
 

              

 

 

 

 

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

 گرفته به شرح ذیل ارائه میگردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رایانه همراه. فروشگاه 1

 121طبقه اول واحد  694خیابان ولیعصر ابتدای میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت پالک نشانی : تهران ، 

 حبیب کارگر پاشا پور تبریزیمدیریت : 

 00008221تلفن : 

 www.rayanehamrah.comنشانی وب سایت : 

 96-0448روشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( ف

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  20/11/96مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

http://rayanehamrah.com/


 

 مهندسین تخت جمشیدگروه . فروشگاه 2

 24واحد  35-61: تهران ، خیابان جمهوری خیابان رازی پالک  نشانی

 مدیریت : حمیدرضا بیطرفان

 44040690تلفن : 

 jamshid.com-www.takhtنشانی وب سایت : 

 esonicو  corsairبا نام تجاری  یاد شده فوقلیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  20/11/96مورخ  96-0441که طبق مجوز شماره 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

http://takht-jamshid.com/


 

 (NPC. فروشگاه ان پی سی )3

 224زیر همکف واحد  1564نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقانی مجتمع پارسیان پالک 

 مدیریت : ناصر پورعلی

 44642402تلفن : 

 www.laptopyadak.comنشانی وب سایت : 

 96-0026لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوقکه طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  20/11/96مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتردی  .11

 پاور بانک .12

 

 

http://laptopyadak.com/


 

 تجارت هوشمند پدیسار. 4

 5خیابان ولیعصر نبش میدان ولیعصر مجتمع تجاری ایرانیان طبقه سوم واحد نشانی : تهران ، 

 وحید هدایتیمدیریت : 

 00980880تلفن : 

 /www.smarttrading.irنشانی وب سایت : 

 96-0021لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوقکه طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  83/12/96مورخ 

 .کیبورد1 .اسپیکر13

 .ماوس2 .هارد اس اس دی16

 .باطری لپ تاپ3 

 .آداپتور لپ تاپ6 

 .کارت گرافیک5 

 .دی وی دی رایتر4 

 سی پی یو.0 

 .فلش مموری0 

 رم.9 

 .اس دی رم18 

 .پاور بانک11 
 .شارژر فندکی12 

 

 

 

http://smarttrading.ir/


 

 . فروشگاه پژوهش سیستم نوین پرداز امین5

  2واحد ،11پالک  ،بن بست سعیدی ،نرسیده به میدان فلسطین ،نشانی : تهران ، خیابان فلسطین

 مدیریت : اصغر سلیمی

 00995899تلفن : 

 www.psonline.irنشانی وب سایت : 

 96-0663لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/12/96مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 بردکی  .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

http://psonline.ir/


 

 . فروشگاه سپند )گارانتی دیجی تعمیر(6

  3طبقه اول واحد 1661نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر باالتر از انقالب جنب بانک ملت پالک 

 مدیریت : سامان خادمی کالنتری

 44966420تلفن : 

 www.digitamir.comنشانی وب سایت : 

 95-8123لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  10/81/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 هدست .13

 

http://www.digitamir.com/


 

 . فروشگاه هایپر سل7

 2واحد  0نشانی : تهران ، خیابان طالقانی بعد از خیابان ولیعصر خیابان انزلی ساختمان گیالن پالک 

 دبیریمدیریت : علیرضا 

 01843تلفن : 

 www.naztech.comنشانی وب سایت : 

 95-8144لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 گردیده است به شرح ذیل می باشد. از این اتحادیه اخذ 10/81/95مورخ 

 رم .1

 اس اس دیهارد  .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

http://www.naztech.com/


 

 . فروشگاه پیشتازان فناور پانا8

  56طبقه اول واحد  1459، خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مجتمع کامپیوتر ولیعصر پالک نشانی : تهران

 عماد جورابچی مدیریت :

 00962040تلفن : 

 www.panacom.irنشانی وب سایت : 

 95-8633لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  25/81/95مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیبورد .SSD 2هارد  .1

 باطری لپ تاپ .4 موس .3

 کارت گرافیک. 6 آداپتور لپ تاپ .5

 دی وی دی رایتر .8 هدست .7

 فلش مموری .11 سی پی یو .9

 اس دی رم .12 رم .11

 هدفون .14 پاوربانک .13

 کموب .16 اسپیکر .15

http://www.panacom.ir/


 

 . فروشگاه بانی نو9

طبقه همکف  1564نشانی : تهران ،خیابان ولیعصر بین خیابان بزرگمهر و طالقانی مجتمع کامپیوتر پارسیان پالک 

  180واحد 

 مدیریت : محمدرحیم بصیری

 44656852تلفن : 

 www.baninopc.comنشانی وب سایت : 

 95-8624) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره  لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  25/81/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

http://www.baninopc.com/


 

 سداد رایانه گسترش بهینه. فروشگاه 11

 536باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه زیرهمکف واحد نشانی : تهران ،خیابان ولیعصر 

 دارستانی یسماقعبدالعلی مدیریت : 

 00080060تلفن : 

 95-8440لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  86/82/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

 



 

 . فروشگاه پرفکت11

 511واحد  ،طبقه زیرهمکف ،مرکز کامپیوتر ایران ،باالتر از طالقانی ،خیابان ولیعصر ،نشانی : تهران

 مدیریت : مراد نیکخو

 00098609تلفن : 

 www.perfect.irنشانی وب سایت : 

 95-8089لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  84/82/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

http://www.perfect.ir/


 

 . فروشگاه آرماندیس دژ12

 6جدید طبقه همکف واحد  5از چهارراه طالقانی کوی گیالن پالک  نشانی : تهران ،خیابان ولیعصر باالتر

 مدیریت : سید عباس موثقی

 00962041تلفن : 

 support.com-www.petraنشانی وب سایت : 

 95-1830مجوز شماره 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.  16/82/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

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


 

 . فروشگاه آریا تکس کام13

 0835طبقه همکف سوم واحد لقانی مجتمع نور تهران ولیعصر تقاطع چهارراه طانشانی : تهران ،خیابان 

 حمیدرضا پژوهشمدیریت : 

 00224566تلفن : 

 95-1140لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  28/82/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

  



 

 "لپهای "فروشگاه . 14

 218طبقه دوم واحد  03-1600انقالب چهارراه ولیعصر بازار رضا پالک نشانی : تهران ،خیابان 

 جورابچی یمحمد سهیلمدیریت : 

 44688888تلفن : 

 95-1190لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  28/82/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

 



 

 . فروشگاه توسعه تجارت رستا15

 11طبقه همکف واحد  586نشانی : تهران ،خیابان طالقانی جنب سینما فلسطین پاساژ خوارزمی پالک 

 مدیریت : محمد حسین جعفری عراقی

 00220095تلفن : 

 95-1016لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  85/83/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 پی یو سی .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

 



 

 . فروشگاه امارات رایانه16

 224واحد 2مجتمع کامپیوتر ایران طنشانی : تهران ،خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی 

 مدیریت : علی محمودی

   www.hamkarit.com: وبسایت     00933834تلفن : 

 90-2592لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  20/85/90مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

 

http://www.hamkarit.com/


 

 (PST) . فروشگاه پویش سبز تهران17

 285نشانی : تهران ،خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه دوم واحد 

 مدیریت : سعید قاسمی

 00099130تلفن : 

 www.pstkala.comنشانی وب سایت : 

مورخ  90-65لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  10/81/90

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتردی  .11

 پاور بانک .12

 

 

http://www.pstkala.com/


 

 . فروشگاه فاطر داده پردازی راحیل18

 طبقه همکف ،0 الکپ ،خیابان فریمان ،خیابان طالقانی بین میدان فلسطین و وصال شیرازینشانی : تهران ،

 مدیریت : رابین کمالی پور

 03380تلفن : 

 95-1013فوق که طبق مجوز شماره لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  85/83/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 ردوبکی .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 سی پی یو .9

