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 قدمه :م
 و نمود غازآ اینترانتی و اینترنتی افزارهای نرم توسعه و الکترونیک تجارت زمینه در را خود فعالیت 3131 سال از زندگی جام شرکت

 ناختش با و گزارده اجرا به را متعددی الگوهای خود مشتریان و مخاطبین به تر مطلوب خدمات ارائه راستای در همواره تاسیس بدو از

 های شرکت و نهادها ها سازمان سفارش به را متنوعی های سیستم است توانسته دنیا روز افزاری نرم مختلف های پلتفرم از کامل

 .نماید...  و آموزشی ، فرهنگی مؤسسات و کار و کسب بازار فرایند وارد و تهیه خصوصی

 :  دارد می اعالم افتخار با زمینه این در

 حتی و دهبو دنیا روز تکنولوژی با همگام ، کاربردی افزارهای نرم ترین غنی و نوین های روش جدیدترین کننده ارائه و طراح 

 .ایم شده کشور افزاری نرم پیشرفت موجب

 افزاری نرم های آموزش ارائه در برجسته اساتید و مرتبط و الزم تخصص و مهارت با برتر مدیران اراید  

 کشور سطح در آفرین کار برتر های شرکت جزء 

 مشتریان مندی رضایت کسب محوریت با افزاری نرم حوزه گزاران خدمت از. 

 کشور در ملی شایسته برند عنوان و زندگی جام برند دارای 

 : ماریمش می بر یادآوری باب من را خود سوابق از برخی ، مؤسسات و نهادها با افزاری نرم های فعالیت طراحی در مشارکت به توجه با

 طراحی و پیاده سازی پرتال های شهرداری 

 طراحی و پیاده سازی پرتال های سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 

  و استانها بصورت یکپارچه و متمرکزمجازی راه اندازی مراکز رصد، مراکز رشد، پژوهشکده ها 

  (تی گلرنگگروه صنع)کت حمل و نقل سراسری گلرنگ ترابراده سازی پرتال اینترنتی یکپارچه و متمرکز شرو پیطراحی 

 ( ایران مالی های تراکنش گذرگاه)  ها پرداخت امن دروازه سازی پیاده و طراحی 

 ایران بازار اینترنتی های فروشگاه در کاال حمل دروازه سازی پیاده و طراحی. 

 ایران اسالمی جمهوری پست شرکت با استراتژیک قرارداد انعقاد. 

  متنوع با قابلیت های پیشرفتهاینترنتی و اینترانتی  سیستم هایطراحی و پیاده سازی 

 )... طراحی و پیاده سازی پرتال ها و سیستم های نرم افزاری یکپارچه در بخش خصوصی )گروه صنعتی گلرنگ، دیلمان و 

 صدور شناسنامه الکترونیکی در ثبت احوال کشور و همکاری با دفاتر پیشخوان دولت 

 آرشیو اسناد دولت سجلی بصورت گسترده در ثبت احوال کشور 

 طراحی و پیاده سازی مدرسه اینترنتی و نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه ها 

 نرم افزار کنترل عملکرد پرسنل وزارت آموزش و پرورش 
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 : وانمندی های جام زندگی به ترتیب زیر می باشد برخی از ت

  سیستم های نرم افزاریطراحی و پیاده سازی 

  ارائه خدمات نرم افزاری سفارشی 

 خدمات مشاوره نرم افزار 

 طراحی و پیاده سازی پرتال های ) وب سایت ( اینترنتی و اینترانتی 

 طراحی و پیاده سازی سیستمهای یکپارچه و متمرکز و هوشمند 

 فرم ساز پویا و مدیریت گردش کار  طراحی و پیاده سازی سامانه 

  مدیریت پروژه آنالینسامانه طراحی و پیاده سازی 

  معرفی فرصتهای شغلی و استخدام آنالینسامانه طراحی و پیاده سازی 

 طراحی و پیاده سازی  سامانه شبکه اجتماعی تخصصی 

  آنالینپشتیبانی طراحی و پیاده سازی سامانه خدمات 

 طراحی و پیاده سازی سامانه خبری و اطالع رسانی 

  طراحی و پیاده سازی سامانه فروشگاه آنالین 

  طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان 

 طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت فرایند کسب و کار 

 طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات 

 یاده سازی سامانه آموزش الکترونیکی طراحی و پ 

 طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت مستندات 

 طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت کنترل عملکرد 

 طراحی و پیاده سازی سامانه گزارش ساز آمار و اطالعات 

   طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه و متمرکز 

 ه آنالینمشاور طراحی و پیاده سازی سامانه 

 طراحی و پیاده سازی سامانه های  تخصصی و سفارشی 

 

اتالوگ به پیوست در کو خدمات و محصوالت و فعالیت های جام زندگی تر هر یک از تیترهای باال شالزم به ذکر استت توضتیحات بی

 قابل مالحظه میباشد .
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It’s no secret that Lifecup have been at the forefront of Information Technologies during the 

past few years.  

 

We are always looking for new and exciting ways to push our products to the limits,  

making Lifecup products the most unique and original on the market. 

 

Having been working in the Information Technologies scene for many years, 

we've built a solid reputation amongst our customers for the quality of our work and service. 

 

Lifecup will always be honest with our customers . 

We will always aim to deliver the most cost effective solution that meets your requirements. 


