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استاندارد ملی ایران-ایزو ( 50001تجدیدنظر اول) :سال 1399
به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمانملیاستاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهمن ماه  1371تنها مرجع رسمی کشور است کهوظیفۀ تعیین ،تدوین و نشر استانداردهایملی(رسمی)ایرران را بره
عهده دارد .
ونهایفنیمرکبازکارشناسانسرازمان،صراحبنظررانمراکرزومؤسسرات
تدویناستاندارددرحوزههایمختلفدرکمیسی 
علمی،پژوهشی،تولیدیواقتصادیآگاهومرتبطانجاممیشودوکوششیهمگامبامصالحملیوباتوجهبهشررایطتولیردی،
فناوریوتجاریاسرتکرهازمشرارکتآگاهانرهومنصرفانۀصراحبانحروونفرع،شراملتولیدکننردگان،مصرر کننردگان،
شنرویس
صادرکنندگانوواردکنندگان،مراکزعلمیوتخصصی،نهادها،سازمانهایدولتیوغیردولتریحاصرلمریشرود.پری 
یشرودوپرسازدریافرت
ونهایمربوطارسرا مر 
استانداردهایملیایرانبراینظرخواهیبهمراجعذینفعواعضایکمیسی 
نظرهاوپیشنهادهادرکمیتۀملیمرتبطباآنرشتهطرحودرصورتتصویب،بهعنواناستانداردملی(رسمی)ایرانچرا و
منتشرمیشود .
یکننرد
شنویساستانداردهاییکهمؤسساتوسازمانهایعالقهمندوذیصالحنیزبارعایتضروابطتعیرینشردهتهیرهمر 
پی 
درکمیتهملیطرح،بررسیودرصرورتتصرویب،برهعنرواناسرتانداردملریایررانچرا ومنتشررمریشرود.بردینترتیرب،
استانداردهاییملیتلقیمیشودکهبراساسمقرراتاستانداردملیایرانشمارۀ5تدوینودرکمیتۀملیاسرتانداردمربروط
یشودبهتصویبرسیدهباشد .
کهدرسازمانملیاستانداردایرانتشکیلم 
نالمللیاستاندارد)،1(ISOکمیسیونبینالمللیالکتروتکنیرک(2)IEC
سازمانملیاستانداردایرانازاعضایاصلیسازمانبی 
5
4
وسازمانبینالمللیاندازهشناسیقانونی)3(OIMLاستوبهعنوانتنهارابط کمیسیونکدکسغراایی) (CACدرکشرور
یهرایخرا کشرور،ازآخررین
فعالیتمیکند.درتدویناستانداردهایملیایرانضمنترروجهبرهشررایطکلریونیازمنرد 
گیریمیشود.

نالمللی 
بهره
شرفتهایعلمی،فنیوصنعتیجهانواستانداردهایبی 

پی
شبینیشدهدرقانون،برایحمایتازمصر کنندگان،حفر سرالمت
سازمانملیاستانداردایرانمیتواندبارعایتموازینپی 
وایمنیفردیوعمومی،حصو اطمینرانازکیفیرتمحصروتتومالحظراتزیسرتمحیطریواقتصرادی،اجررایبعضریاز
استانداردهایملیایرانرابرایمحصوتتتولیدیداخلکشورو/یااقالموارداتی،باتصویبشرورایعرالیاسرتاندارد،اجبراری
نالمللریبررایمحصروتتکشرور،اجررایاسرتانداردکاتهرایصرادراتیو
کند.سازمانمیتواندبهمنظورحف بازارهرایبری 
خدماتسازمانهاومؤسسراتفعرا در

بهاستفادهکنندگاناز

درجهبندیآنرااجباریکند.همچنینبرایاطمینانبخشیدن
زمینۀمشاوره،آموزش،بازرسی،ممیزیوصدورگواهیسیستمهایمدیریتکیفیتومدیریتزیستمحیطی،آزمایشرگاههراو
مراکزواسنجی(کالیبراسیون)وسایلسنجش،سازمانملیاستاندارداینگونهسازمانهاومؤسساترابراسراسضروابطنظرام
تأییدصالحیتایرانارزیابیمیکندودرصورتاحرازشرایطتزم،گواهینامۀتأییدصالحیتبهآنهااعطاوبرعملکرردآنهرا
نظارتمیکند.ترویجدستگاهبینالمللییکاها،واسنجیوسایلسنجش،تعیینعیارفلزاتگرانبهاوانجامتحقیقراتکراربردی
برایارتقایسطحاستانداردهایملیایرانازدیگروظایفاینسازماناست .

