كاور، محافظ صفحه، شارژر فندكی و شارژر بی سیم
 

لوازم جانبی رایانه شامل انواع كیس، منبع تغذیه، ماس، كیبورد، دسته بازی، كابل، پایه خنک كننده لپ  : در حوزهSADATAبرند 

 تاپ، پاوربانک
 

: در حوزه تکنولوژی سه بعدی شامل اواع پرینتر سه بعدی، مواد مصرفی پرینتر سه بعدی)مایع و پالستیک(، قطعات Wanhaoبرند 

 پرینترهای سه بعدی، اسکنر سه بعدی
 

: در حوزه تجهیزات شبکه شامل مودم، روتر، مودم های جیبی، ریپیتر و اكستندر، سوئیچ، انواع تجهیزات با سیم و Netgearبرند 

 بدون سیم شبکه

  

http://www.k-sunco.com/
http://www.k-sunco.com/


 

 

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه



 

 کیان تجارت آژیراک )گارانتی دیجیتال(. شرکت 65

 00، واحد 6، طبقهAی نبش میدان ولیعصر، مجتمع تجاری ایرانیان، ورود ،عصریولنشانی : تهران، 

  www.digitalwarranty.irنشانی وبسایت:      140- 66670141تلفن: 

  پور محمد آبادیآقای امیر علیمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

                                                                                                                    Intel, Dell, Samsung, Hpمینی كامپیوتر با نشان تجاری: 

 A2TECHانواع موس و كیبورد با نشان تجاری 

                                                                                         Asus, HP, SURFACE ،Acer ،Lenovoنوت بوك با نشان تجاری: 

                                                                          Amd , intelیو و كارت گرافیک با نشان تجاری محصوالت سی پی 

 Geilمحصوالت رم با نشان تجاری 

                                                                                                                                   Lenovo, ASUS, SAMSUNGبا نشان تجاری: و پاور بانک تبلت 

      Lenovo,asus,acer, HP, MICROSOFTانواع باتری لپ تاپ و آداپتور با نشان تجاری 

 Western Digital, SEAGATE, ADATA Kingspec ,هارد با نشان تجاری: 

 Jbl,Beats,Panasonicهدست و اسپیکر با نشان تجاری 

  Sandiskمحصوالت اس دی رم و فلش مموری با نشان تجاری 

 ,ASUS, ACER, AOC, HP, LG, SAMSUNG, VIEWSONIC, BENQمحصوالت مانیتور با نشان تجاری:

LENOVO, DELL, MSI, PHILIPS, Sony, XVISION, SHARP 

 

 



 

 ASUS, GIGABYTEمحصول مادربرد با نشان های تجاری: 

 HP, SCANNER, CANONو اسپیکر با نشان های تجاری: محصوالت پرینتر 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیهن  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه



 

 داده پردازی سدید گستران امین. شرکت 66

 5، واحد2، طبقهAنبش میدان ولیعصر، مجتمع تجاری ایرانیان، ورودی  ،عصریولنشانی : تهران، 

 .sadidgostaran.comwww نشانی وبسایت:      140-66746676تلفن: 

 آقای امین فرخی حاجی آبادل : مدیر عام

 نام محصوالت و برندها:

 Asus, Dell, Lenovo, HP, Microsoftهای تجاری: لپ تاپ و مادربرد با نشان

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 سورین پخش رایانه. شرکت 67

 2، واحد2، طبقه76تر از میدان ولیعصر، كوچه ولدی، پالك پایین ،عصریولنشانی : تهران، 

 .surienitd.comwww نشانی وبسایت:      140-66771257تلفن: 

 آقای مصطفی پوریامدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

  Acer ،HP ،Lenovo ،Asusتبلت، لپ تاپ، كامپیوتر پی سی با نشان تجاری: 

 ,Toshiba Seagate, Western Digital, Kingstone, Corsairهارد دیسک با نشان تجاری: 

 Apacer, Geil, Corsair ،Kingstone ،Kingmaxری با نشان تجاری: رم و ممو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 لیان دکاموند)گارانتی کاالورد(. شرکت 68

