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شرکت ایرانیان گستر هیوا ( ایران گستر ) 
(تاسیس 1380)

فروش انواع سخت افزار
برنامه نویسى اختصاصى تحت وب و طراحى سایت

(BMS) فروش و نصب انواع سیستم هاى هوشمند سازى
فروش انواع سرور و تجهیزات شبکه

خدمات هاستینگ و اجاره سرور ایران و اروپا
تعمیر و نگهدارى سیستم هاى کامپیوترى

فروش و اجراى دوربین مداربسته و سیستم هاى حفاظتى
ارتقاى سیستم هاى کامپیوترى
تعمیرات تخصصى تجهیزات
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معرفى نامه2

فروردین ماه سال 1380 بدون هیچ هدف خاصى تنها براى کسب درآمد در حوزه نوپا و تازه شکل گرفته 

آى تى ،  گروه مهندسى ایران گستر را تاسیس نموده و اطالعات و علومى که به صورت آکادمیک از این 

حوزه کسب کرده بودیم را به کار بستیم تا بتوانیم از این راه کسب روزى نماییم . از آن جایى که نگاه 

مهربان ترین شخص این عالم به طور ویژه اى به ما بوده در مدت بسیار کوتاهى هدف خود را یافته و 

دریاى ژرف این حوزه به دستاورد هاى چشمگیرى دست یافتیم .

به  اقدام  اینترنتى شدن  نیاز جامعه و حرکت تمامى کسب و کارها به سمت  به  با توجه  این حین  در 

تاسیس و راه اندازى فروشگاه کاال و خدمات اینترنتى با نام تجارى "آى تى کاال" نمودیم که ماه ها جهت 

ساخت و به روز رسانى آن وقت صرف شده تا بتواند خدماتى را در شان مردم خوب سرزمین عزیزمان 

ایجاد نماییم .همچنین با ثبت شرکت در کشور هاى آلمان ، امارات  و سوریه ، گستره فعالیت خود را به 

خارج از مرزها کشانده تا افتخارى براى کشور عزیزمان ایران باشد .

این شرکت فعالیت خود را با مشارکت در انواع پروژه هاى دولتى و خصوصى و ارائه تجهیزات و قطعات 

با کیفیت و قیمت هاى رقابتى دنبال نموده و همواره سعى در جلب رضایت حداکثرى مشتریان با تأمین 

نیازهاى آن ها در حوزه خدمات پس از فروش را داشته است.

معرفى نامه

شرکت ایرانیان گستر هیوا (ایران گستر ) 



3 فعالیت ها

�   برنامه نویسى اختصاصى ، طراحى سایت و ساخت انواع اپلیکیشن هاى موبایلى 

�  فروش انواع سخت افزار هاى کامپیوترى ، لپ تاپ ، سیستم هاى فروشگاهى ، تجهیزت جانى و ...

(VOIP) فروش و راه اندازى تلفن هاى سانترال تحت شبکه  �

� طراحى ، فروش ، برنامه نویسى و اجراى انواع سیستم هاى هوشمند سازى ساختمانى و صنعتى

�  فروش انواع تجهیزات سرور و دیتا سنتر

�  فروش و خدمات هاستینگ و اجاره سرور ایران و اروپا با جدیدترین سرور هاى روز دنیا

�  فروش تمامى دامنه هاى وب سایت ایرانى و بین المللى

�  طراحى و تولید انواع نرم افزار هاى کاربرى ( اتوماسیون و سیستم هاى پیشرفته حسابدارى تحت وب)

�  فروش تجهیزات ذخیره سازى اطالعات (Data Storage) با توانایى هاى متفاوت

�  فروش انواع UPSها در ظرفیت هاى مختلف

�  فروش انواع سیستم هاى مدار بسته و تجهیزات حفاظتى با آخرین فناورى روز دنیا.