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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پیشگفتار
استاندارد«سیستمهایمدیریتانرژی-الزاماتهمراهباراهنمایاستفاده»کهنخسرتینبراردرسرا 1390
تدوینومنتشرشد،براساسپیشنهادهایدریافتیوبررسیوتاییدکمیسیونهایمربوطبرمبنایپایرش
استانداردهایبینالمللی/منطقهایبهعنواناستانداردملیایرانبهروشاشارهشردهدرمروردالرف،بنرد،7
استانداردملیایرانشمارۀ5برایاولینبرارمروردتجدیردنظرقررارگرفرتودریکصردوچهرلوسرومین
اجالسیهکمیتۀملیاستانداردانرژیمورخ1399/08/21تصویبشد.اینکایناستانداردبهاستنادبندیک
مادۀ3قانوناصالحقوانینومقرراتمؤسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماه،1371به
عنواناستانداردملیایرانمنتشرمیشود .

استانداردهایملیایرانبراساساستانداردملیایرانشمارۀ(5استانداردهایملیایرران-سراختاروشریوۀ
نگارش)تدوینمیشوند.برایحف همگامیوهماهنگیباتحوتتوپیشرفتهایملیوجهرانیدرزمینره
صنایع،علوموخدمات،استانداردهایملیایراندرصورتلزومتجدیدنظرخواهندشدوهررپیشرنهادیکره
برایاصالحیاتکمیلایناستانداردهاارائهشود،درهنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوط،موردتوجره
قرارخواهدگرفت.بنابراین،بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیایراناستفادهکرد .
ایناستانداردجایگزیناستانداردملیایران-ایزو:50001سا 1390میشود .
ایناستانداردملیبرمبنایپایرشاستانداردبینالمللیزیربهروش«معاد یکسان»تهیهوتدوینشردهو
شاملترجمهتخصصیکاملمتنآنبهزبانفارسیمیباشدومعاد یکساناسرتانداردبرینالمللریمزبرور
است :
ISO 50001: 2018, Energy management systems — Requirements with guidance for use
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0

مقدمه

 1-0کلیات

مها و فرایندهای تزم برای بهبود
سازمانها برای پیادهسازی سیست 

هد از این استاندارد توانمندسازی 
مستمرعملکردانرژی ،شامل کارایی ،کاربری ومصر انرژی است.این استانداردالزاماتسیستم مدیریت
یکند .پیادهسازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت انرژی،
انرژی ( )EnMSرا برای یک سازمان مشخص م 
راپشتیبانیمیکندکهبهتعهدتمامیسطوحسازمانبهخصو مدیریترده

فرهنگبهبودعملکردانرژی
یگیرد .
باتمتکیاست.دربسیاریازموارد،اینموضوعتغییراتفرهنگدرونیسازمانرادربرم 
یتواندباالزاماتخا سازمان،
یتهایتحتکنتر سازمانکاربرددارد.کاربردآنم 
ایناستانداردبرایفعال 
یستمهای آن ،درجه اطالعات مدونشده و منابع در دسترس ،متناسب باشد .این
ازجمله پیچیدگی س 
استانداردبرای استفادهمحصو به وسیله کاربراننهایی خارجازدامنه ومرزهای سیستم مدیریت انرژی  و
یبرکاربردندارد.
یستمها یا فرایندهای انرژ 
همچنین برای طراحی محصو خارجازتسهیالت،تجهیزات ،س 
یبر در دامنه
یستمها یا فرایندهای انرژ 
این استاندارد برای طراحی و فراهمآوری تسهیالت ،تجهیزات ،س 
کاربردومرزهایسیستممدیریتانرژیکاربرددارد .
توسعه و پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی شامل خط مشی انرژی ،اهدا کالن و اهدا خرد انرژی و
طرحهای اقداممرتبطبا کارایی کاربریومصر انرژیآنسازمان ،همزمانبا برآوردهسازیالزاماتقانونی

وسایرالزاماتقابلکاربرداست.یکسیستممدیریتانرژی،سازمانرابهتعیینودستیابیبهاهدا کالن
واهدا خردانرژی،اجرایاقداماتموردنیازبرایبهبودعملکردانرژیآنواثباتانطباقسیستمخودبا
الزامات این استاندارد ،قادرمیسازد ،اقدامات مورد نیازبرای بهبود عملکرد انرژی خود را در نظرگیرد و
انطباقسیستمخودراباالزاماتایناستاندارداثباتنماید .
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 2-0رویکرد عملکرد انرژی

دادهها و واقعیت ،با تمرکز بر بهبود مستمر
نظاممند ،مبتنی بر  
این استاندارد الزاماتی را برای یک فرایند  
یکند .عملکرد انرژی یک عنصر کلیدی است که با مفاهیم معرفی شده در این
عملکرد انرژی ،فراهم م 
اندازهگیریدرطو زماناطمینانحاصلشود.عملکرد
استانداردیکپارچهشدهاستتاازنتایجموثروقابل 
است.شاخصهایعملکردانرژی()EnPIsوخطوط

انرژی،مفهومیمرتبطباکارایی،کاربریومصر انرژی
سازمانها در

مبنای انرژی ()EnBsدوعنصرمرتبط با همهستندکهدراین استاندارد برای توانمندسازی 
اثباتبهبودعملکردانرژیتشریحشدهاند .
 3-0چرخه طرحریزی–اجرا–بررسی–اقدام()PDCA