 کارت گرافیک .18

 درایو نوری .11

 پاور بانک .12

 مودم .13

 

 



 

 ایرانیان. فروشگاه فن آوری نارین پردازش 19

 385نشانی : تهران ،خیابان انقالب چهارراه ولیعصر بازار رضا طبقه سوم واحد 

 مدیریت : بهنام وثوقی

 44643028تلفن : 

 www.narinpardazesh.comنشانی وب سایت : 

 95-2515فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  38/83/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

http://www.narinpardazesh.com/


 

 اتصال خاورمیانه. فروشگاه صباگستر 21

                  0نشانی : تهران ، میدان ولیعصر خیابان کریمخان خیابان به آفرین رو به روی بیمارستان صدر پالک 

 5واحد  2طبقه 

 4واحد2ط16پالک  ولدی وچهولی عصرنرسیده به میدان ولی عصر کنشانی: 

 00094090تلفن :          مدیریت : علیرضا دوللو

 etisal.com-www.alنشانی وب سایت : 

 90-2050لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  18/84/90مورخ 

      رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

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


 

 . فروشگاه امین کامپیوتر21

 543طبقه منفی یک واحد  1504نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مجتمع کامپیوتر ایران پالک 

 اخوان نیامدیریت : آقای حسین 

 00095509و 00303096_4تلفن : 

 95-6851لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  31/85/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

 



 

 . فروشگاه سرزمین سبزپایا22

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

 مدیریت : آقای خدایار فلسفی دیوبند

 06240تلفن : 

 www.centerhp.comنشانی وب سایت : 

 95-6204لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  89/84/95مورخ 

 

 

 (JOUBINژوبین ) کارتریج لیزری رنگی و سیاه و سفید با برند .1

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centerhp.com/


 

 . فروشگاه سیماپردازان آداک23

 501واحد  6طبقه  30بهار جنوبی برج بهار پالک نشانی : تهران ، خیابان 

 سید علیرضا میرمحمدیمدیریت : آقای 

 00414450تلفن : 

 projectors.com-www.adakنشانی وب سایت : 

 95-6205لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  89/84/95مورخ 

 المپ ویدئو پروژکتور .1

 مین برد .2

 پاور .3

 فن .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adak-projectors.com/default.aspx


 

 . فروشگاه پژواک چاپگران یکتا24

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

 مدیریت : آقای قاسم باب الحوائجی

 00030460و  00030091تلفن : 

 gostar.ir-mehrنشانی وب سایت : 

 95-6360لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  18/84/95مورخ 

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

 (MPو ام پی ) (MEHRبرند مهر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 . فروشگاه آسمان بیستون الکترونیک25

 186واحد  1طبقه  2نشانی : تهران ، خیابان یوسف آباد خیابان بوعلی سینا شرقی خیابان چهلستون پالک 

 مدیریت : سرکار خانم نیلوفر علیزاده

 00391403تلفن : 

 95-6666فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  16/84/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

 



 

 (IRANFSO)افق . فروشگاه فراسیستم26

 41واحد  4طبقه  110نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی خیابان دمشق خیابان مظفر پالک 

 مدیریت : آقای سید محمد علی صدر قاینی

 04836501و  04836506تلفن : 

 www.ofoogh.comنشانی وب سایت : 

 95-5810لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  20/84/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 

 

http://iranfso.com/


 

 . فروشگاه همراه طالیه سیستم27

 110پالک  ،خیابان شهید برادران مظفر ،خیابان دمشق ،نرسیده به میدان ولیعصر ،نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر

 طبقه پنجم ،جدید

 مدیریت : آقای منوچهر آقازاده

 00080418تلفن : 

 www.hstbw.comنشانی وب سایت : 

 95-5220لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  85/80/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

http://www.hstbw.com/


 

 . فروشگاه پژوهش سبز آینده جاوید28

 طبقه اول ،25پالک  ،خیابان جواد کارگر ،نرسیده به سه راه طالقانی ،نشانی : تهران ، خیابان شریعتی

 مدیریت : آقای حامد متوسلیان

 00458318تلفن : 

 www.gfrgroup.netنشانی وب سایت : 

 95-5686لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  11/80/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 کارتریج .13

 

http://www.gfrgroup.net/


 

 )نوترونیک( . فروشگاه نوترون نیکو پارس29

 طبقه سوم ،26پالک  ،خیابان دمشق ،نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر

 مدیریت : آقای محمد سعیدی نژاد

 00922210_10تلفن : 

 tech.ir6www.aنشانی وب سایت : 

 95-5630لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  12/80/95مورخ 

های تجاری: کم، پد موس با نشانموس، کیبورد، هدفون، هاب، میکروفون، اسپیکر، وب .1

BLOODY  وA6TECH 

 رم .2

 هارد اس اس دی .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .4

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .0

 سی پی یو .9

 دی وی دی رایتر .18

 پاور بانک .11

 

  

http://www.a4tech.ir/


 

 . فروشگاه توسعه خدمات طالیی ایستا31

 1طبقه ،2پالک  ،ابوذر بست بن ،مظفر برادران خ ،دمشق خ ،طالقانی چهارراه از باالتر ،ولیعصر نشانی : تهران،

 56903888تلفن :   مهدی کریمی اقدم مدیریت :

 service@imc.ir ایمیل:       www.istacare.com وبسایت: 

 90-1033لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 14/86/1390 مورخ
 

1. SSD 

2. Internal HDD-Pc 

3. Internal HDD-Server 

4. Notebok HDD 

5. External HDD 

6. Server  CPU 

7. PC  CPU 

8. Notebook Memory Moudule 

9. PC Memory Moudule 

11. Server Memory Moudule 

11. USB Flash 

12. Nand Flash 

13. Card Reader 

14. Power Bank 

15. ODD 

16. PC Accessories 

http://www.istacare.com/
http://www.istacare.com/
mailto:service@imc.ir
mailto:service@imc.ir


 

 . فروشگاه اتصال آسیا31

 1686واحد  ،2طبقه  ،مجتمع نور تهران ،تقاطع طالقانی ،نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر

 اباذریمدیریت : آقای محمد 

 00224215-4تلفن : 

 www.accompany.irنشانی وب سایت : 

 95-5666لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  12/80/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 

http://accompany.ir/


 

 . فروشگاه گسترش تجارت تابا32

 13طبقه پنجم واحد  12نشانی : تهران ، خیابان ایرانشهر کوی مهاجر پالک 

 مدیریت : آقای علی اکبر سماواتی

 00362328-23تلفن : 

 www.tabagt.comنشانی وب سایت : 

 95-5954لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  24/80/95مورخ 

 رم .1

 اس اس دی .2

 asusوس با نشان تجاری: م .3

 ASGARD, GLOWAYبا نشان تجاری:  مموری .6

 asusهدست با نشان تجاری:  .5

 Silver Stoneفن خنک کننده با نشان تجاری:  .4

 

 

 

 

 

 

 

http://tabagt.com/


 

 . فروشگاه بهین تکنولوژی33

 طبقه اول 130نشانی : تهران ، خیابان سهروردی شمالی هویزه غربی نرسیده به صابونچی پالک 

 حمید توسلیمدیریت : آقای 

 00102106-92تلفن : 

 www.behin.netنشانی وب سایت : 

 95-5008لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/80/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

  

http://www.behin.net/


 

 )گارانتی فناور سرویس( . فروشگاه درسا34

 09نشانی : تهران ، خیابان ایرانشهر جنوبی پایین تر از سمیه جنب هتل ایرانشهر پ

 سیدمهدی رضوی شادمدیریت : آقای 

 00025065تلفن : 

 نشانی وب سایت : 

 95-5006لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/80/95مورخ 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

  



 

 (SMC)فروشگاه خدمات مرکز حافظه سادات . 35

 10واحد  3طبقه  39خیابان جمهوری میرزا کوچک خان پالک نشانی : تهران ، 

 سید حمیدرضا جدیمدیریت : آقای 

 44026460تلفن : 

