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 مقدمه  -1-1

 مقدار به انرژی هرگاه که معنا این به کند،می ایفا را زیربنایی نقش جوامع، صنعتی اقتصاد حیات در انرژی

 که دهدیم نشان گذشته معضالت به نگاهی .بود خواهد میسر نیز اقتصادی توسعه باشد دسترس در موقع به و کافی

نظام پایداری و ملی امنیت که چرا است داشته وجود انرژی تصاحب سر بر جهانی سطح در بزرگی یهارقابت همواره

 ذخایر و منابع بودن دارا نظر از ایران خوشبختانه است. منابع این به دسترسی گرو در زیادی حد تا حكومتی های

 ترنازل مراتب به هایییمتق با ما در کشور منابع این آید.می حساب به جهان کشورهای ثروتمندترین از انرژی متنوع

 باالتر مراتب به انرژی اتالف و مصرف میزان اما ؛شودمی عرضه کنندهمصرف به بیشتری سهولت با و کشورها سایر از

 در انرژی بازدهی و وریبهره ارتقاء به مربوط اصول با ما کشور در انرژی مصرف وضعیت و است صنعتی کشورهای از

 دارد. مغایرت جهان،

 موجود تولید و مصرف انرژی در ایران وضعیت  -1-2

آمار از میزان عرضه و تقاضای انرژی در ایران، میزان مصرف بسیار باالست تا جایی که طبق بر اساس آخرین 

میلیون بشكه نفت خام وجود  522جویی در مصرف ساالنه انرژی کشور معادل اعالم مسئوالن کشور ظرفیت صرفه

میلیون بشكه  12261برابر با  1325مطابق ترازنامه هیدروکربوری، مقدار عرضه انرژی اولیه در کشور در سال  .دارد

میلیون بشكه معادل نفت خام  1114۳6میلیون بشكه معادل نفت خام ) 1344۳2 نهایی مصارف مقدار و  نفت خام

 .بدون در نظر گرفتن خوراک صنایع و پتروشیمی( بوده است

 
 5931ترازنامه هیدروکربوری سال  (1-1) شكل

 



 

 

 

 

میلیون بشكه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال  3411۳5کل تولید انرژی در کشور برابر  1325در سال 

 52۳2درصد نفت خام،  42۳2های انرژی اولیه کشور شامل درصد افزایش داشته است. ترکیب حامل 17۳7قبل از آن 

آبی، بادی، اتمی، خورشیدی، درصد برق 2۳42سنگ، درصد زغال 2۳1های سنتی، درصد سوخت 24درصد گاز غنی، 

 .شودهای نو خورشیدی حرارتی میدرصد( انرژی 2۳21) هیتوده و بقزیست
 

 
 تولید انرژی (2-1) شكل

های شرکت و آخرین آمارهای پذیر بر اساس شكست حوزه فعالیتجویی امكانیزان پتانسیل کلی صرفهم

میلیون بشكه معادل نفت  263شود که میلیون بشكه معادل نفت خام در سال برآورد می 522۳3مصرف در حدود 

میلیون بشكه معادل  113میلیون بشكه معادل نفت خام در بخش ساختمان و مسكن و  124بخش صنعت، خام در 

 .ونقل قرار داردنفت خام در بخش حمل



 

 

 

 

 
 جوییپتانسیل صرفه (3-1) شكل

المللی های مصرف انرژی را در دنیا دارد؛ بر اساس گزارش سایت آژانس بینایران یكی از باالترین شدت

تن  2۳51ت عرضه انرژی اولیه در ایران بدون در نظر گرفتن قدرت برابری خرید معادل با شد 2216انرژی، در سال 

چنین اگر کشور بوده است. هم 141در میان  125میالدی( و رتبه  2212دالر )سال پایه  1222معادل نفت خام در 

ران ترقی چندانی نداشته و با قدرت برابری خرید در تولید ناخالصی کشورها نیز مورد نظر قرار داده شود، رتبه ای

 .در میان کشورها قرار دارد 111در جایگاه  2۳12مقدار 

ای از جایگاه ایران با برخی از کشورهای صنعتی و در حال توسعه و همچنین جداولی از های زیر مقایسهشكل

 .دهدمقایسه جایگاه ایران نسبت به سایر کشورها از دیدگاه این شاخص را نمایش می



 

 

 

 

 
 ی انرژیهاخصشا (4-1) شكل

شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر باالتر از متوسط شدت انرژی در دنیاست. بر اساس گزارش سازمان ملی 

درصد  2۳61، 2214بوده که نسبت به سال  2۳142معادل  2215وری ایران، شاخص شدت انرژی جهان در سال بهره

کمترین شدت  2۳11و  2۳11، 2۳1، 2۳21ترکیه به ترتیب با کاهش یافته است. کشورهای انگلستان، آلمان، ژاپن و 

 .اندداشته 2215بیشترین شدت انرژی را در سال  2۳12و  2۳22، 2۳34انرژی و روسیه، ایران و چین به ترتیب با 

پنهان  یارانهمجموع  .کندبا این وجود، دولت حجم عظیمی از منابع کشور را صرف پرداخت یارانه انرژی می

هزار  436هزار میلیارد تومان از آن برای گاز طبیعی و  541هزار میلیارد تومان است که تنها  121در حوزه انرژی 

 .های نفتی استمیلیارد تومان متعلق به فرآورده

ی المللهای پنهان انرژی در رتبه اول قرار دارد. بر اساس آمار سازمان بیندر کل جهان از نظر پرداخت یارانه

پردازد. بعد از ایران در جایگاه دوم عربستان های فسیلی میمیلیارد دالر یارانه برای سوخت 72انرژی ایران ساالنه 

 .میلیارد دالر است 45سعودی و چین قرار دارند که حجم یارانه پنهان سوخت این کشورها، حدود 

ه به اند کده است و از طرف دیگر نتوانستههای سنگینی را به دولت تحمیل کرها از یک طرف هزینهاین یارانه

 23کند که ثروتمندان، تر برخوردار جامعه برسند. آمارهای مختلف اثبات میهدف خود یعنی توانمندسازی اقشار کم

 .برندبرابر بیشتر از فقرا از یارانه انرژی بهره می

 کننده انرژی در دنیاایران نهمین مصرف  -1-3

 3/ 4کننده انرژی در دنیا شناخته شده و این مصرف انرژی معادل ن مصرفطبق آخرین آمار، ایران نهمی

ها دو برابر شده دهد که مصرف انرژی در دنیا طی این سالمیلیون بشكه نفت خام در روز است. مطالعات نشان می

آید. ه حساب میترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا )مجموع ذخایر نفت و گاز( باست. در حال حاضر ایران، بزرگ

درصد از کل منابع  3/2، نفت میلیارد بشكه 151المللی، ایران حدود مراجع معتبر بین ییدشدهمطابق آمار رسمی و تأ
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 .درصد دنیا در اختیار دارد 11، گاز هزار میلیارد مترمكعب 33نفتی دنیا و حدود 

شود که در بین کشورهای دنیا رده نهم از حیث درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید می 4/2طور کلی، به

درصد انرژی کل دنیا در  1/1بشكه نفت خام است. همچنین میلیون  6/3تولید انرژی را دارد. این تولید انرژی معادل 

شود که این میزان مصرف سبب شده ایران در بین کشورهای دنیا جایگاه نهم از نظر مصرف انرژی را ایران مصرف می

شاخص شدت  کند،یمصرف م یانرژ یمصرف جهان یانگینبرابر م 2۳5از  یشب یران،ا یگر،د یاز سو داشته باشد.

 یبا شاخص شدت انرژ یببه ترت یو عربستان سعود یهروس یران،درصد است و بعد از ا 2۳63 یرانا یرژمصرف ان

 اند.را به خود اختصاص داده یمقدار شاخص شدت انرژ یندرصد باالتر 2۳51و  2۳53

در  یمصرف انرژ یزاندرصد نسبت به م 41در جهان  یمصرف انرژ 2242تا سال  دهدینشان م هابینییشپ

 یشب یانم یناست. در ا یکننده انرژمصرف یشترینب 2242در سال  یاو کماکان آس یافتخواهد  یشافزا 2212ل سا

 جهان در بخش صنعت استفاده خواهد شد. یدرصد از انرژ 52از 

 سازی مصرف انرژیضرورت بهینه  -1-4

 که خود صنعتی توسعه و اقتصادی رشد که است داده نشان المللیبین هایعرصه در گذشته دهه چند تجربه

 اندازه تا فرهنگی هستند شكوفایی و ملی استقالل سیاسی، اقتدار به رسیدن در تكنولوژی پیشرفت اصلی هایپایه

 یک صورت به جهانی در بازارهای انرژی رو همین از دارد. ارتباط انرژی منابع از منطقی و درست استفاده به زیادی

 شمار به سرشاری و بزرگ سرچشمه درآمدهای برخوردارند آن از که کشورهایی برای و است درآمده بهاگران کاالی

 منابع مصرف افزایش طبعاً و جمعیت کنونی افزایش روند با ما کشور در که گفت توانیم مقدمه این با حال رود.می

شد. این موضوع با در نظر  خواهیم روبرو و اجتماعی اقتصادی شدید هایبحران با دور چندان نه ایآینده در انرژی،

های قبل اجرای زیرا با توجه به هزینه کم انرژی در سال؛ گرددیممصرف کنونی بیشتر مشخص  یهنحوگرفتن 

کیفیت و غیر مهندسی صورت گرفته که موجب ها به صورت بیکننده انرژی از جمله ساختمانهای مصرفسیستم

 اگون شده است.های گونافزایش شدید شدت مصرف انرژی در بخش

 سایر به انرژی منابع لحاظ از که هاییآن ویژه به جهان پیشرفته کشورهای نظر به موضوعات بیان شده،

 ٔ  نحوه سازی درو بهینه جوییصرفه جهت در فراوانی هایتالش طرف این به گذشته چند دهه از اندوابسته کشورها

 انرژی مانند تجدیدپذیر، انرژی منابع با فسیلی هایسوخت جایگزینی و برانرژی سازی تجهیزاتبهینه انرژی، مصرف

 اند.داده انجام گرماییو زمین باد خورشیدی،

های انرژی ضرورت با توجه به نكات بیان شده و از طرفی تصمیم صحیح دولت مبنی بر حذف یارانه

 گردد.یمکشور واضح  هایساختمانسازی مصرف انرژی در صنایع و بهینه

 اریخچه سیستم های مدیریت انرژی در جهان:ت  -1-5

توجه به انرژی با توجه به محدودیت منابع تولید انرژی و رشد روزافزون نرخ انرژی به مساله ای کلید برای 

تمامی جوامع بشری تبدیل گردیده است. لذا توجه به مدیریت مناسب انرژی به عنوان عاملی کلیدی در حفظ منابع 

آینده، کاهش هزینه های سازمان و نیز حفظ محیط زیست به عنوان عواملی کلیدی، جامعه انرژی برای نسل های 

در این راستا استانداردهای مختلفی  .جهانی را به فكر تدوین استانداردهایی در خصوص مدیریت انرژی واداشته است
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به همراه سال نشر آن ها در شكل زیر   آنها مهمترین که است شده تدوین 1انرژی مدیریت سیستم های در خصوص 

 ارائه گردیده است.

 
 تاریخچه استانداردهای مدیریت انرژی (5-1) شكل

استقرار سیستم مدیریت  1324الزامات قانونی تصویب شده در ایران مطابق شكل زیر می باشد که در سال 

الكتریكی بیش  میلیون مترمكعب گاز یا تقاضای 5انرژی برای شرکت های تابع وزارت نفت و نیرو با مصرف بیش از 

 از یک مگاوات، ایجاد واحد مدیریت انرژی و ممیزی انرژی الزام گردیده است.

 
 تاریخچه الزامات قانونی مرتبط با انرژی در ایران (6-1) شكل

                                                 
1 .Energy Management Systems 



 

 

 

 

 
 دستور وزیر نفت در خصوص استقرار سیستم مدیریت انرژی (7-1) شكل

 

 ییرااج یهابه دستگاه« سبز تیریبرنامه مد» یینامه اجرا نییآیكی دیگر از مصوبه های ابالغ شده در کشور 

 می باشد.

