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 هقذهِ

نٌؼتی قسى وكَضّب ٍ تَخِ ثیف تط . اًطغی ٍ ههطف آى ّوَاضُ یىی اظ هَضَػبت هْن ظًسگی ثكطی ثَزُ اؾت

ثِ ًمف حیبتی اًطغی ثطای خَاهغ ثكطی ٍ ًمف ثؿیبض تأثیطگصاض آى زض پیكطفت ٍ تَؾؼِ پبیساض زض وكَض ٍ اظ 

، اظ زالیلی ّؿتٌس وِ لعٍم اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ (هرهَنبً اًطغی فؿیلی)عطفی هحسٍزیت هٌبثغ هَخَز زض اًطغی

هٌبثغ اًطغی خْت ضفغ ًیبظّبی خبهؼِ هرهَنبً زض نٌبیغ ًفت، گبظ ٍ پتطٍقیوی، ّط ضٍظ ثیف تط اظ لجل احؿبؼ 

 .هیكَز

 ٍ "54 ٍ 24، 11،21لبًَى انالح الگَی ههطف اًطغی هرهَنبً ثٌسّبی "ّبی اذیط ثب اثالؽ  زض ؾبل

لبًَى انالح " اظ ؾَی همبم هؼظن ضّجطی ٍ ًیع ثب تهَیت"4ؾیبؾت ّبی ولی التهبز همبٍهتی هرهَنبً ثٌس "

 زض هدلؽ قَضای اؾالهی ٍ زض ضاؾتبی ؾیبؾت ّبی ولی ثطًبهِ قكن تَؾؼِ التهبزی، "الگَی ههطف اًطغی

 ثطًبهِ 134، لجل اظ آى هبزُ 16 ٍ 14ؾیبؾی، اختوبػی ٍ فطٌّگی خوَْضی اؾالهی ایطاى هرهَنبً ثٌسّبی 

پٌدن تَؾؼِ، ظهیٌِ ثطای انالح ههطف اًطغی فؿیلی زضنٌبیغ ًفت ٍ گبظ ٍ پتطٍقیوی هْیب قسُ اؾت وِ ایي 

ِ ؾبظی ههطف اًطغی اؾت ِ ضٍظ ثْیٌ ـ ّبی ث  .اهط ًیبظهٌس ثىبضگیطی ضٍیىطزّبی هسیطیت اًطغی ٍ ضٍ

ِ ؾبظی ههطف 13/4/1394هَضخ 2/20-171273حبل ثب تَخِ ثِ اثالغیِ ٍظیط هحتطم ًفت ثِ قوبضُ  ، قطوت ثْیٌ

ؾَذت هَظف ثِ اًدبم هكبٍضُ، ّوبٌّگی ٍ ًظبضت ثط حؿي اخطای ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ثط اؾبؼ اؾتبًساضز ٍ 

ISO50001 ّبی ٍظاضت ًفت اػن اظ قطوت هلی ًفت ایطاى، قطوت هلی پبالیف ٍ پرف ِ  زض ولیِ هدوَػ

. فطآٍضزُ ّبی ًفتی ایطاى، قطوت هلی گبظ ایطاى ٍ قطوت هلی نٌبیغ پتطٍقیوی ایطاى قسُ اؾت

ِ ضیعی ایي هْن ثب قٌبؾبیی ٍ عطاحی ذظ هكی  گصاضی ٍ ایدبز  تَؾظ وویتِ ؾیبؾت (ّوبٌّگی)ّب، ثطًبه

ٍ  (هكبٍضُ)هٌظَض اؾتمطاض نحیح ٍ خبهغ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ثط اؾبؼ اؾتبًساضز هعثَض  ظیطؾبذت ّبی الظم ثِ

ِ گصاضی ثط اؾتمطاض خبهغ ٍ نحیح  اظ عطیك اضظیبثی هویعی هسیطیت اًطغی نٌبیغ ًفت، گبظ، پتطٍقیوی ٍ نح

ِ ّبی ٍظاضت ًفت  ٍ ثب ثطگعاضی هطاؾن اّسای خَایع هسیطیت  (ًظبضت)هسیطیت اًطغی اخطا قسُ زض ؾغح هدوَػ
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الظم ثِ شوط اؾت وِ ایي خبیعُ تَؾظ قطوت ثْیٌْؿبظی ههطف ؾَذت ثب . اًطغی ًفت، نَضت ذَاّس گطفت

 .عطاحی ٍ ثطگعاض ذَاّس گطزیس (یًَیسٍ)ّوىبضی ؾبظهبى تَؾؼِ نٌؼتی ؾبظهبى هلل هتحس 

 ٍاصُ ًاهِ فٌی جایشُ

 تَضیحات کلوِ کلیذی

FEMI قبذم ًْبیی هسیطیت اًطغی 

EMI قبذم هبتطیؽ اًطغی 

TEI  قبذم فٌی 
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 ّذف اس تؼزیف جایشُ 

" تطٍیح اؾتبًساضزّبی ؾیؿتن هسیطیت اًطغی"ّسف اظ تؼطیف ٍ اػغبی خبیعُ هسیطیت اًطغی زض نٌؼت ًفت، 

ی اًطغی، تَؾؼِ فطٌّگ زؾتیبثی ثِ اّساف ؾبظهبًی ثب  ٍ هؼیبضّبی ههطف ثْیٌِ (ISO 50001اؾتبًساضز )

اؾتفبزُ اظ هفبّین هسیطیت اًطغی ٍ ّوچٌیي ایدبز اًگیعُ خْت فؼبلیت زض ایي ذهَل ٍ زض ایي هطحلِ زض 