 5، واحد 6طبقه ، انیرانیا مجتمع ،دانیم نبش ،عصریول دانیمنشانی : تهران، 

 .comkalavardwww. نشانی وبسایت:      140-66742361تلفن: 

 محمدحسین خرمای آقمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

  Acer ،HP ،Lenovo ،Asusبا نشان تجاری:  لپ تاپ

 

 

  



 

 کمان رایانه میرداماد. شرکت 69

 7، واحد 0، طبقه 47، پالك یشرق شانزدهم ابانیخ ،فرهنگ بلوار ،آباد سعادتنشانی : تهران، 

 .ter.comkamancompuwww نشانی وبسایت:      140-35127111تلفن: 

 آقای فرهاد موحدیمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

 

 ای، تلفن هوشمندمحصوالت كتابخوان الکترونیک، لپ تاپ، تبلت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری خانگی و نیمه حرفه

 :های تجاریبا نشان 

 amazon, amazon basics, sony, apple, microsoft, google, GOpro, fitbit, sonos, polk 

audio, garmin  

  



 

 صبا فرزانگان جم. شرکت 71

 6، واحد6سمنان، پالك الهی،كوچهخیابان نجات جنب خیابان انقالب،نشانی : تهران، 

 .comfarzaneganwww. نشانی وبسایت:      140-66616064تلفن: 

 محسن نیکوكارآقای مدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

 نتر و چندمنظوره، فاكس، ماشین حسابمحصوالت فتوكپی، پری

 های تجاری: شارپ، توشیبا، ریکو، كنون، سامسونگ، لکسمارك، پاناسونیکبا نشان

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 مقداد رایانه ایرانیان. شرکت 71 

 707 واحد ،7بقه ط، رانیا وتریكامپ مركز ،یطالقان از باالتر ،عصریولنشانی : تهران، 

 .meghdadit.comwww نشانی وبسایت:      140- 66707101تلفن: 

 آقای مقداد زنگیمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

Motherboard  :با نام تجاریASUS, ASROCK, MSI 

Vga  :با نام تجاریAsus, MSI, Sapphire, Evga 

CPU  :با نام تجاریINTEL, AMD 

RAM  :با نام تجاریhynyx, Kingston, GEIL, APACER  

HDD   :با نام تجاریWestern Digital, Seagate 

SSD  :با نام تجاریKingston, Samsung, PATRIOT 

 Asus, Lenovo, MSI, Dell, Acer, Appleكامپیوتر آماده با نام تجاری: 

 Apple, Samsung, Microsoft Surface, Asusتبلت با نام تجاری: 

 Lenovo, Asus, Dell, HP ,Acer, MSI, Appleلپ تاپ با نام تجاری: 

 Sony Playstation, Microsoft Xboxكنسول بازی با نام تجاری: 

 D-LINK, TP-LINK, QNAP, CISCO, Zyxel, Tendaشبکه با نشان تجاری :  محصوالت

  HP, CANON با نشان تجاری : پرینتر و اسکنر

 Sony, Panasonic, Optoma, LGویدیو پروژكتور با نام تجاری: 

     

    

 



 

 . شرکت صفر و یک نگار عصر توسعه72

 2، طبقه اول، واحد 56نشانی : تهران، میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر، پالك 

 .nat.com10www نشانی وبسایت:      140- 66671610تلفن: 

 زادهآقای علی ایمانمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

 HPو  Canonهای تجاری: یج با نشانپرینتر، اسکنر، فکس، دستگاه كپی، كاتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 اندیشه نگار هزاره سوم. شرکت 73

 6، واحد 7، طبقه 24نشانی : تهران، ولیعصر، باالتر از چهارراه طالقانی، خیابان حسینی، پالك 

 .coandishewww. نشانی وبسایت:      140- 66710270تلفن: 

 فردعزیزیحمیدرضا آقای مدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

 های تجاری: بوك، تبلت، آل این وان با نشانمحصوالت نوت

GOOGLE- ALCATEL- LENOVO- SAMSUNG- ASUS- DELL- HP- ACER- MICROSOFT- 

AMAZON 

 APPLEهای تجاری: كلیه محصوالت و لوازم جانبی با نشان

  SONY- MICROSOFT- NINTENDOهای تجاری: های بازی با نشانكنسول

  SAMSUNG- SONY- ASUS- LITEON- PANASONICهای تجاری: دی وی دی رایتر با نشان

 