 نشانی وب سایت : 

 95-5003لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/80/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

  



 

 . فروشگاه مانی پردازش الکترونیک36

 0واحد  3طبقه  18نشانی : تهران ، خیابان ترکمنستان ، کوچه افرا ، پالک 

 مدیریت : آقای محمد مسکین نواز

 00662443تلفن : 

 نشانی وب سایت : 

 95-4180لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  81/80/95مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کیبورد .SSD 2هارد  .1

 باطری لپ تاپ .4 موس .3

 کارت گرافیک. 6 آداپتور لپ تاپ .5

 دی وی دی رایتر .8 پاوربانک  .7

 فلش مموری .11 سی پی یو .9

 اس دی رم .12 رم .11

 ریبون پرینتر .14 آداپتور پرینتر .13

 کارت هوشمند .16 کارتریج پرینتر .15



 

 سایبر. فروشگاه 37

 2طبقه اول واحد  4خیابان شریعتی سه راه طالقانی کوچه محسنی پ نشانی : تهران ، 

 علی مجاهدمدیریت : آقای 

 000843308-1تلفن : 

 نشانی وب سایت : 

 95-5003لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/80/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 لپ تاپ باطری .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 



 

 (ST)گارانتی . فروشگاه بازرگانی نوین رایانه سگال38

 10طبقه همکف واحد  1698نشانی : تهران ، خیابان انقالب چهارراه ولیعصر بازار رضا پالک 

 مدیریت : آقای علیرضا ساقی

 44600198تلفن : 

 www.novinrayanehsegal.comنشانی وب سایت : 

 95-4195لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  86/80/95مورخ 

 رم .1

 اس دی هارد اس .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

  

http://novinrayanehsegal.com/


 

 صفر و یک نگار عصر توسعه فروشگاه. 39

  18طبقه سوم واحد  54نشانی : ایرانشهر جنوبی پالک

 مدیریت : علی ایمان زاده

 .nat.com81wwwنشانی وب سایت :      62460تلفن : 

 90-2800لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  31/86/90مورخ 

 hp,Samsung,brother,canon,sharp,Toshiba,Lexmarkکارتریج لیزری و جوهری و تونر 

 سایر مواد مصرفی با برند صفر و یک و Canon, HPپرینتر ، اسکنر ، فکس ، دستگاه کپی با برندهای  و    

 

 

http://www.01nat.com/


 

 فراسیستم دینا. فروشگاه 41

 229، واحد 2ولیعصر، باالتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقهنشانی : تهران ، خیابان 

 مهدی واحدیمدیریت : آقای 

 00915480تلفن : 

 http://fsd.co.irنشانی وب سایت : 

 94-1125لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  84/83/94مورخ 

 کننده خنک فن-یو پی سی مایه کننده خنک-یو پی سی کننده خنک فن-بوک نوت کننده خنک پایه-پاور-کیس

 بابرند کنترلر فن-خمیرسیلیکون-هارد کننده خنک فن-کیس کننده خنک فن-گرافیک کارت

DEEPCOOLکولپد-اسپیکر-تغذیه( پاور)منبع-موس-کیبورد-،کیس-LEDمانیتوربابرندTRUST، 

 ،RAIDMAX بابرند کیس کننده خنک فن-یو پی سی مایه کننده خنک-پاور-کیس

 فلش و رم-LEDروشنایی-مونوپاد-اسپیکربلوتوث-شارژر کابل-هندزفری)ایرفون(-بی اس یو شارژر-پاوربانک

 ،REMAXبرند با HDMI کابل انواع-میکروفون-صدا کننده ضبط-مموری

 GOLDENPOWER برند با باتری

  

http://fsd.co.ir/


 

 ماندگار . فروشگاه تجارت سرور41

 ، طبقه اول، واحد شرقی13نشانی : تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، خیابان یگانه، پالک 

 مدیریت : آقای امیررضا بیابانی

 63918888تلفن : 

 نشانی وب سایت : 

 90-326لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  80/82/90مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

  



 

 . فروشگاه ترنج افزار تابان42

 

 6، واحد 9میدان ولیعصر، مجتمع تجاری ایرانیان، طبقه  نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر،

 مهدی اباذری ابهری مدیریت : آقای محمد

 00088088تلفن : 

 90-2323لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  13/85/90مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 



 

 . فروشگاه پرشین میالد43

 

 ، طبقه اول34نشانی : تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه برنا، پالک 

 اله خداوردیانعزیزمدیریت : آقای 

 00012608تلفن : 

 94-1010لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  83/86/94مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

 



 

 . فروشگاه سیب زرد کوچک44

 663واحد  همکف، ط مرکزکامپیوترایران، باالترازطالقانی، ولیعصر، خیاباننشانی : تهران ، 

 مجید محمدیان آبکنار سیدمدیریت : آقای 

 00080504-0تلفن : 

 94-1001لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  13/86/94مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 کارت صدا .13

 



 

 . فروشگاه ایمن ایده ایرانیان45

 5، واحد2، طبقه 19فیروزه،پالک  ولیعصر،کوچه نشانی : تهران ، خیابان

 مدیریت : آقای محمدحسین آیتی سنجری

 00090693تلفن : 

 90-2990لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/84/90مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 

 

 

 

 



 

 . فروشگاه ام اس سی46

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

 www.mscitgroup.comسایت:     مدیریت : آقای محمد مهرپناه

 00954212تلفن : 

 90-2900لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  23/83/90مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 

 

 



 

 امین سدیدگستران پردازی . فروشگاه داده47  

 5واحد  ،6طبقه  ،1495،پالک Aورودی ایرانیان، ساختمان ولیعصر، میدان ولیعصر، نشانی : تهران، خیابان

     آباد حاجی مدیریت : آقای امین فرخی

 00920494تلفن : 

 94-2104لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  24/86/94مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 

 



 

 . فروشگاه فنون ایمن راندمان48

 0واحد  2، طبقه 9سهروردی جنوبی، خیابان حسام زاده شرقی، پالک  نشانی : تهران، خیابان

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

       00528853تلفن : 

 94-2210لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  20/86/94مورخ 

 رم،فلش مموری، سی پی یو، کی برد، ماوس، باطری، آداپتور لپ تاپ،دی وی دی رایتر، کارت گرافیک،

 دی، هدفون، هدست، کابل، گجت هوشمند، پاوربانک و المپ هوشمند با برند های: هارد اس اس

ROMOSS, SHURE, BEATS, MORE, PLAY BLUB, MIPOW 

    راندمانبا نام گارانتی: 

 نمونه کارت گارانتی و لوگو:

 

 

http://www.rundeman.com/


 

 تاچ آران. فروشگاه 49  

  غربی همکف ،طبقه2عالئی،پالک  اللهی،کوچهخیابان نجات زند، کریمخان نشانی : تهران، خیابان

  حسین کاشانی مدیریت :

 00936130تلفن : 

 94-2200لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  81/85/94مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 بردکی  .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

  



 

 . فروشگاه وردسان51

 

  ، طبقه سوم1160جمهوری، نرسیده به چهارراه دانشگاه، پالک  نشانی : تهران، خیابان

  سعید میرسجادی مدیریت :

 00936130تلفن : 

 95-0244خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره  لیست اقالم تحت

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد. 14/89/95مورخ 

 

 محصوالت شبکه )سوئیچ و اکسس پوینت(

 

  



 

 )با گارانتی لوکا سرویس(. فروشگاه ایمن شبکه آرون51

  3، واحد2، طبقه3خواه، کوچه آراسته، پالککارگرشمالی، خیابان مظفری نشانی : تهران، خیابان

  سید محمد ابراهیمی خزاقی مدیریت :

 61086تلفن : 

 94-236لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  29/81/94مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتردی  .11

 پاور بانک .12

  



 