ایي خبیعُ ثط اؾبؼ ًتبیح اضظیبثی ػولىطز ؾبظهبى ّبی ّسف زض ذهَل ٍضؼیت . هدوَػِ نٌؼت ًفت هی ثبقس

ؾیؿتن ٍ ًتبیح اخطای هسیطیت اًطغی ثط هجٌبی هسل عطاحی قسُ ٍ ثط هجٌبی فطم ّبی ذَز اظْبضی ٍ هویعی 

ِ ؾبظی . هَضزی چْبض گطٍُ انلی نٌؼت ًفت اػغب هی گطزز زض زٍضُ ّبی ثؼسی ٍ پؽ اظ تَؾؼِ ؾبهبًِ یىپبضچ

ِ گصاضی اضظیبثبى زٍضُ زیسُ زض هطوع اضظیبثی ٍ  هسیطیت اًطغی، ایي اضظیبثی ثب اؾتفبزُ اظ ذطٍخی ّبی ؾبهبًِ ٍ نح

ِ ّبی فؼبل زض ظهیٌِ هسیطیت اًطغی زض نٌؼت ًفت، اػغب ذَاّس  تَؾؼِ هویعاى نٌؼت ًفت ثِ ثْتطیي هدوَػ

 .قس

 افَل عزاحی جایشُ

ًگطـ، ؾیؿتن، ؾبذتبض ٍ )زض عطاحی هسل ایي خبیعُ ًْبیت ؾؼی ثط ایي اؾت وِ ثِ ّط زٍ همَلِ تَاًوٌس ؾبظّب 

ِ ای پطزاذتِ قَز( زؾتبٍضزّبی حبنل اظ ػولىطز)ٍ ًتبیح (فطآیٌسّب ٍ زض نَضت اهىبى . ثِ ًحَ قبیؿت

 .اؾتبًساضز ّبی هلی تسٍیي قسُ خْت هؼیبضّبی ههطف اًطغی ثىبض گطفتِ قَز
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 هفزٍضات اٍلیِ

تَخِ ثِ ؾیبؾت ّبی ولی التهبز همبٍهتی اثالغی اظ ؾَی همبم هؼظن ضّجطی، العاهبت اؾٌبز ٍ لَاًیي - 1

ؾٌس چكن اًساظ، ؾیبؾت ّبی ولی انالح الگَی ههطف، لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ، لبًَى : ثبالزؾتی اظ خولِ

 .ّسفوٌس وطزى یبضاًِ ّب ٍ لبًَى انالح الگَی ههطف اًطغی ههَة هدلؽ قَضای اؾالهی

ِ ای هَخَز زض نٌؼت ًفت ٍ قطوت ثْیٌِ- 2 ؾبظی ههطف ؾَذت ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ ٍظاضت  اؾتفبزُ اظ تَاى حطف

ِ ای هسل ٍ فطآیٌس ّبی   (171273اثالغیِ ٍظیط هحتطم ًفت ثِ قوبضُ )ًفت  زض ضاؾتبی تمَیت همجَلیت حطف

 .اخطایی خبیعُ

 .ISO50001اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضّب ٍ هسل ّبی ؾیؿتوی هسیطیت اًطغی ثیي الوللی ٍ هلی ًظیط - 3

زاض ثِ حَظُ قطوت ّبی هَخَز زض نٌؼت ًفت زض اهط هسیطیت اًطغی ٍ تَؾؼِ تسضیدی  تَخِ اٍلیِ ٍ اٍلَیت- 4

 .ثىبضگیطی ًظبم زض زٍضُ ّبی ثؼسی اخطای اّسای خبیعُ

ِ ّب- 5  .اؾتفبزُ اظ تدبضة هَخَز زض ذهَل خَایع هلی زض ؾبیط ظهیٌ

ایدبز فضبی اًگیعقی الظم ثطای هكبضوت نٌبیغ قطوت ّبی حَظُ نٌؼت ًفت ثب ثىبضگیطی ضٍیىطز تكَیمی ٍ - 6

 .العام لبًًَی هَضَع اثالغیِ ٍظیط هحتطم ًفت

 .گطفتي توبهی قطوت ّبی هطثَعِ عطاحی ؾبذتبض اخطایی هٌبؾت خْت زض  ثط- 7

ثب  (ISO 50001ًظط حبنل اظ اؾتبًساضز  ّبی اضظیبثی هَضز زض ایي هطحلِ فطم)تَخِ ثِ خبهؼیت هسل اضظیبثی- 8

ـ ّبی ؾبزُ، هثوط ثوط ٍ ثب لبثلیت اخطایی  .تسٍیي ضٍ
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 عاختار جایشُ هذیزیت اًزصی

ِ لطاض ظیط اؾت : اضوبى خبیعُ هلی هسیطیت اًطغی ث

 وویتِ ضاّجطی- 1

 وویتِ ػلوی ٍ اضظیبثی فٌی-2

 زثیطذبًِ اخطایی خبیعُ- 4

         وویتِ ضاّجطی

                                   