سازمان برنامه و بودجه  دییو تأ ستیز طیسازمان حفاظت مح شنهادیبه پ 1321خرداد  22دولت در جلسه  ئتیه

 بیصورا به ت« سبز تیریبرنامه مد» یینامه اجرا نییساله ششم توسعه، آقانون برنامه پنج یاجرا یکشور و در راستا

 رساند.

و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و  زاتیتجه ه،یآب، مواد اول ،یمصرف انرژ تیریشامل مد« سبز تیریمد برنامه»

 یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها یاجرائ یدستگاه ها هیدر کل ه،یآن ها در ساختمان ها و وسائط نقل افتیباز

 است.

شاخص  ازاتیمجموع امت یبر مبنا ییاجرا یسبز در دستگاه ها تیریمد یاجرا یابیو ارز یکمّ یشاخص ها فیتعر

ت، و مقررا نیقوان ریسا ییاجرا تیو ظرف ینیع قیالزم، استفاده از مصاد یضمانت اجرا ینیب شیشش گانه، پ یها

 ،یمصرف، توجه به آموزش و فرهنگ ساز عواملتوسط  ییصرفه جو یکاف زهیانگ جادیبرتر، ا ییدستگاه اجرا یمعرف

یكی از آیتم های امتیازآور در این آیین نامه، استقرار سیستم  روند. ینامه به شمار م نییآ نیا یایمزا نیاز مهمتر

 است. ISO50001مدیریت انرژی 
 



 

 

 

 

 
 سبز دستگاه های اجرایی مدیریتآئین نامه نظام  (8-1) شكل

 که در آن به استقرار سیستم مدیریت ابالغ قانون اصالح الگوی مصرف نیز قرار گرفته استتصویر در ادامه 

 انرژی اشاره شده است.

 
 5931در سال  قانون اصالح الگوی مصرفابالغ  (9-1) شكل



 

 

 

 

 

ها، سازمان بین المللی استانداردسازی، استانداردهای سیستم مدیریت برای موضوعات مختلف در طول سال

ن ایزیست، امنیت اطالعات و ... منتشر کرده است. با وجود اشتراک عناصر عمومی در نظیر انرژی، کیفیت، محیط 

استانداردها، ساختار استانداردهای سیستم مدیریت مختلف بوده و این موضوع، باعث سردرگمی و ایجاد مشكالت در 

سازمان بین المللی استاندارد سازی، در سال  .سازی و ممیزی استانداردهای مدیریتی شده استمراحل یكپارچه

نداردهای سیستم مدیریت گرفت. ساختار مورد نظر، از ، تصمیم به ایجاد یک ساختار یكنواخت برای کلیه استا2212

الف( ساختار )یكپارچه( سطح باال ب( متن و اصطالحات مشترک این ساختار  :دو مشخصه اصلی تشكیل شده است

ـ تعاریف و اصطالحات  3ـ مراجع الزامی بند  2ـ دامنه کاربرد بند  1بند  :از ده بند، به شرح زیر، تشكیل شده است

ـ ارزیابی  2ـ عملیات بند  1ـ پشتیبانی بند  7ـ طرح ریزی بند  6ـ رهبری بند  5محیط )بافت( سازمان بند  ـ 4بند 

منتشر شد براساس  2211ـ بهبود دومین ویرایش استاندارد سیستم مدیریت انرژی که در سال  12عملكرد بند 

دی از استانداردهای اصلی که با توجه به ساختار سطح باال تدوین گردیده است. فایل پیوست، ساختار فعلی تعدا

 .دهداند نشان میساختار سطح باال تدوین و منتشر شده

 

 
 PDCAالزامات سیستم مدیریت انرژی به تفكیک چرخه  (11-1) شكل



 

 

 

 

هزار گواهینامه می باشد که نسبت به سال  23برای کشورهای مختلف حدود  2217تعداد گواهینامه های صادر شده در سال 

 .2درصد رشد داشته است و آلمان در این حوزه دارای بیشتری تعداد گواهینامه بوده و پیش قدم می باشد 13حدود  2216

 
 برای کشورهای مختلف 2117تعداد گواهینامه های صادر شده در سال  (11-1) شكل

 

 

 : درصد تغییرات گواهینامه های دریافت شده ایزو5جدول 

 

 قرار گرفته است. در حوزه سیستم مدیریت انرژیالمللی مكمل مجموعه استانداردهای بیندر ادامه 

                                                 
2 Assessment of energy saving and energy efficiency development in Russia and abroad 



 

 

 

 

 
 در حوزه سیستم مدیریت انرژی مكملالمللی استانداردهای بین (12-1) شكل

 در جدول زیر قرار گرفته است. های حامی سیستم مدیریت انرژی در سایر کشورهاهایی از سیاستنمونه

 

 

 

 

 های حامی سیستم مدیریت انرژی در سایر کشورهاسیاست 2جدول 

 توضیحات سال سیاست کشور/منطقه

 آلمان
سازی طرح ملی بهینه

 انرژی
2014 

کارخانجات بزرگ موظف به استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر 

هستند تا از آن طریق برای درخواست معافیت از   ISO50001 استاندارد

 مالیات انرژی و محیط زیست اقدام نمایند.

 اتحادیه اروپا
دستورالعمل 

سازی انرژی بهینه

(EED) 
2012 

این قانون، کشورهای عضو ملزم به حصول اطمینان از اجرای  1مطابق با ماده 

ها با شواهدی باشند؛ اگرچه سازمانها میهای انرژی در سازمانای ممیزیدوره

 مبنی بر استقرار اثربخش سیستم مدیریت انرژی، معاف از این الزام خواهند بود.

ایاالت 

 متحده

طرح عملكرد انرژی 

 برتر
2012 

ملزم به استقرار سیستم مدیریت   ها، سازمانSEP به منظور دریافت گواهینامه

بوده و شخص ثالث، بهبود عملكرد  ISO50001 انرژی مبتنی بر استاندارد

های قابل جوییبر تحقق صرفه SEP  انرژی را تأیید خواهد نمود. گواهینامه

 فرآیندهای شفاف تأکید دارد.گیری از طریق اندازه

 

(SEP) 

 اندونزی
 ایقوانین وزارتخانه

2012 
 



 

 

 

 

در حوزه مدیریت 

 انرژی

تن  222,6مطابق با استاندارد ملی اندونزی، کارخانجاتی با مصرف انرژی بیش از 

( در سال ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر toeخام )معادل نفت

 باشند.می ISO50001 استاندارد

 چین

سازی طرح بهینه

 شامل

2011 
 GB/T ها ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با استانداردسازمان

 باشند.می 23331
 

بیش از 

 سازمان12222

 پرتغال
سیستم مدیریت 

مصرف در صنایع 

 (SGCIEبر )انرژی
2008 

حداقل کارایی انرژی، کارخانجاتی با مصرف در راستای تحقق قوانین و اهداف 

ای خام در سال ملزم به انجام دورهتن معادل نفت 522انرژی بیش از 

 باشند.سازی مصرف انرژی میهای بهینههای انرژی و اجرای طرحممیزی

 

 

 :ISO50001:2018استاندارد    -1-6

 :ISO50001:2018تاریخچه  

در سازمان بین المللی استاندارد به منظور پیگیری های تدوین این استاندارد تشكیل  PC242کمیته  2221در فبریه سال 

کشور عملیات تدوین استاندارد  43گردید. دبیرخانه کمیته به نمایندگان کشورهای آمریكا و برزیل واگذار گردیده و نمایندگان 

کشور واگذار گردید. پس از چند ماه تالش و  13به  را آغاز نمودند الزم به ذکر است که نظارت بر روند تدوین استاندارد

تهیه گردید.  2222در تابستان سال  PC242تصویب و پیشنویس کمیته  2221پیگیری پیش نویس کار در زمستان سال 

روند پیگیری تدوین استاندارد با توجه به خاستگاه های مشترک جوامع بین المللی از تسریع روند تدوین به تصویب پیش 

نقطه عطف و تحویلی در  2211ژوئن سال  15انجامید. نهایتا روز  2212س نسخه بین المللی استاندارد در تابستان سال نوی

 رسما توسط سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید. ISO50001:2018مدیریت انرژی جهان گردیده و استاندارد 

 ISO50001:2018 چیست؟ 

انرژی همانطور که در بخش تاریخچه سیستم های مدیریت انرژی در جهان اشاره گردید در در زمینه پیاده سیستم مدیریت 

نقطه عطف و تحولی  ISO50001:2018اما سری استاندارد ؛ سال های گذشته استاندارد های بسیاری تدوین گردیده است

این استاندارد پس از  3ISOی سازمان در حوزه سیستم های مدیریت انرژی می باشد به طوری که باتوجه به اعتبار بین الملل

انتشار به عنوان مرجعی بی بدیل مبنای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در بسیاری از سازمان ها و صنایع در سرتاسر 

 جهان قرار گرفته است.

ه هایی که چارچوبی را برای استقرار سیستم مدیریت انرژی در سازمان ها و صنایع و همه مجموع ISO50001استاندارد 

خواهان مدیریت هزینه های خود حول انرژی بوده و به حفظ منابع انرژی و نیز محیط زیست می اندیشند فراهم می آورد. 

هدف از تدوین این استاندارد توانمندسازی سازمان ها و صنایع برای استقرار سیستم ها و فرآیندهای الزم برای بهبود عملكرد 

                                                 
3 International Organization For Standardization 



 

 

 

 

این استاندارد چارچوبی را برای استقرار مدیریت انرژی فراهم می آورد که  .و مصرف انرژی است انرژی، شامل بازدهی، کاربری

با سری  ISO50001شده و منطقی کمک می نماید.به بهبود کارایی انرژی در سازمان ها به روش سیستماتیک، کنترل 

( تطابق دارد لذا سازمان ها ISO14001( و سری استاندارد مدیریت زیست محیطی )ISO9001استاندارد مدیریت کیفیت )

 می توانند سیستم مدیریت انرژی را با سایر سیستم های مدیریت خود یكپارچه نمایند.

ترکیبی از دو حوزه مدیریتی و فنی می باشد. به این منظور با سازوکارهای تعریف شده در  ISO50001استاندارد شاکله 

 مدیریت بهتر انرژی کمک بسزایی مینماید.حوزه ی فنی به خود کفایی سازمان ها در 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ISO50001:2018تحت پوشش  ابعاد (13-1) شكل

تدوین گردیده است. به این منظور ثبیت بخش های مختلف  4PDCA روند اجرای استاندارد مبتنی بر بهبود مستمر و چرخه

 استاندارد در سازمان از یک سو و بهینه سازی، توسعه و بروزآوری الزامات از سوی دیگر در سازمان اجرا خواهد گردید.

                                                 
4 Plan-Do-Check-Act 



 

 

 

 

 
 PDCAدر چرخه  ISO50001توزیع حوزه های عملكردی  (14-1) شكل

 ISO50001 استانداردمزایای استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر   -1-7

 عمومی: مزایای 

با ایجاد سیستم مدیریت انرژی دستاوردهای بسیاری حاصل خواهد گردید که در ادامه به بخشی از آیتم های عمومی آن اشاره 

 می شود:

 کاهش هزینه های انرژی سازمان .1

 تطابق سازمان با استانداردها و قوانین داخلی و بین المللی .2

 با کاهش انتشار کرینکمک به حفظ محیط زیست  .3

 زمینه سازی برای نوآوری در حوزه انرژی .4

 ایجاد زیرساخت های مدیریتی و فنی نظارت و مدیریت انرژی .5

 فراهم آوری زیرساخت های الزمه به منظور اندازه گیری و رصد مصرف انرژی در سازمان .6

 تعیین وضعیت موجود سازمان در حوزه انرژی .7

 ر بخش های مختلف مصرفیتعیین کارایی و اثربخشی انرژی د .1

 مشخص سازی فرصت های بهبود مصرف انرژی .2

 افزایش توانمندی های علمی سازمان .12

 صرف بهینه سرمایه سازمان در حوزه های با کارایی بیشتر .11



 

 

 

 

 کاهش هزینه ی تمام شده تولیدات و خدمات و درنتیجه افزایش بهره مالی .12

 می سازمانپویا سازی سازمان با رشد علوم و جلوگیری از رکود عل .13

الزم به ذکر است که انجام پروژه های پراکنده در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در سازمان ها که در حال حاضر در کشور 

رشد قابل توجهی نیز داشته است بدون استفاده از پشتوانه ای سیستماتیک در حوزه های مدیریتی و فنی موجب ایجاد 

با گذشت زمان اثر خود را از دست می دهند به طوری که سازمان برخالف سرمایه  روندهای بهبودی کوتاه مدت گردیده که

 گذاری زیاد در حوزه انرژی از عواید کافی برخوردار نمی گردد.