 دلتا همراه پردازش شرق)با گارانتی دلتوس(. فروشگاه 52

 983، واحد 9، طبقهA، خیابان ولیعصر، ابتدای میرداماد، مجتمع پایتخت، برج نشانی : تهران

 نژادیآقای فرخ اسکندرمدیریت : 

 00009238تلفن : 

 94-2050لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  21/85/94مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 وایرلس هدفون و اسپیکر بلوتوث و .13

  



 

 . فروشگاه تجارتخانه حاجی قاسم 53

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

 مدیریت : آقای محمدرضا حاجی قاسم

 44086608تلفن : 

 94-3181( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره حت خدمات پس از فروش )فقط تعویضلیست اقالم ت

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  81/84/94مورخ 

 و فلش مموری رم .1

 هارد اس اس دی .2

 ماوسو  ردوبکی .3

 اس دی رم .6

 لپ تاپو آداپتور باطری  .5

 کارت گرافیک .4

 سی پی یو .0

 دی وی دی رایتر .0

 پاور بانک .9

 کاتریج لیزری .18

 و هدفوناسپیکر  .11

 کموب .12

 تونر پرینتر .13

 

  



 

 عصر جدید. فروشگاه 54

 0، واحد6، طبقه9قرنی، ساختمان عباسی، پالک میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبدنشانی : تهران، 

 مجتبی اصغریمدیریت : آقای 

 00361599تلفن : 

 94-3103لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد از این اتحادیه اخذ 84/84/94 مورخ

 باشد.می PARADISEو  XP PRODUCTبرند محصوالت ذیل 

 

 کیبورد.1 .اسپیکر13

 .ماوس2 .کابل16

 لپ تاپ .باطری3 .فن15

 .آداپتور لپ تاپ6 .گیم پد14

 .کارت گرافیک5 .اف ام فندکی10

 .دی وی دی رایتر4 .بلوتوث10

 سی پی یو.0 .هندزفری19

 .فلش مموری0 .هدفون28

 رم.9 .دوربین واقعیت مجازی21

 اس دی رم.18 .بلوور22

 .پاور بانک11 .کارت خوان رایانه23
 .هدست12 

            

 



 

 تجارت اندیشان پروشات)با نام گارانتی فیوچر(. فروشگاه 55

 

 6، واحد11خیابان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه دوم الف، پالک نشانی : تهران، 

 حمیدرضا انجامیمدیریت : آقای 

 04838881تلفن : 

 90-3030لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد از این اتحادیه اخذ 86/80/90 مورخ

 SAMSUNG, LEXAR, PNY, WDبا نشان تجاری:  اس اس دی .1

 SAMSUNG, LEXAR, PNY, WDمموری با نشان تجاری:  .2

 رم .3

 اس دی رم .6

 موس .5

 سی پی یو .4

 پاوربانک .0

 هدست .0

 هدفون .9

 باطری لپ تاپ .18

 آداپتور لپ تاپ.11

  



 

 گسترش فناوری اوتانا. فروشگاه 56

 2واحد، 1ط، 658، پالکمیرسرابی کوچه نبش ،کشاورز بلوار به نرسیده ،شمالی فلسطینخیابان نشانی : تهران، 

 خانم تینا اسالمی طبائیمدیریت : 

 00398016تلفن : 

 94-3055لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  11/80/94مورخ 

 باشد.می Samsung, Voltage, Toshiba ,Imation, Ballistix, Team, Lexarبرند محصوالت زیر 
 

  پاوربانک.1 ارد دیسکه.0

  باطری نوت بوک.2 موس و کیبورد.9

18.SSD 3.کابل شارژر  

11.Micro SD Card 6آداپتور.  

  محافظ صفحه نمایش.5 فلش مموری.12

  شارژر فندکی.USB 4.هاب 13

  و هدست نوهدف.0 .مموری16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 . فروشگاه ایران زیما57

  382واحد، 3ط، 1504، پالک ایران کامپیوتر مرکز ،طالقانی از باالتر ،ولیعصر نشانی : تهران،

  کلخوران زارعمحمدرضا  مدیریت :

 00926458تلفن : 

 94-3904( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره ست اقالم تحت خدمات پس از فروش )فقط تعویضلی

 گردیده است به شرح ذیل می باشد. از این اتحادیه اخذ 10/80/1394مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 ردوبکی .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 ماس دی ر .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 گرافیککارت  .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 

  



 

 نصیری. فروشگاه  58

 45، طبقه همکف، واحد 1459، مجتمع ولیعصر، پالک ولیعصر ولیعصر، نرسیده به میداننشانی : تهران، خیابان 

 نصیری مدیریت : آقای محمد

 00961801و  05و  04تلفن : 

 95-0241لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش )فقط تعویض( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  14/89/95مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

  ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 هدست .13

 اسپیکر .16

  



 

 کارپردازان کامپیوتر. فروشگاه  59

 94، واحد 9، ساختمان نگین، ط151خیابان کریمخان زند، بین خیابان حافظ و آبان، پالک نشانی : تهران، 

 شاهرخ انوشیروانیمدیریت : آقای 

 00092144تلفن : 

 94-6298لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش )فقط تعویض( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد از این اتحادیه اخذ 29/80/94مورخ 

 

  Best Pensو  WACOMو  ACECADبا برند های:  قلم نوریمحصول  .1

 

  



 

 توسن سیستم شرق. فروشگاه 61          

 30، واحد 33ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، کوچه فیروزه، پالک نشانی : تهران، 

 00939095تلفن :      جمال جعفری مدیریت :

 94-6608لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد از این اتحادیه اخذ 80/80/94مورخ 

 باشد.می تسکوبرند محصوالت زیر، 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 هدست .13

 هدفون بلوتوثی .16

  



 

 توسعه تجارت رایانه آپادانا. فروشگاه 61          

 382، واحد 3انقالب، چهارراه ولیعصر، بازار کامپیوتر رضا، طبقهنشانی : تهران، 

 44604460تلفن :      محمدرضا ملکلو مدیریت :

 94-6418لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد ز این اتحادیه اخذا 14/80/1394مورخ 

 محصوالت : 

 master Techکیبورد، موس، هدست، هدفون، کیس، پاور، اسپیکر، پاور بانک، و سایر لوازم جانبی با برند: 

 و محصوالت:

 team Group، فلش و سایر لوازم جانبی با برند:  SSDرم، هارد 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 من همراه. فروشگاه 62          

 

 ، واحد شمال شرقی6، طبقه09انقالب، چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر، پالکنشانی : تهران، 

 44692015تلفن :      علیرضا احمدی مدیریت :

 94-6035لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد اتحادیه اخذز این  22/80/1394مورخ 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

  



 

 . فروشگاه رها63

 3واحد، طبقه یک، رضاکامپیوتر  بازار، ولیعصر چهارراه ،انقالبنشانی : تهران، 

 44646515-10تلفن :     ساسان عابدپور دهکردی مدیریت :

 94-6061لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد ز این اتحادیه اخذا 22/80/1394مورخ 

 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

 پاور بانک .12

 هدست .13

 هدفون بلوتوثی .16

  



 

 . فروشگاه سخت افزار پاسارگاد64

 323، طبقه سوم، واحد 18/646ولیعصر، باالتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، پالک نشانی : تهران، 

 00930054تلفن :    علیرضا معتمدی مدیریت :

 94-1302لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 28/83/1394 مورخ

 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .4

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .0

 یوسی پی  .9

 دی وی دی رایتر .18

 پاور بانک .11

  



 

 . فروشگاه رایان شناس ایرانیان65

 1281، واحد 12ولیعصر، ابتدای میرداماد، مجتمع پایتخت، بلوک بی، طبقهنشانی : تهران، 

 62319تلفن :    مسعود ابراهیمی گندمی مدیریت :

 94-6086لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 29/80/1394 مورخ

 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .4

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .0

 سی پی یو .9

 دی وی دی رایتر .18

 هارد اس اس دی .11

 پاور بانک .12

  