�  بازیابى  اطالعات انواع هارد دیسک ها و تجهیزات ذخیره سازى با شیوه ها و تجهیزات نوین

� راه اندازى سیستم هاى مدرن هوشمند سازى آموزشى

برخى از فعالیت هاى ما

شرکت ایرانیان گستر هیوا (ایران گستر ) 



نمایندگى ها4

افتخار نمایندگى برترین شرکت ها

شرکت آونگ

Trust شرکت

Edetic شرکت

FDC شرکت

MOBOTIX شرکت

RaidMax شرکت

Diple شرکت

DeepCool شرکت



5 لیست مشتریان

مشتریان ما

• شرکت تکنوتار
• صدا و سیما جمهورى اسالمى ایران 

• بیمارستان امام خمینی کرج 
• پاالیشگاه بوشهر (شرکت پرنده آبی) 

• شرکت مدیران خودرو
• شرکت سونى

• بانک گردشگرى
• شرکت بامیلو

• حسابرسى تامین اجتماعى
• اداره کامپیوتر کشور سوریه

• بیمارستان الله 
• بیمارستان شریعتی تهران

• مرکز هموفیلی ایران 
• داروخانه هموفیلی ایران

• بیمارستان شهید اکبر آبادى
• بیمارستان شهید فهمیده

• بیمه ایران
• شرکت تجهیزات پزشکى رئوف

• مجتمع آموزشى اندیشه صفا
• شهرداري منطقه ا 

• شهرداري منطقه 12
• شهرداري منطقه 20

• انجمن ناشران و نویسندگان ایران
• شرکت پخش هجرت

  Vetron Technology شرکت •
• کتابخانه ملى ایران

• سازمان انتقال خون
• موسسه مطالعات انرژي (وزارت نفت)

• شرکت مه گوشت
• شرکت جنوب گاز 
• شرکت پارس گاز 

• بیمارستان شفا یحیاییان
  AHB شرکت •

• مرکز کامپیوتر ایران
• شرکت فراسیستم دینا

  Kodak شرکت •
• کارخانه فوالد 110 

• شرکت نوترونیک
• انجمن خوشنویسان ایران

• تعاونى مصرف کارکنان صدا و سیما
• شرکت سایان کارت 

• مجتمع فرهنگى رضویون تهران
• شرکت ایران خودرو

 Wais tecnology شرکت •
• شرکت نفت پاسارگاد

• معاونت آموزشى دانشگاه علوم پزشکى
• سازمان انتقال خون

• برنامه تلویزیونى نود
• مرکز تحقیقات سایپا

• دانشگاه شهید بهشتى
•بسیارى از شرکت هاى خصوصى

 و دها پروژه موفق دیگر

تعدادى از سازمان ها، شرکت ها و موسساتى که شرکت ایران گستر افتخار همکارى با آن ها را داشته است



خدمات ارائه شده6

�  فروش سرورهاى Supermicro ،HP و طراحى و نصب شبکه کامپیوترى در سازمان  انتقال خون
�  طراحى ، فروش و راه اندازى سرور پیام کوتاه برنامه تلوزیونى نود

�  طراحى و نصب شبکه هاى کامپیوترى شرکت مدیران خوردو
�  طراحى و نصب BMS شرکت مدیران خوررو

�  فروش تجهیزات حفاظتى ، رایانه و تجهیزات جانبى به بانک  گردشگرى
�  فروش رایانه وتجهیزات جانبى به شرکت هاى خصوصى دوم

�  فروش تجهیزات سخت افزارى و هوشمند سازى  به شرکت مدیران خودرو
�  طراحى سایت اختصاصى بسیارى از شرکت هاى خصوصى و نیمه خصوصى مطرح کشور و کشورهاى همسایه

�  فروش سرور و تجهیزات سخت افزارى به بیمارستان هاى مطرح کشور
�  فروش، تعمیر و نگهدارى سرورهاى شرکت مدیران خودرو

�  فروش سرورهاى نوین به حسابرسى تامین اجتماعى
�  فروش سرورهاى Supermicro به بسیارى از کارخانجات سراسر کشور
�  فروش سرورهاى نوع دوم به شرکت هاى مطرح حوزه الکترونیک و برق

�  فروش تجهیزات سخت افزارى به شرکت هاى نوع چهارم
�  فروش تجهیزات سخت افزارى به معاونت آموزشى دانشگاه علوم پزشکى تهران

�  فروش تجهیزات سخت افزارى و سیستم هاى هوشمند سازى به شرکت جنوب گاز و پارس گاز 
�  راه اندازى اولین مرکز آموزشى هوشمند در مجتمع آموزشى اندیشه صفا