 

 غیر سیستماتیک در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی اقدامات (15-1) شكل

وان با استفاده از روند مناسب فنی و این در حالی است که پیاده سازی مناسب سیستم مدیریت انرژی در سازمان ها می ت

مدیریتی ایجاد شده در مدت زمان کوتاه نتایج قابل توجهی در حوزه مدیریت انرژی برای سازمان در پی داشته باشد. این 

مطلب شامل استفاده از توان و دانش فنی موجود در سازمان، توسعه توانمندی های علمی و فنی و نیز سرمایه گذاری های 

 در حوزه خدمات انرژی از قبیل برونسپاری انجام ممیزی های جامع انرژی و... می باشد.مناسب 



 

 

 

 

 

 های بهینه سازی انرژی ضمن پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی پروژهاجرای  (16-1) شكل

 

 مزایای اختصاصی: 

با توجه به سابقه نه چندان زیاد پیاده سازی سیستم مدیریت در کشور و تدوین بسیاری از استانداردهای داخلی و بین المللی 

در سال های اخیر، بستری جدید برای بسیاری شرکت هایی که صرفا صادر کننده مدرک در حوزه سیستم های مدیریتی می 

و نیز  2222در سال  EN16001با افزوده شدن سری استاندارد های باشند فراهم آمده است. متاسفانه این مطلب 

ISO50001  به بستری برای اعطای گواهینامه های فاقد پشتیبانی فنی و مهندسی و نیز اعتبار اجرایی شده  2211در سال

ا دیریت انرژی باست. شاید بروز این مشكل را بتوان ناشی از تفكر مدرک گرای ایجاد شده در کشور و قیاس غلط سیستم م

( دانست. لذا پیاده سازی غلط این ISOسایر استانداردهای سیستم های مدیریتی تدوین توسط سازمان بین المللی استاندارد )

که با ایجاد هزینه های سربار در سیستم مدیریتی و اجرایی سازمان  سیستم نه تنها نتایج قابل قبولی را در پی نخواهد داشت

 های سازمان شده و اتالف منابع سازمانی را درپی داشته و به لخطی عملكرد سازمان منجر خواهد گردید. موجب افزایش هزینه

با توجه به هزینه بر بودن زیرساخت های اجرایی و پیاده سازی سیستم با توجه به بررسی های صورت گرفته بسیاری از 

 سازی کامل آن و دستاوردهای حاصله محروم می مانند. سازمان ها با نگاه مقطعی به این سیستم نگاه کرده و از پیاده

از جمله مشكالتی که شرکت های مختلف پس از پیاده سازی استانداردهای مدیریتی سری ایزو با آن مواجه می شوند، از 

ست ذکر ا سویی ناتوانی در حفظ پویایی استاندارد و از سوی دیگر سیكل های لخط اداری و مدیریتی آن ها می باشد. الزم به

که برخوردار از بعد فنی نیز می باشد ناتوانی سازمان ها در اجرای مناسب حوزه های فنی پس از  ISO50001در استاندارد 

خاتمه مشاوره و اخذ مدرک بیش از سایر استانداردها رخ می نماید، به گونه ای که پس از مدتی از اخذ مدرک تنها پوسته 

برای سازمان در پی نداشته و هزینه ساز نیز می باشد و این مطلب ناشی از ضعف در پیاده سازی استاندارد یاقی مانده که نفعی 

 مناسب می باشد.



 

 

 

 

استفاده از شاکله مناسب اجرایی به منظور پیاده سازی مناسب استاندارد توسط تیم مهندسی شرکت بهپویان شرایط بهره 

 ده در استاندارد را فراهم می آورد.مندی بهینه مجموعه های مخاطب از دستاوردهای تعریف ش

 
 ISO50001الزامات و تعاریف استاندارد  ارتباطیپیكره  (17-1) شكل

مشاوران انرژی بهپویان معتقد است پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی نیازمند توان فنی و مهندسی و استفاده از ترکیب 

مخاطب می باشد بدین معنی که در صورت عدم مناسبی از تخصصی های گوناگون در حوزه انرژی متناسب با نوع سازمان 

استفاده مناسب از تخصص های مختلف بخشی از زوایای فنی استاندارد در هنگام پیاده سازی مغفول خواهد ماند، مطلبی که 

صرفا در حوزه مشاوره و بهینه سازی در حیطه تخصصی عملكردی این شرکت به عنوان یكی از معدود شرکت های کشور که 

فعالیت می نماید فراهم آمده است. به این منظور گوشه ای دستاوردهای اختصاصی سیستم مدیریت انرژی پیشنهادی  انرژی

 در ذیل اشاره میگردد:

 کاهش سیكل زمانی اجرایی پروژه پیاده سازی .1

ی و زفراهم آمدن شرایط استفاده از تخصص و سابقه کارشناسان شرکت با توجه به سابقه چندین ساله در حوزه ممی .2

 بهینه سازی مصرف و عملكرد انرژی



 

 

 

 

فراهم آمدن انجام میترینگ و مانیتورینگ شاخص های فنی و عملكردی سیستم مدیریت انرژی مجموعه در کوتاه  .3

مدت با تجهیز مناسب و جلوگیری از قرارگیری اطالعات غیر فنی به جای اطالعات فنی و دقیق در بانک اطالعاتی 

نیاز سازمان مخاطب با تعریف سازوکار مناسب با توجه به بهره مندی شرکت بهپویان از انرژی )این مطلب در صورت 

 تجهیزات تخصصی اندازه گیری مصرف و پارامترهای انرژی فراهم می باشد(

الزم به ذکر است از جمله مشكالت سازمان ها در پیاده سازی مناسب سیستم مدیریت انرژی فراهم نبودن 

العات میزان مصرف و پارامترهای تحلیلی انرژی می باشد و بسیاری از شرکت ها با توجه امكان برداشت تخصصی اط

به گران بودن تجهیزات مربوطه )حداقل در کوتاه مدت( از صرف سرمایه در این حیطه اجتناب کرده و به اطالعات 

در حالی می باشد که اندازه  پایه مصرف کننده های انرژی سازمان و استفاده از تخمین اکتفا می نمایند. این مطلب

گیری مصرف مبنای اولیه اقدامات فنی در حوزه بهینه سازی انرژی می باشد. بعالوه هرچه امكان برداشت اطالعات و 

تعیین دقیق مصرف در حیطه های خردتری از سازمان فراهم می گردد امكان محاسبه دقیقتر پارامترهای تخصصی 

 ( به میزان دقیقتر و در سطوح خردتر فراهم می آید.5EnPIsكرد انرژی )استاندارد از جمله شاخص های عمل

ایجاد بانک اطالعاتی سیستمی با تحلیل اطالعات متناسب با نیازهای سطوح مختلف مدیریتی )مدیریت سلسله  .4

 مراتبی اطالعات(

حوزه های تعیین آموزش های فنی و مهندسی مورد نیاز هسته مهندسی سیستم مدیریت انرژی باالخص در  .5

تخصصی شبیه سازی، تحلیل و پشتیبانی فنی )بخش بسیار مهمی که در هزینه های پیش روی سازمان ها پس از 

پیاده سازی بسیار موثر بوده و در حیطه توانمندی های بسیاری از مشاورین پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی 

 نمی باشد(

 مجموعه با دقتی به مراتب باالتر نسبت به روش های دستی موجودفراهم آمدن شرایط تعیین وضعیت موجود انرژی  .6

 فراهم آوردن شرایط تسلط کامل تیم فنی داخل مجموعه در کلیه حوزه های الزمه .7

 پیاده سازی یک سیستم با قابلیت های مهندسی و فنی به جای یک پوسته صرفا مدیریتی .1

دیریتی و پوشش کلیه حوزه های سیستم مدیریت م-یكپارچه سازی تخصص های فنی و مرتبط در قالب تیم فنی .2

 انرژی
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 سرفصل های استاندارد: 

 ISO22000و  ISO90001 ،ISO14001نیز با همان شاکله سری استانداردهای  ISO50001سرفصل های استاندارد 

 تدوین گردیده است. در ذیل لیست سرفصل های استاندارد رائه گردیده است:

 معیار ردیف

 پیشگفتار -

                                                 
5 Energy Performance Indicators 



 

 

 

 

 مقدمه -

 هدف و دامنه کاربرد 1

 مراجع الزامی 2

 اصالحات و تعاریف 3

 الزامات سیستم مدیریت انرژی 4

 الزامات کلی 4۳1

 مسئولیت مدیریت 4۳2

 مدیریت ارشد 4۳2۳1

 نماینده مدیریت 4۳2۳2

 خط مشی انرژی 4۳3

 طرح ریزی انرژی 4۳4

 کلیات 4۳4۳1

 الزامات قانونی و سایر الزامات 4۳4۳2

 بازنگری انرژی 4۳4۳3

 خط مبنای انرژی 4۳4۳4

 شاخص های عملكرد انرژی 4۳4۳5

 اهداف کالن و خرد و طرح های اقدام مدیریت انرژی 4۳4۳6

 اجرا و عملیات 4۳5

 کلیات 4۳5۳1

 صالحیت، آموزش و آگاهی 4۳5۳2

 ارتباطات 4۳5۳3

 مستندسازی 4۳5۳4

 الزامات مستندسازی 4۳5۳4۳1

 معیار ردیف

 کنترل مدارک 4۳5۳4۳2

 کنترل عملیات 4۳5۳5

 طراحی 4۳5۳6

 فراهم آوری خدمات انرژی، محصول، تجهیزات و انرژی 4۳5۳7

 بررسی 4۳6

 تحلیلپایش، اندازه گیری و  4۳6۳1

 ارزیابی الزامات قانونی و سایر الزامات 4۳6۳2

 ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی 4۳6۳3



 

 

 

 

 عدم انطباق ها، اصلح، اقدام اصالحی و پیشگیرانه 4۳6۳4

 کنترل سوابق 4۳6۳5

 بازنگیری مدیریت 4۳7

 کلیات 4۳7۳1

 دروندادهای بازنگری مدیریت 4۳7۳2

 مدیریتبروندادهای بازنگری  4۳7۳3

 پیاده سازی استاندارد: 

در پیاده سازی استانداردها در سازمان ها قبل از بیان هر موضوعی الزامات استاندارد به عنوان شاخص های ارزیابی صحت 

پیاده سازی مورد توجه قرار می گیرند. مشاورین دارای معیارها و روش های خاص خود در امر پیاده سازی الزامات استانداردها 

 باشند. می

 

 ISO50001الزامات  (18-1) شكل

شرکت مشاورین انرژی بهپویان با بهره مندی از توان علمی و تجریه کارشناسان خود و به منظور پیاده سازی استاندارد 

ISO50001  به بهترین نحو از ترکیب عملكردی خاص خود بهره می برد. در ادامه به تشریح روش عملكردی این شرکت در

 پروژه پیاده سازی اشاره می شود:

 شناخت و برنامه ریزی:  -1-8-2-2

در این فاز با برگزاری جلسات تخصصی با مسئولین فنی، تاسیساتی و امور سیستم ها، پرسنل مسئول در حوزه انرژی )در 

ت تعریف در چارت ساختاری مجموعه مخاطب( بخشی از اطالعات مورد نیاز ضمن ارائه چک لیست ها و فرم های مربوطه صور

ثبت و ضبط می شوند. جمع آوری و ثبت اطالعات مربوطه در کلیه حوزه های فرآیندی، مدیریتی، تجهیزاتی، تاسیساتی و... 