 

 ایرانیان گستر . فروشگاه ماهان رایانه66

 4159ولیعصر، تقاطع خیابان طالقانی، مجتمع تجاری نور، طبقه همکف، واحد نشانی : تهران، 

 00220695تلفن :    حسن خروجی مدیریت :

 94-5816لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 85/89/1394 مورخ

 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .4

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .0

 سی پی یو .9

 دی وی دی رایتر .18

 هارد اس اس دی .11

 پاور بانک .12

  



 

 . فروشگاه نام الک67

 33، واحد586ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، جنب سینما فلسطین، پاساژ خوارزمی، پالک  نشانی : تهران،

 44654043تلفن :   حمیدرضا گرجی مدیریت :

 94-5491لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 82/18/1394 مورخ

 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .4

 لپ تاپ شارژر .0

 انواع آداپتور .0

 دی وی دی رایتر .9

 اس دیهارد اس  .18

 پاور بانک .11

  



 

 . فروشگاه بازرگانی منتخب نوین68

 686ولیعصر، باالتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه همکف، واحد  نشانی : تهران،

 00988900تلفن :   رضا علی پور مدیریت :

 94-5992لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 14/18/1394 مورخ
 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 لپ تاپ و آداپتورباطری  .4

 کارت گرافیک .0

 دی وی دی رایتر .0

 هارد اس اس دی .9

 پاور بانک .18

 سی پی یو .11

 کابل و انواع تبدیل .12

 هدست .13

 هدفون غیر حرفه ای .16

  



 

 طالیی تهران. فروشگاه حافظه 69

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

 00925610تلفن :   رضا اکبریان مدیریت :

 94-5998لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 14/18/1394 مورخ

 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .4

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .0

 سی پی یو .9

 دی وی دی رایتر .18

 هارد اس اس دی .11

 پاور بانک .12

 میکرو اس دی .13

  



 

 )چهارفصل(. فروشگاه آبا ارتباطات ساواالن71

 14واحد  ،همکف، طبقه 586، پالک خیابان آیت اله طالقانی پاساژ خوارزمی ،میدان فلسطین تهران،نشانی : 

 44651306تلفن :   میالد اقدامی گرگری مدیریت :

 94-4312لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 24/18/1394 مورخ

 باشد.می ORICOبرند محصوالت زیر، 

 

  usb هاب .1

 Type-Cهاب  .2

 دیواری، رومیزی، فندکی شارژر  .3

 های شارژایستگاه .4

 باکس .5

 HDD DOCKINGو  HDD ENCLOSUREقاب هارد و  .6

 محافظ و چند شاخه برق .7

 انواع تبدیل و کابل .8

 انواع پاوربانک .9

  



 

 نیسوآد سام تدبیر. فروشگاه 71

 همکف بقهط، 4، پالک نبش کوچه شبنم ،گلریز یابانخ ،قائم مقام فراهانی نشانی : تهران،

 63690تلفن :   محمدرضا بابائی لیائی مدیریت :

 94-4311لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 24/18/1394 مورخ
 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 لپ تاپ و آداپتورباطری  .4

 کارت گرافیک .0

 دی وی دی رایتر .0

 هارد اس اس دی .9

 پاور بانک .18

 سی پی یو .11

 هدست .12

 هدفون غیر حرفه ای .13

  



 

 (پردازش گستر برتر فرداد خلیج فارس. فروشگاه پیکسل)72

 2286، واحد 14ولیعصر، تقاطع طالقانی، مجتمع اداری نور تهران، طبقه تهران،نشانی : 

 00220358تلفن :  باقر احمدحسینی مدیریت :

 94-4300لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 38/18/1394 مورخ
 

 کارت گرافیک .1

 هارد اس اس دی .2

 رم .3

 منبع تغذیه .6

 سی پی یو .5

 و گروه کاالهای تعویضی .4

 با برندهای :
 

Asus, Lenovo, Silicon Power, Gigabyte, Transcend, SanDisk, Western Digital, Seagate, 

Kingstone, Kingmax, Geil, Apacer, HP, GSkill, Samsung, Biostar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 . فروشگاه همگامان پویا73

 ، طبقه همکف0خیابان حافظ، خیابان شهید صارمی، خیابان شهید عضدی، پالک نشانی : تهران،

 62130تلفن :    آقای پژمان فخر شفائی مدیریت :

 94-4454لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 89/11/1394 مورخ
 

 دی وی دی رایتر .1

 رم .2

 سی پی یو .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 باطری لپ تاپ .5

 SSDهارد  .6
 

 باشد.می Qlandبرند محصوالت زیر، 
 

 

1. Headset wire 2. Headset 

 موس .4 اسپیکر .3

 Memory Card .6 کیبورد .5

 مموری فلش .8 پاوربانک .7

 دانگل وایرلس .01 سالمت دستبند .9
  

  



 

 . فروشگاه ماهان74

 212ولیعصر، نرسیده به طالقانی، پاساژ پارسیان، طبقه منفی یک، واحد  نشانی : تهران،

 44614009تلفن :    آقای داود فرخی حاجی آباد مدیریت :

 94-4455لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 89/11/1394 مورخ

 

 

 رم .1

 فلش مموری .2

 لپ تاپ باطری .3

 لپ تاپ آداپتور .4

 کارت گرافیک .5

 دی وی دی رایتر .6

 هارد اس اس دی .7

 بانکپاور  .8

 سی پی یو .9

 جیبی 4Gو  3Gهای  مودم .11

  



 

 222. فروشگاه سیبا سیب ماندگار 75

 486، واحد 4، طبقهAولیعصر، ابتدای میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت، برج  نشانی : تهران،

 0-00462390تلفن :    آقای امیر تاجیک مدیریت :

 94-4459لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 89/11/1394 مورخ

 

 ماوس .1

 کیبورد .2

 آداپتور لپ تاپ .3

 دی وی دی رایتر .4

 قلم دیجیتال .5

 هندزفری .6

 اسپیکر .7

 اپل تی وی .8

 

  



 

 )گارانتی دیجیتال(کیان تجارت آژیراک. فروشگاه 76

 11، واحد0، طبقهA ساختمان ،ایرانیان تجاری مجتمع ،ولیعصر میدان نبش ،ولیعصر نشانی : تهران،

  www.digitalwarranty.irسایت:      00091828تلفن : آقای امیر علی پور محمدآبادی     مدیریت :

 94-4954لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 26/11/1394 مورخ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انواع کیبورد .SSD 2انواع هارد  .1

 انواع باطری لپ تاپ .4 انواع موس .3

 گرافیککارت . 6 انواع آداپتور .5

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

 فلش مموری .11 سی پی یو .9

 اس دی رم .12 رم .11

 هدفون غیرحرفه ای .14 پاوربانک .13

  اسپیکر .15



 

 . فروشگاه تکنولوژی برتر77

 24خیابان طالقانی، بین خ ولیعصر و خیابان صبا، پاساژ تخت جمشید، طبقه همکف، واحد  نشانی : تهران،

 6-44948953تلفن :    آقای سید مهدی باقی مدیریت :

 94-0194لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 85/12/1394 مورخ

 باشد.می UCTECH و UCOM برند محصوالت زیر،

 

 ماوس .1

 کیبورد .2

 اسپیکر .3

 هدست .4

 فن لپ تاپ .5

 انواع فن .6

 انواع کابل .7

 انواع تبدیل .8

 پاور بانک .9

 گیم پد .11

 پد موس .11

  



 

 )گارانتی رایاسان(. فروشگاه بهین تکنولوژی78

 اول بقهط، 130، پالک نرسیده به صابونچی ،هویزه غربی ،سهروردی شمالیخیابان  نشانی : تهران،

 4-00588865تلفن :    آقای حمید توسلی مدیریت :

