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 ج

 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی وتحقیقات استاندارد مؤسسۀ راتمقر و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران استانداردیملسازمان

 بره را )رسمی(ایررانیملاستانداردهای نشر و تدوین تعیین، کهوظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

.دارد عهده

زومؤسسراتکرنظررانمراصراحب،ارشناسانسرازمانکبازکمریفنیهاونیسیمکهایمختلفدرناستاندارددرحوزهیتدو

،یدیرطتولیوباتوجهبهشررایملشودوکوششیهمگامبامصالحآگاهومرتبطانجاممییواقتصادیدی،تولی،پژوهشیعلم

ننردگان،کننردگان،مصرر کدیصراحبانحروونفرع،شراملتولۀتآگاهانرهومنصرفانکوتجاریاسرتکرهازمشراریفناور

سینروشیشرود.پردولتریحاصرلمریوغیریدولتیها،نهادها،سازمانیوتخصصیزعلمککنندگان،مراصادرکنندگانووارد

افرتیشرودوپرسازدریمربوطارسرا مریهاونیسیمکینفعواعضایبهمراجعذیرانبراینظرخواهاییملیاستانداردها

(ایرانچرا وی)رسمیملبهعنواناستاندارد،بیمرتبطباآنرشتهطرحودرصورتتصویملۀتیمکشنهادهادرینظرهاوپ

شود.یمنتشرم

کننردیهمریرنشردهتهیریتضروابطتعینیزبارعاصالحذیمندوعالقهیهاسازمانهمؤسساتوکییساستانداردهاینوشیپ

ب،یرنترتیشرود.بردچرا ومنتشررمریایررانیملرب،برهعنرواناسرتانداردیودرصرورتتصرویبررس،طرحیملدرکمیته

اسرتانداردمربروطیملۀودرکمیتنیتدو5رۀایرانشمایملاستانداردراتمقرهبراساسکشودیمیتلقیملییاستانداردها

دهباشد.یبرسیبهتصوشودیلمکیتشایراناستانداردیملدرسازمانهک

(ISO)استانداردیالمللنیسازمانبیاصلیرانازاعضایاداستانداریملسازمان
2(IEC)المللیالکتروتکنیرککمیسیونبین،1

(OIML)شناسیقانونیالمللیاندازهوسازمانبین
(CAC)کمیسیونکدکسغراایی4استوبهعنوانتنهارابط3

درکشرور5

نیشرور،ازآخررکخرا یهرایازمنردیونیلرکطیایرانضمنترروجهبرهشررایملیناستانداردهایکند.درتدوفعالیتمی

 شود.گیریمیبهرهیالمللنیبیجهانواستانداردهایوصنعتی،فنیعلمیهاشرفتیپ

کنندگان،حفر سرالمتتازمصر یشدهدرقانون،برایحماینیبشینپیتموازیتواندبارعایرانمیاستانداردایملسازمان

ازیبعضری،اجررایواقتصرادیطریمحسرتیتمحصروتتومالحظراتزیرفکینرانازی،حصو اطمیوعمومیفردیمنیوا

یداخلکشورو/یااقالموارداتی،باتصویبشرورایعرالیاسرتاندارد،اجبرارایرانرابرایمحصوتتتولیدییملاستانداردهای

ویصرادراتیاتهراکاسرتانداردیشرور،اجرراکمحصروتتیبررایالمللرنیبریتواندبهمنظورحف بازارهرای.سازمانمکند

هاومؤسسراتفعرا درخدماتسازماننندگانازکبهاستفادهبخشیدننانینبرایاطمی.همچنکندیآنرااجباریبنددرجه

هراوشرگاهی،آزمایطیمحستیتزیریتومدیفکیتیریمدهایسیستمیگواهوصدوریزی،ممیمشاوره،آموزش،بازرسۀنیزم

هاومؤسساترابراسراسضروابطنظرامگونهسازماننیاستانداردایملسازمانوسایلسنجش،(الیبراسیون)کمراکزواسنجی

هراردآنکرهااعطاوبرعملتبهآنیدصالحیینامۀتأیطتزم،گواهیکندودرصورتاحرازشرامییابیرانارزیتایصالحدییتأ

یاربردکرقراتیارفلزاتگرانبهاوانجامتحقینعییلسنجش،تعیاها،واسنجیوسایکیالمللنیجدستگاهبیکند.تروینظارتم

.استسازماننیفایایرانازدیگروظایملیسطحاستانداردهایارتقایبرا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «همراه با راهنمای استفاده الزامات -مدیریت انرژی هایسیستم»

 سمت و/یا محل اشتغال:                                        رئیس:

بهمن،حیدری

(دکتریمهندسیمکانیک)

پایشسیستمالبرزانرژیشرکت

 

  دبیر:

شیرزاد،حسنبگی

(کارشناسیارشدمهندسیانرژی)

پژوهشگاهاستاندارد



  )اسامیبهترتیبحرو الفبا(اعضا:

افشار،حسین

)دکتریمهندسیمکانیک(

دانشگاهآزاداسالمیتهرانشما 



یاسر بخشودهنیا،

(یمیشیارشدمهندسی)کارشناس
خلیجفارسپاتیشگاهبیدبلند



محمد،پروانه

(مهندسیانرژیکارشناسیارشد)

دانشگاهآزاداسالمیتهرانجنوب



جعفرکاظمی،فرزاد

(یکمکانیمهندسی)دکتر
واحدتهرانجنوباسالمیدانشگاهآزاد



درگاهی،علی

مهندسیصنایع(ی)کارشناس

پارسیکالکترونآروینتوسعهشرکت



رضایی،مریم

(یمیشیارشدمهندسی)کارشناس

شرکتآسیاوات



زربخش،محمدحسین

(یکمکانیمهندسی)کارشناس
سازمانبهرهوریانرژیایران

  

الهام،زرینچنگ

(کارشناسیارشدمهندسیصنایع)

مرکزملیتاییدصالحیتایران
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محل اشتغال: ای/و سمت)اسامیبهترتیبحرو الفبا(:اعضا

عاطفه،شاهوردی

(کارشناسیارشدمهندسیصنایع)

ایرانمرکزملیتاییدصالحیت



ساقی صالحی،

(یعصنایارشدمهندسی)کارشناس

شرکتآسیاوات



عباسی،علی

)کارشناسیارشدمهندسیانرژی(

شرکتبهینهسازانانرژیآریان



علیزاده،آراز

(انرژیهاییستمسیمهندسی)دکتر

شرکتخانهانرژی



فضلی،احمد

)دکتریمحیطزیست(

شرکتبهینهسازیمصر سوختایران



میالد،قادری

 (قدرت-مهندسیبرقی)کارشناس

 عیارکیفیتپارسشرکتم



قطبیزاده،محمد

)کارشناسیارشدمهندسیمکانیک(

فوتداکسینخوزستان



محقو،عاد 

)کارشناسیارشدانرژیتحدیدپایر(

توسعهسازمانمللمتحددرایراندفتر



محمدقاسمی،سیستانا

(یزیکارشدفی)کارشناس

شرکتمهندسیآبوفاضالبایران



مهری،افسانه

)کارشناسیارشدمهندسیآلودگیمحیطزیست(

شرکتبهینهسازیمصر سوختایران

 

گیتا معینی،

(یمیشیارشدمهندسی)کارشناس
استانداردپژوهشگاه



 ماللو،محسن
)کارشناسیارشدمهندسیانرژی(





 پژوهشکدهسیستمهایمدیریتوارزیابیکیفیتسپنتا
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 محل اشتغال: ای/و سمت)اسامیبهترتیبحرو الفبا(:اعضا

نجفی،فرزاد

(یکمکانیارشدمهندسی)کارشناس
پژوهشگاهصنعتنفت



یوسفی،داود

مهندسیانرژی()کارشناسیارشد

شرکتبهینهسازیمصر سوختایران



 ویراستار:


دان،نویدنوله

کارشناسیارشدمهندسیمخابرات()

سازمانملیاستاندارد
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

حگفتارشیپ

طمقدمه

1کاربرددامنهوهد 1

1یالزاممراجع2

1فیتعارواصطالحات3

2اصطالحاتمرتبطباسازمان3-1

3اصطالحاتمرتبطباسیستممدیریت3-2

4الزاماتبامرتبطاصطالحات3-3

6عملکردبامرتبطاصطالحات3-4

10انرژیاصطالحاتمرتبطبا3-5

11سازمانکاروکسبطیمح4

11سازمانکاروکسبطیمحدرک4-1

11نفعیذیهاطر انتظاراتازها،یندرک4-2

12یانرژتیریمدستمیسکاربرددامنهنییتع4-3

12یانرژتیریمدستمیس4-4

12راهبری5

12راهبریوتعهد5-1

13خطمشیانرژی5-2

14هاواختیاراتسازمانیهامسئولیتنقش5-3

15ریزیطرح6

15هاهاوفرصتاقداماتبرایپرداختنبهریسک6-1

15ریزیبرایدستیابیبهآنهااهدا خردانرژیوطرحاهدا کالن،6-2

16بازنگریانرژی6-3

17هایعملکردانرژیشاخص6-4

17خطمبنایانرژی6-5

18هایانرژیریزیبرایجمعآوریدادهطرح6-6

19پشتیبانی7

19منابع7-1

19شایستگی7-2
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 صفحه عنوان

19آگاهی7-3

19ارتباط7-4

20اطالعاتمدون7-5

21اتیعمل8

21ریزیعملیاتکنتر وطرح8-1

22طراحی8-2

22آوریفراهم8-3

22ارزیابیعملکرد9

22تحلیلوارزیابیعملکردانرژیوسیستممدیریتانرژیگیری،اندازهپایش،9-1

23ممیزیداخلی9-2

24بازنگریمدیریت9-3

25بهبود10

25عدمانطباقواقداماصالحی10-1

26بهبودمستمر10-2

27استفادهیدهنده(راهنمای)آگاهالفوستیپ

وISIRI-ISO 50001:2012ملریایرراناسرتانداردنیدهنده(تطرابوبری)آگاهبوستیپ

ISIRI-ISO 50001:2020استانداردملیایران

39

38نامهکتاب
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 گفتارپیش

1390نخسرتینبراردرسرا که«الزاماتهمراهباراهنمایاستفاده-مدیریتانرژیهایسیستم»استاندارد

برمبنایپایرشهایمربوطتدوینومنتشرشد،براساسپیشنهادهایدریافتیوبررسیوتاییدکمیسیون

،7بهعنواناستانداردملیایرانبهروشاشارهشردهدرمروردالرف،بنردای/منطقهالمللیاستانداردهایبین

یکصردوچهرلوسرومیندربرایاولینبرارمروردتجدیردنظرقررارگرفرتو5شمارۀملیایراناستاندارد

تصویبشد.اینکایناستانداردبهاستنادبندیک21/08/1399مورخانرژیاجالسیهکمیتۀملیاستاندارد

،به1371وتحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماهاستانداردقانوناصالحقوانینومقرراتمؤسسه3دۀما

شود.عنواناستانداردملیایرانمنتشرمی

سراختاروشریوۀ-)استانداردهایملیایرران5استانداردهایملیایرانبراساساستانداردملیایرانشمارۀ

هایملیوجهرانیدرزمینرهرایحف همگامیوهماهنگیباتحوتتوپیشرفتشوند.بنگارش(تدوینمی

لزومتجدیدنظرخواهندشدوهررپیشرنهادیکرهصورتدرصنایع،علوموخدمات،استانداردهایملیایران

هبرایاصالحیاتکمیلایناستانداردهاارائهشود،درهنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوط،موردتوجر

بنابراین،بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیایراناستفادهکرد.قرارخواهدگرفت.

شود.می1390:سا 50001ایزو-ایناستانداردجایگزیناستانداردملیایران

وتهیهوتدوینشرده«معاد یکسان»بهروشالمللیزیرایناستانداردملیبرمبنایپایرشاستانداردبین

المللریمزبرورباشدومعاد یکساناسرتانداردبرینشاملترجمهتخصصیکاملمتنآنبهزبانفارسیمی

است:

ISO 50001: 2018, Energy management systems — Requirements with guidance for use 
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 مقدمه 0

 اتیکل 0-1

ا از توانمندسازینهد  براهایفرایندوهامیستسسازیپیادهبرایهاسازمانیاستاندارد بهبودیتزم

ایومصر انرژیکاربر،کاراییشاملی،عملکردانرژمستمر یریتمدیستماستانداردالزاماتسیناست.

براEnMS)یانرژ را مشخصمیکی( کندیسازمان آمیزموفقسازیپیاده. ی،انرژمدیریتیستمسیت

ردهیریتمدبهخصو سطوحسازمانتمامیبهتعهدکندکهراپشتیبانیمییفرهنگبهبودعملکردانرژ

گیرد.یمبررادرسازمانونیفرهنگدرییراتتغموضوعینازموارد،ایاریدربساست.متکیبات

باالزاماتخا سازمان،تواندیکاربردآنم.کاربردداردتحتکنتر سازمانهاییتفعالبرایاستانداردینا

پ هاییستمسیچیدگیازجمله درجهآن، منابعمدوناطالعات و دسترسشده ا،در باشد. ینمتناسب

ویانرژیریتمدیستمسیومرزهادامنهخارجازییکاربراننهایلهوساستفادهمحصو بهیاستانداردبرا

.برکاربردنداردیانرژهایفرایندیاهایستمسیزات،،تجهیالتزتسهمحصو خارجایطراحیبراهمچنین

ینا یطراحبرایاستاندارد تجهیالتتسهآوریفراهمو دامنهبریانرژهایفرایندیاهایستمسیزات،، در

.کاربردداردیانرژیریتمدیستمسیکاربردومرزها

 و ی،انرژیمششاملخطیانرژیریتمدیستمسسازیپیادهتوسعه انرژاهدا اهدا کالنو ویخرد

یالزاماتقانونبرآوردهسازیهمزمانبایآنسازمان،ومصر انرژیکاربریکارایاطبتباقداممریهاطرح

یکسیستممدیریتانرژی،سازمانرابهتعیینودستیابیبهاهدا کالناست.قابلکاربردالزاماتیروسا

ی،اجرایاقداماتموردنیازبرایبهبودعملکردانرژیآنواثباتانطباقسیستمخودباواهدا خردانرژ

می قادر سازدالزاماتایناستاندارد، و، نظرگیرد در را انرژیخود عملکرد برایبهبود نیاز اقداماتمورد

اثباتنماید.استانداردینباالزاماتاراخودیستمانطباقس
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 یعملکرد انرژ کردیرو 0-2

الزاماتینا برایاستاندارد مندنظامفرایندیکیرا هادادهبریمبتن، مستمریتواقعو بهبود بر تمرکز با ،