1

طرحریزی–اجرا–
سیستم مدیریت انرژی تشریحشده دراین استاندارد ،برمبنای چارچوببهبودمستمر« 
وهمانطورکهدرشکل1نشاندادهشدهاست،مدیریتانرژیرا

بررسی–اقدام»()PDCAاستوارمیباشد
یتوان رویکرد  PDCAرا به
یسازد .مفهوم مدیریت انرژی ،م 
یتهای سازمانیموجود جاری م 
درتمامی فعال 
شرحزیرخالصهنمود :
طرحریزی:درک فضایکسب و کارسازمان،ایجاد ی خط مشی انرژی ویکتیم مدیریت انرژی ،درنظر
گرفتن اقدامات برای تشریح ریسکها و فرصتها ،انجام بازنگری انرژی ،شناسایی کاربریهای بارز انرژی
شاخصهای عملکردانرژی (،)EnPIsخط(خطوط)مبنای انرژی (،)EnBsاهدا کالن و

()SEUsوایجاد 
وطرحهای اقداممورد نیاز برای بدستآوردننتایجیکه عملکردانرژیرامطابوبا خط

اهدا خردانرژی 
مشیانرژیسازمانبهبودخواهدداد .
طرحهای اقدام ،کنتر های عملیاتیو نگهداری ،و ارتباط ،اطمینان از شایستگی و در نظر
اجرا :پیادهسازی  
گرفتنعملکردانرژیدرطراحیوفراهمآوری .
اندازهگیری،تحلیل،ارزیابی،ممیزیوانجامبازنگری(های)مدیریتعملکردانرژیو .EnMS
بررسی:پایش ،
عدمانطباقهاوبهبودمستمرعملکردانرژیوسیستممدیریتانرژی.

اقدام:انجاماقداماتیبرایپرداختنبه


1-Plan-Do-Check-Act

ک

استاندارد ملی ایران-ایزو ( 50001تجدیدنظر اول) :سال 1399


شکل  -1چرخه طرحریزی – اجرا – بررسی – اقدام ()PDCA

 4-0سازگاری با دیگر استانداردهای سیستم مدیریت

ایناستانداردباالزاماتسازمانایزوبرایاستانداردهایسیستممدیریتشامل:ساختارسطحبات،1متناصلی
همچنین سطح مناسب سازگاری با دیگر
یکسان و اصطالحات و تعاریف عمومی ،مطابقت دارد و  
یتواندبه صورتمستقلاستفادهشود؛
ینماید.این استانداردم 
استانداردهای سیستم مدیریت راتضمینم 
یستمهایمدیریت ادغام کندیابرای
یتواند سیستممدیریتانرژیخودرابادیگرس 
اگرچه یک سازمانم 
کسب و کار ،زیست محیطی یا اجتماعی ،یکپارچه نماید .دو سازمان با فعالیت
دستیابی به دیگر اهدا  

یتوانندباالزامات استانداردINSO-ISO 50001مطابقتداشته
مشابه،اماباعملکردانرژیمتفاوت،هردوم 
باشند.
ایناستانداردحاویالزاماتمورداستفادهبرایارزیابیانطباقاست.یکسازمانکهمایلبهاثباتانطباقبا
یتوانداینکاررابهوسیلهمواردزیرانجامدهد :
ایناستاندارداست،م 
انجامیکارزیابیوخوداظهاری،یا 
درخواستبرایتاییدانطباقویاخوداظهاریتوسططر هایذینفع،مانندمشتریان،یا 
درخواستبرایصدورگواهی/ثبتسیستممدیریتانرژیخودتوسطیکسازمانخارجی .
یشود :
درایناستاندارد،ازافعا کمکیزیراستفادهم 
1- High level structure
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نشاندهندهیکالزاماست؛ 
«باید» 
نشاندهندهیکتوصیهاست؛ 
«بهتراست» 
نشاندهندهامکانیاتواناییاست؛ 
یتواند» 
«م 
نشاندهندهیکمجوزاست .
«ممکناست» 
اطالعاتی که به عنوان «یادآوری» مشخص شده است ،به منظور کمک بهدرک بیشتر یا استفاده بهتر از
یل اطالعات
یادآوریهای» ارائه شده در بند  ،3اطالعات بیشتری را جهت تکم 

یباشد« .
استاندارد م 
یتوانندشاملالزاماتمربوطبهاستفادهازیکاصطالحباشند .
اصطالحاتارائهمیدهندوم 
 5-0مزایای این استاندارد

یتواند
یکند کهم 
نظاممندبرای بهبودعملکردانرژیفراهمم 
پیادهسازی اثربخش این استانداردیک رویکرد  
سازمانها

یتهای کسب و کار ،
سازمانهاراتغییر دهد.باادغاممدیریت انرژی درفعال 

نحوهمدیریت انرژی 
ینههایمربوط
یتوانندیکروندبرایبهبودمستمرعملکردانرژیایجادنمایند.بابهبودعملکردانرژیوهز 
م
سازمانهارا

یتواند
رقابتپایرترشوند.عالوهبراین،پیادهسازیایناستانداردم 
یتوانند 
سازمانهام 

بهانرژی،
گلخانهای مرتبط با انرژی،

برای تحقو اهدا کلی تغییرات آب و هوایی از طریو کاهش انتشار گازهای 
هدایتکند .