                زثیطذبًِ اخطایی خبیعُ                                 وویتِ ػلوی ٍ اضظیبثی فٌی 

 تزکیة اػضاء ٍ ٍظایف ّز یک اس ارکاى جایشُ

 وویتِ ضاّجطی- 1خسٍل

- Aکویتِ راّثزی  

 ٍظایف تزکیة اػضا

عاسی هقزف  هذیزػاهل ؽزکت تْیٌِ

 عَخت

 حغي اجزای فزآیٌذ جایشُ عیاعت گذاری کالى ٍ ًظارت ػالی تز- 1

 .هذیزیت اًزصی

تقَیة هذل جایشُ، تقَیة هؼیارّای ارسیاتی، تقَیة فزآیٌذ، تؼییي - 2

 .فالحیت

عاسی عیغتن  ّا ٍ الشاهات عاختاری پیادُ عاسی سیزعاخت فزاّن- 3

 .هذیزیت اًزصی در فٌؼت ًفت

 .تقوین گیزی در هَرد لَگَ، تٌذیظ ٍ تزٍؽَرّا- 4

ِ سهاى تٌذی اجزای ػولیات- 5  .تزرعی ٍ تقَیة تزًاه

 .تؼییي کویتِ ارسیاتی ٍ ارسیاتاى هزتثظ اس هیاى اػضای کویتِ- 6

ًظارت تز ػولیات کویتِ ػلوی ٍ ارسیاتی فٌی، دریافت ًظزات ٍ ارائِ - 7

 هٌظَر ارسیاتی ًْایی هغتٌذات ارعالی هتقاضیاى تِ کویتِ ػلوی تِ

هؾارکت در تذٍیي عاسٍکار ّای حوایتی، تثلیغی ٍ تأهیي هالی در - 8

 .خقَؿ جایشُ

 . هؾارکت در فزآیٌذ اجزایی جایشُ- 9

ًوایٌذگاى هذیزیت ّای اًزصی چْار 

 ؽزکت افلی تاتؼِ ٍسارت ًفت

ًوایٌذُ هذیزیت اًزصی ؽزکت 

 عاسی هقزف عَخت تْیٌِ

عاسهاى تَعؼِ فٌؼتی هلل ًوایٌذُ 

 در ایزاى (یًَیذٍ)هتحذ 

ًوایٌذگاى تخؼ فٌؼت ٍ عاختواى 

ِ عاسی هقزف عَخت  ؽزکت تْیٌ

ًوایٌذُ دتیزخاًِ اجزایی جایشُ هذیزیت 

 اًزصی
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 وویتِ ػلوی ٍ اضظیبثی فٌی- 2خسٍل

-Bکویتِ ػلوی ٍ ارسیاتی فٌی  

 ٍظایف تزکیة اػضا

 ًوایٌذگاى هذیزیت ّای اًزصی چْار ؽزکت افلی تاتؼِ ٍسارت ًفت

فٌی - ارائِ هؾاٍرُ ٍ کارؽٌاعی ػلوی- 1

در هَاردی کِ اجزا ٍ فزآیٌذ جایشُ السم 

تقَیة فزم ّای ارسیاتی، : اس جولِ. دارد

تقَیة چارت عاسهاى، تزرعی ٍ اظْار ًظز 

در هَرد فزم ّای پز ؽذُ تَعظ ؽزکت ّای 

 .گاًِ فٌؼت ًفت گزٍُ چْار

 تقَیة ًْایی گشارؽات فٌی - 2

تذٍیي هذل ارسیاتی جایشُ هذیزیت - 3

 .اًزصی

ّذایت ٍ ًظارت تز دتیزخاًِ جایشُ - 4

هذیزیت اًزصی ٍ دریافت فزم ّای پز ؽذُ 

ُ ّای چْارگاًِ  خَد اظْاری ؽزکت ّای گزٍ

 .فٌؼت ًفت

ِ تٌذی تز هثٌای ًوزُ تزاس ًْایی ٍ - 5 رتث

 .تاسدیذ جْت فحت عٌجی

 عاسی هقزف عَخت احوذ فضلی؛ ًوایٌذُ هذیزیت اًزصی ؽزکت تْیٌِ

عاسی هقزف  اهیزحغیي فاکْی؛ هؾاٍر هذیزػاهل ؽزکت تْیٌِ

 عَخت

عاسی هقزف  حاهذ حَری جؼفزی؛ هؾاٍر هذیز ػاهل ؽزکت تْیٌِ

 عَخت

 قاعن ػزب، دکتزی هٌْذعی اًزصی، ّوکار فٌؼتی یًَیذٍ 

هْذی ؽکَری، داًؾجَی دٍرُ دکتزی هٌْذعی عیغتن ّای اًزصی، 

 ّوکار فٌؼتی یًَیذٍ

عاسی  عاسی فٌایغ فزآیٌذی ؽزکت تْیٌِ عاعاى ففزی؛ رئیظ تْیٌِ

 هقزف عَخت

ِ عاسی اًزصی فٌایغ کاًی ٍ غیزفلشی ؽزکت  ػلی آسادهْز؛ رئیظ تْیٌ

 عاسی هقزف عَخت تْیٌِ

پذیز ؽزکت  ّای تجذیذ هحوذی؛ رئیظ اهَر کارتزد اًزصی فاعوِ ؽاُ

 عاسی هقزف عَخت تْیٌِ

عاسی هقزف  ػقیل تزاتی؛ کارؽٌاط ارؽذ ٍاحذ پضٍّؼ ؽزکت تْیٌِ

 عَخت

 

c)دتیزخاًِ اجزایی 

  :تزکیة اػضا

 احوس فضلی؛ هسیطاخطایی خبیعُ

 افؿبًِ هْطی؛ وبضقٌبؼ زثیطذبًِ- 2

 هحوس ثْبضًٍس؛ وبضقٌبؼ زثیطذبًِ- 3
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فطظیي گلعاض؛ وبضقٌبؼ زثیطذبًِ - 4

 ؾبظی ههطف ؾَذت ًوبیٌسُ ضٍاثظ ػوَهی قطوت ثْیٌِ- 5

ضَاتظ ؽزکت در جایشُ 

. تكىیالت هسیطیت اًطغی ضؾوبً تؼطیف قسُ ٍ هؿتمط قسُ ثبقس- 1

. اًتهبة هسیط هؿئَل اًطغی نَضت گطفتِ ثبقس- 2

. ذظ هكی اًطغی تؼییي ٍ تهَیت قسُ ثبقس- 3

تطیي العاهبت اًغجبق ثب  یىی اظ انلی)العاهبت لبًًَی ٍ ؾبیط العاهبت هطتجظ قٌبؾبیی ٍ اخطا قسُ ثبقس- 4