 های تجاری: ( با نشانSSD-HDD-RAMسازی و حافظه موقت )محصوالت ذخیره

SAMSUNG-WESTERN- SEAGATE- TOSHIBA- INTEL- SANDISK 

 

 های تجاری: كلیه محصوالت و لوازم جانبی نشان

ANKER- AUKEY- XIAOMI- HARMAN KARDON- JBL- GOOGLE- ROVPOWER 

 

 



 

 74. شرکت پردازش طالیی برسان

 0314 واحد ،00، طبقه تهران نور مجتمع ،یطالقان ابانیخ تقاطع ،عصریولنشانی : تهران، 

 .company.com-ptbwww نشانی وبسایت:      140-66446141تلفن: 

 یآقای محمدرضا طالعمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

  Samsung, Dell, HP, Acer, Lenovo, Asusتاپ با نشان تجاری: لپ

  Lexmark, Bixlone, Sharp, Samsung, Panasonic, Canon, HPپرینتر با نشان تجاری: 

  LG, Kodak, Fujitsu, Canon, HPاسکنر با نشان تجاری: 

 ,MSI, SAPPHAIRE, XFX, ASUS, BIOSTAR, INNO7D, EVGAكارت گرافیک با نشان تجاری: 

MAXTOR 

 ,GSKIL, KINGSTON, KINGMAX, GELL, ADATA, CRUCIAL, SAMSUNGرم با نشان تجاری: 

APACER 

  ILife, HP, Microsoft, Huawei, Samsung, Apple, Acer, Lenovo, Asusتبلت با نشان تجاری: 

 ,Samsung, Intel, WD, Geil, Plextore, Kingstone, Apacerهارد اینترنال و اكسترنال با نشان تجاری: 

HP, Seagate, Liteon, Crucial, Toshiba 

 ASUS, DELL, HPمانیتور با نشان تجاری: 

 Appleبا نشان تجاری:  به جز موبایل و تبلت كلیه محصوالت

  

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه

 نمونه كارت گارانتی مورد تایید اتحادیه



 

 . شرکت ایرانیان داده پرداز همراه75

 7شمالی،واحد 4،طبقه 015ین تر از چهارراه تلفنخانه،پالك نشانی : تهران، نارمک،خیابان آیت،پای

 www.idhco.com نشانی وبسایت:      140-30745تلفن: 

 آقای افشین حاجی رزاقمدیر عامل : 

 نام محصوالت و برندها:

 HUAWEIو لوازم جانبی با نشان تجاری  ،گیرنده های دیجیتالG 2و G 7مودم،روترهای همراه جیبی و رومیزی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idhco.com/
http://www.idhco.com/


 

 . شرکت مان سانا ارتباط آتین76

 2 طبقه 5، پالك روزهیف وچهك، یطالقان باالترازچهارراه،عصر یولنشانی : تهران، خیابان 

   Mansana.Coنشانی وبسایت:      140-27635111تلفن: 

 مهدی سلیمیآقای ل : مدیر عام

 نام محصوالت و برندها:

 LENOVO و ASUS با نشان تجاری  محصوالت نوت بوك و تبلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . شرکت داده افرا مهرگان77

 

 طبقه اول 03خیابان حافظ، خیابان رودسر،پالك  تهران، : نشانی

  :  www.aframart.comوبسایت نشانی                                          : 20562111-140  تلفن

 محمدباقر محمدی : عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 

محصوالت ماشین های اداری انواع پرینترها ، دستگاه كپی ، فکس ، دیتا پروژكتور ، برد هوشمند ، پرده نمایش ، كیت 

تست چک، پرس ، پول شمار، هوشمند، اسکنر بایگانی ، كاغذخردكن ، دستگاه حضور و غیاب، پرفراژ 

 اسکناس، تلفن  با نشان تجاری:

 