م
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سیستمهای مدیریت انرژی -الزامات همراه با راهنمای استفاده
 1هدف و دامنه کاربرد
برقرارنگه داشتن وبهبود

هد ازتدویناین استاندارد ،تعیین الزاماتموردنیاز برای ایجاد ،پیادهسازی ،
سیستم مدیریت انرژی در یک سازمان است .نتیجه مورد نظر ،توانمندسازی سازمان به دنبا کردن یک
دستیابیبهبهبودمستمرعملکردانرژیوسیستممدیریتانرژیاست .
رویکردنظاممندبرای 
ایناستاندارد :
الف -برای هرسازمانی بدوندرنظرگرفتننوع،اندازه،پیچیدگی ،موقعیت جغرافیایی ،فرهنگ سازمانی یا
یدهد،کاربرددارد .
محصوتتوخدماتیکهارائهم 
یشوند،کاربرددارد .
تهایاثرگااربرعملکردانرژیکهتوسطسازمانمدیریتوکنتر م 
ب  -برایفعالی 
 صر نظرازمقدار،کاربرییاانواعانرژیمصرفی،کاربرددارد .یکند ،ولی سطوحبهبودعملکردانرژی که باید به آن
ت  -اثباتبهبودمستمرعملکردانرژی راملزمم 

دستیافتراتعییننمیکند .
ستمهایمدیریتیویایکپارچهباآنهااستفادهشود .
بهطورمستقل،یاهمراستاباسایرسی 
یتواند 
ث  -م 
یدهد.درپیوستبمقایسهایننسخهبانسخهقبلی
پیوستالفراهنمایاستفادهازایناستانداردراارائهم 
نشاندادهمیشود .
 2مراجع الزامی
ایناستانداردفاقدمرجعالزامیاست .
 3اصطالحات و تعاریف
میرود.1
درایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیربهکار 

گاههای  http://www.iso.org/obpو
 -1اصطالحات و تعاریف بهکاررفته در استانداردهای  ISOو  IECدر وب 
http://www.electropedia.orgقابلدسترساست .
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1-3

اصطالحات مرتبط با سازمان

1-1-3
سازمان
organization

یتها،اختیارات وارتباطاتخودبرای رسیدن بهاهدا کالن
فردیا گروهی ازافرادکهوظایفی برای مسئول 
(زیربند)13-4-3خوددارند .
معاملهگر،شرکت،تشکیالتاقتصادی،تشکیالتسیاسی،تشکیالتمشارکتی،تشکیالت

یادآوری-مفهومسازمانشامل،یک
یباشند،امامحدودبه
هاکهبهصورتیکپارچهیاغیریکپارچه،عمومییاخصوصیم 

خیریه،موسسهیابخشییاترکیبی 
ازآن
آنهانیست .


2-1-3
مدیریت رده باال
top management

یکنند .
شخصیاگروهیازافرادکهیکسازمان(زیربند)1-1-3رادرباتترینسطحهدایتوکنتر م 
یادآوری  -1مدیریتردهباتقادراستکهاختیارتراتفویضکندومنابعدرونسازمانرافراهمکند .
یادآوری -2اگردامنهسیستممدیریت(زیربند)1-2-3فقطبخشیازیکسازمانراپوششدهد،مدیریتردهباتبهکسانی
یکنند .
یشودکهاینبخشازسازمانرامدیریتوکنتر م 
اطالقم 
یادآوری  -3مدیریت ردهبات ،سازمانرابراساسآنچهدردامنهکاربرد(زیربند)4-1-3ومرزهای (زیربند)3-1-3سیستم
یینشدهاست،کنتر میکند .
مدیریتانرژی(زیربند)2-2-3تع 

3-1-3
مرز
boundary

حدودفیزیکییاحدودسازمانیاست .
مثال:یکفرایند(زیربند،)6-3-3گروهیازفرایندها،یکسایت،یاچندینسایتکهتحتکنتر یکسازمانیاکلسازمان
(زیربند)1-1-3هستند .
یکند .
یادآوری-سازمان،مرز(های)سیستممدیریتانرژیراخودتعیینم 

4-1-3
دامنه کاربرد سیستم مدیریت انرژی
دامنه کاربرد EnMS
energy management system scope

یتها که یک سازمان (زیربند  )1-1-3از طریو یک سیستم مدیریت انرژی (زیربند 
مجموعهای از فعال 

یکند .
)2-2-3تشریحم 
2
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حملونقلباشد .
یتواندشاملچندینمرز(زیربند)3-1-3وشاملعملیات 
یادآوری -دامنهسیستممدیریتانرژیم 
5-1-3
طرف ذینفع (اصطالح ترجیح دادهشده)
)interested party (preferred term