. (ثبقس ّبی هؼیبض ههطف هطتجظ هی اؾتبًساضز

. قبذم ّبی ػولىطز اًطغی تؼییي قسُ ثبقس- 5

 . ISO50001ثط هجٌبی اؾتبًساضز   ( اهتیبظ160)وؿت حسالل ًوطُ ول اضظیبثی فطم ّبی تْیِ قسُ -6

 .حسالل یه ؾبل ؾبثمِ فؼبلیت زض اهط هسیطیت اًطغی ضا زاقتِ ثبقس- 7

ِ ًظط وویتِ اخطایی حساوثط : 1تَضیح زضنس اهتیبظات هىتؿجِ ثِ 75زض نَضت ػسم ٍخَز ؾبثمِ فؼبلیت ثٌب ث

 . حؿبة قطوت هَضز ًظط، هٌظَض ذَاّس قس

ِ خَیی ههطف ؾَذت زض ثرف ظیط هس ًظط ذَاّس ثَز پیبزُ: 2تَضیح  :ؾبظی هسیطیت اًطغی ٍ نطف

 (ازاضی، ٍاحسّبی ؾبذتوبًی ازاضی هؿتمط زض ٍاحسّبی نٌؼتی)ثرف ؾبذتوبى. 

 ٍاحسّبی پتطٍقیوی، ٍاحسّبی ّبی ذغَط اًتمبل گبظپبالیكگبّی ًفت ٍ گبظ، ایؿتگبُ )ثرف نٌؼت ،

 .(...یَتیلیتی ٍ 
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 رًٍذ اجزایی جایشُ هذیزیت اًزصی 

 .ضؾبًی ٍ فطاذَاى خبیعُ اعالع- 1

 .ّب ثط هجٌبی ذَز اظْبضی زضیبفت هساضن اضؾبلی اٍلیِ قطوت- 2

. ّبی هتمبضی  اظ قطوتISO50001ثط هجٌبی اؾتبًساضز  (هویعی)اضائِ ٍ زضیبفت فطم ّبی پط قسُ اضظیبثی - 3

. ثطضؾی اٍلیِ فطم ّبی زضیبفتی تَؾظ زثیطذبًِ اخطایی خبیعُ- 4

 .ثطضؾی ًْبیی فطم ّبی زضیبفتی تَؾظ وویتِ ػلوی ٍ ترهیم اهتیبظ ًْبیی- 5

. ای هویعی حضَضی حؿت اضخبع وویتِ ػلوی تَؾظ اضظیبثبى حطفِ- 6

 .تٌسیؽ زض هطاؾن اذتتبهیِ خبیعُ/ اّسای خَایع ٍ لَح تمسیط- 7

 .گعاضـ ػولىطز ًْبیی خبیعُ ثِ چْبض قطوت انلی- 8
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 ًظام ارسیاتی فٌی ٍ کیفی جایشُ هذیزیت اًزصی در فٌؼت ًفت

ّب تَؾظ وویتِ ػلوی ثطهجٌبی اعالػبت ٍ هؿتٌسات ذَزاظْبضی  اضظیبثی ویفی هبتطیؽ اًطغی قطوت -1

 .هتمبضیبى

 .ثطضؾی نالحیت ٍضٍز قطوت وٌٌسگبى ثب اضظیبثی فٌی ٍ ثب تَخِ ثِ حسالل اهتیبظ هبتطیؽ اًطغی -2

 . ٍ زضج ؾَاثك هَثط زض ظهیٌِ هسیطیت اًطغی2 ٍ 1هحبؾجِ ًوطُ تطاظ ًْبیی اظ هَاضز  -3

 .ای هسیطیت اًطغی ّبی هتمبضی تَؾظ اضظیبة حطفِ ثبظزیس هَضزی ثطهجٌبی ًوطُ تطاظ قسُ اظ قطوت -4

 .ای ؾبظی ًوطُ تطاظ ثط هجٌبی اًغجبق هؿتٌسات ذَز اظْبضی ٍ ثبظزیس حضَضی اضظیبة حطفِ ًْبیی -5

 .تكىیل خلؿِ وویتِ ػلوی ثِ هٌظَض هؼطفی ثطگعیسگبى -6

 .تبییس ثطگعیسگبى زض وویتِ ضاّجطی ٍ اػالم زض هطاؾن اذتتبهیِ -7
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 فلَچارت ارسیاتی جایشُ هذیزیت اًزصی در فٌؼت ًفت

   

                                                                                   EMI≤160    

   

                                          EMI≥160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ِ ی ؽاخـ هاتزیظ اًزصی  هحاعث

EMI 

ِ ی ؽاخـ فٌی  هحاعث

TEI 

FEMI0.6 =  ًوزُ تزاس ًْایی(EMI) +0.4(TEI) 

 

ِ تٌذی تز هثٌای ًوزُ تزاس ًْایی  رتث

ٍ تاسدیذ هَردی جْت فحت 

(ارسیاب)عٌجی  

 

  حذف اس فزآیٌذ ارسیاتی

تؼییي تزگشیذگاى ًْایی تز هثٌای 

 ًوزُ تزاس ؽذُ
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 تؼاریف

  ؽاخـ هاتزیظ اًزصی(EMI) 

ِ هٌظَض اضظیبثی اٍلیِ ٍ ویفی قطوت  اظ عطیك اهتیبظزّی ثِ  وٌٌسگبىقبذم هبتطیؽ اًطغی قبذهی اؾت ث

