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 باسالم؛ 

برای شما ارسال شده، لطفا ابتدا اطالعات شرکت را در جدول مکتوب شده      HSE PLANفرم درخواست اخذ طرح  

برای تکمیل فرم حتما به جهت تکمیل نمودن اطالعات ارسال گردد.    WORDکامل بفرمایید، سپس فرم به صورت فایل  

 توجه بفرمایید:  نکات مطروحه مهم

➢ HSE PLAN   .مورد نظر بر اساس  زمینه فعالیت شرکت ارائه می گردد 

 ارسال گردد.  شرکت هوداک سیستم فرتاکجهت تکمیل واحد فنی برای  WORDپس از تکمیل نمودن فرم، فایل به صورت   ➢

 برای شما ارسال می نماید.  PDFواحد فنی فرم ارسالی شما را تکمیل نموده سپس به صورت فایل   ➢

هیچ    شرکت هوداک سیستم فرتاکشرکت، زمینه فعالیت شرکت، یا آدرس مندرج در فرم تایید اشتباه باشد  

 گونه تعهدی نمی پذیرد.  
پس از تایید فرم واحد مالی بر اساس نیاز سازمان متقاضی صورت حساب ارسال کرده که واحد مالی سازمان متقاضی متعهد به پرداخت  ➢

 . سر مبلغ می باشدهزینه مندرج در فرم بدون ک
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 اطالعات اولیه 
  نام شرکت : 

  :  نام مدیر عامل

  نام رابط :

  تلفن ثابت و همراه رابط :  

معرفی   HSEنام مسئول 

 شده: 

 

  درخواستی HSEPLANکد 

  هزینه: 

 اطالعات فنی مورد نیاز جهت تدوین 

  آدرس شرکت : 

  تلفن شرکت:  

  زمینه فعالیت طبق اساسنامه : 

  شماره قرارداد )مناقصه(: 

  تاریخ شروع قرارداد )پروژه(:

  تاریخ پایان قرارداد )پروژه(:

  موضوع قرارداد )مناقصه(: 

  کارفرما: 

  محل سایت : 

  تعداد نفرات:  

 از طریق تلگرام  ارسال گردد   jpgتصویر در فرمت  تصویر از شرح خدمات در قرارداد 

 از طریق تلگرام  ارسال گردد   jpgتصویر در فرمت  فایل لوگو شرکت 

 از طریق تلگرام  ارسال گردد   jpgتصویر در فرمت  HSEگواهینامه آموزشی مسئول 

  لیست تجهیزات پروژه 



  

 

 

 

 

 تکمیل می گردد شرکت هوداک سیستم فرتاکاین قسمت توسط واحد مالی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 درخواستی خود را بخریدضمین گواهینامه تبا  شرکت هوداک سیستم فرتاکاز 

 بزرگترین مرجع ثبت و صدور انواع گواهینامه بین المللی -شرکت هوداک سیستم فرتاک 

 سرکار مهندس خانم صائمی  –واحد فنی 
 

 

 

  لیست پیمانکاران فرعی و زمینه فعالیت های ایشان  
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