ذینفع (اصطالح پذیرفتهشده)
)stakeholder (admitted term

یتوانددرتصمیمیافعالیتسازمانتاثیرگاارباشد،تراثیربپرایردویراخرودرا
فردیاسازمانی(زیربند)1-1-3کهم 
متاثرازیکتصمیمیافعالیتبداند.
2-3

اصطالحات مرتبط با سیستم مدیریت

1-2-3
سیستم مدیریت
management system

یها 
مجموعهای از عناصر مرتبط یا متعامل یک سازمان (زیربند  ،)1-1-3برای ایجاد خط مش 

(زیربند)3-2-3واهدا کالن(زیربند)13-4-3وفرایندها (زیربند)6-3-3برای دستیابی بهایناهدا 
کالناست .
یتواندبهیکیاپندرشتهتخصصیبپردازد.
یادآوری  -1سیستممدیریتم 
،طرحریزیوعملیات.

یتها
اندازساختارسازمان،نقشهاومسئول 


عبارت
یادآوری  -2اجزایسیستم
یتواند شامل کل سازمان ،وظایف
یستمهای مدیریتی ،دامنه کاربرد یک سیستم مدیریت م 
یادآوری  -3در بعضی از س 
ییشده سازمان ،یا یک یا چندفعالیتدریک گروهاز
مشخصشدهوشناسا 

ییشده سازمان،بخشهای 
مشخصشدهوشناسا 

سازمانباشد.دامنهکاربرد سیستم مدیریت انرژی (زیربند)4-1-3شاملتمامانواعانرژی درمرزهای آنمیباشد (زیربند 
.)3-1-3

2-2-3
سیستم مدیریت انرژی
)EnMS )energy management system

خط مشی انرژی (زیربند  ،)4-2-3اهدا کالن (زیربند 
سیستم مدیریتی (زیربند  )1-2-3برای ایجاد  
)،طرحهایاقداموفرایند(ها)(زیربند)6-3-3جهتدستیابی

،)13-4-3اهدا خردانرژی(زیربند15-4-3
بهاهدا کالنوخردانرژیاست .
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3-2-3
خط مشی
policy

مقاصد و جهتگیری سازمان (زیربند  )1-1-3که به صورت رسمی به وسیله مدیریت رده بات (زیربند 
آنسازمانابالغمیشود.

)2-1-3
4-2-3
خط مشی انرژی
energy policy

بیانیهایشاملمقصد(مقاصد)کلی،جهتگیری(ها)وتعهد(تعهردات)مررتبطبراعملکرردانررژی(زیربنرد 
یشود .
)3-4-3سازمان(زیربند)1-1-3کهرسمابهوسیلهمدیریتردهبات(زیربند)2-1-3ابالغم 
5-2-3
تیم مدیریت انرژی
energy management team

فرد (افرادی)بامسئولیت واختیار برای  اجرای  اثربخش سیستم مدیریت انرژی (زیربند)2-2-3وبرای
تحقوبهبودعملکردانرژی(زیربند)6-4-3است .
یادآوری-درهنگامتعیینتعداداعضاتیممدیریتانرژی،اندازهوماهیتسازمان(زیربند)1-1-3ومنابعقابلدسترس،در
یتواندنقشاینتیمراایفاکند .
یشوند.یکفردنیزم 
نظرگرفتهم 

3-3

اصطالحات مرتبط با الزامات

1-3-3
الزامات
requirement

یانشدهاست .
نیازیاانتظاریکهعموما،تلویحییاالزامیب 
یادآوری « -1عموماتلویحی»یعنیدرعر یارویهعمومییکسازمان(زیربند)1-1-3وطر هایذینفع(زیربند)3-1-5
نیازیاانتظارموردنظرتلویحیاست .
یانشدهاست،بهعنوانمثا ،اطالعاتمدون(زیربند .)5-3-3
الزاممشخص،چیزیاستکهب 

یادآوری -2

2-3-3

انطباق
conformity

برآوردهشدنیکالزام(زیربند)1-3-3است .
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3-3-3
عدم انطباق
nonconformity

عدمبرآوردهشدنیکالزام(زیربند)1-3-3است .
4-3-3
اقدام اصالحی
corrective action

عملبرطر نمودندتیلیکعدمانطباق(زیربند)3-3-3وجلوگیریازدوبارهاتفاقافتادنآناست .
5-3-3
اطالعات مدون
documented information

اطالعاتوواسطحاویآن،کهسازمان(زیربند)1-1-3الزامداردآنهاراکنتر ونگهداریکند .
یتوانددرهرفرمتوواسطوازهرمنبعیباشد .
یادآوری -1اطالعاتمدونم 
یتواندشاملمواردزیرباشد :
یادآوری  -2اطالعاتمدونم 
-

سیستممدیریت(زیربند،)1-2-3ازجملهفرایندهایمرتبط(زیربند)6-3-3؛ 

-

اطالعاتایجادشدهبرایبهکارگیریتوسطسازمان(اسناد)؛ 

-

شواهدیازنتایجبدستآمده(سوابو) .