 94-0220لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 84/12/1394 مورخ

 پاوربانک .1

 رم .2

 فلش مموری .3

 کابل و مبدل .4

 شارژر تبلت و موبایل .5

 باتری گوشی .6

 هندزفری .7

 اسپیکر .8

 هارد اس اس دی .9

 سی پی یو .11

 کیبورد .11

 ماوس .12

 باطری و آداپتور لپ تاپ .13

 دی وی دی رایتر .14

 کارت گرافیک .15

  



 

 . فروشگاه نارین رایان79

 18، واحد 3، طبقه 20خیابان ولیعصر، باالتر از طالقانی، کوچه فیروزه، پالک  نشانی : تهران،

 00581985تلفن :    پورخانم مهناز عوض مدیریت :

 94-0694لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 28/12/1394 مورخ

 

 هارد اس اس دی .1

 دی وی دی رایتر .2

 کیبورد .3

 فلش مموری .4

 موس .5

 باطری لپ تاپ .6

 آداپتور لپ تاپ .7

 رم .8

 پاوربانک .9

 سی پی یو .11

 کارت گرافیک .11

 اس دی رم .12

 هدفن .13

 هدست .14

  



 

 . فروشگاه کمان رایانه میرداماد81

 3، واحد 23خیابان سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان شانزدهم شرقی، پالک  نشانی : تهران،

 05869888تلفن :    آقای فرهاد موحدی مدیریت :

 90-351لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :ح ذیل می باشدگردیده است به شر این اتحادیه اخذ از 86/82/1390 مورخ

 

 ساعت هوشمند.1
 

 فلش مموری.18
 

 دستبند هوشمند.2
 

 اس دی رم.11
 

 کاغذ الکترونیک.3
 

 سی پی یو.12
 

 اسپیکر.6
 

 باطری لپ تاپ.13
 

 دستیار صوتی هوشمند.5
 

 آداپتور لپ تاپ.16
 

 عینک واقعیت مجازی.4
 

 دی وی دی رایتر.15
 

 کیبورد.0
 

 کارت گرافیک.14
 

 پاوربانک.0
 

 هارد اس اس دی.10
 

 رم.9
 

 .موس10

  

  های تجاری محصوالت :نشان 
 

Amazon, Amazon basics, sony, apple, Microsoft, google, GOpro, fitbit, 

sonos, polk audio, garmin 

  



 

 . فروشگاه فن آوران سپاکو رایانه81

 30، واحد 18، طبقه 30، پالک 30میدان آرژانتین، نبش بخارست، ساختمان  نشانی : تهران،

 62849تلفن :   آقای عادل رسولیان مدیریت :

 90-622لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 86/82/1390 مورخ
 

1. Chargers 

2. Power Supplies 

3. Chargers 

4. Printer Cable 

5. Kit Control Panel 

6.   Front Mount Guillotine Cutter and Catch Tray  

7. Kit Front Lower Panels 

8. Base 

 

 :باشدبه شرح ذیل می برند محصوالت             

 

Zebra, Honeywell, Motorola, Symbol, Microscan, Sirit, Alein, Datalogic, Trimble, LXE, 

Koamtac, M3, Mindeo, Urovo, Intermec, Handheld, AutoID, Impinj, NordiclD, Riotec, 

Bluebird, Datamax onel, metrologic, IATO, Sewoo, Bixolon, Juniper, TSC 

 

  



 

 بازرگانی سورنا. فروشگاه 82

 35، واحد زیرهمکف، طبقه ایران کامپیوتر مرکز ،طالقانی از باالتر، ولیعصر نشانی : تهران،

 00924413تلفن :   آقای علی الری مدیریت :

 90-1198لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 10/83/1390 مورخ

 

 هارد اس اس دی .1

 دی وی دی رایتر .2

 کیبورد .3

 فلش مموری .4

 موس .5

 رم .6

 پاوربانک .7

 سی پی یو .8

 کارت گرافیک .9

  



 

  

  

 . فروشگاه واران اتصال83

 0، واحد 2، طبقه 2وند، پالک سهروردی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، ابتدای کوچه عیسی نشانی : تهران،

 00328929تلفن :    آقای محمدمهدی خیرخواه مدیریت :

 90-1600لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 21/83/1390 مورخ

 

 هاردهای اس اس دی .1

 درایو نوری .2

 سی پی یو .3

 رم .4

 HHDهاردهای  .5

6. VGA 

7.  Media Converter 

8.  Network Cable 

9.  Radio Networking 

11.  Storage Switch 

 

  



 

 . فروشگاه پردازش طالیی برسان84

 1082واحد  ،11تهران، طبقه  نور مجتمع طالقانی، خیابان تقاطع تهران، ولیعصر،نشانی : 

 00224828تلفن :   محمدرضا طالعی مدیریت :

 90-1442لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 29/83/1390 مورخ

 

 رم .1

 ردوکیب .2

 ماوس .3

 فلش مموری .6

 اس دی رم .5

 باطری لپ تاپ .4

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .0

 سی پی یو .9

 دی وی دی رایتر .18

 هارد اس اس دی .11

 پاور بانک .12

  



 

 جو گستر. فروشگاه ایرانیان ره85

 ، طبقه همکف98، پالک شرقی زرتشت تقاطع ،شمالی آبان یابانخ ،زند کریمخانتهران، نشانی : 

 00960881تلفن :   بهمن فزونی مدیریت :

 90-1053لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :گردیده است به شرح ذیل می باشد این اتحادیه اخذ از 82/86/1390 مورخ

 

 SSDهارد  .1

 Internalهارد  .2

 Externalهارد  .3

 باطری لپ تاپ .6

 آداپتور لپ تاپ .5

 کارت گرافیک .4

 دی وی دی رایتر .0

 یو سی پی .0

 فلش مموری .9

 بوکرم کامپیوتر و نوت .18

 اس دی رم .11

 پاوربانک .12

 کیبورد .13

 موس .16
  



 

 پردازش . فروشگاه تیدا86

 0، واحد 3، طبقه 09پالک  ،نبش خیابان پارس ،ضلع جنوب غربی میدان فردوسیتهران، نشانی : 

 44061068تلفن :   علی پولکی مدیریت :

 90-1206لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 :این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد از 80/83/1390 مورخ
 

 رم .1

 ردوکیب .2

 فلش مموری .3

 اس دی رم .6

 باطری لپ تاپ .5

 سی پی یو .4

 هارد اس اس دی .0

 پاور بانک .0

 هدست .9

 هدفون .18

 اسپیکر .11

 

  



 

 . فروشگاه متم اف87

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

 مدیریت : محمدحسین شمشیری

 00326632-00323632-00161622تلفن : 

 www.metem.irنشانی وب سایت : 

 96-0203لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  14/12/96مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 جنیوس بردکی .3

 جنیوس ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 دی وی دی رایتر .11

-F&D  ،TP: جنیوس، پاور بانک .12

LINK 

 تبلت جنیوس .13

 هدفون و هدست جنیوس .16

 F&Dاسپیکر:  .15

 TP-LINKتجهیزات شبکه:  .14

10. NET FORCE 

  

http://metem.ir/


 

 فروشگاه ملیکا. 88

  0واحد  29نشانی : تهران ، خیابان کریمخان خیابان ایرانشهر شمالی کوچه برنا پالک 

 مدیریت : حسین مقدم فر

 00066124تلفن : 

 www.hepcan.irنشانی وب سایت : 

 96-0660لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/12/96مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 

 

http://hepcan.ir/


 

 مان سانا ارتباط آتین. فروشگاه 89 

 6 طبقه 5، پالک فیروزه وچهک، طالقانی باالترازچهارراه، عصر ولینشانی : تهران ، خیابان 

 سلیمی مهدیمدیریت : 

 821-63405888تلفن : 

 Mansana.coنشانی وب سایت : 

 90-2163لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  23/86/90مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 



 

 توسعه تجارت رایانه خاورمیانه. فروشگاه 91 

 10میرزای شیرازی شمالی، کوچه عرفان، پالک نشانی : تهران ، خیابان 

 شاهین نجفی نسبمدیریت : 