 صورت می پذیرد.

ISO500
01 
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الزامات 
کلی

مسئولیت 
مدیریت

خط مشی 
انرژی

طرح 
ریزی

اجرا و 
عملیات

بررسی

بازنگری 
مدیریت



 

 

 

 

دارای حوزه های مشترک با سایر  ISO50001ربوطه با توجه به اینكه استاندارد به موازات برگزاری جلسات تخصصی م

، ISO9001استانداردهای ایزو می باشند اطالعات مربوط به سایر سیستم های مدیریتی موجود در سازمان از قبیل 

ISO14001 ،ISO18001 ور جلوگیری از موازی و... از دو منظر اسناد و اطالعات موجود و نیز روش اجرای آن ها به منظ

 کاری مورد بررسی قرار می گیرند.

در صنایع تولیدی( و رصد میدانی اطالعات و )انجام بازدیدهای برنامه ریزی شده در محل سازمان و سایت های تولیدی 

 برداشت اطالعات مورد نیاز متناسب با شرایط سازمان مخاطب صورت می پذیرد.

رآیند پیاده سازی به صورت درون سازمانی نسبت به تشكیل کمیته انرژی اقدام کرده و در سازمان هایی که پیش از آغاز ف

دستورالعمل ها، برنامه های اجرایی و... در این حوزه تدوین نموده اند، به منظور همسوسازی برنامه های مربوطه با استاندارد 

خذ و همچنین دستورالعمل های کاری مربوطه و نیز اطالعات مرتبط با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان در حوزه انرژی ا

 روند عملكرد سیستم موجود از طریق چک لیست ها و جلسات تخصصی کسب می گردد.

همچنین با توجه به نیاز به انجام آنالیزهای اولیه فرآیندهای سازمان در خصوص آشنایی بیشتر با سیستم عملكردی مجموعه و 

رد متناسب با شرایط اختصاصی سازمان کلیه اطالعات مرتبط با حوزه های فنی، انرژی، نیز بومی سازی حداکثری استاندا

 مدیریتی، مالی در بخش های ذیل از کارفرما اخذ می گردد:

 (سالن های تولید و ... Layoutنقشه های جانمایی تجهیزات و ساختمان ها ) -

 سوخت مصرفی آن هالیست تجهیزات انرژی بر سازمان به همراه تعداد، توان و انرژی/ -

 میزان مصرف و هزینه انرژی مجموعه در سه سال گذشته -

 میزان و تنوع تولید مجموعه در سه سال گذشته -

 ارتباطات محصوالت با فرآیندها و خطوط تولید مجموعه )در مجموعه های صنعتی( -

رداری از برنامه توسعه شرکت شامل: راه اندازی خط تولید جدید، توسعه محصوالت تولیدی، بهره ب -

 سوله یا ساختمان جدید و ...

مرتبط با  2221اطالعات فرآیند تولید محصوالت متناسب با اسناد تهیه شده در استاندارد ایزو  -

 فرآیندهای تولیدی مجموعه

موجود در مجموعه )شامل: نام، برند، مدل، تعداد، محل  portableلیست تجهیزات ابزاردقیق ثابت و  -

 نصب دستگاه های ثابت(

چک لیست های برداشت اطالعات انرژی در صورت انجام برداشت اطالعات انرژی از سطح مجموعه  -

 )چک لیست های استخراج اطالعات از تجهیزات ابزاردقیق موجود در سطح مجموعه(

سابقه مصارف و هزینه کردهای غیرمتعارف در حوزه انرژی و علت آن ها در صورت مشخص بودن  -

 مصرف و هزینه انرژی نسبت به متوسط کارخانه( )افزایش یا کاهش چشمگیر



 

 

 

 

 چک لیست های تعمیرات و نگهداری مجموعه -

 جدول تعداد شیفت ها و ساعات کاری مجموعه -

 تعداد پرسنل شاغل در مجموعه به تفكیک شیفت و حوزه های کاری )اداری، تولیدی و...( -

 چارت سازمانی مجموعه مخاطب -

اطالعاتی مجموعه )شبكه اطالعات و ارتباطات درون سازمانی مجموعه شامل شبكه اخذ اطالعات مرتبط با سیستم های 

داخلی، دسترسی به اینترنت، وضعیت جمع آوری و ذخیره سازی و نگهداشت اطالعات تجهیزات اندازه گیری انرژی موجود در 

 سازمان و...(

ریزی پیاده سازی استاندارد در مجموعه تهیه متناسب با اطالعات اخذ شده از مجموعه گزارش فاز شناخت مجموعه و طرح 

 شده و روش عملكرد تیم مشاوره پروژه تدوین و نهایی می گردد.

برآورد نیازمندی های سازمان در حوزه تیم مدیریت انرژی در بخش های مرتبط با تخصص ها، توانمندی های فنی و مدیریتی 

 و ...

گزارش فاز شناخت تهیه برنامه مدیریت و کنترل پروژه پیاده سازی خروجی نهایی فاز شناخت و بررسی عالوه بر تهیه 

 استاندارد می باشد.

 
 فاز شناخت و برنامه ریزی (19-1) شكل

 

خروجی فاز شناخت و برنامه ریزی

تهیه گزارش فاز شناخت تهیه ریز برنامه کنترل پروژه 

فاز شناخت و برنامه ریزی

اخذ اطالعات سایر  
سیستم های  

مدیریتی

جلسات تخصصی 
آشنایی با سیستم و 

هماهنگی

بازدید میدانی و 
برداشت اطالعات

سابقه عملكرد 
سازمان در حوزه  

انرژی

اطالعات سیستم 
های  اطالعاتی  

ارتباطی و  
گزارشدهی

تكمیل چک لیست  
ها و اسناد فاز  

شناخت و برنامه  
ریزی
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پس از شناخت وضعیت موجود سازمان متناسب با نكاتی که در متن قید گردید. اقدامات پایه در خصوص توانمندسازی 

 ظور ورود به فاز طرح ریزی سیستم فراهم آورده می شود. در این خصوص اقدامات ذیل صورت خواهد پذیرفت:سازمان به من

 تشكیل تیم مدیریت انرژی سازمان به صورت رسمی با ارائه شرح وظایف و تدوین سازو کار اجرایی و عملكردی اعضای تیم

ظور تشریح روند کار و تشریح مسئولیت مدیریت ارشد برگزاری جلسه توجیهی مدیران ارشد و تیم مدیریت انرژی به من

سازمان مطابق استاندارد به عنوان متولی اصلی و پشتیبان اجرای موفق سیستم. در این جلسه به صورت رسمی اختیارات 

 اجرایی الزمه به نماینده مدیریت در حوزه انرژی تفویض می گردد.

 :ISO50001مبتنی براستاندارد  برگزاری دوره آموزشی عمومی سیستم مدیریت انرژی

این دوره به منظور آشنایی پرسنل فعال در سازمان با مفاهیم بهینه سازی انرژی، مدیریت مصرف انرژی، سیستم مدیریت 

، مزایا و محاسن اجرای آن و... با هدف همسوسازی کلیه پرسنل سازمان با فرآیند ISO50001انرژی، آشنایی با استاندارد 

 صورت خواهد پذیرفت.پیاده سازی 

 برگزاری دوره تخصصی سیستم مدیریت انرژی:

دوره مذکور برای تیم مدیریت انرژی سازمان برگزار می گردد. در این دوره به صورت تخصصی به تشریح الزامات سیستم 

د و کلیه نكات پرداخته و روند پیاده سازی، نكات فنی و تخصصی استاندار ISO50001مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد 

 فنی و مدیریتی پیاده سازی تشریح خواهد گردید.

 

 ISO50001سازمان در حوزه  توانمندسازی (21-1) شكل

توجیه مدیران ارشد و 

کمیته انرژی

آموزش  

های  

تخصصی  

تیم مدیریت  

انرژی

آموزش عمومی سیستم 

مدیریت انرژی

تشکیل 

کمیته 

انرژی



 

 

 

 

 طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی:  -1-8-2-4

مشاوره و همراهی با تیم مدیریت انرژی سازمان به منظور فراهم آوری و اجرای آیتم هایی که در ادامه به آن ها اشاره می شود 

 زیرساخت های پیاده سازی عملیاتی سیستم مدیریت انرژی را در سازمان مخاطب فراهم می آورد.در این فاز 

 طرح ریزی )مهمترین بخش پیاده سازی استاندارد(:

می باشد. به طوری که عالوه بر تامین  52221شاید به جرات بتوان گفت طرح ریزی مهمترین گام پیاده سازی استاندارد ایزو 

و مدیریتی استاندارد، سنگ بنای پیاده سازی صحیح استاندارد در این فاز ایجاد خواهد گردید. لذا ریز زیرساخت های فنی 

فعالیت های قید شده در این بخش پیاده سازی استاندارد از حجم قابل توجه و پیشنهادات خاص برخوردار است. در ادامه به 

 تشریح روند اجرایی طرح ریزی پرداخته شده است.

 
 مفهومی فرآیند طرح ریزی انرژی نمودار (21-1) شكل

 

 تهیه قوانین و الزامات و استاندارد های الزمه در حوزه مدیریت مصرف انرژی

 استخراج شاخص های عملكرد انرژی متناسب با بخش های مختلف سازمان

نرژی سازمان، تهیه تهیه روش های اجرایی، دستورالعمل ها، اسناد، فرم های مربوط به برداشت اطالعات مصارف و هزینه های ا

 در بخش های مرتبط با طرح ریزی سیستم ...چک لیست ها و لیست تجهیزات انرژی بر،

اصالح و تعمیم روش های اجرایی، دستورالعمل ها و فرم هایی که می بایست با سایر سیستم های مدیریت انرژی سازمان 

 مانند سیستم کدینگ فرم های سازمان و...؛ یكپارچه شوند

 ط مشی انرژی سازمان و یكپارچه سازی آن با سایر استاندارد هاایجاد خ

متغیرهای مرتبط مؤثر بر کاربری •
مناسب انرژی

نرژیکاربری گذشته و کنونی استفاده ا•

عملكرد•

ورودی های طرح ریزی  

انرژی

تحلیل کاربری و مصرف انرژی•

شناسایی سطوح مناسب کاربری و  •
مصرف انرژی

د  شناسایی فرصت های بهبود عملكر•
انرژی

بازنگری انرژی
خط مبنای انرژی•

شاخص های عملكرد انرژی•

اهداف کالن•

اهداف خرد•

طرح های اقدام•

خروجی های طرح ریزی  

انرژی



 

 

 

 

آموزش تیم مدیریت انرژی در خصوص انجام بازنگری انرژی در سازمان در حوزه های برداشت اطالعات، استفاده از فرم ها و 

لكرد انرژی، سازو انجام دستورالعمل ها و روش های اجرایی، نحوه محاسبه خط مبنای انرژی، نحوه محاسبه شاخص های عم

 و... کار بررسی وضعیت مصرف انرژی سازمان و تعریف پروژه های بهینه سازی انرژی

 انجام فرآیند بازنگری انرژی به منظور تعیین وضعیت موجود مصرف انرژی سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجوه بروز ورودی ها و ساختار تحلیلی بازنگری انرژی در عملیات (22-1) شكل

 لیست مصرف کننده های بارز انرژی سازمانتدوین 

 (EnPIsتعیین مقادیر شاخص های عملكرد انرژی سازمان )

خروجی های طرح ریزی

خط مبنای •
انرژی

•EnPIs

اهداف کالن•

اهداف خرد•

برنامه های •
عملیاتی

عملیات

آموزش•

ارتباطات•

ذینفعان انرژی•

کنترل های •
عملیاتی

طراحی•

خرید•

ارزیابی جنبه های 
انرژی و سایر 

متغیرها

استفاده انرژی بارز  
انرژی و پرسنل  آنها

فرصت های حفاظت 
از انرژی



 