انرژ می،عملکرد انرژکندیفراهم عملکرد کلیکی. مفاهیدیعنصر با اشدهیمعرفیماستکه یندر

.عملکردینانحاصلشوداطمدرطو زمانیریگاندازهموثروقابلیجازنتاتااستشدهیکپارچهتاندارداس

(وخطوطEnPIs)یعملکردانرژیهااست.شاخصیومصر انرژیکاربر،کاراییابمرتبطیمفهومی،انرژ

درهاسازمانتوانمندسازیبرایاستانداردینکهدراهمهستندبا(دوعنصرمرتبطEnBs)یانرژیمبنا

اند.شدهتشریحانرژیعملکردبهبوداثبات

 1(PDCA)اقدام–یبررس–اجرا–یزیر چرخه طرح 0-3

–اجرا–یزیرطرح»چارچوببهبودمستمرمبنایبر،استانداردیندراتشریحشدهژیانریریتمدیستمس

رایانرژیریتشدهاست،مدنشانداده1طورکهدرشکلوهمانباشدمیاستوار(PDCA)«اقدام–بررسی

بهراPDCAیکردروتوانیم،یانرژیریتمدمفهومسازد.یمیجاریموجودسازمانهاییتفعالیدرتمام

شرحزیرخالصهنمود:

یزیر طرح اوکسبفضایکدر: درنظری،انرژیریتمدیمتیکویانرژیمشخطییجادکارسازمان،

ریسکیاقداماتبراگرفتن فرصتهاتشریح و انرژیهاکاربریییشناسای،انرژیبازنگرانجامها، یبارز

(SEUsوا)یعملکردانرژیهاشاخصیجاد(EnPIsمبنا)یانرژی(،خط)خطوط(EnBsاهدا کالن،)و

خطیرامطابوباعملکردانرژیجیکهنتابدستآوردنیبرایازناقدامموردیهاوطرحیخردانرژا اهد

بهبودخواهدداد.سازمانیانرژیمش

اجرا کنتر یهاطرحسازیپیاده: نگهدارییاتعملهایاقدام، اطم،یو ارتباط، ینانو نظرشایستگیاز در و

.آوریفراهمیودرطراحیگرفتنعملکردانرژ

.EnMSویعملکردانرژیریت(مدی)هایبازنگرانجامویزیممیابی،ارزیل،تحلیری،گاندازهیش،پا:یررسب

 .یانرژیریتستممدیوسیعملکردانرژمستمرهاوبهبودعدمانطباقپرداختنبهیبرایانجاماقدامات:اقدام



                                                 

1-Plan-Do-Check-Act 
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 (PDCAاقدام ) – بررسی – اجرا – یزیر چرخه طرح -1شکل 

 تیریمد ستمیس یاستانداردها گریبا د یسازگار 0-4

اصلی،متن1باتسطحساختاریریتشامل:مدیستمسیاستانداردهایبرایزواسازمانباالزاماتاستانداردینا

تعارویکسان و عمومیاصطالحات ،یف و دارد چنهممطابقت ین دیسازگارمناسبسطح یگربا

یریتمدیستمسیاستانداردها انمایدیمینتضمرا بهتواندیاستانداردمین. ؛شودصورتمستقلاستفاده

بادیگرتواندیسازمانمیکاگرچه یابرایکندادغامهایمدیریتیستمسسیستممدیریتانرژیخودرا

دیگردست وکسباهدا یابیبه فعالیدنمایکپارچهی،اجتماعمحیطییایستزکار، سازمانبا دو یت.

تداشتهمطابقINSO-ISO 50001استانداردباالزاماتتوانندیهردوم،متفاوتیمشابه،اماباعملکردانرژ

 باشند.

انطباقبااثباتبهیلسازمانکهمایکانطباقاست.یابیارزیاستفادهبراالزاماتموردیاستانداردحاوینا

:انجامدهدیرمواردزیلهوسکاررابهیناتواندیاستاندارداست،مینا

یای،وخوداظهاریابیارزیکانجام -

یایان،مانندمشترینفع،ذیهاتوسططر یاظهارخودیاانطباقوییدتایبرادرخواست -

.خارجیسازمانیکخودتوسطیانرژیریتمدیستم/ثبتسیصدورگواهیبرادرخواست -

:شودیاستفادهمیرزافعا کمکیاستاندارد،ازیندرا

                                                 

1- High level structure 
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 م

؛استالزامیکدهندهنشان«یدبا» -

؛یهاستتوصیکدهندهنشان«بهتراست» -

؛استییتوانایاامکاندهندهنشان«تواندیم» -

است.مجوزیکدهندهنشان«استممکن» -

بهیاطالعات یادآوری»عنوانکه استمشخص« به،شده یابیشتردرککمکبهمنظور استفاده ازبهتر

م باشدیاستاندارد «هاییادآوری». ارائه بند در 3شده ، بیشتریاطالعات اطالعاتیلتکمجهترا

.دناشاصطالحبیکشاملالزاماتمربوطبهاستفادهازدنتوانیمدهندواصطالحاتارائهمی

 استاندارد نیا یایمزا 0-5

تواندیکهمکندیفراهممیبهبودعملکردانرژیمندبرانظامیکردرویکاستانداردینااثربخشسازیپیاده

تغسازمانیانرژیریتنحوهمد باادغاممدییرهارا هاسازمانکار،وکسبهاییتدرفعالیانرژیریتدهد.

مربوطهایینهوهزیانرژملکرد.بابهبودعنمایندیجادایبهبودمستمرعملکردانرژیروندبرایکتوانندیم

هاراسازمانتواندیماستانداردیناسازیپیادهین،شوند.عالوهبرایرترپارقابتتوانندیهامسازمانی،بهانرژ

هواییراتتغیاهدا کلتحقویبرا طریوییآبو گازهااز انرژیاگلخانهیکاهشانتشار ی،مرتبطبا

.کندیتهدا
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 استفاده یراهنما الزامات همراه با -یانرژ یریتمد های یستمس

 دامنه کاربردهدف و  1

تدوین نتعیین،استانداردیناهد از نگه،سازیپیادهایجاد،یبرایازالزاماتمورد بهبودداشتنبرقرار و

یانرژیریتمدیستمس یکدر نظریجهنت.استسازمان مورد ، توانمندسازی به دنبا سازمان یککردن

است.سیستممدیریتانرژیویبهبهبودمستمرعملکردانرژیابیدستیمندبرانظامیکردرو

:استانداردینا

یایسازمانفرهنگیایی،جغرافیتموقعیچیدگی،بدوندرنظرگرفتننوع،اندازه،پسازمانیهریبرا-الف

.داردکاربرد،دهدیکهارائهمیمحصوتتوخدمات

.داردکاربرد،شوندیوکنتر متیریکهتوسطسازمانمدیانرژبرعملکرداثرگااریهاتیفعالیبرا-ب

.داردکاربرد،یمصرفیانواعانرژیاینظرازمقدار،کاربرصر - 

انرژاثب-ت ملزممیاتبهبودمستمرعملکرد انرژیول،کندیرا آنبهدیباکهیسطوحبهبودعملکرد

.کندینمنییراتعافتیدست

.شوداستفادهآنهاباکپارچهیایویتیریمدیهاستمیسریباساراستاهمایطورمستقل،بهتواندیم-ث

ینسخهبانسخهقبلینایسهمقابیوستپدر.دهدیاستانداردراارائهمیناستفادهازایراهنماپیوستالف

.شودنشاندادهمی

 یالزام مراجع 2

.ایناستانداردفاقدمرجعالزامیاست

 یفو تعار اصطالحات 3

 .1رودمیبهکاریرزیفاستاندارداصطالحاتوتعاریندرا

                                                 

به-1 تعاریف و اصطالحات استانداردهای در ISOکاررفته وبIECو گاهدر وhttp://www.iso.org/obpهای

http://www.electropedia.org.قابلدسترساست
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 سازمان ابمرتبط اصطالحات  3-1

3-1-1  

   سازمان
organization 

بهاهدا کالنیدنرسیوارتباطاتخودبرااختیارات،هایتمسئولیبراوظایفیازافرادکهیگروهیافرد

.خوددارند(13-4-3زیربند)

یالتتشکی،مشارکتیالتتشکیاسی،سیالتتشکی،اقتصادیالتشرکت،تشک،گرمعاملهیکمفهومسازمانشامل،-یادآوری

امامحدودبهباشند،یمیخصوصیایعمومیکپارچه،یرغیایکپارچهصورتهاکهبهازآنیبیترکیایبخشیاموسسهیریه،خ

.یستهانآن

3-1-2  

 رده باال یریتمد
top management   

.کنندیوکنتر میتسطحهدایندرباتتررا(1-1-3)زیربندیکسازمانکهافرادازیگروهیاشخص

کندومنابعدرونسازمانرافراهمکند.تفویضرایارتقادراستکهاختردهباتیریتمد -1 یادآوری

یبهکسانردهباتیریتسازمانراپوششدهد،مدیکازی(فقطبخش1-2-3زیربند)یریتمدیستماگردامنهس-2 یادآوری

.کنندیوکنتر میریتبخشازسازمانرامدینکهاشودیماطالق

یستم(س3-1-3زیربند)ی(ومرزها4-1-3زیربندسازمانرابراساسآنچهدردامنهکاربرد)،ردهباتیریتمد -3 یادآوری

.کندیاست،کنتر مشدهیین(تع2-2-3زیربند)یانرژیریتمد

3-1-3  

 مرز
boundary 

است.یحدودسازمانیایزیکیحدودف

یاکلسازمانسازمانیککهتحتکنتر یتساینچندیا،سایتیکها،فرایندازی(،گروه6-3-3زیربند)فرایندیک:مثال

هستند.(1-1-3زیربند)

.کندیمیینراخودتعژیانریریتمدیستم(سیمرز)ها،سازمان-یادآوری

3-1-4  

 یانرژ یریتمد یستمسکاربرد دامنه 

 EnMSدامنه کاربرد 
energy management system scope  

    

فعالیامجموعه هایتاز )یککه سازمان طر1-1-3زیربند از زیربند)یانرژیریتمدیستمسیکیو(

کند.یمیح(تشر3-2-2
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.ونقلباشدحملیات(وشاملعمل3-1-3زیربندمرز)ینشاملچندتواندیمیانرژیریتمدیستمدامنهس -یادآوری

3-1-5  

 شده( داده یحترج اصطالح) ینفعذ طرف
interested party (preferred term)                                                                

 شده( یرفتهپذ )اصطالح ذینفع
stakeholder (admitted term)   

خرودراگاارباشد،تراثیربپرایردویراریاثتتوانددرتصمیمیافعالیتسازمانی(کهم1-1-3زیربند)یسازمانیافرد 

 .بداندیتفعالیایمتصمیکمتاثراز

 یریتمد یستمس اب مرتبطاصطالحات  3-2

3-2-1  

 یریتمد یستمس
management system             

یامجموعه عناصر متعاملاز یا )یکمرتبط سازمان هایمشخطیجادایبرا،(1-1-3زیربند

اهدا کالن)3-2-3زیربند) برا6-3-3زیربند)هافرایند(و13-4-3زیربند(و ناهدا ایبهیابیدستی(

است.کالن

 .بهیکیاپندرشتهتخصصیبپردازدتواندیمیریتمدیستمس -1 دآورییا

 .یاتوعملیزیر،طرحهایتهاومسئولاندازساختارسازمان،نقشعبارتیستمساجزای -2 یادآوری

-3 یادآوری یریتی،مدهاییستمسازبعضیدر کاربرد تواندیمیریتمدیستمسیکدامنه سازمان، کل وظایفشامل

گروهازیکدرفعالیتچندیایکیا،سازمانشدهییشدهوشناسامشخصیهاسازمان،بخششدهییشدهوشناسامشخص

دامنهباشدسازمان زیربند)باشدیآنمیدرمرزهانرژی(شاملتمامانواعا4-1-3زیربند)یانرژیریتمدیستمسکاربرد.

3-1-3.) 

3-2-2  

 یانرژ یریتمد یستمس
EnMS )energy management system) 

)یریتیمدیستمس برا1-2-3زیربند انرژیمشخطیجادای( )ی )4-2-3زیربند کالن اهدا  زیربند(،

یابیدستجهت(6-3-3زیربند)ها()فرایندواقدامیها(،طرح15-4-3زیربند)ی(،اهدا خردانرژ3-4-13

است.یبهاهدا کالنوخردانرژ
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3-2-3  

 یمش  خط
 policy                 

جهت و )یریگمقاصد سازمان که(1-1-3زیربند ورصبه مدیریت وسیله به رسمی باتت زیربند)رده

 .شودآنسازمانابالغمی(3-1-2

3-2-4  

 یانرژ یمش  خط
 energy policy    

زیربنردی)مررتبطبراعملکرردانررژ(ات)تعهردوتعهد)ها(یریگجهتی،کل)مقاصد(شاملمقصداییانیهب

.شودیمابالغ(2-1-3زیربند)باتردهیریتمدیلهکهرسمابهوس(1-1-3زیربند)سازمان(3-4-3

3-2-5  

 یانرژ یریتمد یمت
energy management team                                                                                                          

مسئولافرادی)فرد با برا2-2-3بندزیر)یانرژیریتمدیستمساثربخشاجراییبرایارواختیت( و ی(

است.(6-4-3زیربند)یبهبودعملکردانرژتحقو

دردسترس،قابل(ومنابع1-1-3زیربندسازمان)یتاندازهوماه،یانرژیریتمدیمتعیینتعداداعضادرهنگامت-یادآوری

کند.یفارااتیمیننقشاتواندیمیزفردنیک.شوندینظرگرفتهم

 الزامات اب تبطالحات مرطاص 3-3

3-3-1  

 الزامات
requirement                                                                                                                                                   

.استشدهیانبیالزامیا،تلویحیاعمومکهیانتظاریایازن

(3-1-5زیربند)ینفعذیها(وطر 1-1-3زیربندسازمان)یکیعنیدرعر یارویهعمومی«تلویحیعموما» -1 یادآوری

.استتلویحینیازیاانتظارموردنظر

(.5-3-3زیربند)مدوناطالعات،است،بهعنوانمثا شدهیانبهاستکیزیچ،الزاممشخص-2 یادآوری

3-3-2  

 انطباق
conformity          

است.(1-3-3زیربند)الزامیکشدنبرآورده
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3-3-3  