 821-03080تلفن : 

 www.digital.irنشانی وب سایت : 

 90-3821لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  26/84/90مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 کی برد .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 کارت گرافیک .9

 سی پی یو .18

 وی دی رایتر دی .11

 پاور بانک .12

 

 



 

 دلسا پرداز تدبیر. فروشگاه 91

 15، واحد 5بقه ط، 6331، پالک برین بهشت نبش ،منظرنژاد خ ،میرداماد از باالتر ،شریعتینشانی : تهران ،خیابان 

 00186تلفن :                                                فرهاد کرم زادهمدیریت : 

 90-1412لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  89/86/1390مورخ 

 رم .1

 هارد اس اس دی .2

 ردوکیب .3

 ماوس .6

 فلش مموری .5

 اس دی رم .4

 باطری لپ تاپ .0

 آداپتور لپ تاپ .0

 سی پی یو .9

 کارت گرافیک .18

 درایو نوری .11

 پاور بانک .12

 مودم .13

 

 

 



 

 فروشگاه داده افرا مهرگان -92

 

 طبقه اول 10خیابان حافظ، خیابان رودسر،پالک  تهران، : نشانی

  : www.aframart.comوبسایت نشانی                                         821-61506888:  تلفن

 محمدباقر محمدی : عامل مدیر

 90-5000 شماره 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 81/11/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 



 

 شرکت پردادسیستم .93

 3طبقه اول واحد36سید خندان خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید کوروش مهاجر پالک:  نشانی

 821-00512624:  تلفن     فرهاد جوادی اصفهانی:  مدیریت

 90-2998 شماره 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 86/84/1390 مورخ

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                 ماوس.3

 .پاور بانک11                                                     تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                    پتا لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 

 



 

 اک افراز مبینملی .96

 6واحد  5پالک  عرفان م مقام فراهانی کوچهئخیابان شهید بهشتی خیابان قا:  نشانی

 821-00085444:  تلفن     خانم مینو مالک:  مدیریت

 90-3316 شماره 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 80/80/1390 مورخ

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                 ماوس.3

 .پاور بانک11                                                      تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                     اپت لپ آداپتور.5

 wacom برند نوری قلم.13                                                    گرافیک کارت.4 

 رایتر دی وی دی.0

 

                                                                   

 

 

 



 

 نواوران تجارت کاوششرکت فرا  .95

 واحد همکف 0خیابان هفت تیر خیابان قائم مقام فراهانی بن بست زیبا پالک:  نشانی

 821-00030043:  تلفن     محمد ضیائی شهمیری:  مدیریت

 90-3513 شماره 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 86/80/1390 مورخ

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                 ماوس.3

 .پاور بانک11                                                     تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                    تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 

 



 

 شرکت الدیز الکترونیک .94

 2طبقه42پالک پخشیران ساختمان بهار تقاطع از بعد سمیهخیابان :  نشانی

 821-00361688:  تلفن    نائینی آقائی افضل احمدرضا:  مدیریت

 94-6092 شماره 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 81/89/1394 مورخ

 

 

 .سی پی یو9                                                       دی اس اس هارد.1

 .فلش مموری18                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم11                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک12                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم13                                                      تاپ لپ آداپتور.5

 .پرزنتر16                                                     گرافیک کارت.4

 .مبدل برق15                                                     رایتر دی وی دی.0

 .فرمان بازی0          

 

 

 

 



 

 مهندسی فاوا رکن افزاشرکت  .90

 21واحد 08مظفرشمالی ساختمان شمارهولیعصر،خیابان بزرگمهر ،خیابان برادران خیابان :  نشانی

 821-56165888:  تلفن    مسعود جنابی:  مدیریت

 90-3505 شماره 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 80/80/1390 مورخ

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1               

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                 ماوس.3

 .پاور بانک11                                                      تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                      تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 شرکت نودیس پرداز .90

 14رودسر پالکخیابان کریمخان ،خیابان به آفرین ،خیابان :  نشانی

 821-00962048:  تلفن    احمد پاسدار:  مدیریت

 90-3003 شماره 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 21/80/1390 مورخ

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1               

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                 ماوس.3

 .پاور بانک11                                                      تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                      تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 فروشگاه سخت افزار سازان ماهان .99

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

 821-44614009:  تلفن    داود فرخی حاجی آباد:  مدیریت

 90-6601 شماره 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 24/80/1390 مورخ

 

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ یباطر.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 



 

 فروشگاه حافظه طالیی تهران .188

 214 خیابان ولیعصر پاساژ ایران واحد:  نشانی

 821-00925610:  تلفن   رضا اکبریان :  مدیریت

 90-5181 شماره 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 20/89/1390 مورخ

 

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 



 

 شرکت سگال صدر مبین .181

 30واحد  08شمالی پالک خیابان ولیعصر،خیابان بزرگمهر خیابان مظفر :  نشانی

 821-52061:  تلفن   سمیه ریاضت :  مدیریت

 90-6040 شماره 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 10/89/1390 مورخ

 

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 



 

 فروشگاه نصیری  .182

  12واحد  3طبقه  20خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه طالقانی ،کوچه فیروزه،پالک:  نشانی

 821-00985605:  تلفن   محمد نصیری :  مدیریت

 90-5186 شماره 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 81/18/1390 مورخ

 

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 



 

 سپید راه آتیه فارس شرکت -113

 

  5 واحد 18 ط ایرانیان مجتمع میدان نبش ولیعصر میدان تهران، : نشانی

      821-62243   : 00924838-821  تلفن                                       قاسمی  میر مهدی سید : عامل مدیر

 90-5186 شماره 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 26/18/1390 مورخ

 

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ پل آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 



 

 مرکز سخت افزار پاسارگاد-114

 

 323واحد ،سوم بقهط  ،مرکزکامپیوترایران ،باالترازطالقانی، ولیعصرخیابان  : نشانی

      821-00961166   : 00056100-821  تلفن یت:   علیرضا معتمدی                                   مدیر

 90-5083 شماره 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 29/18/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 پی سی پاکفروشگاه  -115

 

 0845 واحد سوم، همکف طبقه تهران، نور مجتمع طالقانی، تقاطع ولیعصر، : نشانی

      :00220050 -821  تلفن             یت:   مهدی پاک ضمیرمدیر

 90-185 شماره 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 21/81/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 سیستم افزار خاورمیانهفروشگاه  -116

 

 ط دوم واحد شرقی 13کریم خان زند خیابان خردمند جنوبی خیابان یگانه پ : نشانی

      : 00028058 -821  تلفن             یت:   شهریار سروشیانیمدیر

 90-345 شماره 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 80/82/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ پل آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 ایمن پرواز نگین آریاییفروشگاه  -117

 

 32واحد  4خیابان ولیعصر باالترازچهار راه طالقانی پاساژ ولیعصر برج شمالی ط   تهران، : نشانی

      :00092688 -821  تلفن                                                        امید ایگدرییت:   مدیر

 90-612 شماره 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 89/82/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

9 



 

 )گارانتی فورتیم(فوران تیمافروشگاه  -118

 

 15 واحد 4بقه ط 04الک پ غربی زرتشتخیابان  فاطمیخیابان   تهران، : نشانی

      :61094888 -821  تلفن                                                        طرشتی مردی حسینیت:   سعید مدیر

 90-180 شماره 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 20/81/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                       تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 ویرا پردازان پدیدارفروشگاه  -119

 

 1، واحد9خیابان کریمخان، خیابان ماهشهر، پالک  تهران، : نشانی

      :00369695 -821  تلفنیت:   علی اکبر عمامه                                                        مدیر

 90-1530 شماره 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 83/86/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

 .کارتریج13           گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 آریا تجارت طرفهفروشگاه  -111

 

 19 احدو، 2 بقهط ،ایرانیان تجارت مرکز ،ولیعصر میدان  تهران، : نشانی

      :00922041 -821  تلفن                                                        عارف ربیعی حمیدرضایت:   مدیر