ِ ثٌس ٍ یُ گصاضیؾطهب، (T)پطؾٌل ظـیاًگ ٍ آهَظـ، (O)یؾبظهبًسُ، (P)یاًطغ اؾتیؼ:  پبضاهتطّبی  ٍ (I)یثَزخ

 .  ثط اؾبؼ هؿتٌسات اضائِ قسُ تَؾظ قطوت وٌٌسگبى(D)یاًطغ تیضیهس ٍ یؾبظ هؿتٌس

هحبؾجِ  (4خسٍل) هطثَعِ  ّوچٌیي ؾغَح اهتیبظ زّی زض ّط پبضاهتط، اظ هدوَع اهتیبظات هىتؿجِ زض پطؾكٌبهِ

" 600"هی قَز ٍ هدوَع اهتیبظات اظ عطیك فطهَل اضائِ قسُ هحبؾجِ ذَاّس قس وِ حساوثط اهتیبظ ایي ثرف  

 .زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت

 قبذم هبتطیؽ اًطغی- 3خسٍل

ؾیؿتن هؿتٌس ؾبظی ٍ 

 (D)هسیطیت اًطغی
ِ ثٌسی ِ گصاضی ٍ ثَزخ  (I)ؾطهبی

آهَظـ ٍ اًگیعـ 

 (T)پطؾٌل
 ؾغح (P)ؾیبؾت اًطغی (O)ؾبظهبًسّی

     100 

     75 

     50 

     25 

     0 

 (EMI)=P+O+T+I+2D 

 (فٌی)ؽزط ٍرٍد تِ ارسیاتی کوی 

 . اهتیبظ اظ هدوَع اهتیبظات هبتطیؽ اًطغی اؾت160قطط ٍضٍز ثِ ایي هطحلِ، وؿت حسالل 

 ؽاخـ فٌی(TEI) 

اظ عطیك   (ٍاحسّبی ػولیبتی)ٍ نٌؼت (ٍاحسّبی ؾتبزی)قبذم فٌی ثهَضت خساگبًِ زض زٍ ثرف ؾبذتوبى

 .زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت" 400"فطهَل اضائِ قسُ هحبؾجِ هی قَز وِ حساوثط اهتیبظ ایي ثرف  
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 هٌظَر هحاعثِ ًوزُ تزاس  تTEIِهالک هؼیار فٌی ارسیاتی 

ای ثِ  ثط اؾبؼ اعالػبت اضائِ قسُ اظ گعاضـ هویعی فٌی اًطغی ٍاحس هتمبضی، ثبظزیس حضَضی اضظیبة حطفِ

، 50001ّبی ذَز اظْبضی، ویفیت اؾتمطاض ًظبم هسیطیت اًطغی هجتٌی ثط ایعٍ  ؾٌدی زازُ هٌظَض نحت

هحبؾجِ TEIّبی فٌی هؼیبض ههطف اًطغی ٍ تغبثك آى ثب ػولىطز فٌی ٍاحس هتمبضی، ًوطُ تطاظ  قبذم

 .قَز هی

 .قَز  ثِ اؾتٌبز هَاضز هصوَض ثِ قطح شیل هحبؾجِ هیTEIهؼیبض فٌی اضظیبثی 

 ّای فٌی ؽاخـ

 (عاختواى ّای عتادی)تخؼ عاختواى 

 10 الی 8هٌظَض اظ ؾبذتوبى ّبی ؾتبزی، زفبتط هتوطوع ٍ ؾبذتوبى ّبیی اؾت وِ چبضچَة اًدبم وبض آى ّب  

 .ؾبػت هی ثبقس ٍ غبلت ههطف اًطغی آى ّب ثِ لحبػ ؾطهبیف، گطهبیف ٍ ضٍقٌبیی ؾبذتوبى اؾت

TEI= (400/ RI) α 

RI= SECC /SECS 

 .ضطیت آلفب ؾبذتوبى ّبی ؾتبزی ثطاثط همساض ػسزی یه زض ًظط گطفتِ هی قَز

SECc :قبذم ههطف ٍیػُ اًطغی زض قطایظ ٍالؼی 

SECs: قبذم ههطف ٍیػُ اًطغی زض قطایظ اؾتبًساضز وِ گطیس Cّبی   زض ثطچؿت اًطغی ؾبذتوبى ثطای اللین

 .هرتلف زض ًظط گطفتِ ذَاّس قس

 (ٍاحذّای ػولیاتی)تخؼ فٌؼت  

هٌظَض اظ ٍاحسّبی ػولیبتی ٍاحس ّبیی اؾت وِ هٌدط ثِ تَلیس یب اًتمبل یىی اظ فطآٍضزُ ّبی ًفتی ٍ گبظی یب 

 . ّیسضٍوطثَضّب ٍ یب هحهَالت پتطٍقیوی هی قًَس

TEI=(Sd*α)* 400 

Sd= |(SECc-SECs)/SECs | 
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 (تأثیز ًَع فٌؼت)ضزیة آلفا 

ِ هٌظَض یىؿبى ؾبظی تفبٍت ػسز قبذم ٍیػُ ههطف اًطغی زض نٌبیغ هرتلف ٍ  اػوبل  ضطیت آلفبی نٌؼت ث

 .تأثیط آى زض غبلت یه فطهَل خبهغ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت

 

                                    α                                  ٍاحس ّبی نٌؼتیّبی ًفت    پبالیكگبُ :1.33                                                                      

 ّبی گبظ  پبالیكگبُ: 1.13                                                                     

 پطٍقیوی  ّبی پبالیكگبُ  : 1                                                                  

 اًتمبل ذغَط: 1                                                                               

  NGLٍاحسّبی : 1                                                                             

 ظزایی  ٍاحسّبی ًوه  :1                                                                        

 