6-3-3
فرایند
process

یکند .
یتهایمرتبطویامتعاملکهدروندادهارابهبروندادتبدیلم 
مجموعهایازفعال 

یتواندشاملمواردزیرباشد :
یتهایسازمان(زیربند)1-1-3م 
یادآوری-فرایندمربوطبهفعال 
-

یبر،ماننداحتراق)،یا 
فیزیکی(مانندفرایندهایانرژ 

-

کسبوکاریاخدماتی(بهعنوانمثا انجامسفارش) .

7-3-3
پایش
monitoring

تعیینوضعیتیکسیستم،فرایند(زیربند)6-3-3یایکفعالیتاست .
یادآوری  -1برایتعیینوضعیت،ممکناستنیازبهبررسی،نظارتویامشاهدهمنتقدانهوجودداشتهباشد .
یتواندبازنگریدادههایانرژیباشد .
یادآوری  -2درسیستممدیریتانرژی(زیربند،)2-2-3پایشم 
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8-3-3
ممیزی
audit

نظاممند،مستقلومدون(زیربند)6-3-3برایبهدستآوردنشواهدوارزیابیآنبهصورتعینی
فرایندی 
برایتعیینمیزانیکهمعیارهایممیزیبرآوردهشدهاند .
یتواند
یتواندیکممیزیداخلی(شخصاو )یاممیزیخارجی(شخصدومیاشخصثالث)باشدوم 
یادآوری -1ممیزیم 
یکممیزیترکیبی(ترکیبدویاچندحوزه)باشد .
یشود .
یادآوری -2ممیزیداخلیتوسطسازمان(زیربند)1-1-3ویاتوسطشخصخارجیازطر سازمانانجامم 
یادآوری « -3شواهدممیزی»و«معیارهایممیزی»دراستاندارد ISO 19011تعریفشدهاست .
یف شده و در این استاندارد استفاده شده است ،ممیزی داخلی سیستم
یادآوری  -4اصطالح «ممیزی» که در اینجا تعر 
یدهد.اینمفهوممتفاوتاز«ممیزیانرژی»است.دراینتعریف«،شواهدممیزی»به
مدیریتانرژی(زیربند)2-2-3معنیم 
معنایشواهدیازممیزیداخلیسیستممدیریتانرژیاستونهشواهدیازممیزیانرژی.

9-3-3
برونسپاری
)outsource (verb

تنظیمیکموافقتنامهکهدرآنیکسازمانبیرونی(زیربند )1-1-3بخشیازوظیفرهیرافراینردسرازمان
(زیربند)3-3-6راانجامدهد .
صورتیکه سازمانبیرونی ،خارجازدامنهکاربردسیستم مدیریت (زیربند)3-2-1باشد،عملکردیا فرایند

یادآوری  -1در 
برونسپاریشدهدردامنهکاربردقراردارد .


4-3

اصطالحات مرتبط با عملکرد

1-4-3
اندازهگیری
measurement

فرایند(زیربند)6-3-3تعیینیکمقداراست .
مرتبطبااندازهگیری،بهراهنمایISO/IEC 99مراجعهشود.

یادآوری -1برایکسباطالعاتبیشتردربارهمفاهیم

2-4-3
عملکرد
performance

اندازهگیریاست .
نتیجهقابل 
یافتههایکمییاکیفیباشد .
یتواندمربوطبه 
یادآوری -1عملکردم 
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یستمها
یتها،فرایندها(زیربند،)6-3-3محصوتت(ازجملهخدمات)،س 
یتواند مربوطبهمدیریتفعال 
یادآوری  -2عملکردم 
سازمانها(زیربند)1-1-3باشد .

یا

3-4-3
عملکرد انرژی
energy performance

اندازهگیری مرتبطباکارایی انرژی (زیربند،)3-5-3کاربری انرژی (زیربند)4-5-3و
نتیجه(نتایج) قابل  
مصر انرژی(زیربند)2-5-3است .
یتوان براساساهدا کالن(زیربند،)13-4-3اهدا خردانرژی (زیربند)15-4-3وسایر
یادآوری  -1عملکردانرژی رام 
)اندازهگیرینمود .

الزاماتعملکردانرژیسازمان(زیربند1-1-3
یادآوری  -2عملکردانرژییکیازاجزایعملکرد(زیربند)2-4-3سیستممدیریتانرژی(زیربند)2-2-3است .

4-4-3
شاخص عملکرد انرژی
)EnPI )energy performance indicator

یشود.
معیاریاواحدیازعملکردانرژی(زیربند)3-4-3کهتوسطسازمان(زیربند)1-1-3تعریفم 
یتواند با استفاده از یک اندازه ساده ،نسبت ،یا یک مد  ،بسته به ماهیت
یادآوری  -1شاخص(های) عملکرد انرژی م 
یشوند،بیانشود .
کهاندازهگیریم 

یتهایی
فعال 
یادآوری  -2برای کسباطالعاتبیشتر در مورد شاخص(های)عملکردانرژی ،بهاستاندارد  ISIRI-ISO 50006مراجعه
شود .