�  فروش تجهیزات سخت افزارى به شرکت هاى خصوصى نوع پنجم
�  فروش تجهیزات سخت افزارى به شرکت هاى خصوصى نوع ششم

�  فروش تجهیزات سخت افزارى به سازمان هاى نمونه طرح اول
�  فروش تجهیزات سخت افزارى ، هوشمد سازى ، طراحى سایت شرکت سونى

محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتریان



7 خدمات ارائه شده

�  فروش تجهیزات سخت افزارى به شهردارى هاى منطقه 1 ، 20 و 12
�  فروش تجهیزات سخت افزارى ، هوشمند سازى و طراحى سایت انجمن خوشنویسان ایران

�  طراح و توسعه هوشمند سازى و شبکه هاى رایانه اى درمرکز هموفیلى ایران
�  طراح و توسعه شبکه هاى رایانه اى در شرکت هاى دولتى نوع دوم

�  طراح و توسعه شبکه هاى رایانه اى در شرکت هاى دولتى نوع سوم
�  طراح و توسعه شبکه هاى رایانه اى در شرکت هاى خصوصى نوع هفتم

�  فروش تجهیزات سخت افزارى به شرکموسسه مطالعات انرژى ایران 
�  فروش تجهیزات سخت افزارى به بسیارى از پژوهشگاه هاى سراسر کشور

�  فروش تجهیزات سخت افزارى به کتابخانه ملى ایران 
�  طراح و توسعه شبکه هاى رایانه اى در شرکت هاى دولتى نوع چهارم

�  فروش تجهیزات سخت افزارى به دانشکده هاى پزشکى
�  طراحى وب سایت جامع سهام بین

�  نصب و راه اندازى دوربین هاى مداربسته در شرکت هاى نوع اول
�  نصب و راه اندازى دوربین هاى مداربسته در شرکت هاى نوع دوم

�  نصب و راه اندازى دوربین هاى مداربسته در شرکت هاى نوع سوم
�  نصب و راه اندازى دوربین هاى مداربسته در بسیارى از بیمارستان هاى سراسرى تهران

�  نصب و راه اندازى دوربین هاى مداربسته در شرکت هاى خصوصى نوع هشتم
�  فروش تجهیزات هوشمند سازى به سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور

�  اجراى پسیو شبکه و خدمات شبکه در بسیارى از  شرکت هاى خصوصى سراسر کشور
�  اجراى پروژه دوربین مداربسته هوشمند بیمه ایران

�  اجراى پروژه هوشمند سازى بیمارستان الله و بینهایت پروژه موفق دیگر

خدمات ارائه شده به مشتریان



 برنامه نویسى ، طراحى سایت 
و خدمات هاستینگ



9 خدمات ما

برنامه نویسى ، طراحى سایت و خدمات هاستینگ

�  برنامه نویسى اختصاصى با جدید ترین زبان هاى برنامه نویسى روز دنیا

�  طراحى وب سایت هاى اختصاصى ( شرکتى و فروشگاهى )

�  طراحى وب سایت ها با قالب هاى آماده ، ارزان قیمت و رایگان

�  بهینه سازى سایت و خدمات سئو

�  تبلیغات گوگل 

�  تبلیغات هدفمند جهت باال بردن فروش از طریق وب سایت 

� خدمات هاستینگ و اجاره سرور ایران و اروپا

�  نماینده فروش انواع دامنه سایت ایرانى و بین المللى

�  تولید محتواى سایت و شبکه هاى اجتماعى

�  طراحى و تولید پکیج هاى آموزشى

�   تولید انواع نرم افزار اختصاصى و اتوماسیون ادارى

�   طراحى قالب هاى گرافیکى

�  آنالیز و اجراى انواع بانک اطالعاتى

� امنیت وب سایت هاى اختصاصى و آماده

�  تولید انواع اپلیکیشن هاى موبایلى اختصاصى 



فروش و راه اندازى 
VOIP تجهیز ات سرور ، شبکه و

Installation & Support Network Equipment Services



11 خدمات ما

خدمات نصب و راه اندازى تجهیزات و قطعات شبکه
�  فروش و پیکربندى انواع فایروال ها

�  فروش انواع تجهیزات شبکه با برندهاى معتبر شامل انواع کابل شبکه، داکت، رك، پاور ماژول و پچ کورد