 عدم انطباق
nonconformity        

است.(1-3-3زیربند)الزامیکشدنبرآوردهعدم

3-3-4  

 یاقدام اصالح
corrective action   

است.ازدوبارهاتفاقافتادنآنیریوجلوگ(3-3-3زیربند)عدمانطباقیکیلعملبرطر نمودندت

3-3-5  

 ونمداطالعات 
documented information     

.کندکنتر ونگهداریالزامداردآنهارا(1-1-3زیربند)سازمانکه،وواسطحاویآناطالعات

باشد.یوازهرمنبعواسطدرهرفرمتوتواندیممدوناطالعات-1 یادآوری

:باشدیرمواردزشاملتواندیممدوناطالعات -2 یادآوری

(؛6-3-3زیربندمرتبط)هایفرایند(،ازجمله1-2-3زیربند)یریتمدیستمس-

توسطسازمان)اسناد(؛یریبهکارگیبراشدهیجاداطالعاتا-

بدستآمده)سوابو(.یجازنتایشواهد-

3-3-6  

 فرایند
process  

.کندیمیلتبدبروندادرابهدروندادهاکهمتعاملیامرتبطوهاییتازفعالیامجموعه

باشد:یرمواردزشاملتواندی(م1-1-3زیربندسازمان)هاییتمربوطبهفعالفرایند-یادآوری

یاماننداحتراق(،بر،یانرژهایفرایند)مانندیزیکیف-

)بهعنوانمثا انجامسفارش(.یخدماتیاکاروکسب-

3-3-7  

 یشپا
monitoring  

است.یتفعالیکیا(6-3-3زیربند)فرایندیستم،سیکیتوضعیینتع

مشاهدهمنتقدانهوجودداشتهباشد.یانظارتوی،بهبررسیازممکناستنیت،وضعیینتعیبرا -1 یادآوری

باشد.یانرژیهادادهبازنگریتواندیمپایش(،2-2-3زیربند)یانرژیریتمدیستمدرس -2 یادآوری
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3-3-8  

 ممیزی
audit                                                                                                                                                               

ینیصورتعآنبهیابیبهدستآوردنشواهدوارزی(برا6-3-3زیربندمند،مستقلومدون)نظامیفرایند

.اندشدهبرآوردهکهمعیارهایممیزیمیزانییینتعیبرا

تواندیشخصثالث(باشدومیا)شخصدومیخارجیزیممیا)شخصاو (یداخلیزیممیکتواندیمیزیمم-1 یادآوری

(باشد.حوزهچندیادویب)ترکیبیترکیزیممیک

.شودیازطر سازمانانجاممیشخصخارجتوسطیا(و1-1-3زیربندتوسطسازمان)یداخلیزیمم-2 یادآوری

است.شدهیفتعر ISO 19011دراستاندارد«یزیممیارهایمع»و«یزیشواهدمم» -3 یادآوری

 -4 یادآوری ا«یزیمم»اصطالح در اشده یفتعرینجاکه در استفادهینو مم استاندارد است، یستمسیداخلیزیشده

به«یزیشواهدمم»یف،تعریناست.درا«یانرژیزیمم»متفاوتازمفهومین.ادهدیمی(معن2-2-3زیربند)یانرژیریتمد

 .یانرژیزیازممیاستونهشواهدیانرژیریتمدیستمسیداخلیزیازممیشواهدیمعنا

3-3-9  

  یسپار برون
outsource  (verb)  

سرازمانفراینردایرفرهیوظازیبخش(1-1-3زیربند)یرونیبسازمانکیآندرکهنامهموافقتکیمینظت

.دهدانجامرا(3-3-6زیربند)

عملکردباشد(3-2-1زیربند)یریتمدیستمخارجازدامنهکاربردس،بیرونیسازمانکهصورتیدر -1 یادآوری فرایندیا،

شدهدردامنهکاربردقراردارد.یسپاربرون

 عملکرد اب مرتبطاصطالحات  3-4

3-4-1  

 یریگ اندازه
measurement 

است.ارمقدیینیکتع(6-3-3زیربند)فرایند

 .شودمراجعهISO/IEC 99یبهراهنمایری،گمرتبطبااندازهیمدربارهمفاهیشترکسباطالعاتبیبرا-1 یادآوری

3-4-2  

 عملکرد
performance                                                                                                                                                

است.یریگاندازه قابلیجهنت

باشد.یفیکیایکمهاییافتهبهمربوطتواندیعملکردم-1 یادآوری
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هایستم(،محصوتت)ازجملهخدمات(،س6-3-3زیربند)هافرایند،هایتفعالیریتمربوطبهمدتواندیعملکردم -2 یادآوری

(باشد.1-1-3زیربندها)سازمانیا

3-4-3  

 یعملکرد انرژ
energy performance    

یریگاندازه قابل(یجنتانتیجه) کاربر3-5-3زیربند)یانرژکاراییمرتبطبا و4-5-3زیربند)یانرژی(، )

است.(2-5-3زیربند)یمصر انرژ

یر(وسا15-4-3زیربند)ی(،اهدا خردانرژ13-4-3زیربندبراساساهدا کالن)توانیرامیعملکردانرژ-1 یادآوری

.نمودیریگ(اندازه1-1-3زیربندسازمان)یالزاماتعملکردانرژ

(است.2-2-3زیربند)یانرژیریتمدیستم(س2-4-3زیربندعملکرد)یازاجزایکییعملکردانرژ -2 یادآوری

3-4-4  

 یشاخص عملکرد انرژ

EnPI )energy performance indicator) 

 شود.یمیف(تعر1-1-3زیربند)(کهتوسطسازمان3-4-3زیربند)یعملکردانرژمعیاریاواحدیاز

انرژی)هاشاخص-1 یادآوری عملکرد تواندیمی( از استفاده یکبا نسبت، ساده، ماهیکیااندازه به بسته یتمد ،

.شودیانبشوند،یمیریگکهاندازههایییتفعال

انرژی)هاشاخصمورددریشترکسباطالعاتبیبرا-2 یادآوری عملکرد ی،( مراجعهISIRI-ISO 50006بهاستاندارد

.شود

3-4-5  

 یمقدار شاخص عملکرد انرژ
energy performance indicator value  

 است.مشخصیدورهزمانیکدرطو یانقطهیک(در4-4-3زیربند)یانرژمقدارشاخصعملکرد

3-4-6  

 یبهبود عملکرد انرژ
energy performance improvement  

)یانرژکارایییریگاندازهقابلیجنتابهبود 3-5-3زیربند انرژیا( )یمصر  به2-5-3زیربند مربوط )

است.(7-4-3زیربند)یانرژیباخطمبنایسه(،درمقا4-5-3زیربند)یانرژیکاربر

3-4-7  

 یانرژ یخط مبنا
EnB (energy baseline) 

.سازندیفراهمم(3-4-3زیربندی)عملکردانرژیسهمقایرابراییکهمبنا)مراجع(،مرجعیکمیرمقاد
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یفاستکهتوسطسازمانتعرییطشرایامشخصو/زمانیدورهیکیهابراساسدادهیانرژیخطمبنایک -1 یادآوری

(.1-1-3زیربنداست)شده

مرجعقبلوبعدیک(،بهعنوان6-4-3زیربند)یبهبودعملکردانرژیینتعیبرایانرژیچندخطمبنایایک-2 یادآوری

.ندشویاستفادهم،هاآنایبدوناجریاهاوآنیبااجراهمراهیایبهبودعملکردانرژاقداماتیازاجرا

مراجعهISO 50015بهاستانداردی،عملکردانرژیگااروصحهیریگدرمورداندازهیشترکسباطالعاتبیبرا-3 یادآوری

 شود.

بیبرا-4 یادآوری اطالعات شاخصیشترکسب مورد انرژیهادر مبنایعملکرد خطوط استانداردی،انرژیو به

ISIRI-ISO 50006شودمراجعه. 

3-4-8  

 عوامل ثابت
static factor  

.کندینمییرتغمعمو وبهطورگااردی(م3-4-3زیربند)یبرعملکردانرژبارزیکهاثرشدهییعاملشناسا

.شودیمیین(تع1-1-3زیربندبارزبودنتوسطسازمان)یارمع -1 یادآوری

تنوعمحصوتت.ی؛هفتگهاییفتشده؛تعدادشنصبیزاتتجهیطراح؛1یالتاندازهتسه:مثال

3-4-9  

 مرتبط یرمتغ
relevant variable  

انرژی)بارزیاثرکهکمیسازیقابلعامل عملکرد بر م3-4-3زیربند گااردی( طور به معمو تغییرو

.کندیم
.شودیمیین(تع1-1-3زیربندبارزبودنتوسطسازمان)یارمع-1 یادآوری

.یدتولیسطحنور(،ساعاتکار،خروجی،)درجهحرارتداخلیاتیعملیطشرایی،آبوهوایط:شرامثال

3-4-10  

 یساز نرمال
normalization  

یط(درشرا3-4-3زیربند)یعملکردانرژیسهومقاییراتفراهمآمدنامکانمحاسبهتغیهابرااصالحداده

 است.یکسان

3-4-11  

 ریسک
 risk 

است.یتاثرعدمقطع

                                                 

1- Facilities 



 1399اول(: سال  تجدیدنظر) 50001 زویا-رانیا یمل استاندارد

9 

  .باشدیمرود،یازآنچهکهانتظارمیمنفیااثر،انحرا مثبتیک -1 یادآوری

احتما آناست.یایامدپیداد،رویکشناختیابهدرکمربوط(یجزئیکمبوداطالعات)حتبیانیتعدمقطع -2 یادآوری

است(وشدهیفتعرISO 73یطورکهدرراهنما)همان«یدادهارو»پتانسیلبهارجاعوسیلههبمعموتیسکر -3 یادآوری

.شودیهامشخصمازآنیبیترکیااست(شدهیفتعرISO 73یطورکهدرراهنما)همان«یامدهاپ»

مربوط«احتما رخداد»(ویطدرشراییراتتغشامل)یدادرویکپیامدهایازیبیصورتترکبهمعموتیسکر -4 یادآوری

.شودیمیاناست(بشدهیفتعرISO 73یطورکهدرراهنمابهآن)همان

3-4-12  

 شایستگی
competence  

است.نظرموردیجبهنتایابیدستیدانشومهارتبرایریکارگبهییتوانا

3-4-13  

 هدف کالن
 objective  

.آیدبهدستقراراستکهاییجهنت
باشد.یاتیعملیاتاکتیکی،یدراهبرتواندیهد کالنمیک -1 یادآوری

(مربوطمحیطییستواهدا زیمنیوایبهداشتی،مختلف)ماننداهدا مالهایحوزهبهتوانندیاهدا کالنم-2 یادآوری

.بهکارروند(6-3-3زیربند)فرایندسرتاسرسازمان،پروژه،محصو و،راهبردیدرسطوحمختلف)مانندتوانندیشوندوم

میک -3 یادآوری را روشتوانیهد کالن بهیانبیگردیهابا مثال کرد، نظرموردنتایجعنوان مقصود، یارمعیک،

،منظور(.هد مشابه)بهعنوانمثا یمعنابایگردهایواژهبااستفادهازیایهد کالنانرژیک،یاتیعمل

-4 یادآوری )یانرژیریتمدهاییستمسمفهومدر 2-2-3زیربند اهدا  خط،کالن(، با زیربند)یانرژیمشمطابو

 .شوندیمعیینت(1-1-3زیربند)سازمانتوسط،مشخصیجبهنتایابیدستی(،برا3-2-4

3-4-14  

 یاثربخش
effectiveness 

 .آیندیمبهدستشدهیزیرطرحیجونتااندکردهتحقوپیداشدهیزیرطرحهاییتفعالکهمیزانی

3-4-15  

 یهدف خرد انرژ
 energy target     

است.(6-4-3زیربند)یهبودعملکردانرژرایببسنجش(قابل13-4-3زیربند)هد 

هد کالنگنجاندهشود.یکدرتواندیمیهد خردانرژیک-یادآوری
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3-4-16  

 مستمربهبود 
continual improvement       

است.(2-4-3زیربندعملکرد)ارتقاییبراشوندهتکراریتفعال

 (است.2-2-3زیربند)یانرژیریتمدیستم(وس3-4-3زیربند)یمفهوممربوطبهبهبودعملکردانرژینا-1 یادآوری

 یانرژ اب مرتبطاصطالحات  3-5

3-5-1  

 یانرژ
energy    

است.مشابههایسایرحاملفشردهوهوایگرما،بخار،،هاسوختبرق،
تواندیکهمشودمیاطالقیرپایدتجدهاییشاملانرژانرژیازیمختلفانواعبهیانرژ،استانداردایناهدا برای-یادآوری

.شودیافتبازیاشوداستفادهفرایندیکدریایزتجهیکدرشود،سازیهآمادیاسازییرهذخیداری،خر

3-5-2  

 یمصرف انرژ
 energy consumption   

است.شدهمصر (1-5-3زیربندی)انرژیمقدارکمّ

3-5-3  

 یانرژ  کارایی
energy efficiency  

کمّیانسبت )عملکردیخروجینبی،رابطه کاتها،(2-4-3زیربند زیربند)یانرژیاخاممواد،خدمت،

است.یانرژی(وورود3-5-1

است.شدهمصر ی/انرژیازموردنی:انرژیانرژیلتبدکاراییمثال:

د.نباشیریگاندازهمشخصوقابلیفیتوکیتوضوحازلحاظکماستبهبهتریوخروجیورود -1 یادآوری

3-5-4  

 یانرژ یکاربر
energy use 

است.(1-5-3زیربند)ینوعکاربردانرژ

.یدتولفرایندها،دادهسازییرهنقل،ذخوحملیش،سرمایش،گرمایی،روشنایه،تهومثال:

 اشارهدارد.ژیانرییکنندهنهامواردبهمصر یدربرخیانرژیکاربر-یادآوری



 1399اول(: سال  تجدیدنظر) 50001 زویا-رانیا یمل استاندارد

11 

3-5-5  

                                                                                                                      energy reviewیانرژ یبازنگر

   

کاربر3-5-3زیربند)یانرژکارایییلتحل ومصر انرژ4-5-3زیربند)یانرژی(، بر2-5-3زیربند)ی( )

اساسداده ییها(وفرصت6-5-3زیربند)هایبارزانرژیکاربریییاطالعاتکهمنجربهشناسایروساها

.شوندی(م6-4-3زیربند)یبهبودعملکردانرژیبرا

3-5-6  

 یبارز انرژ کاربری
SEU 

significant energy use  
یکهبرایتوجهقابلیلپتانسیا(و/2-5-3زیربند)انرژیتوجهقابلمصر با(4-5-3زیربند)یانرژکاربری