5-4-3
مقدار شاخص عملکرد انرژی
energy performance indicator value

مقدارشاخصعملکردانرژی(زیربند)4-4-3دریکنقطهیادرطو یکدورهزمانیمشخصاست.
6-4-3
بهبود عملکرد انرژی
energy performance improvement

اندازهگیری کارایی انرژی (زیربند  )3-5-3یا مصر انرژی (زیربند  )2-5-3مربوط به
بهبود نتایج قابل  
کاربریانرژی(زیربند،)4-5-3درمقایسهباخطمبنایانرژی(زیربند)7-4-3است .
7-4-3
خط مبنای انرژی
)EnB (energy baseline

یسازند .
مقادیرکمیمرجع(مراجع)،کهمبناییرابرایمقایسهعملکردانرژی(زیربند)3-4-3فراهمم 
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براساسدادههای یک دورهزمانیمشخصو/یا شرایطی استکهتوسطسازمانتعریف

یادآوری  -1یک خطمبنای انرژی 
شدهاست(زیربند .)1-1-3
یادآوری -2یکیاچندخطمبنایانرژیبرایتعیینبهبودعملکردانرژی(زیربند،)6-4-3بهعنوانیکمرجعقبلوبعد
یشوند .
آنها،استفادهم 
آنهاویابدوناجرای 
ازاجرایاقداماتبهبودعملکردانرژییاهمراهبااجرای 
وصحهگااریعملکردانرژی،بهاستانداردISO 50015مراجعه

درمورداندازهگیری

یادآوری -3برایکسباطالعاتبیشتر
شود.
یادآوری  -4برای کسب اطالعات بیشتر در مورد شاخصهای عملکرد انرژی و خطوط مبنای انرژی ،به استاندارد 
ISIRI-ISO 50006مراجعهشود.

8-4-3
عوامل ثابت
static factor

یکند .
یگااردوبهطورمعمو تغییرنم 
ییشدهکهاثربارزیبرعملکردانرژی(زیربند)3-4-3م 
عاملشناسا 
یشود .
یادآوری  -1معیاربارزبودنتوسطسازمان(زیربند)1-1-3تعیینم 
یفتهایهفتگی؛تنوعمحصوتت .
نصبشده؛تعدادش 
مثال:اندازهتسهیالت1؛طراحیتجهیزات 

9-4-3
متغیر مرتبط
relevant variable

یگاارد و به طور معمو تغییر
عامل قابل کمی سازی که اثر بارزی بر عملکرد انرژی (زیربند  )3-4-3م 
یکند .
م
یشود .
یادآوری -1معیاربارزبودنتوسطسازمان(زیربند)1-1-3تعیینم 

مثال:شرایطآبوهوایی،شرایطعملیاتی(درجهحرارتداخلی،سطحنور)،ساعاتکار،خروجیتولید .
10-4-3
نرمالسازی
normalization

اصالحدادههابرای فراهمآمدنامکانمحاسبهتغییرات ومقایسه عملکردانرژی (زیربند)3-4-3درشرایط

یکساناست.
11-4-3
ریسک
risk

اثرعدمقطعیتاست .
1- Facilities
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یباشد.
یرود،م 
یادآوری  -1یکاثر،انحرا مثبتیامنفیازآنچهکهانتظارم 
یادآوری  -2عدمقطعیتبیانکمبوداطالعات(حتیجزئی)مربوطبهدرکیاشناختیکرویداد،پیامدیااحتما آناست .
یفشدهاست)و
(همانطورکهدرراهنمایISO 73تعر 

یادآوری  -3ریسکمعموتبهوسیلهارجاعبهپتانسیل«رویدادها»
یشود .
ازآنهامشخصم 
یفشدهاست)یاترکیبی 
(همانطورکهدرراهنمایISO 73تعر 

«پیامدها»
بهصورتترکیبیازپیامدهاییکرویداد(شاملتغییراتدرشرایط)و«احتما رخداد»مربوط
یادآوری  -4ریسکمعموت 
یشود .
یفشدهاست)بیانم 
بهآن(همانطورکهدرراهنمایISO 73تعر 


12-4-3
شایستگی
competence

بهکارگیریدانشومهارتبرایدستیابیبهنتایجموردنظراست .
توانایی 
13-4-3
هدف کالن
objective

بهدستآید .