 ؽاخـ ًْایی هذیزیت اًزصی(FEMI) 

ّبی هؿتوط ٍ هَثط اؾتمطاض ًظبم   هبتطیؽ اًطغی، قبذم فٌی ٍ اثطزّی ؾبل ّبیًوطُ ًْبیی اظ هدوَع قبذم

 .هسیطیت اًطغی ثب ضطایت هكرم قسُ هحبؾجِ هی قَز

 .حساوثط ًوطُ ًْبیی تطاظ قسُ پؽ اظ اػوبل ضطایت فٌی هحبؾجِ ذَاّس قس

FEMI= 6/0 (EMI) + 4/0 (TEI)  
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 ارسیاتی حضَری 

هٌظَض نحت ؾٌدی اعالػبت  پؽ اظ اضظیبثی ویفی ثط هجٌبی ذَز اظْبضی ٍ هحبؾجِ ًوطُ تطاظ ًْبیی ثِ

ّبی هتمبضی حضَض ذَاٌّس یبفت ٍ ًؿجت ثِ  ای زض هحل قطوت ذَزاظْبضی ثب قطایظ ٍالؼی، اضظیبثبى حطفِ

 .ؾبظی ًوطُ تطاظ قسُ السام ذَاٌّس ًوَز تهحیح ٍ ًْبیی

 ّای هؼیار هقزف هٌذرج در جذٍل ارسیاتی فٌی ؽاخـ

 (SGC) قبذم ههطف گبظ 

 (SPC) قبذم ههطف ثطق 

 (PMV)قبذم آؾبیف حطاضتی ؾبذتوبى 

 (EL)ثطحؿت اًطغی ؾبذتوبى هغبثك اؾتبًساضز هلی 

 (GBL)ذظ هجٌبی ههطف گبظ 

 (PLB)ذظ هجٌبی ههطف ثطق 
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 ّای ّذف ؽزکت

 تبثؼِ ٍظاضت ًفت ٍ تحت هسیطیت چْبض قطوت انلی 50001ّبی زاضای گَاّیٌبهِ ایعٍ  قطوت ّبی ّسف قطوت

ّبی ًفتی  ٍظاضت ًفت قبهل؛ قطوت هلی ًفت ایطاى، قطوت هلی گبظ ایطاى، قطوت پبالیف ٍ پرف فطآٍضزُ

 .ثبقس ایطاى، قطوت هلی نٌبیغ پتطٍقیوی هی

،اؾتمطاض ًظبم هسیطیت اًطغی زض 13/4/1394هَضخ 2/20-171273هغبثك اثالغیِ ٍظیط هحتطم ًفت ثِ قوبضُ 

ّبی تبثؼِ ٍظاضت ًفت العاهی ثَزُ ٍ هتمبضیبى قطوت زض ایي خبیعُ هلعم ثِ اضائِ گَاّی اؾتمطاض ًظبم  قطوت

 . ثبقٌس  هی50001هسیطیت اًطغی هٌغجك ثط اؾتبًساضز ایعٍ 

 هغتٌذات السم هتقاضیاى تزای ارسیاتی جایشُ

 :ثبیؿتی تَؾظ هتمبضیبى اضؾبل قَز هؿتٌسات الظم زض زٍ ثرف فیعیىی ٍ الىتطًٍیىی ثِ قطح شیل هی

 هؿتٌسات فیعیىی (الف

 ًبهِ  گَاّیISO 50001تبضید، قطوت اضظیبثی ،. 

 ُهٌبثغ / ّبی آهَظقی هطتجظ ثطگعاض قسُ زض ظهیٌِ هسیطیت اًطغی ثب اهضبی هسیط آهَظـ لیؿت زٍض

 .آهَظـ.. هسیط اًطغی قطوت ٍ / اًؿبًی

 قطوت/ حىن هسیط اًطغی تَؾظ همبم اخطایی ؾبظهبى. 

 ٌِؾبظی ههطف اًطغی ثب اهضبی هسیط اًطغی یب همبم هؿئَل  لیؿت الساهبت اًدبم قسُ زض ظهیٌِ ثْی

 هطتجظ

 حىن اػضبی وویتِ هسیطیت اًطغی ثب اهضبی همبم هؿئَل قطوت. 

 ّوبیف، ؾویٌبض ٍ زٍضُ ّبی آهَظقی ثطگعاض قسُ تَؾظ قطوت زض هحل قطوت. 

 ؾبظهبى/ آذطیي تبضید هویعی اًطغی اًدبم قسُ زض قطوت. 

 ُهسیط اًطغی قطوت/ ؾبظی اًطغی ثب اهضبی هسیط هبلی ّبی ثْیٌِ اػتجبضات هبلی ترهیم یبفتِ ثِ پطٍغ. 

 ّبی هتمبضی زض آى هكبضوت ًوَزُ اؾت لیؿت اؾتبًساضزّبی هطتجظ ثب اًطغی وِ قطوت. 

 ٌِؾبظهبى/ هسیط اًطغی قطوت / ؾبظی اًطغی ثب اهضبی هسیط اهَض حمَلی لیؿت لطاضزازّبی هطتجظ ثب ثْی . 

 ٌِؾبظی اًطغی ثب اهضبی همبم هؿئَل هطتجظ لیؿت تدْیعات ذطیساضی قسُ هطتجظ ثب ثْی. 

  (گعاضـ ثبظضؾی اًطغی)گَاّیٌبهِ اًغجبق ثب اؾتبًساضز هؼیبض ههطف اًطغی. 
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 هؿتٌسات الىتطًٍیىی (ة

 ُآذطیي گعاضـ هویعی اًطغی اًدبم قس. 