.وجوددارد(6-4-3زیربند)یبهبودعملکردانرژ

خواهدشد.یینبارزبودنتوسطسازمانتعیارمع-1 یادآوری

باشند.یزاتتجهیاهافرایند،هایستمسیالت،تسهتوانندیمژیبارزانریهاکاربری-2 یادآوری

 سازمان کار و  کسب محیط 4

 کار آن و  کسب محیطدرک سازمان و  4-1

یوداخلبیرونیمسائلیدسازمانبا کهمرتبطبا بهیابیسازماندردستییتوانابروهستندآناهدا را

بهبودوعملکردگاارندیمسیستممدیریتانرژیتاثیرنظر(موردنتایج)نتیجه دهند،یمانرژیسازمانرا

کند.یینتع

 ینفعذ یها و انتظارات طرف یازهادرک ن 4-2

کند:یینتعیدمواردزیرراانباسازم

ی؛انرژیریتمدیستموسیمرتبطباعملکردانرژینفعذیهاطر -الف

ینفع؛ذهایطر الزاماتمربوطبه-ب

 شوند.یمیحتشرسازمانیانرژیریتمدیستمسدرشدهییوانتظاراتشناسایازهانکدام- 

:یدسازمانبا

وساقابلیحاصلکندکهبهالزاماتقانونیناناطم- یراجرا یکاربری،انرژکاراییالزاماتمرتبطبا

دارد؛یخوددسترسیومصر انرژیانرژ
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کاربردهبهسازمانیومصر انرژیانرژکاربریی،انرژکاراییالزاماتدرینکهچگونهایدنمایینتع-

؛شوندیم

؛گیرندمدنظرقرارمیزاماتالینحاصلکندکهایناناطم-

.رابازنگریکندمشخصیدرفواصلزمانالزاماتیروسایالزاماتقانون-

 .شودمراجعهISO 19600استانداردبهانطباقیریتدرموردمدیشتراطالعاتبیبرا-یادآوری

 ژیانر یریتمد یستمدامنه کاربرد س یینتع 4-3

کند.یینتع،دامنهکاربردآنایجادیرابرایانرژیریتمدیستمسییاجرایتمرزهاوقابلیدسازمانبا

:یدمواردزیررادرنظربگیردسازمانبای،انرژیریتمدیستمدامنهکاربردسیینتعهنگام

شدهاست؛ذکر1-4بندزیرکهدریوداخلبیرونیمسائل-الف

 است.شدههااشارهبهآن2-4بندزیردریکهالزامات-ب

دریومصر انرژیانرژیکاربری،انرژکاراییکنتر یبراتزمیارکهاختحاصلکندیناناطمیدسازمانبا

یمستثنیشدردامنهکاربردومرزهایراانرژیازنوعهیچید.سازماننبایشرادارددامنهکاربردومرزها

کند.

مراجعه5-7بندزیربه)شوندوننگهداریاتمدبهعنواناطالعیدبایانرژیریتمدیستمسیدامنهومرزها

.(شود

 یانرژ یریتمد یستمس 4-4

ینمطابوباالزاماتاراهاوتعامالتآنیازموردنهایفرایندشاملیانرژیریتمدیستمسیدیکسازمانبا

مستمربهبودطوربهرایعملکردانرژبخشدوبهبودمستمرطوروبهینگهدار،سازیپیادهایجاد،استاندارد،

دهد.

د:نمتفاوتباشدیگرسازمانبهسازمانیکازتواندبهدتیلزیریمسازمانیازموردنهایفرایند-یادآوری

محصوتتوخدماتآن؛ها،فرایند،هایتاندازهسازمانونوعفعال-

ها؛وتعامالتآنهافرایندیچیدگیپ-

 کارکنان.شایستگی-
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 یهبرار 5

 و تعهد یهبرار 5-1

یریتمدیستمسیواثربخشیوتعهدراباتوجهبهبهبودمستمرعملکردانرژیهبراریدباباتردهیریتمد

اثباتکند:یازطریومواردزیرانرژ

 است؛شدهیجادایانرژیریتمدیسمسیدامنهومرزهاینکهازایناناطم-الف

ایناناطم-ب اهدا کالنواهدا خردانرژمراجعهشود2-5بندزیربه)یانرژیمشخطینکهاز ی(،

سازمانسازگارهستند؛راهبردییریگوباجهتاندیجادشده(امراجعهشود2-6بندزیربه)

 کارسازمان؛وکسبهایفراینددریانرژیریتمدیستمالزاماتستلفیوازیناناطم- 

-یادآوری از ا«کاروکسب»منظور هایییتفعالآنیبهمعنایاطورگستردهبهتواندیاستانداردمیندر متمرکزبرکه

 شود.یر،تفسهستندسازمانوجودیاهدا 

 ؛شوندیواجرامتصویباقدامیهاطرحینکهازایناناطم-ت

 دردسترسهستند؛یانرژیریتمدیستمسیبرایازمنابعموردنینکهازایناناطم-ث

 ی؛انرژیریتمدیستموانطباقباالزاماتساثربخشیانرژیریتمدیتاهمیرساناطالع-ج

 یابد؛یموردنظرخوددستمیج(نتانتیجه)بهیانرژیریتمدیستمسینکهازایناناطم-چ

 ی؛انرژیریتمدیستموسیبهبودمستمرعملکردانرژیارتقا-ح

 ی؛انرژیریتمدیمتیلتشکازیناناطم-خ

 ی؛وبهبودعملکردانرژیانرژیریتمدیستمسیکمکبهاثربخشیافرادبراپشتیبانیویتهدا-د

 ها؛آنیتمسئولتحتحوزهدرهاآنیهبراراثباتبرایمرتبطمدیریتییهانقشسایرازپشتیبانی-ذ

 ؛دهدیرانشانمیعملکردانرژ،بهطورمناسبی(عملکردانرژی)هاشاخصینکهازایناناطم-ر

ایناناطم-ز ییشناسایبراهافرایندینکهاز برسییراتتغبیانو وعملکردیانرژیریتمدیستمموثر

.شوندیمسازیپیادهایجادوی،انرژیریتمدیستمدردامنهومرزسیانرژ

 یانرژ یمش  خط 5-2

کندکه:یجادابهنحویرایانرژیمشخطیدباردهباتیریتمد

؛متناسببااهدا سازمانباشد-الف
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مراجعه2-6بندزیربه)یدفراهمنماانرژیخردکالنواهدا اهدا یوبازنگریمتنظیبرایچارچوب-ب

 ؛(شود

بهاهدا کالنویابیدستیاطالعاتومنابعتزمبرابودندسترسقابلازیناناطمیشاملتعهدبرا- 

 باشد؛یاهدا خردانرژ

کارایی(مربوطبهمراجعهشود2-4بندزیربهالزامات)یروسایالزاماتقانونیترعایشاملتعهدبرا-ت

 یباشد؛ومصر انرژیانرژیکاربری،انرژ

سیستممدیریتانرژیوی(عملکردانرژمراجعهشود2-10بندزیربهبهبودمستمر)برایشاملتعهد-ث

؛باشد

بازدهانرژیکهبرعملکردانرژیتاثیرومحصوتتمراجعهشود(3-8)بهزیربندخدماتآوریفراهم-ج

کند؛یبانیپشتدارندرا

یتفعال-چ )یطراحهای زیربه شود2-8بند انرژمراجعه عملکرد بهبود به منجر که ) رایمی شوند

 کند.یبانیپشت

:یدبایانرژیمشخط

(؛مراجعهشود5-7بندزیربهدردسترسباشد)مدونصورتاطالعاتبه-

یشود؛رساندرداخلسازماناطالع-

؛باشدینفعذیهادرصورتلزومدردسترسطر -

.شودروزآمدویهطورمنظمبازنگردرصورتنیازب-

 یسازمان یاراتو اخت ها یتها، مسئول نقش 5-3

باتیریتمد یناناطمیدبارده مسئولکندحاصل اختهایتکه یهانقشیبرایاراتو اختصا مرتبط

اند.شدهیرساناطالعسازمانداخلدراندویافته

اختصا دهد:یانرژیریتمدیمرابهتیارواختیتمسئولیرمواردزیبرایدباردهباتیریتمد

؛یانرژیریتمدیستموبهبودمستمرسیاجرا،نگهدار،سازیپیادهازیناناطم-الف

؛داردتاستانداردمطابقینباالزاماتایانرژیریتمدیستمسینکهازایناناطم-ب

ی؛عملکردانرژمستمربهبودی(براشودمراجعه2-6بندزیربهاقدام)یهاطرحیاجرا- 

بهبودعملکردانرژیانرژیریتمدیستمعملکردسگزارش-ت باتیریتمدبهیو یدرفواصلزمانرده

؛شدهیینتع

اثربخشیانرژیریتمدیستموکنتر سیاتعملینکهازایناناطمیتزمبرایهاوروشیارمعایجاد-ث

.هستند
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 یزیر طرح 6

 ها و فرصت ها یسکربه  پرداختن یاقدامات برا 6-1

و1-4زیربنددرشدهبیانموضوعاتیدسازمانبای،انرژیریتمدیستمسیزیردرهنگامطرح6-1-1

برعملکردتواندیسازمانراکهمهایفرایندوهایتوفعالدرنظربگیرد2-4بندزیردرشدهبیانالزامات

منجریاقداماتبهبایدسازگارباشدویانرژیمشباخطیدبایزیر.طرحبازنگرینمایدبگاارد،یرتأثیانرژ

انرژشود عملکرد مستمر بهبود حاصلنمایندیکه را برایکهراهاییفرصتوهاریسکبایدسازمان.

:نمایدتعیینهستند،تزمزیرمواردبهپرداختن

یبهبودعملکردانرژشاملنظرخودموردتواندبهنتایجیمیانرژیریتمدیستمکهساینینتضم-

؛یابددست

؛نامطلوبکاهشاثراتیایریجلوگ-

.یوعملکردانرژیانرژیریتمدیستمسمستمربهبهبودیابیدست-

شدهاست.نشانداده2-استدرشکلالفیانرژیزیرطرحفراینددهندهکهنشانینمودارمفهومیک -یادآوری

 کند:یزیرطرحرایرمواردزیدباسازمان 6-1-2 

ها؛وفرصتهایسکراینپرداختنبهمربوطبهاقدامات-الف

چگونه:-ب

شوند؛یمادغامواجرایعملکردانرژهایفرایندویانرژیریتمدیستمدرساقداماتاین-1

.شوندیمیابیاقداماتارزینایاثربخش-2

 ها به آن یابیدست یبرا یزیر و طرح یخرد انرژ ، اهدافاهداف کالن 6-2

اهدا خردیدکند.سازمانبایینتعمربوطهاییتاهدا کالنرادرسطوحوفعال یدبا سازمان6-2-1

 .کندیینراتعیانرژ

 :یدبایاهدا خردانرژ کالنو اهدا 6-2-2

(؛شودمراجعه2-5بندزیربهد)نباشسازگاریانرژیمشباخط-الف

(؛امکانباشند)درصورتیریگاندازهقابل-ب

 رامدنظرقراردهند؛یالزاماتکاربرد- 

؛(شودمراجعه3-6بندزیربه)یرندرادرنظربگیبارزانرژیهاکاربری-ت

(؛شودمراجعه3-6بندزیربه)نظرقراردهندمدیبهبودعملکردانرژیهارابرافرصت-ث
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شوند؛یشپا-ج

 ؛یداشتهباشندرساناطالعونتقا اقابلیت-چ

 .شوندروزآمددرصورتتناسب-ح

حف ی(رادرمورداهدا کالنواهدا خردانرژمراجعهشود5-7بندزیراطالعاتمدون)بهیدسازمانبا

کند.

یدسازمانبای،خردانرژاهدا بهاهدا کالنویابیدستچگونگییبرایزیردرهنگامطرح6-2-3

کند:یونگهدارسازیپیادههستندرایراقدامکهشاملمواردزیهاطرح

 انجامخواهدشد؛یکارچه

 ؛خواهدبودتزمیچهمنابع

 مسئو خواهدبود؛یچهکس

 خواهدشد؛یلتکمزمانیچه

 بهبرودتصردیوی(مرورداسرتفادهبررای)هراروششراملخواهردشرد،یرابیارزمربوطیجچگونهنتا

(.مراجعهشود1-9بندزیربه)یعملکردانرژ

یابیدستیاقداماتبرایکپارچگیبایدچگونگیسازمان انرژاهدا بهاهدا کالنو هایفرایندبایخرد

رامدنظرقراردهدکارسازمانوکسب اقدامراحف کندیهادرموردطرحمدوناطالعاتیدسازمانبا.

(.شودمراجعه5-7بندزیربه)

 یانرژ یبازنگر 6-3

نماید.هدایتوتدوینرایانرژیبازنگریکیدسازمانبا

:یدسازمانبای،انرژیبازنگرتدوینبرای

:یعنیکند،یلهاتحلدادهسایرویریگرابراساساندازهیانرژیمصر وکاربر-الف

(؛شودمراجعه1-5-3بندزیربهکند)ییشناسارایکنونیانرژیهاانواعحامل-1

کند؛یابیراارزکنونیگاشتهویانرژیمصر وکاربر-2

(؛شودمراجعه6-5-3بندزیربهکند)ییبارزراشناسایهاکاربری،هایلبراساستحل-ب

بارز:کاربریهریبرا- 

کند؛یینمرتبطراتعیرهایمتغ -1

 کند؛یینراتعکنونییعملکردانرژ -2
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را،یرگراارهسرتندتأثیبرارزانررژیهراکراربریکهبررسازمانتحتکنتر شاغل)افراد(فرد -3

کند.ییشناسا

کند؛بندییتواولویینتعیرابهبودعملکردانرژیهافرصت-ت

.تخمینبزندرایانرژیآتیمصر وکاربر-ث

یرزات،تجهیالت،عمردهدرتسرهییرراتتغبهدنبا ینمشخصوهمچنزمانیدرفواصلیدبایانرژیبازنگر

شود.روزآمدبریانرژهایفرایندیاهایستمس

بره)مردوناطالعراتبرهصرورترایانرژیبازنگردرتدوینمورداستفادهیارهایهاومعروشیدسازمانبا

.حف کندمدوناطالعاترابهصورتنتایجکندوی(نگهدارمراجعهشود5-7بندزیر

 یعملکرد انرژ یها شاخص 6-4

 کندکه:یینراتعیعملکردانرژیهاشاخصیدسازمانبا

مناسبباشند؛یعملکردانرژیشوپایریگاندازهیبرا-الف

سازند.توانمندیبهبودعملکردانرژاثباترایرابسازمان-ب

یینروشتع سازیو انرژی)هاشاخصروزآمد عملکرد یدبای( )مدوناطالعاتصورتبه زیربه 5-7بند

یرهایمتغاثرقابلتوجهدهندهنشانییداردکههاسازماندادهدرصورتیکه.شودنگهداری(مراجعهشود

انرژمرتبط عملکرد سازمانبایهستندبر براییهادادهینچنید، ان)های(شاخصایجادیرا رژیعملکرد

