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 درباره گروه مهندسی لعل فام

خدمات کامپیوتری و دیجیتال    ارائه   با هدف فروش و عرضه محصوالت و   ۱۳۸۰در سال   گروه مهندسی لعل فام

همگام با آخرین تکنولوژی    است، در این سالها همواره سعی کرده  این گروه    .در بازار ایران آغاز به فعالیت نمود

 .هد های روز دنیا و با بهره گیری از کادری خالق و متخصص، جدیدترین و متفاوت ترین خدمات را ارائه د

اعتبار ما خلق بهترین تجربه خرید برای مشتریان در محیطی علمی، با نشاط، صمیمی و ارزش مدار است. در  

ضمن احترام به حقوق مشتریان یک اصل انکارناپذیر برای ما  این مسیر رعایت سالمت روابط مالی و اقتصادی 

 .شودمحسوب می 

تر شده است. با بهره گیری از این   از زمان ظهور اینترنت تاکنون، هر روز پیوندهای ما با این تکنولوژی محکم 

ه گام به  کوشند از طریق اینترنتی کردن خدمات خود، انسان را گام بها و مؤسسات مختلف می فناوری، شرکت 

 .داشتن زندگی آسانتر، نزدیک و نزدیک تر کنند 

های این فناوری بودند که به تدریج جای خود را در دل  ترین سرویس  های اینترنتی شاید از پیشروفروشگاه

ها سعی دارند با ارائه اطالعات فنی دقیق درباره محصوالت، همچنین  گشودند. این فروشگاه   جهانمردم سراسر  

شان آن ها را از چندین  یند خرید برای مشتریان خود و ارسال سریع کاالهای در خواستی آدن فرساده تر کر

همین امر است   .ها، بی نیاز و خرید را برایشان تسهیل نمایند ساعت جستجو در میان اجناس رنگارنگ مغازه 

 .کند های آنالین ترغیب می که مردم را به خرید بیشتر از فروشگاه 

و بازیابی اطالعات مالی و    ITه خدمات در زمینه ئادر زمینه فروش و ار  ۸۸ل فام نیز از سال گروه مهندسی لع

فروش سیستم های حرفه ای  ، راهنمایی و مشاوره در زمینه های فروش و تعمیر قطعات لپ تاپ ، تجاری

اینترنت شروع به فعالیت و  در بستر  نصب و راه اندازی سیستم های امنیتی و مدار بسته، آکبند و دست دوم

 .اطالع رسانی و فروش خدمات و قطعات نموده است

در اسرع وقت، سفارش شما را از طریق روش پستی انتخابی، به محل کار یا زندگی  گروه مهندسی لعل فام 

  اینترنتی  درگاه  طریق  از  آنالین  پرداخت  روش  از توانید می  پرداخت هزینه کاال برای نماید.شما ارسال می 

وجود   ان پرداخت به صورت نقدی و یا از طریق کارت بانکی در محل تحویل کاالامک عالوه  به . نمایید  استفاده 

 اال را نیز فراهم نموده است.( امکان بازگشت کطبق شرایطجهت حفظ حقوق مشتریان خود، ). همچنین  دارد

ای  سال سابقه فعالیت، عضو اتحادیه فن آوری رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه  ۱۸ا ب گروه مهندسی لعل فام 

 باشد همچنین نماد اعتماد الکترونیکی )ای نماد( از وزارت صنعت و معدن اخذ نموده است.کشور می 

فروشگاه   کنیم به و کاالهای موجود در این فروشگاه، پیشنهاد می  گروه ما مجموعه  برای آشنایی بیشتر با 

 .مراجعه فرمایید و لذت یک خرید آگاهانه را تجربه کنید  اینترنتی گروه مهندسی لعل فام
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 برخی از مشتریان ما

 اصفهان - صدا و سیمای مرکز تهران •

 سازمان سنجش آموزش کشور •

 سازمان تامین اجتماعی •

 )اصفهان( شرکت پست جمهوری اسالمی ایران   •

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی •

 سازمان بنادر و دریانوردی  •

 جهاد کشاورزی  •

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  •

 بانک ملت  •

 بانک پارسیان •

 بانک صنعت و معدن  •

 موسسه مالی اعتباری کوثر  •

 سازمان انرژی اتمی ایران  •

 شرکت صنایع الکترونیک ایران )صاایران(  •

 سازمان آموزش و پرورش  •

 آهن جمهوری اسالمی ایرانراه  •

 شرکت پلی اکریل ایران  •

 بیمه پارسیان •

 دانشگاه تهران  •

 دانشگاه اصفهان •

 دانشگاه صنعتی اصفهان •

 شرکت مپنا  •

 مجموعه مترو دورن شهری اصفهان •

 کارخانه زغال سنگ طبس  •

 شرکت تباشیر کرمان  •

 آلومینیوم هرمزآل  •

 مجموعه راه آهن و رجا  •

 شرکت های هواپیمایی  •



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجموعه گروه مهندسی لعل فام گواهینامه ها و افتخارات
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  عضو اتحادیه رایانه و فناوری ارتباطات و اطالعات

 عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

 
 ۰۳۱۳2۳59424شماره تماس :  

 ۰۳۱۳2۳5942۳شماره تماس :  

 ۰۳۱۳2۳7۳2۰9شماره تماس :  

 ۸9پالک  -باالی درب ورودی پاساژ  - بازار بزرگ کامپیوتر  - خیابان طالقانی  - آدرس فروشگاه: اصفهان  

 ۸7پالک  -بازار آبشار  - زیرزمین  - بازار بزرگ کامپیوتر  - خیابان طالقانی   - آدرس تعمیرگاه : اصفهان  

 mahan.lalfam@gmail.com :ایمیل 
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