 

 

 

 تهیه اطالعات و گزارشات آماری از وضعیت موجود مصرف و هزینه انرژی در سازمان

 بررسی جنبه های مصرف انرژی سازمان

خط مبنای انرژی سازمان در صورتی که انجام پروژه  تهیه خط مبنای انرژی سازمان و اهداف کالن و خرد انرژی )در محاسبه

پیاده سازی استاندارد با انجام ممیزی جامع انرژی تلفیق گردد از طریق شبیه سازی و در غیر این صورت از طریق آموزش 

 روش محاسباتی صورت خواهد پذیرفت(

 
 نمونه خط مبنای انرژی مبتنی بر شبیه سازی در یکی از پروژه های شرکت (23-1) شكل

متناسب با ظرفیت های سازمان و شرایط  6اسایی و اولویت بندی فرصت های بهینه سازی و حفاظت از انرژی در سازمانشن

 مصرف و استانداردهای موجود در حوزه مصرف انرژی

با توجه به سابقه تیم مهندسی این شرکت در حوزه ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی و اولویت بندی پروژه های 

 ISO50001بهینه سازی مصرف انرژی امری ملموس و قابل حصول در حیطه مشاوره فنی و مدیریتی پیاده سازی استاندارد 

در خصوص تدوین روش تعریف پروژه های بهینه سازی، اولویت بندی و روش می باشد. لذا این شرکت به ارائه متدولوژی خود 

 پشتیبانی از آن ها در مشاوره های خود مطابق ذیل می پردازد:

انجام ممیزی انرژی به صورت موازی با روند پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی اثرگذاری و حصول نتایج ملموس از  -

پیشنهاد می شود به همراه روند پیاده سازی اجرای ممیزی انرژی به یكی از  سیستم را بسیار بیشتر می نماید. لذا

 روش های ذیل صورت پذیرد.

 

                                                 
6 Energy conservation opportunities 
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 انواع روش های ممیزی انرژی شرکت:  -1-9

 ممیزی سریع )عبوری(:  -1-11

این نوع ممیزی شامل یک بازدید سریع و سطحی از امكانات و تجهیزات است که طی آن نقاط و تجهیزاتی که با انجام کارها  

شوند. چنین پیشنهاداتی ممكن جویی در مصرف انرژی را دارند، مشخص و پیشنهاد میو تغییرات کوچک و ارزان قابلیت صرفه

های سیستم آبگرم، بررسی مقدماتی سیستم هوای فشرده و پیشنهاد جلوگیری از کاهش است پیشنهاد اجرای عایقكاری لوله

 باشند. …نشت در سیستم هوای فشرده و

 عملكرد تجهیزات:تحلیل  

های هدف اصلی در این نوع ممیزی انرژی، تعیین هزینه

عملیاتی تجهیزات مختلف است. اطالعات عملكردی چند سال 

شوند تا الگوی مصرف آوری و تحلیل میاخیر تجهیزات جمع

ف جویی در مصرهای صرفهانرژی، بیشترین میزان تقاضا و پتانسیل

 انرژی شناسایی شود.

 انرژی استاندارد:ممیزی   -1-11

این نوع ممیزی انرژی عالوه بر اقدامات دو نوع ممیزی انرژی گفته شده، شامل تخمین انرژی مصرفی 

جویی در مصرف انرژی هریک از آنها در اثر انجام برخی اقدامات هریک از تجهیزات و برآورد تقریبی میزان صرفه

ص سازی مشخزمان برگشت سرمایه هریک از اقدامات بهینه سازی است. در انتها نیز با یک تحلیل اقتصادی،بهینه

 .خواهد شد

 :(جامعتفصیلی )ممیزی انرژی   -1-11

بر و پرهزینه است اما این نوع ممیزی انرژی گرچه زمان 

دارای دقت مناسبی است. انجام این نوع ممیزی انرژی ممكن 

گیری پیشرفته و گیری از تجهیزات و ابزار اندازهاست با بهره

های کامپیوتری میسر باشد. این تجهیزات و سازیشبیه

ها امكان برآورد دقیق میزان مصرف انرژی هریک سازیشبیه

آورد. جویی حاصل از اعمال هریک از تغییرات بر روی هرکدام از تجهیزات را فراهم میاز تجهیزات و مقدار صرفه

آوری شده و بعداً مورد تحلیل قرار ثبت و جمع گیری وهای مورد نیاز بطور معمول بصورت مستقیم اندازهداده

های مهندسی و جانبه، استفاده کامل از تحلیلگیرد. مهمترین مشخصه این نوع ممیزی دیدگاه فراگیر و همهمی

 .های مختلف فرآیندی و تجهیزات استسازیشبیه



 

 

 

 

ست که سازمان مشغول به فعالیت مبنای تعیین وضعیت سازمان استاندارد های داخلی و بین المللی در حوزه ای ا -

 در آن می باشد.

به منظور رسیدن به میزان قابل قبولی از مصرف انرژی مطابق استانداردهای تعریف شده راهكارهای بهینه سازی  -

انرژی با بررسی وضعیت موجود سازمان پس از اندازه گیری و برداشت دقیق اطالعات و نیز آنالیز اطالعات، شبیه 

 ناسب با انتخاب نوع ممیزی انرژی تعیین می شوندسازی و... مت

وضعیت  7و دوره بازگشت سرمایه پویا NPV ،IRR ،MIRRانجام مطالعات و محاسبات اقتصادی از قبیل محاسبه  -

 سودآوری راهكارهای بهینه سازی انرژی را تعیین می نماید.

بازگشت آنی و کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نهایت راهكارها )پروژه های صرفه جویی( در یكی از سه دسته  -

دسته بندی می گردند و سازمان متناسب با شرایط خود و میزان صرفه جویی حاصل از اجرای پروژه های بهبود 

 نسبت به انجام یا عدم انجام آن تصمیم گیری می نماید.

  

                                                 
7 Dynamic Pay Back Period 



 

 

 

 

 F - 2222 - 22 شماره سند

 تحلیل پروژه های بهینه سازی انرژی

 

 23//- 22 بازنگری

 1از  1 شماره صفحه

پروژه های صرفه 

 جویی

میزان صرفه جویی  مشخصات اجرایی

مبلغ صرفه  ساالنه

جویی 

 ملی -ساالنه

 )ریال(

مبلغ صرفه 

جویی ساالنه 
– 

 کنندهمصرف

 )ریال(

زمان 

بازگشت 

سرمایه 

 )سال(

نحوه اجرا 

و سرمایه 

 گذاری

الزم االجرا 

از دیدگاه 

 واحد استاندارد
 مقدار

 واحد

 مبلغ واحد

 )ریال(

مبلغ 

کل 

)میلیون 

 ریال(

 گاز برق

kWh % 3m % 

              

              

              

              

 نمونه فرم تحلیل پروژه های بهینه سازی انرژی (24-1) شكل

 

تعریف و اجرای پروژه های بهینه سازی و حفاظت از  تعریف سازو کار اجرای برنامه های عملیاتی سازمان درخصوص سیستم

 (ECOsانرژی )

 تدوین سازوکار رصد نتایج حاصل از انجام پروژه های بهینه سازی و حفاظت از انرژی در سازمان



 

 

 

 

 
 اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی نتایجرصد  (25-1) شكل

 

 با شرایطتعریف چرخه دوره ای اجرای بازنگری انرژی در سازمان متناسب 

به موازات اجرای فازطرح ریزی اطالعات تهیه شده به طور مرتب مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته تا وجوه دارای ایراد آن رفع 

 و بهینه ترین حالت سیستم فراهم گردد.

 پیاده سازی و عملیات:  -1-11
یادی با فاز طرح ریزی سیستم می باشد. ایجاد و تعریف سازو کار پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی دارای وجوه همپوشانی ز

به طوری که بخش زیادی از فاز به موازات اجرای فاز طرح ریزی صورت خواهد پذیرفت. این موضوع عالوه بر حوزه های موازی 

 مربوط به کاهش زمان پیاده سازی سیستم نیز می باشد.

هرچه بهتر سیستم مدیریت انرژی و نیز کاهش هزینه  با توجه به اهمیت توان و تخصص تیم مدیریت انرژی سازمان در اجرای

ها و نگهداشت سیستم که شاید به جرات بتوان گفت از پیاده سازی استاندارد نیز حیاتی است و حلقه مفقوده اجرای سیستم 

یاز در های مدیریتی در بسیاری از ارگان های دولتی و خصوصی کشور می باشد، در این فاز به ارائه مشاوره های مورد ن

خصوص برنامه های الزم به منظور افزایش توان علمی، آگاهی های عمومی و تخصصی و مهارت های الزمه پرداخته خواهد 

 شد. موضوعی که حتی در صورت برون سپاری انجام ممیزی های انرژی سازمان نیز بسیار مهم و حیاتی می باشد.

 انرژی سازمان به صورت دوره ای با مصارف بارز ایجاد سازو کار بررسی صالحیت و عملكرد پرسنل مرتبط

 

 فراهم آوری سازوکار ترویج اهداف سیستم مدیریت انرژی درسازمان و ایجاد اطمینان از اینكه پرسنل:



 

 

 

 

 را درک میكنند EnMSاهمیت انطباق با خط مشی انرژی، روش های اجرائی و الزامات  -

 مزایای بهبود در عملكرد انرژی را می دانند -

دستیابی به اهداف کالن و خرد انرژی را از یک سو و عواقب ناشی از تخطی از  اهمیت -

 روش های اجرائی تعریف شده را از سوی دیگر می دانند

 فراهم آوری شرایط مناسب ارتباطات و تعریف سطوح پاسخگویی سازمانی

 EnMSعالنات حول تدوین سازو کار بروزآوری اطالعات بردهای اعالنات عمومی و تهیه بردهای تخصصی ا

 تهیه سازو کار نظام پیشنهادات در حوزه سیستم مدیریت انرژی

 تدوین سازوکار تشكیل تیم های انرژی با برنامه های مدون بررسی انرژی در نشست های تخصصی صبحگاهی

 
 سیستم مدیریت انرژی ارتباطاتنظام  - 51شکل شماره  (26-1) شكل

 

بهره گیری از دانش و توان فنی پرسنل سازمان به منظور انجام آموزشهای تدوین سازوکار نظام آموزشی داخل سازمانی و 

 درون سازمانی

ایجاد نظام تشویقات به منظور بالفعل سازی پتانسیل های فكری و اجرایی پرسنل در حوزه انرژی و ترغیب به فعالیت در قالب 

 نظام پیشنهادات

 ان در ارتباط با شرایط ذیل:تدوین سازوکار مستندسازی اطالعات و اسناد انرژی سازم



 

 

 

 

 تهیه اسناد، دستورالعمل ها، فرآیندها وروش های اجرایی و فرم های جدید -

 بروزرسانی اسناد، دستورالعمل ها، فرآیندها وروش های اجرایی و فرم ها -

 گردش مناسب اسناد و مدارک درسازمان و دراختیار قرارگرفتن آخرین نسخ بروز شده اسناد و فرم ها -

 بروزآوری و نگهداشت مناسب نظامنامه مدیریت انرژی سازمانایجاد،  -

 ایجاد، بروزآوری و نگهداشت مناسب خط و مشی انرژی سازمان -

 برنامه های عملیاتی سازمان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EnMSحوزه های تحت پوشش مستندسازی اطالعات  - 51شکل شماره  (27-1) شكل

 

سیستم مدیریت انرژی سازمان به منظور ارزیابی مستمر و دوره ای اطالعات و اطمینان از تطابق با ایجاد کنترل های عملیاتی 

 الزامات فنی و مدیریتی استاندارد

تدوین زیرساخت های الزمه در خصوص کنترل طراحی های جدید سازمان که در حیطه مصارف بارز انرژی گنجانده می شوند. 