 ُّبی ثطگعاض قسُ هطتجظ ثب اًطغی ّوبیف/ ّبی آهَظقی تهبٍیط زٍض. 

 نَضتدلؿبت وویتِ هسیطیت اًطغی. 

 ّبی آهَظقی اػضبی وویتِ هسیطیت اًطغی ًبهِ گَاّی. 

 ضظٍهِ ٍ ؾَاثك وبضی اػضبی وویتِ هسیطیت اًطغی. 

 ّبی هطتجظ ثب اًطغی ًبهِ لَح تمسیط ٍ تكَیك. 

 

  



18 
 

 ًحَُ اهتیبظزّی ووی ثِ فؼبلیتْبی هطتجظ ثب هبتطیؽ اًطغی- 4خسٍل 

 

 

 

 (P)خظ هؾی اًزصی

ف
ردی

 

 هؾخقِ
 اهتیاس

 ٍاقؼی هاکشیون

1 
هكی هحیظ ظیؿتی یب پبیساضی  وِ هوىي اؾت ثركی اظ ذظ). ذظ هكی اًطغی هىتَة قسُ اؾت

 7 .(ثبقس
 

  7 .تَؾظ هسیط اضقس ههَة ٍ اثالؽ قسُ اؾت 2

  5 .ثِ اعالع ّوِ وبضوٌبى ضؾیسُ اؾت 3

  5 . ؾبل گصقتِ ًگبقتِ یب ثبظًگطی ٍ ثطٍظؾبًی قسُ اؾت3عی  4

  7 .قَز تؼْس زؾتیبثی ثِ اّساف ووی زض آى هكبّسُ هی 5

  5 .قَز زّی ؾبالًِ ثِ ػوَم شیٌفؼبى زض آى زیسُ هی تؼْس زؾتیبثی ثِ گعاضـ 6

  7 .ثطٍظضؾبًی هی ثبقس/ قبهل زٍضُ ظهبًی ثطای ثبظًگطی 7

  12 .هكی اًطغی ٍخَز زاضز ضاّجطز هىتَة ؾبظگبض ثب ذظ 8

  11 .هكی ثطًبهِ اخطایی ٍخَز زاضز ثطای پیبزُ ؾبظی ذظ 9

  11 .اّساف ووی ثْجَز ػولىطز اًطغی ثط اؾبؼ تحلیل  ٍ ثطضؾی تؼییي قسُ اؾت 10

11 
ثیٌبًِ ٍ زاضای چبضچَة ظهبًی  گیطی، لبثل زؾتیبثی، ٍالغ ّبی هكرم، لبثل اًساظُ اّساف، ٍیػگی

 12 .ثبقٌس هی
 

12 
هؼیبضّبی زضٍى ؾبظهبًی، هلی ٍ )ػولىطز اًطغی ٍاحس ثب هؼیبضّبی اؾتبًساضز همبیؿِ هی قَز 

 11 .(الوللی ثیي
 

 
 100اظ   اهتیاس کل

 (O)عاسهاًذّی

ف
ردی

 

 هؾخقِ
 اهتیاس

 ٍاقؼی هاکشیون

  25 .ًوبیٌسُ هسیطیت اًطغی اؾت (یب هؼبزل آى)یه هسیط زض ؾغح ّیئت هسیطُ  1

  25 .اًتهبة قرهی ثب هؿئَلیت تؼییي قسُ ثؼٌَاى هسیط اًطغی نَضت گطفتِ اؾت 2

  25 .ثطای  هسیط اًطغی قغل ثهَضت قفبف، قطح وبض ٍ هٌبثغ هٌبؾت ترهیم زازُ قسُ اؾت 3

  15 .وویتِ اًطغی تكىیل ٍ ثهَضت هٌظن خلؿبتی ثطای ثبظًگطی ػولىطز اًطغی تكىیل هیكَز 4

  10 .ؾتبزی هٌهَة قسُ اؾت/هتهسی اًطغی ثطای ظیطٍاحسّبی ػولیبتی 5

 
 100اظ   اهتیاس کل
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 (T)آهَسػ ٍ اًگیشػ پزعٌل
ف

ردی
 

 هؾخقِ
 اهتیاس

 ٍاقؼی هاکشیون

1 
قبهل وبضوٌبىِ  ). ّبی هٌبؾت ثطای اػضبی ولیسی ثوٌظَض هسیطیت اًطغی ثطگعاض قسُ اؾت آهَظـ

 . (...ثطزاضی، پكتیجبًی، ؾتبزی ٍ  ثْطُ
40  

  30 .ضؾبًی ثِ نَضت هٌظن ثطگعاض هی قَز ّبی آگبّؿبظی ٍ اعالع ثطًبهِ 2

3 
ثطای هثبل ًظبم پیكٌْبزّب، )هٌظَض خلت هكبضوت وبضوٌبى اخطا قسُ اؾت  ّبی تكَیمی ثِ ثطًبهِ

 .(ثْجَز ویفیت ٍ غیطُ
20  

  10 .زض آهَظـ ثسٍ اؾترسام ٍ ضوي ذسهتِ وبضوٌبى، هجبحث اًطغی زضًظط گطفتِ قسُ اؾت 4

 
 100اظ   اهتیاس کل

ِ تٌذی ِ گذاری ٍ تَدج  (I)عزهای

ف
ردی

 

 هؾخقِ
 اهتیاس

 ٍاقؼی هاکشیون

  22 .ثیٌی قسُ اؾت ؾبظی اًطغی پیف ثٌسی ؾبظهبى، هٌبثغ هبلی الظم ثطای ثْیٌِ زض ترهیم ثَزخِ 1