Fujitsu-Canon-Ricoh-Panasonic-Kodak-HP-EPSON  

Benq-Xerox-ZEC-XPRINTER-MEVA-GLOBALIS-SMART-PARA-SAYAN-AXIOM-

POINTMAN-REMO-POROTEC-DATASCAN-TSC-BEYENG-ALARIS-

KODAKALARIS-MIWND-SCANZEE-ALCATEL-MIMAKI-JOLIMARK-001AX-Nec-

Samsung-Mehr-Hiti-Hitachi-Zebra-Asus-Toshiba-Sharp-Image Access-Accer-

Mustek-Inotec-e-imageData-KoFAX-Plustek-2Digital Books-OSCAR-Optoma-

SONY-Konica Minolta-Avision-Contex-OCE-ROWE-SEWOO-Specktron-

BIXOLON-CASIO-Postek-AGFA-Riso-Nashuatec-Gestetner-FARGO-Skypix-

TYSSO-LG-DELL-LEXMARK-PANTUM-SNBC-NIKON-SATO-TYSON-OFFICE-

BROTEHR-YEALINK-Datalogic-Olivetti-Contex-Evolis- Xerox   

 

 

 

 

 



 

 

 قطعات رایانه ، لپ تاپ ،  شبکه انواع ذخیره سازها و  سرور  با نشان تجاری:

Asus-Elite-Gigabyte-Asrock- Gel-Trancend-Apacer- Pny- Geil-Corsair-

Adata- Toshiba- Kingmax-Kingston-Siliconpower-Creative-Crucial-Pqi-

Sony-HP-Westerndigital-Seagate-Pioneer-Lite-on-Teac-Logitech-Atech-

Edifire-Microsoft-Intel-IBM Microtik Cuet Avaya-D-link- TPlink-Cisco-

Huawei-Supermicro-Samsung-Qlogic-Integal-Inspur-MSI-Nexans-

Micronet-Motorola-VIVOTEK 

 

 

   با نشان تجاری:  PS2 ،XBX ،VR، كنسول بازی، محصول آل این وان

 

Asus, Hp, Lenovo, Microsoft, Acer, Dell, Apple, ALARIS, KODAKALARIS, GIGASET, 

MICROTIC, ALCATEL, MIMAKI, JOLIMARK, AIPTEK, UNIC, LG, SUMSONG 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 78. شرکت فارس آتیه راه سپید
 

 

  5 واحد 01 ط انیایران مجتمع دانیم نبش عصریول دانیم تهران، : نشانی

 www.faressco.comوبسایت نشانی                                      140-24467     : 66746171-140  تلفن

:  

 قاسمی ریم یمهد دیس : عامل مدیر

 :برندها و محصوالت امن

-Elixer-TakeMS-Crucial-EVGA-Intel یها برند با وان نیآل سی، پی بوك، نوت تبلت، مادربرد، محصوالت

AMD-Zotac-Antec-Cooler Master  - Dicota محصوالت  و Apple  

 

 

 

 

 

 

 



 

  79. شرکت دل فناوری دکاموند ) گارانتی کندل ایران (
 

 

 B 3، پالك   Bیرداماد به ولیعصر مجتمع كامپیوتر پایتخت، برجن، تقاطع م تهرا : نشانی

  : www.candelliran.comوبسایت نشانی     : 66665162-140                                                   تلفن

 سلمان كرمانی  : عامل مدیر

 که، مانیتور با نشان تجاری :،سرور،شبوان نیا آل سی، پی ،كیس های آماده  تبلت، ،لپ تاپ محصوالت

Dell, hp, asus, Lenovo, acer, Microsoft, surface,Apple,Alienware,Toshiba,Razer  

 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 81. شرکت سامانه یاران برین

 

 

 3و  4واحد  6شریعتی، سه راه طالقانی، كوچه محسنی، پالكخیابان  تهران، : نشانی

  www.010cyber.comوبسایت:  نشانی                                          : 33651311-140  تلفن

 علی مجاهد:  عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 ، Geil-Kingston-Zeppelinبا نشان های تجاری  RAMمحصوالت 