 90-1493 شماره 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 12/86/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

            گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 الیف سرویس پارسهفروشگاه  -111

 

 90ن کریمخان زند، نجات اللهی جنوبی، پالک خیابا  تهران، : نشانی

      :00093606-821 , 5633 -821  تلفن                                                   احمد امین آقایییت:   مدیر

 90-2846 شماره 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 38/86/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

            گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

  



 

 هوشمندفناوران اطالعات دوران عصر  شرکت -112

 

 همکف ط 21پ نصر کوچه سوم کوچه ولیعصر میدان  تهران، : نشانی

      :  00963188  تلفنیت:   محسن عابدی                                                       مدیر

 90-2063 شماره 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 86/84/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   سماو.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

            گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

  



 

 راینافروشگاه  -113

 

 286واحد  ایران کامپیوتر بازار ولیعصر خیابان  تهران، : نشانی

      :00092148  تلفنیت:   احمدعلی غفرالهی                                                   مدیر

 90-2052 شماره 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 85/84/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

            گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

 

 

 



 

 پژواک پارن تیراژهفروشگاه  -114

 

 5واحد2ط01 پ ولی عصر روبروی سفارت عراق کوچه ولدی واحد غربی : نشانی

      :2-00092021  تلفن       یت:   محسن داود آبادیمدیر

 90-2044 شماره 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 18/84/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

            گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

  



 

 (فیدار نامدار سورین)گارانتی  فیدار نامدار سورینفروشگاه  -115

 

 0واحد دوم ط1488پالک  پارسیمجتمع  طالقانی چهارراه ولیعصرباالتراز خیابان : نشانی

     : 00932988  تلفن      برومند اکبریامین یت:   مدیر

 90-3836 شماره 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 25/84/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

            گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

 

  



 

 (JPSجهان پردازش شرق)فروشگاه  -116

 

 2واحد همکف ط 5پالک گیالن کوچه طالقانی از باالتر ولیعصر : نشانی

     : 00052692  تلفن      مبینی بهزادیت:   مدیر

 90-3805 شماره 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 25/84/1390 مورخ

 

 .سی پی یو0                                                       دی اس اس هارد.1                

 .فلش مموری9                                                                  کیبورد.2

 .اس دی رم18                                                                   ماوس.3

 .پاور بانک11                                                        تاپ لپ باطری.6

 .رم12                                                       تاپ لپ آداپتور.5

            گرافیک کارت.4

 رایتر دی وی دی.0

  



 

 )دی جی سرویس(جهان پارس تتیس -117

 

 c34طبقه اول واحد  چهارسو پاساژ جمهوری : نشانی

     :44040296  تلفن      یت:   مهدی رسائیمدیر

 90-3441 شماره 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 38/80/1390 مورخ

 

 اس اس دی .1

 فلش مموری .2

 رم .3

 اس دی رم .6

 موس .5

 سی پی یو .4

 پاوربانک .0

 هدست .0

 هدفون .9

 باطری لپ تاپ .18

 آداپتور لپ تاپ .11

 ساعت هوشمند .12

 



 

 (امرتات)همراه امرداد شرکت -118

 

 1881و 18ط Aبلوک 694پ پایتخت پاساژ میرداماد ابتدای ولیعصر : نشانی

     :62419  تلفن      نیا فرازمندیت:   عبداله مدیر

 90-3455 شماره 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 29/80/1390 مورخ

 

 ,SAMSUNG, WESTERN DIGITAL, ADATA, SILICON-POWER, KINGSTONبا نشان تجاری:  اس اس دی .1

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

 

 فلش مموری .2

 

 ,SAMSUNG, ADATA, KINGSTON, SANDISK, APACER, GEIL, TRANSCENDبا نشان تجاری:  رم .3

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

 

 اس دی رم .4

 

 APPLE, MICROSOFT, LENOVOبا نشان تجاری:  موس .5

 

 سی پی یو .6

 

 پاوربانک .7

 



 

 ,A4TECK, ANKER, APPLE, AXTROM, BEATS, BOSE, CREATIVE, GENIUSبا نشان تجاری:  هدست .8

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

SAMSUNG, SONY, XIAOMI 

 

 هدفون .9

 

 باطری لپ تاپ .11

 

 آداپتور لپ تاپ .11

 

 ,APPLE, SAMSUNG, GARMIN, I-LIFE, HTC, LENOVO, ASUS, XIAOMIبا نشان تجاری:  ساعت هوشمند .12

HONOR 

  

 APPLEبا نشان تجاری:  اپل تی وی .13

 

 APPLE, MICROSOFT, LENOVOکیبورد با نشان تجاری:  .14

 

 MICROSOFTقلم با نشان تجاری:  .15

  



 

 آرتان پرتو پایتخت شرکت -119

 

 982واحد 9ط Aبلوک پایتخت پاساژ میرداماد ابتدای ولیعصر : نشانی

     : 00005408  تلفن      یت:   بهبود مرادیانمدیر

 90-3130 شماره 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 20/84/1390 مورخ

 

 KINGSTONE, CRUCIAL, WESTERN, SEAGATEاس اس دی با نشان های تجاری:  .1

 

 HYNIX, KINGSTONE, SAMSUNG, CRUCIAL رم با نشان های تجاری: .2

 

 

  



 

 آروند گروه گذاری سرمایه توسعه شرکت -121

 

 981احد و نهم ط پایتخت مجتمع میرداماد بلوار ولیعصر خیابان : نشانی

     : 62520888  تلفن      سهرابیت:   عادل مدیر

 90-6255 شماره 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 18/89/1390 مورخ

 اس اس دی .1

 مموریفلش  .2

 رم .3

 اس دی رم .6

 موس .5

 سی پی یو .4

 پاوربانک .0

 هدست، هدفون، هندزفری .0

 باطری لپ تاپ و تبلت .9

 آداپتور لپ تاپ و تبلت .18

 ساعت و مچ بند هوشمند .11

 قلم .12

 کابل تبدیل و مبدل .13

 کیبورد ماکروسافت و اپل .16

  



 

 مهندسی ایمانتک شرکت -121

 

 09 واحد 0بقه ط ولیعصر مجتمع ولیعصر میدان از تر پایینخیابان ولیعصر  : نشانی

     :  00968308  تلفن      یت:   خسرو غنی زادهمدیر

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

  .باشد می ذیل شرح به است گردیده اخذ

 ,Kingston, kingmax, geil, apacer, g-skill, hpمحصول رم با نشان های تجاری:  -1

Samsung, crucial, twinmos, Hynix, elpida, dell, patriot, a-data, 

teamgroup 

 xiaomi(mi), Samsung, arson, pny, energizerتجاری: های محصول پاوربانک با نشان  -2

 ,Kingston, Samsung, geil, apacer, hp, g-skillتجاری: های محصول اس اس دی با نشان  -3

crucial, western digital, Lexar, intel, sandisk, amd, liteon, pioneer, 

patriot, a-data, litone, teamgroup 

 ,Kingston, Samsung, geil, apacer, hpمحصول فلش مموری و اس دی با نشان های تجاری:  -6

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

pioneer, patriot, a-data 

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

 xiaomi(mi), star nightبا نشان های تجاری:  محصول اسپیکر قابل حمل -4

 asus, gigabyte, Microsoft, apple, xiaomi(mi)با نشان های تجاری:  محصول موس پِرِسی -0

  apple, hp, Microsoftمحصول کیبورد پِرِسی با نشان های تجاری:  -0

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

  



 

 امتداد سازگار شرکت -122

 

 10خیابان میرزای شیرازی، باالتر از خیابان مطهری، خیابان مطهری، خیابان ناهید، پالک  : نشانی

   0081  :تلفن      گالویژ سیفیت:   مدیر

 90-6639 شماره 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 10/89/1390 مورخ

 

 SanDiskمحصول رم با نشان های تجاری:  -1

 

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

 