جنبه های مصرف انرژی در دو حیطه طراحی ابزارها و طراحی فرآیندهایی که در حیطه  به منظور حصول اطمینان از اینكه

 مصارف بارز انرژی قرار می گیرند از منظر انرژی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 .تدوین سازوکار بررسی تامین انرژی سازمان، وضعیت تقاضای انرژی سازمان و خرید منابع انرژی، آنالیز نرخ انرژی و..

مستندسازی 

 اطالعات

ایجاد سیستم مدیریت انرژی

EnMS

تعریف دامنه و مرزهای سیستم-

مشخص کردن چگونگی برآورده کردن-
الزامات استاندارد

دستیابی به بهبود مستمر-

پیاده سازی استاندارد

نگهداشت سیستم



 

 

 

 

 بررسی عملكرد سیستم مدیریت انرژی:  -1-11
انجام فرآیندهای مرتبط با اندازه گیری، صحت سنجی، مانیتورینگ و آنالیز اطالعات برداشتی به عنوان زیربنای فنی سیستم 

مدیریت انرژی و یكی از بخش های هزینه آور استاندارد بسیار حیاتی و مورد توجه است. به این منظور شرکت های مشاور 

ای سابقه و توان اجرایی در حوزه سیستم های مدیریت انرژی با بهره مندی از توان پشتیبانی مناسب در این حیطه شرایط دار

الزم به منظور پیشگیری از انحراف عملكرد را با قابلیت اطمینان به مراتب بیشتر فراهم می آورند. برداشت اطالعات انرژی به 

ساز تشخیص خطا در مصرف انرژی سازمان بوده و استفاده از نرم افزارهای مانیتورینگ  عنوان گام اول بازنگری انرژی زمینه

امكان تشخیص انحراف از معیارهای تدوین شده را در لحظه وقوع فراهم می آورد. مانیتورینگ مناسب اطالعات در قالب سامانه 

 52221ح خدمات پیاده سازی استاندارد ایزو نرم افزاری به عنوان یكی از آیتم هایی که خارج از شر -های سخت افزاری

 تعریف می شوند ضمن توافق الزمه توسط شرکت بهپویان قابل اجرا می باشد.

شرکت بهپویان با بهره مندی از توان متخصصان خود پیشینه ای موفق در حوزه طراحی و اجرای نرم افزارهای مانیتورینگ 

و اجرای سامانه مهاپ )مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ( که عالوه بر ویژگی  هوشمند در حوزه انرژی را رقم زده است. طراحی

های یک نرم افزار مانیتورینگ به صورت کامال هوشمند و بدون نیاز به اپراتور امكان مدیریت عملكرد ایستگاه پمپاژ در حالت 

اری مدیریت انرژی می باشد. این پكیج بهینه را فراهم آورده است نقطه عطفی در حوزه سیستم های نرم افزاری و سخت افز

 Eسخت افزاری عالوه بر محاسن قید شده پس از راه اندازی موفق به کاهش هزینه های برق ایستگاه پمپاژ زون  –نرم افزاری 

 گردید. %33شهر مشهد مقدس به میزان بیش از 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته در این فاز از روند پیاده سازی استاندارد می

لیستی از موارد قید شده در ذیل تهیه و متناسب با اولویت بندی تعیین شده و در زمان های برنامه ریزی شده متناسب با نیاز 

 سازمان به برداشت اطالعات و ثبت در بانک اطالعات انرژی اقدام می شود.

 گیری مصرف انرژیبررسی و نیاز سازمان به تعداد تجهیزات اندازه 

 تدوین روند خرید و نصب جهیزات اندازه گیری

، EnPIsتعریف دستورالعمل های برداشت اطالعات مرتبط با مصارف بارز انرژی، ورودی های دیگر شاکله بازنگری انرژی، 

 .و برنامه های عملیاتی و آنالیز میزان دستیابی تیم انرژی در حصول اهداف

 ی تجهیزات اندازه گیری و چک دوره ای آن هاتهیه سازوکار کالیبره ساز

 تدوین سازوکار ایجاد بانک اطالعاتی مدیریت انرژی با سطوح دسترسی متفاوت

تهیه نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ سیستم مدیریت انرژی )این آیتم خارج از استاندارد است و وابسته به شرح خدمات پروژه 

 می باشد(. شامل:

 سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر وبطراحی نرم افزار  -

 ISO50001ارائه گزارشات آماری، مدیریتی و تحلیلی متناسب با الزامات فنی استاندارد  -



 

 

 

 

 ( تعریف شده در حوزه مصرف و هزینه انرژیBaseLineاعالم هشدارهای الزمه در خصوص تخطی از روند نرمال ) -

 و... -

 

 
 های نرم افزار سیستم مدیریت انرژی در یک مجموعه صنعتی قابلیتنمایی از  (28-1) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 از نرم افزار مانیتورینگ سیستم مدیریت انرژی نمایی (29-1) شكل

 

 



 

 

 

 

  شرح خدمات سامانه پایش یكپارچه و مدیریت انرژی )پیمان(  -1-11

یکی از راهکارهای ساده و موثر در کاهش مصرف انرژی که هزینه های اجرایی و بهره برداری زیادی ندارد 

تولید و پیاده سازی نرم افزار برای پایش و مدیریت انرژی فرایند و زیرفرآیندها و ساختمانها به عنوان مصرف کننده 

صد مصرف انرژی را کاهش دهد. عالوه بر تاثیر در 1های انرژی می باشد که طبق تجربیات جهانی می تواند تا 

مستقیم در کاهش مصرف انرژی، ایجاد دید کامل از نحوه مصرف انرزی در بخشهای مختلف سازمان و همچنین 

 فرآیند، این نرم افزار می تواند دید مدیریتی در زمینه شناخت حوزه مصرف کنندگان عمده انرژی را تامین نماید. 

رار نظام مدیریت انرژی در سازمان، داشتن نرم افزار مدیریت انرژی جزو الینفک این ضمنا در صورت استق

 سیستم می باشد که می تواند فرآیند استقرار و نگهداشت استاندارد را به شدت مورد تاثیر قرار دهد. 

 در ادامه بخشهای مختلف سامانه مورد نظر و قابلیتهای آن معرفی می گردد:

 



 

 

 

 

 خت سازمانپیكره بندی و شنا 

  تعریف فرآیند و زیر فرآیندها، ساختمان ها و تاسیسات 

 سازمان یچارت مصرف کنندگان انرژ فیتعر 

 به همراه کد نت )در صورت وجود( ساتیهر ساختمان و تاس یمصرف کنندگان انرژ صیتخص 

 گاز( -تعریف کنتورهای موجود در سازمان )برق 

 نها و تاسیساتتخصیص کنتورهای موجود به فرایندها، ساختما 

 کاربران سازمان یسامانه برا یبه منوها یسطح دسترس کاربران سامانه و تعیین فیتعر 

 قابلیت پیگیری تغییرات ایجاد شده در هر یک از مصرف کنندگان هر ساختمان و تاسیسات 

  قابلیت دریافت اطالعات کلی عملکرد پرسنل هر ساختمان برای هر ماه در هر سال مانند تعداد

 نل، مجموع ساعات کاری، مجموع ساعات اضافه کار، مجموع ساعات مرخصیپرس

 دولتی، مسکونی بیش -خصوصی، اداری -قابلیت انتخاب نوع کاربری ساختمان های سازمان )اداری

 متر مربع زیر بنا( 1111متر مربع زیر بنا، مسکونی کمتر از  1111از 

 ان متناسب با سطح دسترسیقابلیت ویرایش اطالعات مربوط به تاسیسات و کاربر 



 

 

 

 

 ( 7قابلیت انتخاب اقلیم آب و هوای منطقه )اقلیم آب و هوایی ایران 

 

 رصد و پایش مصرف انرژی 

 :قابلیت نرمالیزه قبوض 

 در این حوزه در بخش فرآیند، تاسیسات و کرد  نهیو هز یمصرف انرژ زانیم یو بررس سهیمقا

سالها که اطالعات مصرف  ریبا سا سهیدر سال و مقا یانرژ یسازمان جهت حامل ها یساختمان ها

مصرف  زانیبر اساس م آنها یشده برا فیتعر یشده و کنتورها ستمیهر کنتور وارد س یانرژ

 شود. یداده م صیتخص

 مرجع سایت به اتصال با سرویس وب صورت به قبوض امکان دریافت

 قبوض( یبرق )صحت سنج یکرد جهت حامل انرژ نهیمصرف و هز زانیم یو بررس سهیمقا
 

 ترسیم خط مبنای انرژی 

   ترسیم خط مبنای انرژی متناسب با اطالعات مصارف انرژی سازمان طی سه سال گذشته

 برای فرایند، تأسیسات و ساختمان ها سازمان

  قابلیت اصالح خط مبنا در صورت اعمال راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی 

  مصرفی سازمان جهت ترسیم خط مبنای براساس پارامترهای اعمال تأثیر عوامل  بر انرژی

 ذیل:



 

 

 

 

o الگ گرفته شده از  کالیو الکتر کالیمکان یپارامترها یدر صنعت: بر اساس تمام

 ساتیتأس

o ( در ساختمان: تعداد پرسنل، ساعت کارکرد، روز درجه گرماHDD و روز درجه )

 (CDDسرما )

 رصد مصرف انرژی 

 مان و مقایسه با خط مبنای انرژی و تعیین میزان انحراف از معیاربررسی میزان مصرف انرژی ساز

 ( محاسبه شاخص عملکرد انرژیSEC برای تاسیسات ، فرآیند و ساختمانها و تهیه برچسب انرژی )

 نیی)استاندارد تع 11111استاندارد در صورت تعریف )به عنوان مثال برچسب ساختمان بر اساس 

 ( (یرادا یساختمان ها یبرچسب انرژ

 محاسبه و تعیین مصرف کنندگان بارز انرژی 

 مصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس تجهیزات سازمان 

 مصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس قبوض 

 انرژ یدیتول یها یانرژ یبانیپشت( ر،یدپذیتجد یها یسازمانCHPمقدار مصرف ،)... ،توسط  ی

 سازمان و مقدار فروش به شبکه و محاسبه درآمد حاصل از فروش



 

 

 

 

 
 گزارش دهی  

 

  مدیریت دارایی ها و تجهیزات انرژی بر و یا تولیدکننده انرژی سازمان جهت جلوگیری از هدر رفت

 بودجه، ناشی از عدم مدیریت دارایی ها



 

 

 

 

  گزارش مصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس تجهیزات سازمان 

  گزارش مصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس اطالعات قبوض برق 

  مدیریت انرژی سازمان بر اساس سیاست های خرد و کالن سازمان در حوزه بهینه سازی مصرف

 انرژی

 ینه سازی، مقایسه با نمودار برنامه ریزی شده، تعیین میزان ترسیم نمودار میزان پیشرفت پروژه های به

 انحراف از هدف

  گزارش اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، میزان بودجه صرف شده و درصد و مبلغ

 صرفه جویی حاصل شده

   قابلیت درگاه اکسل جهت ورود اطالعات قبوض، معرفی کنتورها، اطالعات پرسنلی، تولیدات انرژی

 (، الگ اطالعات تاسیسات سازمانCHPبادی، خورشیدی، دیزل و )

  گزارش گیری از عملکرد پرسنل هر ساختمان و مقایسه آن با ساختمان ها و سال های دیگر 

  قابلیت تنظیم نحوه نمایش نمودارها در سامانه 

 ( گزارش ساز تهیه شاخص عملکرد انرژیSECبرای تاسیسات با قابلیت تهیه، ذخیره ساز ) ی و

ویرایش  فرمول شاخص مصرف انرژی براساس پارامترهای الگ گرفته شده از تاسیسات و اطالعات 

 قبوض توسط مدیر مربوطه و تهیه گزارش نهایی

 

 سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد 

 پشتیبانی از  نظام مدیریت انرژی شامل 

 بارگذاری، مشاهده و پرینت فرم های اسکن شده سازمان 

 دستورالعمل های مربوط به هر فرآیند تعریف 

 قابلیت تعریف خط مشی انرژی 

 اهداف کالن و تخصیص آن به بندهای خط مشی 

 اهداف خرد و تخصیص آن به بندهای اهداف کالن 

 پروژه های بهینه سازی و تخصیص آن به بندهای اهداف خرد 



 

 

 

 

 سایر پروژه های سازمان و تخصیص آن به بندهای اهداف خرد 

 

 

 داخلی سیستم مدیریت انرژی:ممیزی   -1-11
انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی تضمین کننده پیشبرد اهداف سازمان در حوزه انرژی مطابق برنامه تدوین شده در 

طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی می باشد. لذا به منظور اطمینان از این روند مراحل ذیل در این فاز در دستور کار قرار 

 خواهد گرفت.