.درنظربگیردمناسب

انریر(مقاد)مقدار بازنگریدباژیشاخصعملکرد یمورد گرفتهقرار صورتتناسبو خطدر )خطوط(با

شاخصیرمقاد(مراجعهشود5-7بندزیربه)مدوناطالعاتیدشود.سازمانبایسهمقاتبطمریانرژیمبنا

.کندحف یراعملکردانرژ

 یانرژ یخط مبنا 6-5

چندیدسازمانبا اطالعاتبازنگریانرژایخطمبنیکیا از استفاده با انرژی)هایرا )ی( 3-6بندزیربه

کند.تعیین،مناسبیدورهزماننظرگیریوبادر(مراجعهشود

 که صورتی در هادادهسازمان که دارد توجهدهندهنشانیی قابل انرژمرتبطیرهایمتغاثر عملکرد یبر

باهستند سازمان شاید، )مقادیر( انمقدار عملکرد راخص متناظر انرژی مبنای )خطوط( خط و رژی

یکند.سازنرما 

باشد.تریچیدهروشپیکیاسادهتصحیحیکتواندیمیسازنرما ها،یتفعالماهیتبهبسته-یادآوری

ازشرایطزیربازنگریشود:چندموردیکی/دریدبایانرژیخط)خطوط(مبنا

سازماننباشد؛یکنندهعملکردانرژمنعکسیگردیانرژعملکرد(های)شاخص-الف
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؛یایددرعواملثابتبهوجودبیاعمدهییراتتغ-ب

باشد.شدهیینتعیشروشازپیکطبوبر- 

با مبنایدسازمان خطیرهایمتغیهادادهی،انرژیاطالعاتخط)خطوط( اصالحاتمربوطبه مرتبطو

(.مراجعهشود5-7بندزیربهحف کند)دون،اطالعاتمصورترابهیانرژی)خطوط(مبنا

 یانرژ یها داده یآور جمع یبرا یزیر طرح 6-6

یدرفواصلزمانیاثرگااربرعملکردانرژیاتیعملیدیکلهاییژگیحاصلکندکهویناناطمیدسازمانبا

تحلیشپایری،گاندازهیی،شناساشده،یزیرطرح )شوندیمیلو زیربه شود1-9بند سازمانبامراجعه ید(.

ویفتعریش،پارایریگاندازهیزاتمنابعوتجهیچیدگی،متناسببااندازه،پیانرژیهادادهیآورجمعطرح

 کند. نیهادادهیدباطرحینااجرا وکلهاییژگیویشپایبرایازمورد یدی و زمانچگونگی یفواصل

 د.مشخصکنآنهاراحف آوریوجمع

صورتیا)شوندمییآورجمعییکههاداده کاربرددر وآیندمیدستبهیریگاندازهیوطراز بهصورت(

باشند:یرشاملمواردزیدباشوند،حف می(مراجعهشود5-7بندزیربه)مدوناطالعات

ی؛بارزانرژیهاکاربریرایمرتبطبیرهایمتغ-الف

وسازمان؛یبارزانرژیهاکاربریمربوطبهیمصر انرژ-ب

ی؛بارزانرژیهاکاربریمربوطبهیاتیعملیارهایمع- 

؛کاربردعواملثابت،درصورت-ت

اقدام.یهاشدهدرطرحمشخصیهاداده-ث

شود.آمددرصورتتناسبروزشودویبازنگرینمعزمانیدرفواصلیدبایانرژیهادادهیآورجمعطرح

ییهادادهیدی،کلهاییژگیویریگاندازهیمورداستفادهبرایزاتحاصلکندکهتجهیناناطمیدباسازمان

فراهمم (مراجعهشود5-7بندزیربه)ونمداطالعاتید.سازمانباباشندیوقابلتکرارمیوکهدقکندیرا

د.حف کنیریراوتکرارپادرستییجادایابزارهایروسایشپایری،گاندازه

 یبانیپشت 7

 منابع 7-1

برایدسازمانبا یمنابعتزم انرژبرقرارنگهداشتن،سازیپیادهایجاد، عملکرد مستمر بهبود سیو یستمو

وفراهمکند.یینراتعیانرژیریتمد
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 یستگیشا 7-2

:یدسازمانبا

یستگیشا-الف )افراد( فرد انرژشاغلتزم عملکرد بر که کنتر  سیتحت یانرژیریتمدیستمو

کند؛یینتعراگاارندیاثرم

ایناناطم-ب که برینحاصلکند مهارتیالت،تحصیمبناافراد آموزش، دارایتجاربمناسبیاها

.هستندگیشایست

اقداماتکاربرددرصورت-  برای، ارزیستگیبهدستآوردنشایرا و ،آناقداماتیاثربخشیابیتزم

دهد؛انجام

 شایستگیحف کند.شواهدرابهعنوانی(مناسبمراجعهشود5-7بندزیربه)دوناطالعاتم-ت

یشدهکنوناستخدامافرادانتصابمجددیاوگرییارائهآموزش،مرب،شامل،مثا یبراتوانندیاقداماتقابلاجرام-یادآوری

.باشندشایستگییقراردادبستنباافراددارایااستخدامیا

 یآگاه 7-3

آگاهباشند:یرازمواردزیدبا،تحتکنتر سازمانشاغلافراد

(؛مراجعهشود2-5بندزیربه)یانرژیمشخط-الف

یخردانررژاهدا بهاهدا کالنویابیازجملهدستی،انرژیریتمدیستمسیهادراثربخشسهمآن-ب

ی؛بهبودعملکردانرژیای(ومزامراجعهشود2-6بندزیربه)

ی؛عملکردانرژبرهارفتارآنیایتفعالیرتأث- 

.یانرژیریتمدیستمعدمانطباقباالزاماتسپیامدهای-ت

 ارتباط 7-4

یینتعکهشاملمواردزیرهستند،رایانرژیریتمدیستمباسمرتبطبیرونیویارتباطاتداخلیدسازمانبا

:کند

؛خواهدشدارتباطبرقراریزیدرموردچهچ-الف

؛شودیارتباطبرقرارمیچهزمان-ب

؛شودیارتباطبرقرارمیباچهکسان- 

؛شودیچگونهارتباطبرقرارم-ت

 .کندیارتباطبرقرارمیچهکس-ث

بااطالعاتمبادلهشدهحاصلکندکهاطالعاتیناناطمیدارتباط،سازمانبا)های(فرایندیجاددرهنگاما

اعتمادهستند.سازگاروقابلیانرژیریتمدیستمدرسشدهیجادا
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یفرایندیدسازمانبا ازطریوآنبتواندتحتکنتر سازمانشاغلکندکههرفردسازیپیادهایجادورا

ارائهدهد.یوعملکردانرژیانرژیریتمدیستمبهمنظوربهبودسخودراتیشنهادانظراتوپ

یشنهادیپیبهبودهامرتبطبه(مراجعهشود5-7بندزیربه)ونمداطالعاتحف یدسازمانبا نظررا در

.بگیرد

 وناطالعات مد 7-5

 یاتکل 7-5-1

باشد:یرشاملمواردزیدسازمانبایانرژیریتمدیستمس

استاندارد؛ینابراساسیازموردندوناطالعاتم-الف

بهبودعملکرداثباتویانرژیریتمدیستمسیاثربخشیبراکهشدهتوسطسازمانمدوناطالعات-ب

؛اندضروریتشخیصدادهشده،یانرژ

دیگریسازمانبهسازمانیکاززیردتیلبهتواندیمیانرژیریتمدیستمسیشدهبرامدوناطالعاتگستره-یادآوری

متفاوتباشد:

؛محصوتتوخدماتآن،هافرایند،هایتاندازهسازمانونوعفعال-

ها؛وتعامالتآنهافرایندیچیدگیپ-

افراد.شایستگی-

 روزآمدسازیو  یجادا 7-5-2

حاصلکند:یناناطمیرمواردزمناسببودنازید،سازمانبامدوناطالعاتروزآمدسازیویجادهنگاما

شمارهمرجع(؛یایسندهنویخ،)بهعنوانمثا عنوان،تارتوصیفآنهاوییشناسا-الف

(؛یکی،الکترونی(ورسانه)مانندکاغاتصاویری،افزار)بهعنوانمثا زبان،نسخهنرمشکلیقالب-ب

.یتتناسبوکفابرایتصویبویبازنگر- 

 مدونکنترل اطالعات  7-5-3

بایدبرایاطمینانازایناستانداردبراساسویانرژیریتمدیستمسشدهبهوسیلهالزاممدوناطالعات

ند:کنتر شوزیرموارد

؛باشندمناسبدردسترسوبرایاستفاده،مکانوزمانموردنیازدر-الف



،استفادهیمحرمانگ،رفتنینازبمحافظتدربرابر)بهعنوانمثا شوندمحافظتصورتمناسببه-ب

 .(دستدادنیکپارچگی،ازبجانا

کند:یحتشر،بودنیرادرصورتکاربردیرزهاییتفعالید،سازمانبامدونکنتر اطالعاتیبرا
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 واستفاده؛یابیبازی،دسترسیع،توز

 ؛ییخواناقابلیتازجملهحف ی،ونگهداریرهذخ

 ؛(ویرایش)بهعنوانمثا کنتر ییراتکنتر تغ

 یفتکلیینوتعینگهدار.

یینتععملیاتسیستممدیریتانرژیویزیرطرحیکهتوسطسازمانبرابیرونیبامنشأمدوناطالعات

وکنتر شوند.ییمناسبشناسایاگونهبهیدبااندشده

مشاهدهیبرایارمجوزواختیاومدوندرخصو صرفامجوزمشاهدهاطالعاتگیرییمبرتصمتواندیمیدسترس-یادآوری

 دتلتداشتهباشد.مدوناطالعاتییروتغ

 عملیات 8

 یاتیعمل یزیر کنترل و طرح 8-1

با هایفرایندیدسازمان با انرژهایکاربریمرتبط )یبارز زیربه شود3-6بند خود(مراجعه برایرا که

سازیبرآورد اجراه و تعیالزامات شدهییناقدامات زیردر 2-6بند هستند تزم طریورا زاز یرموارد

اجراوکنتر کند:یزی،رطرح

وهایستمسیزات،تجهیالت،تسهیموثرونگهداربهرهبرداریشاملها،فرایندیارهاییبرایمعایجاد-الف

یانرژهایفرایند بر مآننبودکه انحرا قابلتواندیها به انرژیتوجهمنجر عملکرد نظرموردیاز

 شود؛

.شوندیمیینتوسطسازمانتع،توجهانحرا قابلیارهایمع-یادآوری

؛شاغلتحتکنتر سازمانبهافرادمرتبطیارهامع(مراجعهشود4-7بندزیربه)یرساناطالع -ب

اجرای-  معهافرایندکنتر  با نگهداریبرداربهرهشامل،یارهامطابو یزات،تجه،سهیالتت1یو

؛شدهیجادایارهایمعمطابوبابریانرژهایفرایندوهایستمس

هایفرایندینکهازایناناطمیتاحدتزمبرا(مراجعهشود5-7بهزیربند)مدوناطالعاتیدارهنگ-ت

.شوندیم،انجاماستشدهیزیرطرحیکهشدهبهصورتانجام

کنتر وپشدهیزیرطرحییراتتغیدسازمانبا ییراتتغیامدهایرا درصورتکندوبازنگریناخواستهرا

راانجامدهد.یجانباثراتکاهشهرگونهیاقداماتتزمبرانیاز

با کندیناناطمیدسازمان حاصل کاربریکه انرژهای شدهسپاربرونیبارز باهایفرایندیای مرتبط

 .(مراجعهشود3-8بندزیربه)شوندیکنتر م(مراجعهشود3-6بندبهزیر)ی،بارزانرژهایکاربری

                                                 

1-Operating and Maintaining 
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 یطراح 8-2

هایستمسیزات،تجهتسهیالت،یرادرطراحیاتیوکنتر عملیانرژعملکردبهبودیهافرصتیدسازمانبا

آندریدرعملکردانرژیتوجهقابلیرتأثتواندیکهمشدهیشدهوبازساز،اصالحیدجدبریانرژهایفرایندو

.گیرد،درنظربداشتهباشدوردانتظارمیاشدهیزیرطو عمرطرح

نتاکاربرددرصورت ویژگیدرویدبای،عملکردانرژگرفتننظردریج، یطراحوآوریفراهمهاییتفعالها

دخالتدادهشود.

