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 .دییفرماخوانا تکمیل صورت هبتقاضانامه را تایپ یا  لطفاًمتقاضی محترم،     
 

 «ارزیابی جزئیات مربوطه به متقاضیان»
                                                                      نام سازمان: 

Company Name:                        
 م مدیرعامل: نا

 : شدهیمعرفهای پروژه نام پروژه / /های پروژه محور(ویژه سازمان) *
Project/s Name: 

 های ساختمانی:ویژه مجتمع *

 روزانه: کنندگانمراجعهتوسط تعداد م                         تعداد ساکنین ثابت:                     نوع کاربری:                               

 عداد واحد:                  ت                                           تعداد طبقات:                             شماره پالک ثبتی:                   

 پست الکترونیکی: فاکس:  :مدیریتتلفن 

 )نام گروه را ذکر نمایید(بندی ده گانه: گروه

 عمومی)نهاد و بنیادها( ........%          خارجی .... %         خصوصی .... %         :      دولتی .... %یتدرصد مالکنوع و 

 :سازمان هایفعالیتانواع  :تعداد کل کارکنان

 در صورت امکان نمودار واحدهای عملیاتی خود را ضمیمه فرمایید() واحدهای عملیاتی سازمان خود را تشریح نمایید:

 .را ضمیمه نمایید خرین چارت سازمان خودآ

 آدرس دفتر مرکزی:

 :تیساوبآدرس  فاکس:  :تلفن

 های مورد ارزیابی:آدرس محل/محل

 

های مورد ارزیابی:مساحت زیربنای کل محل  

 

 :تیساوبآدرس  فاکس:  تلفن:

 : دییفرمارا تکمیل است اطالعات زیر  لدینگ()هچنانچه سازمان شما وابسته به یك سازمان مادر  *

 نام سازمان مادر: 

 آدرس سازمان مادر: 

 :تیساوبآدرس  فاکس: تلفن:
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 خیر   □بله    □باشد ؟  می HSE های خود دارای گواهینامه استقرار سیستم مدیریتآیا سازمان برای فعالیت یا فعالیت

 را ضمیمه فرمایید. صادره پاسخ مثبت است کپی آخرین گواهینامه کهیدرصورت

 المللی را ضمیمه فرمایید.های ملی / بینسایر گواهینامه

 پاسخ دهید: دقتبهذیل  سؤاالتبه 

 :(های تولیدیدر سازمان)سرانه تولید )در سال به ازای هر نفر(   *

 (:شدهیعرفمهای پیمانکاری پروژه محور، مبلغ قرارداد )در سال به ازای هر نفر( )در پروژه *در سازمان

 ها؟و دریاچه ینیرزمیزمنابع آب  می و فصلی،ئهای دارودخانه ،شدهحفاظتمناطق  پارک ملی، ها،فاصله محل ارزیابی از سکونتگاه

 

های انههای صنفی، در سطح شهر یا استان وجود داشته است؟ بازتاب در رسها، گروهآیا تاکنون شکایتی از آالیندگی از طرف همسایه

 و خارجی چگونه بوده است؟ داخلی

 ؟ شودمیده و نظایر آن استفا ییزاسرطانموتاژن زایی،  ریتأثآیا در سازمان از موادی که دارای اثرات بهداشتی تهدیدکننده زندگی با 

 (نام ببرید لطفاً)

      
 :آب نیتأمنحوه  :نوع و میزان مواد اولیه

 :()مترمکعب/ساعت میزان مصرف گاز :میزان تولید

 :)لیتر/ساعت( میزان مصرف بنزین :)لیتر/ساعت( میزان مصرف گازوئیل

 :کاری یهافتیشتعداد  :/ سال( لوواتیک) میزان مصرف برق

 :در محل ارزیابی مورداستفادهآالت ویژه تجهیزات و ماشین

 

 :نمایدافزارهای ویژه که سازمان استفاده میها و نرمسیستم

 (HSEنشان تعالی علمی و اجرایی )با دبیرخانه  سازمانرابط مشخصات نماینده / 
 تلفن همراه: سمت سازمانی:  نام و نام خانوادگی: 

 پست الکترونیکی:  فاکس:  تلفن: 

 
ن تعالی نشا جشنواره ارزیابی دومینتقاضای سازمان متبوع خود را جهت شرکت در  ،اطالعات فوق تائید ضمنوسیله بدین

HSE دارماعالم می.  

 

                                                                                      :مدیرعامل و مهر شرکتامضاء نام و تاریخ، 

 
 

 .دییفرما ماقدا HSEدبیرخانه نشان تعالی به آدرس  میضمامدارک و  به همراهآن نسبت به ارسال فرم،  پس از تکمیل لطفاً
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 HSEسازمان متقاضی ارزیابی نشان تعالی  بیانیه تعهد  (10
 

 

 اضر، کامتً ندرج در تقاضانامه حمی اطتعات که تمام شودیید میأت سازمان ...................................................... به نمایندگی از شرکت /

قاضانامه این تیرایش ونسبت به ، گرددتغییر ه دستخوش بنا به شرایط پروژو هر زمان که اطتعاتی  باشدمی منطبق با واقعیتصحیح و 

 .گرددمیاقدام یند ارزیابی آقبل از شروع فر در اسرع وقت و

مندرج  HSEن تعالی ارزیابی نشا ملیدومین جشنواره بندی مطابق با برنامه زماناین شرکت / سازمان شود که یید میأهمچنین ت

یابی یاز تیم ارزنات مورد ه اطتعئهای آموزشی و همچنین اراتدوین خودارزیابی، شرکت در دوره ، از آمادگی الزم برای تهیه و5در بند 

 .باشدمیدر زمان بازدید و ارزیابی برخوردار 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر ارشد سازمان:

 :تاریخ و امضاء
  

 

 

 

--------------------------------------- 
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الی راسری ارزیابی نشان تعساره ودر دومین جشنبدین وسیله ثبت نام شرکت/سازمان ........................................................................

 د.درگیید میأت ...............ندی ....ببا طبقه در گروه ............................................... (HSE)ایمنی و محیط زیست  سالمت،

 

 --------------------------- تاریخ ثبت: ----------------------- شماره ثبت دبیرخانه:

 

   هر و امضا دبیرخانه م                                                                                                                

 باشد.دبیرخانه فاقد اعتبار می و امضا مهر بدون شماره ثبت و نامثبتتذكر: فرم  *
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