الف -بخش فىی
ردیف
1
2
3

حذاقل السامات ممیسی فىی اورشی در ساختماوهای ستادی
ثبسدیذ ٍ ثزرسی سبختوبى ٍ جوؼآٍری اطالػبت کلی سبختوبى ضبهل لجَؼ هػزفی ثزق ،گبس ٍ آة سبختوبى
طی  3سبل گذضتِ ٍ تحلیل آهبری هػزف اًزصی
جوؼآٍری اطالػبت هزثَط ثِ تبسیسبت هکبًیکی ٍ سیستن تَْیِ هطجَع
ّبی ثبرس ٍ تؼییي
تْیِ لیست تجْیشات پزهػزف ٍ ػوذُ هػزف کٌٌذُ اًزصی ،ػولکزد اًزصی تجْیشات ٍ سیستن
پبراهتزّبی کلیذی هَثز ثز هػزف اًزصی

4

هحبسجِ ضبخع هػزف ثزق ٍ گبس سبختوبى ثِ اسای هتز هزثغ سیزثٌب ثػَرت سبلیبًِ ،فػلی ٍ هتَسط

5

هحبسجِ ضبخع هػزف ثزق ٍ گبس سبختوبى ثز اسبس هػزف ًْبیی

6

تؼییي ردُ ثزچست اًزصی سبختوبى هطبثك استبًذارد هلی سبختوبًْبی غیزهسکًَی

7

همبیسِ هؼیبرّبی هػزف اًزصی سبختوبى ثب هؼیبرّبی استبًذارد (درٍى سبسهبًی ،هلی ٍ ثیي الوللی)

8

تذٍیي خط هجٌبی هػزف گبس سبختوبى

9

تذٍیي خط هجٌبی هػزف ثزق سبختوبى

10

تذٍیي خط هجٌبی هػزف اًزصی سبختوبى

11

تؼییي ضزیت اًتمبل حزارت کلی سبختوبى ()B.L.C

12

تؼییي ًَع ٍ ظزفیت سیستن سزهبیطی ٍ گزهبیص سبختوبى

13

ثزآٍرد هیشاى اًزصی هػزفی سبختوبى

14

هحبسجِ همبدیز تلفبت اًزصی در سبختوبى

15

گشارش هؼبیٌِ فٌی هَتَرخبًِ سبختوبى هطبثك استبًذارد ISIRI 16000

16

ثزآٍرد کلی پتبًسیل غزفْجَیی اًزصی ٍ هطخع کزدى فزغتْبی غزفْجَیی اًزصی ثذٍى هالحظبت التػبدی

17
18
19

پیطٌْبد راّکبرّبی غزفْجَئی اًزصی در سبختوبى ثب اٍلَیت ثذٍى ّشیٌِ ،کن ّشیٌِّ ،شیٌِ هتَسط ٍ پز ّشیٌِ
ٍ تؼییي دٍرُ ثبسگطت سزهبیِ
تذٍیي ثستْْبی فٌی اجزائی ثْیٌْسبسی اًزصی در سبختوبى ٍ ّشیٌْْبی هزتجط (ثستِ کن ّشیٌِّ ،شیٌِ
هتَسطّ ،شیٌِ ثبال)
هحبسجِ ٍ تحلیل هیشاى اًتطبر دیاکسیذ کزثي

ب -بخش آمًزشی
عىايیه حذاقل ديرٌهای آمًزشی مًرد ویاز در تذيیه شرح خذمات استقرار استاوذارد ایسي 50001
عىًان ديرٌ آمًزشی

کذ ديرٌ

هجوَػِ لَاًیي ٍ
راّجزدّبی ثْیٌْسبسی
هػزف اًزصی در کطَر

 کذ ٍسارت66015 : کذ ًفت- : -کذ گبس25005 :

هویشی اًزصی در ثخص
سبختوبى

 کذ ٍسارت66020 : کذ ًفت22743 : -کذ گبس24015 :

هؼیبرّبی هػزف اًزصی

تطزیح الشاهبت ٍ
هستٌذسبسی استبًذارد
هذیزیت اًزصی ISO
50001

 کذ ٍسارت66002 : کذ ًفت- : -کذ گبس25404 :

 کذ ٍسارت23025 : کذ ًفت23793 : -کذ گبس- :

سرفصل های اصلی
 -1سیبستْبی اثالغی همبم هؼظن رّجزی در ثخص اًزصی
 -2لَاًیي ٍ راّجزدّبی اًزصی در کطَر ٍ هػَثبت ّیئت دٍلت در ثخص اًزصی
ً -3مذ ٍ هیشاى تبثیزگذاری ٍ ًتبیج حبغلِ اس اجزای ّز لبًَى ٍ همزرات ٍضغ ضذُ ثز سیبست
اًزصی کطَر
 -1ضزٍرت تَجِ ثِ هذیزیت هػزف اًزصی در سبختوبى
 -2هفَْم هویشی اًزصی ٍ اًَاع رٍضْبی هویشی اًزصی
 -3تجْیشات هویشی اًزصی
 -4رٍش تذٍیي ضٌبسٌبهِ اًزصی
 -5هزٍری ثز همزرات هجحث  19سبختوبى
 -6آضٌبیی ثب ثزخی رٍضْبی کبّص هػزف اًزصی در سبختوبى
 -7تحلیل ٍ ثزرسی یک پزٍصُ هویشی اًزصی در سبختوبى
ً -8حَُ تٌظین لزارداد هویشی اًزصی
 -1هفبّین ٍ هجبًی هؼیبر هػزف اًزصی
 -2رٍضْبی تؼییي ػییبر هػزف اًزصی در ٍاحذّبی غٌؼتی ٍ ثخطْبی سبختوبى
 -3همبیسِ ًسجی هؼیبر هػزف اًزسی ٍاحذّبی غٌؼتی ثب کطَرّبی هٌتخت
 -4آضٌبیی ثب ثزچست اًزصی
 -5همبیسِ ثزچست اًزصی در کطَر ثب هؼیبرّبی جْبًی
 -6ضَاثط ٍ همزرات کطَر در خػَظ هؼیبر هػزف اًزصی
 -7هؼزفی استبًذاردّبی هزتجط ثب هؼیبر هػزف اًزصی
 -1آضٌبیی ثب تبریخچِ پیذایص سزی ISO50001
 -2آضٌبیی ثب اًَاع اًزصیْب ٍ تکٌَلَصیْبی هزثَطِ
 -3آضٌبیی ثب هفبّین ٍ اغَل سیستن هذیزیت اًزصی
 -4ضٌبخت سبسهبًْبی لبًًَگشار در سطَح هحلی – هلی – هٌطمْبی – ثیٌبلوللی ٍ غٌفی
 -5همذهْبی ثز الشاهبت لبًًَی ٍ همزراتی
 -6ثبسًگزی اًزصی – هجٌبی اًزصی ٍ ضبخػْبی ػولکزد اًزصی
ً -7تبیج هطبلؼبت هَردی ()CASESTUDIES
 -8آضٌبیی ثب هفَْم هویشی اًزصی
 -9رٍضْبی ثْیٌْسبسی هػزف اًزصی در سبختوبى
 -10تطزیح الشاهبت استبًذارد ISO50001
 -11همذهْبی ثز اًَاع هستٌذسبسی ثز اسبس ISO10013
 -12ضٌبسبیی هستٌذات الشاهی در استبًذارد ISO50001
 -13طزاحی ًوًَْْبیی اس هستٌذات الشاهی کلیذی