عملکردمرتبطبایطراحهاییتمربوطبهفعال(مراجعهشود5-7بندزیربه)مدوناطالعاتیدسازمانبا

.راحف کندیانرژ

 آوریفراهم 8-3

یاشدهبرداریبهرهدرطو عمریعملکردانرژیابیارزیارهاییبرایمعیدسازمانبا هنگامموردانتظاررا

تجهآوریفراهم خدماتیزاتمحصوتت، مبرانرژیو انتظار انرژیتوجهقابلیرتأثرودیکه عملکرد یبر

اجراکند.وسازیپیادهد،نسازمانداشتهباش

 تجهآوریفراهمهنگام خدماتیزاتمحصوتت، برانرژیو بر انرژهایکاربریکه یرتاثیبارز و یادارند

یارهایازمعیکییکهعملکردانرژاطالعدهدکنندگانینتامبهیدداشتهباشند،سازمانباتاثیرتوانندیم

است.آوریفراهمیبرایابیارز

:یکندرسانواطالعیفتعربرایمواردزیررایهاویژگییدسازمانبا،کاربرددرصورت

؛آوریشدهفراهموخدماتیزاتتجهیازعملکردانرژیناناطم-الف

ی.انرژیدخر-ب

 عملکرد یابیارز 9

 یانرژ تیریمد ستمیسو  یعملکرد انرژ یابیو ارز لیتحل ،یریگ اندازه ش،یپا 9-1

 یاتکل 9-1-1

کند:یینتعسیستممدیریتانرژیویعملکردانرژیبرایدمواردزیرراسازمانبا

:یرزیدیکلیهاویژگیحداقلازجمله،شودیریگواندازهیشپاتزماستآنچه-الف

؛یخردانرژکالنواهدا بهاهدا یابیاقدامدردستیهاطرحیاثربخش-1

؛یعملکردانرژی(ها)شاخص-2

 ؛هایبارزانرژیکاربریازیبرداربهره-3

 موردانتظار؛یدرمقابلمصر انرژیواقعمصر انرژی-4
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معتبر؛یجازنتایناناطمی،برابهصورتکاربردییابی،وارزیلتحلیری،گاندازهیش،پایبراییهاروش-ب

انجامشود؛یریگواندازهیشپایدبایزمانچه- 

شوند.یابیوارزیلتحلیدبایریگواندازهیشپایجنتایزمانچه-ت

.(مراجعهشود6-6بندزیربه)یدنمایابیراارزسیستممدیریتانرژییواثربخشیعملکردانرژیدسازمانبا

مراجعره4-6بنردزیربره)شاخصعملکردانررژییر(مقاد)بهوسیلهمقایسهمقداریدبایبهبودعملکردانرژ

ارزیابیشود.(مراجعهشود5-6بندزیربه)متناظرباخط)خطوط(مبنایانرژی(شود

اطالعاتیددهد.سازمانبانشانهاواکنشوبهآنیرسیدگیکندعملکردانرژبارزبهانحرافاتیدسازمانبا

(.مراجعهشود5-7بندزیربهراحف کند)واکنشواینرسیدگییجدرموردنتامدون

مراجعره5-7بنردزیربره)راحف کندیاطالعاتمدونمناسبیری،گواندازهیشپایجنتایبرایدسازمانبا

(.شود

 الزامات یرو سا یانطباق با الزامات قانون یابیارز 9-1-2

مراجعه2-4بندزیربه)الزاماتیروسای،انطباقباالزاماتقانونشدهیزیرطرحفواصلزمانیدریدسازمانبا

کند.سازمانیابیراارزسیستممدیریتانرژیویومصر انرژکاربریانرژیی،انرژکاراییمرتبطبا(شود

شدهانطباقوهرنوعاقدامانجامیابیارزیجدرموردنتارا(مراجعهشود5-7بندزیربه)مدوناطالعاتیدبا

.راحف کند

 یداخل یزیمم 9-2

با9-2-1 یانرژیریتمدیستمسیداخلهاییزیممیدسازمان را ،شدهیزیرطرحفواصلزمانیدر

یفراهمکندکهآیاسیستممدیریتانرژی:اطالعاتهدایتنمایدتا

؛بخشدیرابهبودمیعملکردانرژالف

مطابواستبا:-ب

 ؛سیستممدیریتانرژییسازمانبراخودالزامات -

اهدا مراجعهشود2-5بندزیربه)یانرژیمشخط - اهدا (، بندزیربه)یخردانرژکالنو

 توسطسازمان؛یجادشده(امراجعهشود6-2

 ؛استانداردینالزاماتا -

شود.یمیبهطورموثراجراونگهدار- 

:یدسازمانبا9-2-2
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دهیوگزارشیزیر،الزاماتطرحهایتها،مسئولشاملتناوب،روشکهرایزیمم)یک()های(برنامه-الف

اهم آن در نتاهافرایندیتکه گرفتهیقبلهاییزیممیجو نظر شدهدر را ،یزیرطرحاست

؛کندیونگهداراجرا،سازیپیاده

 د؛کنیفراتعریزیهرممیودامنهبرایزیممیارهایمع-ب

گونه-  انتخابیزانممایبه را کهیزیممو هدایتکند را ها باستقال از یزیممفرایندطرفییو

 ؛کندحاصلیناناطم

 شود؛یگزارشممربوطیریتبهمدهایزیممیجحاصلکندکهنتایناناطم-ت

 انجامدهد؛2-10و1-10هایبندزیراقداماتمناسبرامطابوبا-ث

حف یزیممیجونتایزیبرنامهممیاجراشواهد(رابهعنوانمراجعهشود5-7بندزیربه)مدوناطالعات

 کند.

 یریتمد یازنگرب 9-3

منظوربهشدهیزیرطرحفواصلزمانیسازمانرادریانرژیریتمدیستمسیدباردهباتیریتمد 9-3-1

.یدنمایسازمانبازنگرراهبردییریگباجهتییراستاوهمی،اثربخشیتازتداومتناسب،کفایناناطم

باشد:یرشاملمواردزیدبایریتمدیبازنگر 9-3-2

ی؛قبلیریتمدهاییاقداماتبازنگروضعیت-الف

مسائلداخلییراتتغ-ب یدر ربیرونیو فرصتهایسکو سکهمربوطیهاو یانرژیریتمدیستمبا

مرتبطهستند؛

:هایروندشاملی،انرژیریتمدیستماطالعاتمربوطبهعملکردس- 

ی؛واقداماتاصالحهاعدمانطباق-1

یری؛گواندازهیشپایجنتا-2

یزی؛ممیجنتا-3

الزامات؛یروسایانطباقباالزاماتقانونیابیارزیجنتا-4

؛ییبرایشایستگیهافرصتبهبودمستمر،ازجملهیهابرافرصت-ت

ی.انرژیمشخط-ث

باشند:یرشاملمواردزیدبایریتمدیبازنگربهیعملکردانرژهاییورود9-3-3
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 اند؛برآوردهشدهیخردانرژکالنواهدا اهدا کهمیزانی -

(عملکردیشاخص)هاشاملیریگواندازهیشپایجبراساسنتایوبهبودعملکردانرژیعملکردانرژ -

 ی؛انرژ

 .اقدامیهاطرحیتوضع -

هربهبودمستمرویهامربوطبهفرصتهاییمشاملتصمیدبایریتمدیبازنگرهاییخروج 9-3-4

 جمله:باشد،ازیانرژیریتمدیستمدرسییرتغرایبیازینگونه

ی؛بهبودعملکردانرژیهافرصت-الف

ی؛انرژیمشخط-ب

 ی؛انرژیمبنا)خطوط(خطیای(عملکردانرژیشاخص)ها- 

کهیاقداماتیوانرژیریتمدیستمعناصرسیرسایااقدامیهاطرحی،انرژخردکالن،اهدا اهدا -ت

بهمواردماکوربهکارگرفتهشوند؛یابیدرصورتعدمدستیدبا

؛کاروکسبهایفرایندباگییکپارچبهبودیهابرافرصت-ث

منابع؛یصتخص-ج

 وارتباط.یآگاهیستگی،بهبودشا-چ

.حف کندیریتمدیبازنگریجازنتایرابهعنوانشواهدمدوناطالعاتیدسازمانبا

 بهبود 10

 یعدم انطباق و اقدام اصالح 10-1

:ید،سازمانباشودیمییعدمانطباقشناسایککهیهنگام

 :درصورتکاربردبهعدمانطباقواکنشنشاندهدو-الف

 ؛کنتر واصالحآنانجامدهدیبرایاقدام-1

 باعواقبآنمقابلهکند؛-2

یدرجرایاودنتکرارنشودیگراینکهمنظور(عدمانطباق،بهدتیل)ضرورتاقدامیبرایحا دلیل-ب

رابهوسیلهمواردزیرارزیابیکند:دنرخندهیگرد

عدمانطباق؛یبازنگر-1

 عللعدمانطباق؛یینتع-2
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 رخدهند؛توانندیبهصورتبالقوهمیادنمشابهوجودداریهاعدمانطباقیاآینکهایینتع-3

 کند؛اجرایازراهراقدامموردن- 

 ؛کندیشدهرابازنگرانجامیهراقداماصالحیاثربخش-ت

.ایجادکندیانرژیریتمدیستمستغییراتیدردرصورتلزوم-ث

مناسبباشند.آمده،یشپیهااثراتعدمانطباقیبرایدبایاقداماتاصالح

حف کند:یررازمدوناطالعاتیدسازمانبا

؛یبعدشدهانجامواقداماتهاعدمانطباقیتماه-

 .یهراقداماصالحیجنتا-

 هبود مستمرب 10-2

یدرابهصورتمستمربهبودبخشد.سازمانباسیستممدیریتانرژییواثربخشیتتناسب،کفایدسازمانبا

اثباتکند.رایبهبودمستمرعملکردانرژ
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 یوست الفپ

 (دهنده یآگاه)

 راهنمای استفاده

 یاتکل 1-الف

ازیریبهمنظورجلوگیداردورساناطالعکامالجنبهشدهاستارائهپیوستینکهدرایلیاطالعاتتکم

وصیفتهارابودهوآنمتناسبالزاماتیناطالعاتباایناست.اگرچهااستانداردینانادرستالزاماتیرتفس

.باشدینمماتاستانداردالزاوتغییردراصالحیاهرگونه،کاستنکردناضافهاینبهمفهوم،اماکندیم

 یانرژ یریتمد یستمو س یعملکرد انرژ ینارتباط ب 2-الف

یستم.سکندیمتشریحیانرژیریتمدیبرارایریتیمدیستمسیکردورویبهبودعملکردانرژاستانداردینا

یانرژیریتمد مرتبطاز انرژیهاشاخصهمچونیعناصر مبناEnPIs)یعملکرد خطوط و یانرژی(

(EnBsبه ابمرتبطیانرژمصر یایانرژکاراییدریریگاندازهقابلهایبهبوداثباتیبراابزاریعنوان(

(.مراجعهشود1-الفشکلبه)کندیاستفادهمیانرژیکاربر

یعملکردانرژاستکهسازماناینکردهاستامایراضروریبهبودعملکردانرژاثباتاستانداردینااگرچه

کند.یمتعریفخودرایبهبودعملکردانرژاثباتیچگونگینچنهمیوانرژخردواهدا 


 انرژی مدیریت سیستم و انرژی عملکرد بین ارتباط  -1-الف شکل
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 اصطالحات یساز شفاف 3-الف

یناصطالحاتابعضیازبندهاوباسایراستانداردهایسیستممدیریتی،ساختاروسازگاریبهمنظوربهبود

قبلنسبتبهاستاندارد اینکردهییرتغینسخه اینحا هیچالزامیدر با یریکارگبرایبهاستاندارداند.

سازمانوجودندارد.الزامیبراییکیانرژیریتمدیستمساختارمستنداتیااصطالحاتآندرمستنداتس

شدهدرایناستانداردوجودندارد.سازمانبااصطالحاتاستفادهیلهوسشدهبهجایگزینیاصطالحاتاستفاده

شدهدراینکاریانیازخودیاموارداستفادهوکهازاصطالحاتمتناسبباکسبمجازهستندهاسازمان

استفادهکنند.،استاندارد

دتلتدارد.انتخابیاینشگزبر«هر»،استفادهازکلمهاستانداردیندرا -

-  »و«مناسب»کلمات «کاربردقابل یستندنجایگزینیقابل «مناسب». معنی برای»به یا«مناسب

بیانماست«تناسببا» مرتبط»بهمعنی«قابلکاربرد»کهی.درحالکندیوتاحدیآزادیانتخابرا

انجامتزماست،دتلتداردکهاگرامکانانجامداشتهباشدینوبرااست«درصورتکاربرد»یا«با

 شود.

کرهیحا شروددرحرالتواندیبهمعنیضرورتتفکردرخصو موضوعبودهامام«گرفتندرنظر»کلمه

 بهمعنیضرورتتفکردرخصو موضوعبودهاماامکانحا ندارد.«مدنظرقراردادن»

 .یرواگاارکرداماپاسخگوییراختوانیاستکهمسئولیترامیمعنینبد«ینانحاصلکردناطم»کلمه

اسرتومفهرومبراآنمترراد یرزن«رسهامدا»؛اصطالحکندیاستفادهم«ینفعذ»اصطالحازاستانداردینا

 .دهدیمراارائهیکسانی

.آمدهاستیرمختصردرزیح.توضشودیاستفادهمیدیازاصطالحاتجداستانداردنسخهینادر

اطالعرات»براعنروانعمرومیبنردیکیریت،مدیستمسیاستانداردهاسایرباگاریسازازیبهعنوانبخش

برهایرن(.مراجعرهشرود5-7بندزیربه)استشدهرفتهیپای،توجهاضافهشدنقابلیاییربدونتغ«مدون

براایرناسرتانداردهردودرتمراممرتن«سابقه»و«شدهمستندیاجراییهاروش»اصطالحاتترتیبکه

.اندشدهیگزینجا«مدوناطالعات»اصطالح

کهدرنسخهقبلیایناستاندارد«سوابو»و«مستندات»،«یمستندساز»یهااسمبا«مدوناطالعات»-

برای،شدهبوداستفاده در«مدوناطالعات»مفهوماصلیاصطالحتشخیصجایگزینشدهاست. این،

سازیمستندبرای«مدوناطالعاتهدارینگ»برایسوابوو«مدوناطالعاتحف »عبارتاستاندارداز

 شود.یاستفادهمسوابو،داشتننگهوبهروز

یریتمدیستمسسازیپیادهباخواهدیاستکهسازمانمچیزیآنیبهمعن«موردنظریجهنت»عبارت -

 .یابدبهآندستی،وتالشدرراستایبهبودعملکردانرژیانرژ
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کهازیوافرادکنندیسازمانکارمیاستکهبرایشاملافراد«تحتکنتر شاغل(افرادفرد)»عبارت -

انجامهاتیمسئول،طر سازمان افراهمیمانکاران،)مانندپدهندیمیسازمانرا ینکنندگانخدمات(.