 ISO19011ارائه آموزش های الزمه در خصوص انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد 

طراحی و تدوین دستورالعمل و چک لیست های الزمه در خصوص اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی سازمان با 

 نظارت مستقیم مشاور

 طباق های احتمالی یافت شده در سازمانتهیه گزارش ممیزی داخلی انرژی و لیست عدم ان

 تهیه برنامه های بهبود و اصالح سیستم

 تعریف و تدوین دستورالعمل بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی سازمان



 

 

 

 

 F - 5000 - 16 شماره سند

 EnMSچک لیست های خود ارزیابی پیاده سازی 
 
 

 23//- 22 بازنگری

 2از  1 شماره صفحه
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 توضیحات خیر درصد بله موارد بازرسی عنوان
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         آیا نقش، مسئولیت ها و اختیارات برای مدیریت انرژی تعریف و مستند شده اند؟

         تعیین نماینده مدیریت و تیم انرژی انجام شده اند؟ 2

         نماینده مدیریت و تیم مدیریت انرژی تعریف شده است؟آیا نقش مسئولیت ها و مقام ها برای  3

4 
پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت  یبرا( پرسنل، تكنولوژی و امور مالی) ازینآیا منابع مورد 

 انرژی توسط مدیریت ارشد ارائه شده است؟
        

         است؟آیا صالحیت پرسنل فعال در حوزه ی انرژی ارزیابی و تایید شده  5

6 
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         آیا خط مشی انرژی سازمان تعریف و مستند شده است؟

7 
آیا خط مشی کیفیت با ماهیت و مقیاس سازمان بوده و بر استفاده و جنبه های انرژی سازمان 

 مؤثر است؟
        

         آیا خط مشی انرژی شامل بهبود مستمر کارایی انرژی می باشد؟ 1

         آیا خط مشی انرژی مطابق قوانین و سایر الزامات )داخلی یا بین المللی( می باشد؟ 2

 خودارزیابی سیتم مدیریت انرژی لیستاز چک  بخشی (31-1) شكل

 ری مدیریت:بازنگ  -1-17
فاز دارای  در این فاز به انجام بازنگری در روند اجرای پروژه پرداخته و کلیه الزامات مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. این

ورودی های زیادی بوده و زمینه ساز بهبود مستمر در فرآیندهای اجرایی می باشد. این فاز از روند اجرایی پروژه شامل موارد 

 ذیل می باشد.

تهیه فرآیند اجرایی بازنگری مدیریت )روند اجرای بازنگری مدیریت یک فرآیند با مدت زمان مشخص نسبت به گستردگی 

و صرفا به جلسه بازنگری اطالق نمی گردد. لذا فرآیند بازنگیری از پیش ازبرگزاری جلسه آغاز شده و تا مدتی  سازمان می باشد

 پس از آن ادامه خواهد داشت(

 تهیه چک لیست های مرتبط با ورودی ها و خروجی های بازنگری

 تدوین فرکانس برگزاری جلسات بازنگری متناسب با نیاز و شرایط سازمان

 ند پیگیری انجام مصوبات جلسه بازنگریتدوین رو

 انجام ممیزی و صدور گواهینامه:  -1-18
انجام هماهنگی های نهایی حول فراهم سازی شرایط انجام ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمان و انجام روند اجرایی آن 

 شامل موارد ذیل:



 

 

 

 

ت در صورت نیاز شرکت بهپویان ضمن )الزم به ذکر اس 2NACI( مورد تایید 1CBانتخاب یک شرکت گواهی کننده )

همكاری با شرکت های فعال در حوزه صدور گواهینامه امكان تسهیل در روند انتخاب شرکت گواهی کننده معتبر و مدیریت 

 (روند اجرای ممیزی صدور گواهینامه و پشتیبانی از آن را فراهم خواهد آورد.

 هماهنگی زمان انجام ممیزی صدور

 ریت انرژی زمان در هنگام برگزاری ممیزی صدور گواهینامههمراهی با تیم مدی

اخذ عدم انطباق های احتمالی اعالم شده از سوی سرممیز شرکت گواهی کننده و انجام اقدامات الزمه در خصوص رفع عدم 

 انطباق های مربوطه و اصالح نهایی سیستم

 برای سازمان ISO50001پیگیری تا صدور گواهینامه 

 

 2111نسبت به  2118ورژن  اریساخت تغییرات  -1-19
 چكیده:

 52221 ISO -  مان ساز یالمللنیباستاندارد سیستم مدیریت انرژی به عنوان عضوی جدید از خانواده استانداردهای

جهانی استانداردسازی )ایزو( و با رعایت مجموعه ای از اصول و عناصر مشترک به منظور تضمین سطح باالیی از 

میالدی توسعه و انتشار یافت. این  2211سازگاری با سایر استانداردهای سیستم مدیریت، برای اولین بار در سال 

استاندارد سیستم  - 14221ISOستم مدیریت کیفیت و استاندارد سی - ISO 2221استاندارد به طور خاص با 

بنابراین همزمان با تغییرات اخیر در ساختار تمامی استانداردهای ؛ مدیریت زیست محیطی ارتباطی تنگاتنگ دارد

و نیز به منظور حصول  ISO 14221و  ISO 2221، از جمله استانداردهای HLSمدیریت با عنوان  سیستم

سال، این  5در سازمان ها و کسب و کارهای مختلف پس از گذشت  ISO 52221:2211بخشی اطمینان از تداوم اثر

میالدی به صورت رسمی  2211استاندارد نیز در مرحله بازنگری قرار گرفت و ویرایش جدید آن در ماه آگوست سال 

 منتشر شد. تغییرات کلیدی در ویرایش جدید این استاندارد، شامل

 واژگان و موارد ناشی از ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت،الف( تغییرات در 

 ب( تغییرات مختص مدیریت انرژی

پ( سایر تغییرات اساسی و جدول تطابق بندهای هر دو نسخه استانداردی است که به صورت جداگانه مورد بررسی  

 قرار می گیرد.
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 (3تغییرات در واژگان و تعاریف )بند  

اصطالح در ویرایش جدید به کار برده می شود. از  41استاندارد،  2211صطالح موجود در نسخه ا 21در مقایسه با 

مورد از  5اقتباس شده و  HLSواژه از نسخه جدید  13اصطالح جدید به چشم می خورد که  11این مجموع، 

 اصطالحات تخصصی انرژی است. اصطالحات تخصصی انرژی شامل موارد ذیل است:

 energy performance improvement ( ،)بهبود عملكرد انرژیstatic factor  ت(، ثاب)عاملrelevant 

variable ( ،)متغیر مرتبطnormalization (و سازینرمال )energy performance indicator value 

)مقدار عددی شاخص عملكرد انرژی(. این موارد در راستای افزایش شفافیت و ادراک متن استاندارد، اضافه شده 

 است.

 موارد شامل واژگان این. است شده حذف جدید نسخه در استاندارد، 2211 نسخه در موجود اصطالح 5 همچنین

 ،اصالح correction ،اقدام پیشگیرانه enerry Services، preventive action یانرژ خدمات می باشد. ذیل

record و سابقه) procedure اجرایی روش( 

 HLs جدید ساختار از ناشی تغییرات 

 (1-4 بند) آن فضای و سازمان درک خصوص در جدید بند  -1-19-2-1

 در سازمان توانایی که مواردی نیز و آن وجودی ماهیت و اهداف با بطمرت خارجی و داخلی مسائل باید سازمان 

 نرژیا عملكرد بهبود به و قرار می دهد تأثیرمدیریت انرژی را تحت  سیستم از انتظار مورد های خروجی به دستیابی

 رژیان عملكرد بر اثرگذار عوامل درک و شناخت از باالیی سطح عنوان به تواند می موارد این. نماید تعیین انجامد می

 شود گرفته نظر در منفی یا مثبت، اثرات از اعم سازمان، انرژی مدیریت سیستم و

 (2-4 بند) ذینفع های طرف انتظارات و نیازها سیستماتیک در تعیین منظور به جدید بند  -1-19-2-2

 مدیریت سیستم و انرژی عملكرد با مرتبط ذینفعان شناسایی منظور به سیستم اطالعات از استفاده بند، این از هدف 

 از دمقصو استاندارد، تعاریف با بخش مطابق. است کالن سطح در ها آن الزامات انتظارات و نیازها تعیین نیز و انرژی

 انرژی عملكرد و مدیریت سیستم اجرای بر تواند می که است سازمانی با فرد منافع، صاحبان یا ذینفع طرفهای

 این اجرای اب مرتبط فعالیت یا تصمیم یک از متأثر را خود یا پذیرد تأثیر آن از یا. گذارد تأثیر دهنده، استقرار سازمان

 سیستم بداند.

 (1-2 بند) ارشد مدیریت و رهبری تعهد بر بیشتر تأکید 

 مسیست بخشی اثر بر مدیریت و رهبری نقش اثبات و فعاالنه مشارکت خصوص در جدید الزامات شامل بخش این 

 برای تری گسترده مفهوم از جدید ویرایش در استاندارد، 2211 نسخه خالف بر همچنین. است انرژی مدیریت

 هک طوری به است خورده پیوند سیستم در و مرز کاربرد دامنه با رهبری تعیین و است شده استفاده ارشد مدیریت

 افرادی با فرد به ارشد مدیریت پوشش دهد، را سازمان یک از بخشی تنها انرژی مدیریت سیستم دامنه چنانچه



 

 

 

 

 نماینده بند که است ذکر شایان. شود می مدیریت ها آن نظارت و کنترل تحت مربوطه بخش که شود می اطالق

 شود. می داده توضیح مربوطه بخش در که شده حذف استاندارد این از نیز مدیریت

 (1-6 بند) فرصت و ریسک مدیریت 

 هک است هایی فرصت یا ها ریسک شناسایی منظور به الزم اقدامات انجام لزوم صورت در و تعیین شامل بخش این

 باشد. اراثرگذ منفی یا مثبت صورت به آن انتظار مورد تحقق نتایج در انرژی مدیریت سیستم قابلیت بر تواند می

 نسازما هر در استراتژیک گیری تصمیم از بخشی. فرصت و ریسک مالحظات که است ضروری نكته این به توجه

 بینی پیش به قادر سازمان انرژی، مدیریت سیستم طرح ریزی مرحله در ها فرصت و ها ریسک شناسایی با است

 به. دبو خواهند ردیابی و شناسایی قابل وقوع، از پیش نامطلوب اثرات که طوری به است آن محتمل نتایج و سناریوها

 یا وهبالق مزایای تواند می که بود خواهد مطلوب شرایط یا مالحظات پیگیری و شناسایی به قادر سازمان مشابه، طور

 ریزی طرح فرآیند در انرژی بازنگری 3-6 بند مكمل عنوان به توان می فرآیند این از. گیرد بر در را سودمند نتایج

 ریزی حطر فرآیند. است انرژی عملكرد بهبود و کنترل خصوص در تفصیلی عملیاتی بررسی یک شامل که کرد یاد

 بازنگری بخش به منحصر 2211 ویرایش در فرآیند این. است شده داده نشان زیر شكل در جدید ویرایش در انرژی