ِ گصاضی قطوت 2 ِ ؾبظی اًطغی اؾتفبزُ قسُ اؾت اظ هىبًیعم ؾطهبی   16 .ّبی ذسهبت اًطغی ثطای ثْیٌ

3 
گصاضی ؾبظهبى ثب تبییس هسیط اًطغی زض ًظط گطفتِ قسُ  هالحظبت اًطغی وبضآهس زض پطٍغُ ّبی ؾطهبیِ

 .اؾت
16  

  14 .ای، هالحظبت اًطغی وبضآهس زضًظط گطفتِ قسُ اؾت اضی زٍضُ زًگِ- زض ثَزخِ تؼویطات 4

  16 .ّبی خسیس ؾبذتوبى هكرم قسُ اؾت هؼیبضّبی ػولىطز اًطغی زض عطح 5

  16 .قَز تساضن هحهَالت، وبالّب ٍ ذسهبت هجتٌی ثط ػولىطز اًطغی اًدبم هی 6

 
 100اظ   اهتیاس کل

 (D)عیغتن هغتٌذعاسی ٍ هذیزیت اًزصی 

ف
ردی

 

 هؾخقِ
 اهتیاس

 ٍاقؼی هاکشیون

  4 .ثبقس قٌبؾبیی قسُ اؾت ّب هی العاهبت لبًًَی ٍ همطضات اًطغی وِ ؾبظهبى هكوَل آى 1

  4 .هسیطیت اضقس ثِ اخطای العاهبت لبًًَی حَظُ هسیطیت اًطغی هتؼْس اؾت 2

  4 .هؿئَلیت ٍ ٍظبیف وبضوٌبى خْت تغبثك ثب العاهبت لبًًَی هكرم قسُ اؾت 3

  4 . زض حَظُ اًطغی ثطلطاض اؾتتَؾؼِ ثْطٍظ ػولىطز ؾبظهبىفطآیٌسی ثوٌظَض  4

  8 .ّبی خبًجی نَضت هیپصیطز خوغ آٍضی هٌظن زازُ ّبی ههطف، ّعیٌِ اًطغی ٍ ؾطٍیؽ 5

6 
تغییطات تَلیس، تغییطات )اظای تغییطات زض ػَاهل هَثط تحلیل ٍ ثطضؾی ههطف حبهل ّبی اًطغی ثِ

 .نَضت هیپصیطز  (زهبی هحیظ ٍ ؾبیط ػَاهل
8  



20 
 

 

 ًحَُ هحبؾجِ تطاظ ول خبیعُ هسیطیت اًطغی زض نٌؼت ًفت- 5خسٍل

 

 

ـ زّی ػولىطز اًطغی  ثهَضت زٍضُ 7   6 .ای نَضت هیپصیطز گعاض

ِ ی زازُ 8   4 .ّبی خبًجی نَضت هیپصیطز ای ههطف اًطغی ثب لجَو ؾطٍیؽ ُهمبیؿ

  2 .اوؿیس وطثي نَضت هیپصیطز هحبؾجِ ٍ تحلیل هیعاى اًتكبض زی 9

  8 .قَز گیطی ٍ تحلیل هی ّبی ثبضظ، اًساظُ ػولىطز اًطغی تدْیعات ٍ ؾیؿتن 10

  6 .گیطی تسٍیي قسُ اؾت وٌٌسگبى ٍیػُ، عطح اًساظُ هتٌبؾت ثب ههطف 11

  7 .قَز اًدبم هی(MM&T)گصاضی  خَیی اًطغی، پبیف ٍ ّسف ّبی نطفِ هٌظَض قٌبؾبیی فطنت ثِ 12

  7 .قَز وٌتطل ػولیبت ٍاحس هٌغجك ثب هؼیبضّبی ٍاحس اًدبم هی 13

14 
ـ زّی ثطای ّسضضفت اًطغی ٍ اضائِ پیكٌْبزّب  ضٍقي ثَزى چطاؽ ّب، ثبظ ثَزى زضّب، )ؾیؿتن گعاض

 . ٍخَز زاضز (ًكت ثربض، ًكت َّای فكطزُ ٍ غیطُ 
6  

ِ ّب ٍ ضٍیِ 15 ِ زاضی قبهل وٌتطل ٍ وبّف ّسضضفت اًطغی ًیع هی قَز ثطًبه   4 .ّبی تؼویط ٍ ًگ

  6 .زؾتَضالؼول ّبی اخطایی هسیطیت ههطف اًطغی ٍخَز زاضز ٍ اخطا هی قَز 16

  6 .زض گعاضـ ؾبالًِ ؾبظهبى هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف اًطغی هٌتكط قسُ اؾت 17

  6 .ؾبًی هی قَز ضگعاضـ ػولىطز ثهَضت هٌظن ثِ شیٌفؼبى اعالع 18

 
 100اظ   اهتیاس کل

 تَضیحبت 

ًوطُ تطاظ قسُ 

 ًْبیی
FEMI= 6/0 (EMI) + 4/0 (TEI)  

 پبضاهتطّب

( Energy Matrix Index ) EMI 

 قبذم هبتطیؽ اًطغی

 1حساوثط اهتیبظ هغبثك خسٍل قوبضُ 

ثبقس ،قكهس هی  

( Technical Energy Index ) TEI 

 قبذم فٌی

حساوثط اهتیبظ هغبثك تَضیحبت اضائِ 

 ثبقس  هی400قسُ 

 .حساوثط ًوطُ ًْبیی تطاظ قسُ پؽ اظ اػوبل ضطایت هحبؾجِ ذَاّس قس حساوثط اهتیبظ ول