عبارت، برایافراد»یهاعبارتجایگزین یکه میاآن کار طر آن «کنندیاز برایافراد»و یکه

مازیاسازمان قبلشودیم«کنندیطر آنسازمانکار نسخه در شدهاستفادهاستانداردینایکه

ندارد.وتتفادرنسخهقبلیشدهاستفادهیهاعبارتباجدیدعبارتاینمفهوم.بودند

 کار سازمان و  کسب محیط 4-الف

یسازمانرافراهموخارجیازمسائلداخلییسطحباتعمقیودرک،کارسازمانوکسبمحیطیلتحل

داشتهباشد.سازمانیانرژیریتمدیستموسیعملکردانرژیبرمنفیامثبتتاثیر،تواندیمکهکندیم

باشد:یرشاملمواردزتواندیمبیرونیازمسائلییهانمونه

 ؛یموجودالزاماتواستانداردها،بخشییایماننداهدا کالنملینفعانمسائلمربوطبهذ

 ؛یناناطمیتوقابلیتامنی،انرژتامینمربوطبهیهاتیمحدودیاانحصار

 ؛هایانرژییاقابلیتدسترسیبهانواعانرژیینههز

 هوا؛واثراتآب

 ؛اقلیمییراتاثراتتغ

 یاگلخانهیانتشاراتگازهااثر(GHG؛)

باشد:یرشاملمواردزتواندیمیازمسائلداخلییهانمونه

 کار؛وکسبیاصلراهبرداهدا و

 یی؛دارایریتمدیهاطرح

 ؛گااردیمیر(کهبرسازمانتاثیرهوغی،کار،مالنیروی)یمنابعمال

 ی؛انرژیریتلوغوفرهنگمدب

 یداری؛مالحظاتپا

 ی؛انرژتامینوقفهدریبرایاحتمالیهاطرح

 موجود؛فناوریبلوغ

 مسئولیتی.ومالحظاتیاتیعملهاییسکر
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معناینبهایانرژیریتمدیستمسیمرزهااخلددروکاربرددردامنهیلکردانرژمعمستمربهبوداثبات

یعملکردانرژیهاشاخصیرمقادبعضیاز.کندپیدابهبودیعملکردانرژیهاشاخصیرکهتماممقادیستن

دامنهدررایخودسازمانبهبودعملکردانرژ.امااستبهبودپیدانکنندممکنیگردبعضیویابند،یبهبودم

.کندیمی،اثباتانرژیریتمدیستمسکاربرد

 هبریار 5-الف

 هبری و تعهدار 1-5-الف

ازبعضرریاگررریرادارد.حترراسررتانداردیررنالزامرراتااصررلیبرررآوردهنمررودنیتمسررئولردهباتیریتمررد

.استردهباتیریتبامدهمبازاصلیییپاسخگوتفویضکند،راهایشیتمسئول

یروازطریانررژیریتمردیرتبرراهمتواندیمردهباتیریتارتباطباافراددرسازمان،مدیدرهنگامبرقرار

کند.یدشناخت،آموزش،پاداشومشارکتتاکیزه،انگی،توانمندسازیرمشارکتکارکناننظهاییتفعال

 یانرژ یمش  خط 2-5-الف

اساسی،انرژیمشخط و مراحلیانرژیریتمدیستمس(سازیپیاده)توسعهپایه تمام در سازمان

عملپیادهسازییزی،رطرح ، کوتاهیانیهبیکتواندیمیانرژیمشاست.خطوبهبودعملکردیابیارزیات،

 اعما کنند.آنراشانیکارهاییتفعالدرآنرادرککنندویراحتبهبتوانندسازمانیباشدکهاعضا

 یسازمان یاراتو اخت ها یتها، مسئول نقش 3-5-الف

.دادهنشدهاستیاضافیراهنما

 یزیر طرح 6-الف

 ها و فرصت ها یسکرپرداختن به  یاقدامات برا 1-6-الف

بخشوفرصتیسکمالحظاتر اهبردیرگیرییمازتصمیها شناسایکسطحباتدر با ییسازماناست.

وعواقبیوهاسناربینییشپسازمانقادربهی،انرژیریتمدیستمسیزیرهادرهنگامطرحوفرصتریسک

یا.بهطورمشابه،مالحظاتمطلوبهدهاموردتوجهقراردناخواستهراقبلازوقوعآنیراتبالقوهاستتاتاث

شود.یگیریوپییشناساتواندیم،سودمندراارائهدهدیجنتاایبالقوهیایمزاتواندیکهمیطیشرا

.کندیفراهممیراانرژیزیرطرحفرایندبهبوددرکیبراینمودارمفهومیک2-الفشکل

2-الفشکلدراطالعاتیکسری.دهدیرانشاننمخاصیسازمانریزیانرژیطرحیاتجزئ2-الفشکل

بهنشانداده اما یامربوطبهسازمانیگری،دیاتجزئتواندیومیستاطالعاتکاملنیمعناشدهاست،

باشد.وجودداشتهخا یطشرا
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 یزی انرژیر طرح فرایند -2-شکل الف

 ها آنبه  یابی دستبه منظور  ریزی طرحو  یاهداف کالن، اهداف خرد انرژ 2-6-الف

م کالن بهبودتوانندیاهدا  سیکلهایشامل خردانریریتمدیستمدر اهدا  و اهدا ژی انرژی

گاندازهقابل انرژیباشند. عملکرد مشخصبهبود اهدا کالنقابلکهیدرحالیریو کمیسازیبعضیاز

تا3%مثا کاهشمصر برقبهمیزانعنوانبودهوشاملاهدا خردبرایبهبودعملکردانرژیهستند)به

کیفیباشندتواندیکارخانهتاانتهایسهماههچهارم(،سایراهدا کالنمکاراییبهبود2%انتهایسا و

یبرایکمیرازمقادیانرژی،تغییرفرهنگ(.اغلبممکناستبرخمدیریت)بهعنوانمثا مربوطبهرفتار

.مشابهارائهشودایهیزممکانیرسایاهاینظرسنجیواهدا کالن،ازطریفیتک

 ژیانر یبازنگر 3-6-الف

یمصر انرژبارزنواحییینتعیسازمانرابرای،ومصر انرژیکاربریابیوارزیانواعانرژییشناسافرایند

،سازمانیبارزانرژیهاکاربرییین.درتعکندیمیتهدایبهبودعملکردانرژیبراییهافرصتییوشناسا

یبراهایییلپتانسچهیاو/قابلتوجههستندانرژیکندبرایاینکهچهمصار یمیارهاییراتعیینمعخود

سازمانمانندیازهاینتوانندبراساسیمیبارزانرژیهاکاربری.هستندمالحظهیقابلبهبودعملکردانرژ

،روشنایی)بهعنوانمثا یستمسیافرایندبراساس(،یاداردفترانبار،کارخانه،بهعنوانمثا )تسهیالت

حمل الکترولبخار، یموتوریهامحرکهیز،ونقل، اساسیا( عنوانمثا موتویزاتتجهبر بخار(یگدر،)به

ناپایرییجدایبخشژی،بارزانریهاکاربریوکنتر یریتمد،شوند.زمانیکهاینمواردمشخصشدیفتعر

.خواهدشدیانرژیریتمدیستمازس
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پرسنلپارهیخدماتیمانکارانشاملپتواندیمکنندیمکارفرد)افرادی(کهتحتکنتر سازمان وقتو،

د.نباشقراردادیکارکنان

ومصر انرژی،کاربریاطالعاتمربوطبهتحلیلوهادادهروزآمدسازیبازنگریانرژیشاملروزآمدسازی

انرژیمیهافرصتیبارزوشناساییهاکاربریتعیین نیازینیستباشدیبهبودعملکرد یهاکلیهبخش.

بهبودیهابرایشناساییفرصتتواندیشوند.یکممیزیانرژیرسمیمروزآمدبازنگریانرژیدریکزمان

مورداستفادهقرارگیرد.،عملکردانرژیباجزئیات

یانرژیزیرافراهمکند.دامنهممیانرژیچندبخشبازنگریایکاطالعاتمربوطبهتواندمییانرژیزیمم

شاملیم انرژتفصیلییبازنگرتواند یعملکرد انرژی)هاکاربریسازمان، بارز هاسیستمی،( هایفرایند،

ایزاتتجهیاو/بریانرژ مبنایباشد. مشخصبر عملکردگیریاندازهینموضوعبهطور مشاهده مناسبو

ممیبرایانرژیواقع میتعریفیانرژیزیدامنه باشدشده شاملهایخروجی. معموت انرژی ممیزی

 انرژی عملکرد و انرژی مصر  باشندمیکنونیاطالعات توانندمیو با ایمجموعههمراه هایتوصیهاز

برمبنابندیرتبهمشخصو هایدادهبهبودعملکردانرژییادورهبازگشتسرمایه،برپایهتحلیلیشده،

باشند.یاتیسایتوشرایطعمل

فرایندیکیکهانرژیبرایاهابهتراستگسترهبهبودعملکردانرژی،سازمانیهارصتفیهنگامجستجو

یکواکنش مانند یکفرایند حتیزمانیکه بگیرد. نظر در بازیافتاسترا قابل استیا مشخصتزم

،تجهیزاتداشتهباشدبهبودمحدودییهاانرژی،فرصتیازهایباتوجهبهنوشیمیاییبرپایهقوانینعلمی

،تجهیزاتیبندیازمانفرایندپتانسیلبهبودعملکردانرژیقابلتوجهیرابابهبودکنتر توانندیجانبیم

فرصت همچنینمارائهکنند. بارتوانندیها بهدلیلتغییردر طو زمان، پارامترهاگااریعملیاتیدر یو

توانیمهمچنین.شوندیدارپد،دردسترسهایفناوریوفنونتجهیزاتوبهبوددرستهالکای،برداربهره

کرد.شناساییوتجهیزاتهایستمسیبردارهارادرنحوهتعمیراتوبهرهفرصت

یفکهتوسطسازمانتعریانرژیریتمدیستمسیدردامنهومرزهایرپایدتجدیانرژیکنوعاستفادهاز

ینباایابد،کاهشتواندیدرمرزمیمصر انرژاگرچه.ستینیدهندهبهبودعملکردانرژ،نشاناستشده

یجهنتبهعنوانیانرژیمربوطبهکاربریمصر انرژیایانرژکاراییدرگیریاندازهقابلبهبودیچوجوده

مصر انرژ،ایجادشدهییرتغ یایومزامحیطییستاثرمثبتزتواندیمیرپایدتجدیوجودنخواهدداشت.

هاییانرژتاسیساتیاندازنصبوراهیشافزایهد کالنبرایکتواندیسازمانمیکداشتهباشدویگرد

چنیرپایدتجد در باشد. داشته بای،مواردینخود یدسازمان طور رایرپایدتجدیانرژیدتولجداگانهبه

کند.یابیارز

رادرنظریانرژیتامیندسترسقابلیتوامنیتتواندیمهمچنینیانرژی،بازنگرمناسببودندرصورت

یرد.بگ
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 یعملکرد انرژ های شاخص 4-6-الف

انرژ برا«کشخط»یکیشاخصعملکرد انرژیسهمقایاستکه شاخصعملکردیعملکرد قبل)مقدار

اقداماتیراقداموسایهاطرحیاجرااز(کنونییاحاصلی)مقدارشاخصعملکردانرژبعدمرجع(ویانرژ

درییرتغاندازهمقدارمرجعومقدارحاصلازآن،ین.تفاوتبشودی(استفادهممراجعهشود3-الفشکلبه)

.استیعملکردانرژ

خودرا،یشاخصعملکردانرژتواندیسازمانمی،انرژخطوطمبناییاوکارکسبهاییتفعالتغییرهنگام

.کندروزآمد،هرجاکهمرتبطاست

 و مقدار آن یشاخص عملکرد انرژ -3-شکل الف

 یانرژ یخط مبنا 5-6-الف

مناسبیک معنیزمانیدوره استبه سازمان متغیرهاییهاچرخهبرایکه الزاماتقانونییا عملیاتی،

دهندهنشانمناسبصورتهابهکهدورهدادهیاگونهبهگیرد،یمدرنظرانرژیکاراییمصر ورگااربریتاث

داده ازعنوانمثا )بهاندیدشدهدکهتولنباشییهادادهتواندیم،سازمانیهاگسترهکاملعملکردباشد.

آبیعمومیهاعنوانمثا دادههادسترسیدارد)بهآنسازمانبهکهییباشندهایاداده،(یریگاندازهطریو

.وهوایی(



 1399اول(: سال  تجدیدنظر) 50001 زویا-رانیا یمل استاندارد

34 

نرما  از توانمندسازیسازهد  مقای، اطمهاییسهبرای نرما باشدیمینانقابل شاخصیساز. مقدار

انرژ تغیعملکرد متغییراتکه مرتبطیرهایدر نظر در ،بگیردرا با را انرژی بیشتریعملکرد درستی

کند.یم(ارائهترییودق)

زیادییکهانرژیکاربریککهیهنگام مرزهاازکندمصر میانرژیمقدار و یریتمدیستمسیدامنه

اصالحشود.مطابوباآنیانرژیخطمبنابهتراست،شوداضافهآنبهیاحا یانرژ

 یانرژ یها داده یآور جمع یبرا یزیر طرح 6-6-الف

کدامینکهادرموردیزیرهاازاهمیتزیادیبرخوردارند.طرحدرپایشوبهبودمستمرعملکردانرژی،داده

جمعداده چندوقتیکیآورجمعهچگونشوند،یآورها و شوند آورجمعبار اطمینانیشوند، حاصلبه

،یریگپایش،اندازههایفرایندبراینگهداریبازنگریانرژیویازموردنیهادادهیبهدسترسقابلیتازکردن

.کندیکمکم،تحلیلوارزیابی

افزارنرمیککاملمتصلبهیریگواندازهیشپاهاییستمسادهتاسیعددۀشماریکازتوانندیهامداده

باشند.متغیر،خودکاریلتحلارائههاودادهسازییکسانتوانادریکاربرد

 پشتیبانی 7-الف

 منابع 1-7-الف

انسان منابع شامل مالدادهیآورجمعهاییرساختزی،ورافنی،تخصصیهامهارتی،منابع منابع و یها

.باشدمی

 شایستگی 2-7-الف

کهبرعملکردانرژیشاغل)شاملمدیریتارشد(افرادباکارکرد،سطحونقششایستگیالزاماتبهتراست

.شوندیمیینتوسطسازمانتعشایستگیباشد.الزاماتمتناسب،یرگاارهستندوسیستممدیریتانرژیتاث

باشدیمشایستگیهابرایدستیابیبهآموزشیکیازروش مدیریتانرژیسیستمتیماعضایستبهترا.

مهارت نگهداریوبهبودمستمردانش، برایتوسعه، وتجاربخودتشویوشوند. مدارککهدرصورتیها

درنظرتوانندیاینمواردمهاینامهیگواهباشد،دسترسها(قابلمحلییاملی)یامعاد آنهاییتصالح

گرفتهشوند.

 یآگاه 3-7-الف

دادهنشدهاست.یاضافیراهنما
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 ارتباط 4-7-الف

دادهنشدهاست.یاضافیراهنما

 مدوناطالعات  5-7-الف

ایاتیئجزاستانداردینا مورد در اطالعاتینکهرا استچه حف یاینگهدارمدونیتزم فراهمشوند،

عملکردانرژیوپشتیبانیازاثربخشاثباتبرایکهبیشتریمدونکهاطالعاتمختاراستسازمان.کندمی

 مدیریتانرژیضروریپنداشته شوندمیسیستم اطالعاتیدنماتدوینرا سازمانیمدون. برون منابع از

توانندمی استانداردها، مقررات، قوانین، دستورالعملشامل ، یهواشناسهایدادهتجهیزات هایدادهو

ند.بطباشمربوطبهعواملثابتومتغیرهایمرتیپشتیبان

 یاتعمل 8-الف

 یاتعمل ریزی طرحکنترل و  1-8-الف

دادهنشدهاست.یاضافیراهنما

 یطراح 2-8-الف

حیراتیرامردیریتچرخرهحیاتنیازبهتحلیلچرخه،درنظرگرفتنعملکردانرژیدرطو عمرعملیاتی

بردردامنرهکراربردوویافرآیندهایانرژیهاسیستمبرایطراحیتسهیالت،تجهیزات،استانداردندارد.این

سیستممدیریتانرژیکاربرددارد.یمرزها

هرایانررژیماننردجرایگزینهرایانررژی،یافترهبهبرودفنونوهاآوریفنبهتراستبرایتسهیالتجدید،

تجدیدپایریاانواعانرژیباآتیندگیکمتردرنظرگرفتهشود.