 ، Biostar-Afox-AsRockبا نشان های تجاری  MainBoardمحصوالت 

 ،Biostar-Sapphireبا نشان های تجاری  Graphic Cardت محصوال

 ،Litcon-Asusبا نشان های تجاری  Optical Driveمحصوالت 

 ،Plextor-Litcon-Biostarبا نشان های تجاری  SSDمحصوالت 

 ،Maxtor Seagate-Toshibaبا نشان های تجاری  Hard Driveمحصوالت 

 Lenovo-Asus-Appleمحصوالت نوت بوك با نشان های تجاری 

 Gamdias: با نشان تجاری  Power Supplyمحصوالت 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 81. شرکت بنیان توسعه پخش صبا

 

 

 ، طبقه اول46میدان امام خمینی، ابتدای فردوسی، كوچه طبس، پالك  تهران، : نشانی

  www.asan-service.comایت: وبس نشانی                                          : 66377742-140  تلفن

 : مسعود حیدری  عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 APPLEمحصوالت با نشان تجاری 

 SONYمحصوالت با نشان تجاری 

 MICROSOFTمحصوالت با نشان تجاری 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 82. شرکت ایمن پرواز نگین آریایی
 

 74 واحد 6 ط یشمال برج عصریول پاساژ یطالقان راه باالترازچهار عصریول ابانیخ  تهران، : نشانی

                                          :66674211 -140  تلفن

 : امید ایگدری  عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 ASUS, ASROCKمحصوالت مادربرد با نشان تجاری 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 83. شرکت ایرانیان فراصنعت پاسارگاد
 

 7واحد 7ط 07خیابان شهید مطهری خیابان قائم مقام كوچه الوند پ  تهران، : نشانی

                                          :66746312 -140  تلفن

 : امیر قویدل  عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 Tri Colorی با نشان تجاری یوئوید لرمحصوالت كنتر

 Philipsبا نشان تجاری  LCD, LEDمحصوالت مانیتور های صنعتی 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 



 

  84. شرکت توسعه تجارت رایانه آپادانا)گارانتی ترابایت(

 

 714 واحد، 7بقه ط، 0271پالك  بازاررضا، عصر یول چهارراه،  انقالبخیابان   تهران، : نشانی

 ساختمان ترابایت 707ه به ولیعصر پالك نشانی: خیابان بهشتی نرسید

وبسایت:  نشانی                                          : 66236623 -140  تلفن

www.terabyteservice.com  

 ملکلو محمدرضا:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 ASUS, Mastertech, Benqمحصوالت مانیتور با نشان های تجاری: 

 ASUS, LENOVO, HP, Mastertech, Benqاین وان با نشان های تجاری:  محصوالت آل

 AUS, LENOVO, HPمحصوالت لپ تاپ با نشان های تجاری: 

 ASUSمحصوالت مادربورد با نشان های تجاری: 

 ASUS, LENOVO محصوالت تبلت با نشان های تجاری:

 HP, CANONمحصوالت پرینتر با نشان های تجاری: 

 HP, CANONبا نشان های تجاری:  محصوالت اسکنر

 HPمحصوالت سرور با نشان های تجاری: 

 :نمونه كارت گارانتی

 

 



 

 85. شرکت فوران تیما )گارانتی فورتیم(

 

 05واحد  6طبقه  66پالك  غربی خیابان زرتشت خیابان فاطمی  تهران، : نشانی

 www.fourteamit.com وبسایت:  ینشان                                   140- 20676111 : تلفن

 طرشتی مردی سعید حسین:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 Hatronمحصوالت موس، كیبورد، كول پد، اسپیکر، پاوربانک، مینی كامپیوتر، آداپتور و منبع تغذیه رایانه با نشان تجاری: 

 

 نتی:نمونه كارت گارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fourteamit.com/
http://www.fourteamit.com/


 

 86. شرکت آرتان پرتو پایتخت

 

 714واحد  7ط Aمیرداماد مجتمع پایتخت بلوك  تهران، : نشانی

 comco.-www.Rtel وبسایت:  نشانی                                   140- 66635661 : تلفن

 بهبود مرادیان:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت امن

 ,APPLE, MICROSOFTرایانه و لوازم جانبی با نشان های تجاری: محصوالت 

 SONY, MICROSOFT  محصوالت كنسول بازی و لوازم جانبی با نشان تجاری:

 APPLE, MICROSOFTمحصوالت تبلت و لوازم جانبی با نشان تجاری: 

 CRUCIAL, WESTERN, SEAGATEبا نشان های تجاری:  HDDمحصوالت 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtel-co./
http://www.rtel-co./


 

 87. شرکت اندیشه مبین راتا

 

 3طبقه سوم واحد 2خیابان بهار جنوبی خیابان شهید صدیق، بن بست منصور دو، پالك  تهران، : نشانی

                                   : 33573502 -140  تلفن

 : سیدیزدان معراجی  عامل مدیر

 :برندها و التمحصو نام

 APPLE, LENOVO, ASUSمحصوالت نوت بوك با نشان تجاری: 

 SEAGATE, WESTERN DIGITALمحصوالت هارد با نشان تجاری: 

 INTELمحصوالت سی پی یو با نشان تجاری: 

 ASUSمحصوالت مادربرد با نشان تجاری: 

 ASUSمحصوالت كارت گرافیک با نشان تجاری: 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 



 

 88. شرکت داده پرداز رایانه تالش

 

 اول بقهط ،026پالك  ،یعربعل محسن ابانیخ تقاطع ،یقند دیشه ابانیخ تهران، : نشانی

                                   :66032651 -140  تلفن

 طلب وجدان رضایعل:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 تجاری: های با نشان فلش، مموری، هارد اكسترنالمحصوالت 

 Qeen Tech-Seagate-PNY-HP-Galexbit-Transcend-WD 

 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 89. شرکت الدیز الکترونیک

 

 4طبقه64پالك  پخشیران ساختمان بهار تقاطع از بعد سمیهخیابان  تهران، : نشانی

                                   :   66720211 -140  تلفن

 نائینی آقائی افضل احمدرضا:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 ری:تجا هاینشان با بازی هایكنسول كم،وب بازی، فرمان برق، مبدل پاوربانک، اسپیکر، پرزنتر، كیبورد، محصوالت موس،

Microsoft، Sony، JVC، Thomson، Nintendo،Quantum ، Skross، Euroquantum 

 گارانتی:نمونه كارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 (HSTشرکت همراه سیستم طالیه ). 91

 

 پنجم ط جدید006پ مظفر برادران شهید خ دمشق خ ولیعصر میدان به ولیعصرنرسیده تهران، : نشانی

                                   : 66613601 -140  تلفن

 آقازاده منوچهر:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 …,HST, ASUS, GIGABYTE, HP, INTELمینی پی سی، تین كالینت، زیرو كالینت، لپ تاپ با برند های  محصوالت

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 آیتک رایان خاورمیانهشرکت . 91
 

 0، واحد0، طبقه 71خیابان ایرانشهر شمالی، كوچه نوشهر، پالك  تهران، : نشانی

                              http://www.shieldservice.irنشانی وبسایت:          140- 66627545 : تلفن

 محمد كوروش مومنی:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 HP, CANON, EPSON, BROTHER, SAMSUNG, RICOHپرینتر با نشان تجاری: محصوالت 

 HP, CANON, EPSON, AVISION    ر با نشان تجاری:محصوالت اسکن

 HP, CANON, EPSONمحصوالت پالتر بانشان تجاری: 

 نمونه كارت گارانتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.shieldservice.ir/


 

 )با نام گارانتی فیوچر( تجارت اندیشان پروشاتشرکت . 92
 

 00پ الف دوم كوچه بیستون خ فاطمی تهران، : نشانی

                                      :66171110 -140  تلفن

 انجامی رضاحمید:   عامل مدیر

 :برندها و محصوالت نام

 HITACHI, WD, SEAGATE, TOSHIBAهارد دیسک اینترنال و اكسترنال با نشان های تجاری: محصوالت 

 ASUS, LENOVO, ACERمحصوالت نوت بوك با نشان های تجاری: 

 PNY, MSI, GIGA, ASUS محصوالت كارت گرافیک با نشان های تجاری:

 PNY, MSI, GIGA, ASUSمحصوالت بردهای كامپیوتری با نشان های تجاری: 

 نمونه كارت گارانتی:

 


