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 کلی واحذ صنعتی:  اطالعات

 محصول تولیذی: :                     کارفرما نام

 وب سایت: شماره تماس:

 آدرس سایت: میل: -ای

 )هر شیفت(: وقت تمام پرسنل تعذاد تعذاد خط تولیذ:

 تعذاد پرنسل پیمانی: )هر شیفت(:وقت نیمه پرسنل تعذاد

 فرد تکمیل کننذه/سمت: تعذاد شیفت:

 

 های گواهی دهنذه لطفا نام تثریذ: استانذاردهای سازمان را تا رکر شرکت -1

 

 آیا سازمان شما ممیسی انرشی شذه است؟ -2

 

 آیا سازمان واحذ مذیریت انرشی دارد؟ -3

 

 مذیریت سازمان است؟یک از استانذاردهای مذیریت انرشی مذ نظر  کذام -4

 ISO 50001       EN 16001         MSE 2008            سایر       

 

 تاشذ؟ می IMSآیا سازمان دارای مذیریت یکپارچه  -5

 

 تاشذ؟ زمان مورد نظر جهت انجام پروشه چنذ ماه می -6
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 انرشی های حامل مصرف اطالعات 

  طثیعی گاز 

 ردیف
 ماه 

 ماه انتخاب شود.(از هر فصل یک  )ترجیحاً
 )ریال( گاز هسینه (متر مکعة) گاز مصرف

    

    

    

    

   اطالعات مصارف سال

 

 

 

 

 ترق

 (:kW) قراردادی دیمانذ

 ردیف
 ماه 

 از هر فصل یک ماه انتخاب شود.( )ترجیحاً
 )ریال( ترق هسینه (kWh) ترق مصرف

    

    

    

    

   اطالعات مصارف سال

 

 



                                        

 EHC-EA-EMشماره فرم: 

 انرژیمدیریت  اوليه اطالعات فرم                     
 

 نمایيد فکس را آن فرم دقيق تکميل از بعد لطفا

 
 

  3باالتر از نیایش، ساختمان طبرستان، طبقه  ،بلوار آیت اهلل اشرفی اصفهانی میدان پونک، تهران،

  www.EnergyHouse.ir 128 - 44181874-7:  تلفکس

 

 

 

 

 

 های ریل ته چه صورت است؟ پیشنهاد سازمان در پرداخت هسینه

 تر عهذه مشاور  تر عهذه کارفرما  هسینه ایاب و رهاب تا محل پروشه

 تر عهذه مشاور  تر عهذه کارفرما  مجموع هسینه اسکان مشاور

 تر عهذه مشاور  ر عهذه کارفرمات  هسینه ایاب و رهاب در شهر محل پروشه

 

 

 / توضیحات:سایر -7

 

 

 

 