�  فروش سرور و تجهیزات جانبى سرور 

�  فروش تجهیزات ذخیره سازى تحت شبکه و پشتیبان گیرى اطالعات 

�  ارائه راهکار پیاده سازى شبکه بى سیم و باسیم

�  فروش و راه اندازى انوع سوئیچ شبکه به همراه ضمانت خدمات

(VOIP) فروش ، راه اندازى و تجهیز انواع تلفن سانترال تحت شبکه  �

�  فروش انواع حافظه هاى داخلى مرتبط با شبکه هاى کامپیوترى

�  فروش و خدمات انواع اکسس پوینت، روتر، مودم  و تجهیزات فیبر نورى 

�  تجهیز انواع لوازم حرفه اى Indoor و Outdoor در فرکانس هاى مختلف

�  فروش انواع تجهیزات کامپیوترى ، لپتاپ و لوازم جانبى 

� راه اندازى انواع مجازى ساز سرور و کالینت



Lorem ipsum
خدمات نصب و راه اندازى

دوربین هاى مداربسته

Installation & Support CCTV Cameras



13 خدمات ما

فروش و نصب سیستم هاى حفاظتى و دوربین هاى مداربسته

IP Camera فروش انواع دوربین هاى تحت شبکه  �

�  فروش انواع دوربین هاى تحت شبکه ساده و پیشرفته

�  طراحى و خدمات  انواع دوربین هاى مدار بسته ساده و پیشرفته

�  فروش انواع دوربین هاى مدار بسته ادارى و سازمانى

�  فروش انواع دوربین هاى دوچشمى هوشمند 

�  تجهیز مدارس، سازمان ها و ادارات به انواع دوربین هاى تحت شبکه

�  راه اندازى انواع شبکه به منظور استفاده از دوربین مدار بسته

�  گارانتى و ضمانت انواع دوربین مدار بسته معتبر

�  طراحى و راه اندازى سیستم هاى دزد گیر

�  ارائه خدمات سیستم هاى اعالم حریق

�  ارائه خدمات نمونه دوربین هاى تحت شبکه

�  ارائه خدمات نمونه طراحى و ساخت پلن هاى شبکه دوربین تحت شبکه

�  ارائه خدمات نمونه دوربین با برندهاى معتبر خارجى

� طراحى و تولید انواع دوربین هاى مداربسته

�  ارائه انواع خدمات حوزه دوربین هاى مدار بسته تحت شبکه



طراحى ، نصب و فروش تجهیزات 
هوشمند سازى صنعتى ، آموزشى و خانگى



15 خدمات ما

خدمات ، طراحى و فروش تجهیزات  هوشمند سازى 

تامین  در  کدام  هر  نقش  که  است  مختلفى  هاى  سیستم  زیر  داراى  ساختمان  هوشمند  مدیریت  سیستم 

� به شرح زیر است:��آسایش، ایمنى و حفاظت از کاربر غیر قابل کتمان است. انواع زیر سیستم هاى 

(���: ������ ���������� �� سیستم مدیریت انرژى (�����

� سیستم دوربین مدار بسته هوشمند (����)

(�� سیستم اعالم حریق هوشمند  (����� ��

(�

� سیستم کنترل تردد (�	���	� ���

(�	��� �		� ���������� �� سیستم مدیریت هوشمند اتاق هاى هتل (�����

(�	�� ���	���	�-�� سیستم خانه هوشمند جهت واحدهاى ادارى (��	� ����

(������ ���������� �� سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ (�����

� سیستم احضار ( ����)

�هوشمند سازى سیستم آموزشى 

�کنترل هوشمند تجهیزات الکتریکى

�هوشمند سازى منازل

�هوشمند سازى مدارس

�هوشمند سازى اماکن



ارتباط با ما

WWW . I R A N G O S TA R . N E T
W W W . I T K A L A . N E T

شماره هاى تماس :

 ده خط  021-91090887
021-86051822
021 –88629255
021 –66581190

اول  12مترى  سئـــول  چــهارراه   ، ونــک  طــهران،  مرکزى:  دفتر 

پالك 1 واحد 11
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