 یآورفراهم 3-8-الف

محصروتتوخردماتبرابرازدهیانررژیبراتترازطریروبهبودعملکردانرژیبراییکفرصتآوریفراهم

.کندفراهممیهاآنبررفتارانرژیتاثیرفرصتیبرایکاربازنجیرهتامینوآوریفراهم.باشدمی

ییرکند.مشخصاتخریردانررژیازبازاریبهبازاردیگرتغتواندمیمشخصاتخریدانرژیقابلیتاستفادهاز

وانواعمحیطیزیست،ساختارهزینه،اثراتیدسترسقابلیتشاملکیفیت،کمیت،قابلیتاطمینان،تواندمی

توسطترامینکننردهانررژیشدهارائهدرصورتتناسبازمشخصاتتواندمیانرژیجایگزینباشد.سازمان

استفادهکند.

اثرربرمصر انرژینهخارجازمرزسیستممدیریتانرژیدرانرژیتجدیدپایرریآوفراهمافزایشیایریتغ

داشرتهباشرد.یمثبترمحیطریزیسرتاثرراتتوانردمریبلکه،دهدمیبهبودراعملکردانرژیگااردونهمی
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آوریفرراهمیارهرایانرژیتجدیدپایررابهعنوانیکریازمشخصراتیرامعیآورفراهمتوانندمیهاسازمان

 .یندانرژیخودلحاظنما

 عملکرد یابیارز 9-الف

 یانرژ یریتمد یستمو س یعملکرد انرژ یابیو ارز یلتحل یری،گ اندازه یش،پا 1-9-الف

(وارزیابیبهبودعملکردانرژیومراجعهشود6-6بندزیربهها)دادهیآوراینبندشاملاجرایطرحجمع

.باشدیانرژیماثربخشیسیستممدیریت

بهبودعملکردانرژیوسایرتواندیاثربخشیسیستممدیریتانرژیم بهبوداثباتنتایجموردنظربا شود.

خطنسبتبهدرطو زمان،یشاخصعملکردانرژیرمقادهاییدربهبودیلهوسبهتواندیعملکردانرژیم

عملکردانرژیازفعالیتیبهبوددداشتهباشدکهوجویطیشود.ممکناستشرااثباتانرژیمتناظرمبنای

ویمواردشاخصعملکردانرژین.دراآیدبهدستنیست،کلیدیویژگییایبارزانرژکاربریکهمرتبطبا

شوند.یجادایبهبودعملکردانرژاثباتیبراتوانندیمیانرژیخطمبنا

است محدودیتدادهبهتر تحلیل، انجام )هنگام ستیدرها قطعیتاندازه،دقت، ثباترویریگعدم و یه(

.مدنظرقرارگیردنهاییگیرییجهمحاسباتانرژی،پیشازنت

 یداخل یزیمم 2-9-الف

تواندیمیانرژیریتمدیستمسیداخلیزیمم سازمان خارجیاتوسطکارکنان توسطیتوسطافراد که

مشدهسازمانانتخاب طر آنکار از و استقال ممکنندیاند شود. انجام نداشتنوسبهتواندیمیز، یله

شود.درفعالیتموردممیزی،اثباتیزمممسئولیت

.یستنیکسانیانرژیریتمدیستمسیداخلیزیممبایانرژیابیارزیایانرژیزیمممفهوم

 یریتمد یبازنگر 3-9-الف

یستمتمامعناصرستزمنیست،اگرچهدهدیراپوششمیانرژیریتمدیستمکلدامنهسیریت،مدیبازنگر

برگزارشود.یدورهزمانیکیدرطتواندیمیبازنگرفرایندشوند.یبازنگربارهیکیانرژیریتمد

 بهبود 10-الف

«مستمر» طو  در زمانیکوقوع میدوره نشان وقفهدهدیرا فواصل شامل است ممکن اما باشدیا،

کهبهبودهارودی،انتظارممستمربهبودمفهوم(.دردهدیکهوقوعبدونوقفهرانشانم«مداوم»)برخال 

پشتیبانیکهازبهبودمستمراقداماتییزمانمقیاسوگسترهنرخ،د.ندرطو زمانرخدهی،اصورتدورهبه

کنندیم به توجه با ، اقتصادسازمان،کاروکسبفضای سایعوامل تعتویط،شرایرو سازمان یینسط

.شودیم
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:اثباتکرد،مانندروشینچندبهتوانیرامیبهبودعملکردانرژ

 ی؛انرژیریتمدیستمسیدامنهومرزهادرشدهیسازنرما یکاهشمصر انرژ-الف

.هایبارزانرژیکاربرییریتومدیهد )اهدا (خردانرژدستیابیبهپیشرفتدرجهت-ب

آیند.یسازمانبهدستمهاییتبراساساولوهابهبودشدهاستکهمشخص

.شودینمبهاینمواردامامحدود،باشندیمازبهبودمستمرعملکردانرژیزیرمواردیهایمثا 

یساختمانتجراریکمثا یبرایابد،یمصر انرژیدرطو زمانکاهشمکلتحتشرایطیکسان-

کند.ینمتغییریتوجهقابلطورآنبهدمایمنطقهکهیکدر

.یابردیبهبودمر،توسطسازمانشدهیفتعریعملکردانرژمعیارامایابد،یمیشکلافزایمصر انرژ-

وجوداییهنسبتسادهاستکهتنهایکمتغیرمرتبطوجودداشتهوبارپاشاخصیک،حالتیندرا

ندارد.

درنمرودارکاهشیایردرعملکردانرژیدارد.تأخبینیشیکاهشقابلپ،عمریشافزاوجودتجهیزبا-

یراانررژتوانردبهبرودعملکرردیمرنگهرداریوعملیرات،،کاهشیعملکردبهدلیلکنترر مناسرب

اند،اثباتنماید.شدهیفتعریعملکردسازمانیهاشاخصیلهوسبهکهطورهمان

بهعنوانمثرا درعملکردانرژیتمایلبهکاهشدارد،درصنایعاستخراجمنابعکهباکاهشمنابع،-

یانرژیخطمبناهبنسبتنرخکاهشمشدنک،هستندمتفاوتیدکارخانهمعدنکهعمووتولیک

شود.تلقیبهعنوانبهبودعملکردانرژیتواندیم

دارند.بهعنوانیسازا بهنرمیازوجودداردکهنیمتنوعیرهایمتغ،هاوسازمانهایتموقعبیشتردر-

آبوشررایطواسرتماسرت(یر،پنیر،سهمحصو مختلف)شیدارایاتلبنیدصنعتتولیکمثا ،

ییبرآنتاثیردارد.هوا
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 ب پیوست

 (دهندهآگاهی)

 ISIRI-ISO 50001:2020و  ISIRI-ISO 50001:2012تطابق بین 

 ISIRI-ISO 50001:2020و  ISIRI-ISO 50001:2012تطابق بین  -1-جدول ب

ISIRI-ISO 50001:2020ISIRI-ISO 50001:2012 

مقدمهمقدمه

دامنهکاربردهد و1دامنهکاربردهد و1

مراجعالزامی2مراجعالزامی2

اصطالحاتوتعاریف3اصطالحاتوتعاریف3

سازمانکاروکسبفضای4

آنوکارکسبدرکسازمانوفضای4-1

الزاماتمدیریتانرژی4

تعییندامنهکاربردسیستممدیریتانرژی4-3
الزاماتعمومی4-1

سیستممدیریتانرژی4-4

مسئولیتمدیریت2-4وتعهدراهبری5-1

تعییندامنهکاربردسیستممدیریتانرژی4-3

مدیریتارشد4-2-1 راهبریوتعهد5-1

منابع7-1

تعهدرهبریو5-1
نمایندهمدیریت4-2-2

واختیاراتسازمانیهایتها،مسئولنقش5-3

انرژییخطمش3-4انرژییخطمش5-2

انرژییزیرطرح4-4یزیرطرح6

کلیات1-4-4هاوفرصتهایسکرتشریحاقداماتبرای6-1

سایرالزاماتالزاماتقانونیو2-4-4ذینفعیهادرکنیازهاوانتظاراتطر 4-2

بازنگریانرژی3-4-4بازنگریانرژی6-3

هاوفرصتهایسکرتشریحاقداماتبرای6-1

خطمبنایانرژی4-4-4خطمبنایانرژی6-5

عملکردانرژییهاشاخص5-4-4عملکردانرژییهاشاخص6-4

بررراییررزیراهرردا کررالن،اهرردا خررردانرررژیوطرررح6-2

هادستیابیبهآن

یهرااهدا کالنانرژی،اهدا خردانرژیوطرح4-4-6

اقداممدیریتانرژی

پشتیبانی7
وعملیاتاجرا4-5

عملیات8

کلیات4-5-1

آموزشوآگاهیشایستگی،2-5-4شایستگی7-2
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ISIRI-ISO 50001:2020ISIRI-ISO 50001:2012 

آگاهی7-3

ارتباط3-5-4ارتباط7-4

مستندسازی4-5-4مدوناطالعات7-5

کلیات7-5-1

یروزآمدسازایجادو7-5-2

مدونکنتر اطالعات7-5-3

کنتر عملیاتی5-5-4وکنتر عملیاتییزیرطرح8-1

طراحی6-5-4طراحی8-2

آوریفراهم8-3
خدماتانرژی،محصوتت،تجهیرزاتوآوریفراهم4-5-7

انرژی

بررسی6-4ارزیابیعملکرد9

،تحلیرلوارزیرابیعملکرردانررژیویرریگانردازهپایش،9-1

وتحلیلیریگپایش،اندازه1-6-4سیستممدیریتانرژی

انرژییهادادهیآوربرایجمعیزیرطرح6-6

ارزیابیانطباقباالزاماتقانونیوسایرالزامات2-6-4ارزیابیانطباقباالزاماتقانونیوسایرالزامات9-1-2

ممیزیداخلیسیستممدیریتانرژی3-6-4ممیزیداخلی9-2

عدمانطباقواقداماصالحی10-1
هرا،اصرالح،اقرداماصرالحیواقردامعدمانطبراق4-6-4

پیشگیرانه

کنتر سوابو5-6-4مدوناطالعات7-5

بازنگریمدیریت7-4بازنگریمدیریت9-3

بهبودمستمر10-2

(راهنمایاستفادهدهندهآگاهی)الفپیوست(راهنمایاستفادهدهندهآگاهی)الفپیوست

(تطرررررررابوبررررررریندهنررررررردهآگررررررراهی)بپیوست

ISIRI-ISO 50001:2012وISIRI-ISO 50001:2020

مقایسررهاسررتانداردهای(دهنرردهآگرراهی)بپیوست
ISIRI-ISO 50001:2011وISIRI-ISO 9001:2008

 وISIRI-ISO 14001:2004و

ISIRI-ISO 22000:2005
 

 

  



 1399اول(: سال  تجدیدنظر) 50001 زویا-رانیا یمل استاندارد

40 

 نامهکتاب

[1] ISO 19011, Guidelines for auditing management systems 

هایمدیریت،بااستفادهاز،رهنمودهاییبرایممیزیسیستم1392:سا 19011ایزوشماره-استانداردملیایران-یادآوری

 تدوینشدهاست.ISO 19011: 2011استاندارد

[2] ISO 19600, Compliance management systems — Guidelines 

ستفادهازاستاندارد،بااراهنماها-هایمدیریتقانونمدارسیستم،1395:سا 21104شمارهاستانداردملیایران-یادآوری

ISO 19600: 2014.تدوینشدهاست

[3] ISO 50002, Energy audits — Requirements with guidance for use 

الزاماتهمرراهبراراهنمرایاسرتفاده،برا-هایانرژی،ممیزی1397:سا 50002ایزوشماره-استانداردملیایران-یادآوری

تدوینشدهاست.ISO 50002: 2014استفادهازاستاندارد

[4] ISO 50003, Energy management systems — Requirements for bodies providing audit 

andcertification of energy management systems 

 

کننردهارائرهنهادهرایالزامرات-انررژیمدیریتهایسیستم،1397:سا 50003ایزوشماره-استانداردملیایران-یادآوری

تدوینشدهاست.ISO 50003: 2014،بااستفادهازاستانداردانرژیمدیریتهایسیستمکردنگواهیوممیزیخدمات

[5] ISO 50004, Energy management systems — Guidance for the implementation, 

maintenance andimprovement of an energy management system 

[6] ISO 50006, Energy management systems — Measuring energy performance using 

energy baselines(EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles 

and guidance 

براانررژیعملکرردگیرریاندازه-انرژیمدیریتهایسیستم،1397:سا 50006ایزوشماره-استانداردملیایران-یادآوری

،برااسرتفادهازاسرتانداردراهنمراوکلیاصو  -(EnPI)انرژیعملکردهایشاخصو (EnB) انرژیمبنایخطوطازاستفاده

ISO 50006: 2014.تدوینشدهاست

[7] ISO 50015:2014, Energy management systems — Measurement and verification of 

energyperformance of organizations — General principles and guidance 

[8] ISO 50047, Energy savings — Determination of energy savings in organizations 

دریانررژیهراییجروصررفهنیریتع-یانرژیهاییجوصرفه،1398:سا 50047ایزوشماره-استانداردملیایران-یادآوری

تدوینشدهاست.ISO 50047: 2016،بااستفادهازاستاندارداصو کلیوراهنما -هاسازمان

[9] ISO Guide 73, Risk management — Vocabulary 

،بررااسررتفادهازاسررتانداردواژگرران-مرردیریتریسررک،1389:سررا 13246شررمارهاسررتانداردملرریایررران-یااادآوری

ISO/Guide 73: 2009.تدوینشدهاست

[10] ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology — Basic and general 

concepts andassociated terms (VIM) 

مفاهیمپایهوعمومیواصرطالحاتمربروط،-شناسینامهاندازه،واژه1390:سا 4723استانداردملیایرانشماره-دآورییا

تدوینشدهاست.ISO/IEC Guide 99: 2007بااستفادهازاستاندارد



 1399اول(: سال  تجدیدنظر) 50001 زویا-رانیا یمل استاندارد

41 

[11] http: //www .iso .org/iso/home/standards/benefitsofstandards/benefits 
repository .htm ?type = EBS –CS 

[12] http: //www .iso .org/iso/mss -list, ISO Management System Standards list 

 

 

 