 .است بوده نمودار این فنی سطح در انرژی

 
 طرح ریزی فرایند (31-1) شكل

 (2-7 بند) صالحیت 

 ندهست فعالیت به مشغول آن طرف از یا سازمان برای که افرادی یا فرد برای الزم های صالحیت تعیین به را سازمان

 صورت در استاندارد، جدید نسخه همچنین. کند می ملزم گذارند، اثر انرژی مدیریت سیستم و انرژی عملكرد بر و



 

 

 

 

 أکیدت اقدامات این اثربخشی میزان ارزیابی و الزم های صالحیت مجموعه به دستیابی جهت اقداماتی انجام بر کاربرد

 :است زیر موارد شامل اقدامات این. دارد

 موجود کاری نیروی برای جدید انتصاب یا و گری مربی آموزش، ارائه 

 جدید کار نیروی جذب در صالحیت دارای افراد با قرارداد انعقاد و استخدام 

 (4-7 بند) ارتباطات خصوص در یافته تعمیم الزامات  

 اشاره مدیریت انرژی سیستم با مرتبط آن تعیین الزام و سازمانی برون ارتباطات به ،یسازمان درون ارتباطات بر عالوه

 وجود به نیاز بر مبنی را تصمیماتی توانست می سازمان استاندارد، 2211 نسخه با مطابق که است حالی در این. دارد

 هنمود اتخاذ خود انرژی و عملكرد انرژی مدیریت سیستم انرژی، مشی خط با متناسب خارجی ارتباطات وجود عدم یا

 .مایدن مستند را آن و

 زمان ،تعیین موضوع شامل ارتباطات، مكانیزم خصوص در تكمیلی التزامات و ها دستورالعمل تهیه بر مشتمل بند این

 .است مخاطبی و ارتباط ایجاد مسئول ارتباطات روش و

 باشد. سازگار انرژی مدیریت سیستم در تولیدی اطالعات با باید شده گذاشته اشتراک به و مكاتبه اطالعات

 (1- 8 بند) عملیاتی کنترل و ریزی طرح 

 .است زیر موارد شامل شده اضافه الزامات از برخی

 از ناخواسته تغییرات از ناشی های پیامد بررسی و تغییرات کنترل( HLs) 

 این کاربری با مرتبط فرایندهای و شدند سپاری برون که بارز انرژی های کاربری کنترل از اطمینان حصول 

 ها

 شده مستند اطالعات. است شده انجام ریزی طرح با مطابق ها فرآیند اینكه از اطمینان حصول منظور به 

 شود. نگهداری الزم حد باید تا

 (119 بند) انرژی مدیریت سیستم و انرژی عملكرد ارزیابی و تحلیل گیری، اندازه پایش، 

 :است زیر موارد شامل شده اضافه زاماتال 

 .نماید تعیین هر یک انجام زمان همراه به را ارزیابی و تحلیل گیری، اندازه پایش، های روش باید سازمان

 ینا مرتبط با مستند اطالعات و دهد واکنش آنها به نسبت و بررسی را انرژی عملكرد در بارز انحرافات باید سازمان

 نماید. نگهداری را شما واکنش و ها بررسی

 (9-3 بند) مدیریت بازنگری  

 .است شده اضافه انرژی بخش در مدیریت بازنگری های خروجی و ها ورودی به موارد برخی 



 

 

 

 

 انرژی مدیریت سیستم 2118مهم ورژن  تغییرات  -1-11

 (3-4 بند) کاربرد دامنه 

 شود. حذف نباید انرژی مدیریت سیستم مرز و کاربرد دامنه محدوده در انرژی انواع که است واضح

 مصرف و انرژی کاربری انرژی، کارایی کنترل منظور به الزم اختیارات دارای که نماید حاصل اطمینان باید سازمان

 است انرژی مدیریت سیستم مرزهای و کاربرد دامنه محدوده در انرژی

 (3-6 بند) انرژی بازنگری 

 2211 ویرایش با منطبق. انرژی است بارز کاربری های با مرتبط نسخه دو این در انرژی بازنگری عمده تفاوت 

 افراد و کرده تعیین را جاری انرژی عملكرد و مرتبط متغیرهای شده، شناسایی بارز کاربری هر برای باید سازمان

 صورت هب تواند می لذا نوع کاربری ها نشده و بر دقیقی تأکید نسخه، این اساس بر. نماید شناسایی را آن بر اثرگذار

 2211 نسخه در است حالی در سیستم انتخاب کرد. این یا فرآیندها ،(تجهیزات از ای مجموعه) تأسیسات تجهیزات،

 مامیت در مرتبط متغیرهای تعیین که کرد برداشت توان می. مربوطه جمله در«  و»  ربط حرف از استفاده به توجه با

 است. الزامی سیستم تا تجهیز از کاربری انواع

 (4-6 بند) انرژی عملكرد های شاخص 

 است ذیل موارد شامل اصالحات برخی 

 :نماید قادر انرژی عملكرد بهبود اثبات و نمایش به را سازمان باید انرژی عملكرد های شاخص

 اه این داده. است انرژی عملكرد بر مرتبط متغیرهای اثرگذاری بارز از حاکی که است هایی داده دارای سازمان وقتی 

 عملكرد های شاخص تناسب از سازمان تا گردد لحاظ سازمان در مناسب انرژی عملكرد های شاخص ایجاد در باید

 انامك و استاندارد در رمالسازیمفهوم ن به مستقیم صورت به موضوع این. نمایند حاصل اطمینان خود اهداف با انرژی

 دارد. اشاره یكسان و معادل شرایط در انرژی عملكرد مقایسه

 .نگهداری شود و ثبت سیستم، مستندات عنوان به انرژی عملكرد( های) شاخص عددی مقادیر مقدار/ تا است الزم: 

 (5-6 بند) انرژی مبنای خطوط 

 .است زیر موارد شامل توجه قابل تغییرات

 سازمان است انرژی عملكرد بر مرتبط متغیرهای بارز گذاری اثر از حاکی که است هایی هداد دارای سازمان که جایی

 ،انرژی تغییرات عملكرد بررسی منظور به را متناظر مبنای خطوط و انرژی عملكرد( های) شاخص نرمال سازی باید

 نماید اعمال

 متغیر relevant variable ثابت، عامل static factor اصطالح برای جدید تعاریف از استاندارد این در

 .است شده استفاده سازینرمال normalization و مرتبط



 

 

 

 

 به 2211نسخه  در. گیرد قرار بازنگری مورد باید خط مبنای انرژی عوامل ثابت، در اساسی تغییرات وجود صورت در

 شارها انرژی سیستم با عملیاتی الگوهای فرآیند، در عمده تغییرات به ثابت عامل تر کامل اصطالح از استفاده جای

 بود. شده

 (6-6 بند) انرژی های داده آوری جمع برای ریزی طرح 

. است استاندارد 2211 نسخه در( انرژی گیری اندازه طرح) energy measurement plan جایگزین اصطالح این

 .است زیر موارد شامل شده اضافه كاتن

 این طرح، در باید کلیدی های مشخصه پایش منظور به الزم داده های" که کند می بیان صراحت به جدید نسخه

 .گردد تعیین باید ثبت داده ها و آوری جمع تناوب و روش و شده مشخص

 باید که هایی داده. است شده مشخص صراحت به شود، می احساس آن آوری جمع به نیاز که هایی داده محدوده

 زیر موارد شامل گردد ثبت مستندات، عنوان به و شود( حاصل گیری اندازه طریق از لزوم صورت در یا) آوری جمع

 است.

 بارز انرژی های کاربری با مرتبط متغیرهای -

 سازمان و انرژی بارز های کاربری در انرژی مصرف -

 بارز انرژی های کاربری به مربوط عملیاتی شرایط -

 (لزوم صورت در) ثابت عوامل -

 اقدام های طرح در شده مشخص های داده -

 نیاز به صورت در و گیرد قرار بازنگری مورد معین زمانی فواصل در باید انرژی های داده آوری جمع طرح -

 .شود رسانی روز

 (2-11 بند) مستمر ها، بهبود  

 چرخه بر ها آن اتكای طریق از مدیریت سیستم های استاندارد تمامی در همواره مستمر بهبود ضمنی مفهوم

PDCA نای بررسی منظور به جداگانه بندی انرژی، مدیریت سیستم اولیه استاندارد در اگرچه است؛ داشته وجود 

 .بود نشده گرفته نظر در موضوع

 ستمرم صورت به را خود انرژی مدیریت سیستم اثربخشی و کفایت تناسب، پایان سازمان جدید، تغییرات اساس بر 

 اثربخشی میزان بررسی کمی معیارهای از یكی انرژی، عملكرد در بهبود میزان که آن به توجه با. بخشد بهبود

 طریق از و عددی صورت به را انرژی عملكرد در مستمر بهبود باید همچنین سازمان است، انرژی مدیریت سیستم

 بهبود د،استاندار پیوست با مطابق که است ذکر شایان. رساند اثبات به انرژی عملكرد های شاخص یافته بهبود مقادیر

 رد که گردد حاصل شده شناسایی بارز موارد به جز انرژی کاربری در اقدامات انجام طریق از تواند می انرژی عملكرد

 این در انرژی مبنای خط ترسیم و عملكرد شاخص های تعیین طریق از انرژی عملكرد گیری اندازه صورت این

 .است الزامی آن اتثبا و بهبود این عددی میزان تعیین منظور به مرزها،



 

 

 

 

 و مقدار. نرخ اگرچه: افتد اتفاق زمان طول در دوره ای صورت به باید که است آن توقع مستمر، بهبود زمینه در 

 لعوام اساس بر و سازمان توسط تواند می می کنند، پشتیبانی را مستمر بهبود این که اقداماتی زمانی مقیاس

 لویتاو شرایط مشخص گردد که دستیابی به بهبودها بر پایه سایر و اقتصادی عوامل سازمان، مانند فضای مختلف

 .است استوار سازمان های

 اساسی تغییرات سایر   -1-11

 (2-8 بند) طراحی  

 اشاره مورد اصالحات به باید اگرچه. دارد شباهت استاندارد 2211 نسخه در 6-5-4 بند به زیادی حدود تا بخش این 

 های باید فرصت سازمان همانند بند خرید، که شده بیان صراحت به بند این در. شود توجه نیز جدید ویرایش در

 ید،جد بر انرژی فرایندهای و ها سیستم تجهیزات، تاسیسات، طراحی در را عملیاتی کنترل و انرژی عملكرد بهبود

 كردعمل بر توجه قابل اثر شده یا مورد انتظار، ریزی مطرح عملیاتی عمر طول در تواند می که شده نوسازی و بهسازی

 گیرد. نظر در باشد، داشته سازمان انرژی

 (3-8 بند) خرید 

 مورد اصالحات به باید اگرچه دارد؛ مشابهت استاندارد 2211 نسخه در 7-5-4 بند به زیادی حدود تا بخش این

 .دگرد توجهنیز  جدید ویرایش در اشاره

 مشخصات امكان، صورت در ،انرژی و خدمات تجهیزات، خرید مشخصات رسانی اطالع و تعیین بر عالوه باید سازمان

 .نماید تعیین نیز را شده تأمین و خریداری مرتبط موارد انرژی عملكرد تضمین برای الزم

 پیشگیرانه اقدام 

 مفهوم اگرچه. است "پیشگیرانه اقدام" موضوع به ارجاع با توضیح منظور به مجرا بندی فاقد HLs جدید ساختار 

 .است شده تعبیه استاندارد در ضمنی صورت به پیشگیرانه اقدام

 شده مستند اطالعات 

 برای جایگزینی عنوان به شده مستند اطالعات documented information عبارت استاندارد، جدید نسخه در

 .رود می کار به سوابق  record و مستندات documents واژگان

 مدیریت نماینده 

. شود نمی گرفته کار به مدیریت نماینده management representative اصطالح استاندارد، جدید نسخه در

 نسخه در است، شده پخش 2211 نسخه در که همان نحوی به نقش این به مربوط های مسئولیت تمامی اگرچه

 .شود می داده نسبت انرژی مدیریت تیم به استاندارد جدید
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