نتیجهایکهقراراست
یتواندراهبردی،تاکتیکییاعملیاتیباشد .
یادآوری  -1یکهد کالنم 
یستمحیطی)مربوط
یتوانندبهحوزههایمختلف(ماننداهدا مالی،بهداشتیوایمنیواهدا ز 
یادآوری -2اهدا کالنم 
یتواننددرسطوحمختلف(مانندراهبردی،سرتاسرسازمان،پروژه،محصو وفرایند(زیربند)6-3-3بهکارروند .
شوندوم 
یتوان با روشهای دیگر بیان کرد ،مثال به عنوان نتایج مورد نظر ،مقصود ،یک معیار
یادآوری  -3یک هد کالن را م 
عملیاتی،یکهد کالنانرژییابااستفادهازواژههایدیگربامعنایمشابه(بهعنوانمثا هد ،منظور) .
یستمهای مدیریت انرژی (زیربند  ،)2-2-3اهدا کالن ،مطابو با خط مشی انرژی (زیربند 
یادآوری  -4در مفهوم س 

یشوند.
،)4-2-3برایدستیابیبهنتایجمشخص،توسطسازمان(زیربند)1-1-3تعیینم 
14-4-3
اثربخشی
effectiveness

یآیند.
طرحریزیشدهبهدستم 
یزیشدهتحقوپیداکردهاندونتایج 
طرحر 
یتهای 
میزانیکهفعال 
15-4-3
هدف خرد انرژی
energy target

هد (زیربند)13-4-3قابلسنجشبرایبهبودعملکردانرژی(زیربند)6-4-3است .
یتوانددریکهد کالنگنجاندهشود .
یادآوری-یکهد خردانرژیم 
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16-4-3
بهبود مستمر
continual improvement

فعالیتتکرارشوندهبرایارتقایعملکرد(زیربند)2-4-3است .
یادآوری -1اینمفهوممربوطبهبهبودعملکردانرژی(زیربند)3-4-3وسیستممدیریتانرژی(زیربند)2-2-3است.

5-3

اصطالحات مرتبط با انرژی

1-5-3
انرژی
energy

سوختها،بخار،گرما،هوایفشردهوسایرحاملهایمشابهاست .

برق،
یتواند
یادآوری-برایاهدا ایناستاندارد،انرژیبهانواعمختلفیازانرژیشاملانرژیهایتجدیدپایراطالقمیشودکهم 
خریداری،ذخیرهسازییاآمادهسازیشود،دریکتجهیزیادریکفراینداستفادهشودیابازیافتشود .

2-5-3
مصرف انرژی
energy consumption

مقدارکمّیانرژی(زیربند)1-5-3مصر شدهاست .
3-5-3
کارایی انرژی
energy efficiency

نسبت یا رابطه کمّی ،بین خروجی عملکرد (زیربند  ،)2-4-3خدمت ،کاتها ،مواد خام یا انرژی (زیربند 
)1-5-3وورودیانرژیاست .
مثال:کاراییتبدیلانرژی:انرژیموردنیاز/انرژیمصر شدهاست .
اندازهگیریباشند .
یادآوری  -1ورودیوخروجیبهتراستبهوضوحازلحاظکمیتوکیفیتمشخصوقابل 

4-5-3
کاربری انرژی
energy use

نوعکاربردانرژی(زیربند)1-5-3است .
دادهها،فرایندتولید .
یرهسازی 
مثال:تهویه،روشنایی،گرمایش،سرمایش،حملونقل،ذخ 
یادآوری-کاربریانرژیدربرخیمواردبهمصر کنندهنهاییانرژیاشارهدارد.
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5-5-3
energy review

بازنگری انرژی

تحلیل کارایی انرژی (زیربند،)3-5-3کاربری انرژی (زیربند)4-5-3ومصر انرژی (زیربند)2-5-3بر
)وفرصتهایی

اساسدادههاوسایراطالعاتکهمنجربهشناسایی کاربریهایبارزانرژی (زیربند6-5-3

یشوند .
برایبهبودعملکردانرژی(زیربند)6-4-3م 
6-5-3
کاربری بارز انرژی
SEU
significant energy use

قابلتوجهیکهبرای
کاربریانرژی(زیربند)4-5-3بامصر قابلتوجهانرژی(زیربند)2-5-3و/یاپتانسیل  
بهبودعملکردانرژی(زیربند)6-4-3وجوددارد .
یادآوری -1معیاربارزبودنتوسطسازمانتعیینخواهدشد .
یستمها،فرایندهایاتجهیزاتباشند .
یتوانندتسهیالت،س 
یادآوری -2کاربریهایبارزانرژیم 

 4محیط کسب و کار سازمان
1-4

درک سازمان و محیط کسب و کار آن

سازمانباید مسائلبیرونی وداخلی راکهمرتبطبااهدا آنهستند وبرتوانایی سازماندردستیابی به
یدهند،
یگاارند وعملکرد انرژیسازمانرابهبودم 
نتیجه (نتایج)مورد نظرسیستممدیریتانرژیتاثیرم 
تعیینکند .
2-4

درک نیازها و انتظارات طرفهای ذینفع

سازمانبایدمواردزیرراتعیینکند :
الف -طر هایذینفعمرتبطباعملکردانرژیوسیستممدیریتانرژی؛ 
الزاماتمربوطبهطر هایذینفع؛ 

ب -
یشوند.
ییشدهدرسیستممدیریتانرژیسازمانتشریحم 
 کدامنیازهاوانتظاراتشناسا سازمانباید :
-

اطمینان حاصلکندکهبهالزاماتقانونی قابل اجراوسایر الزاماتمرتبطباکارایی انرژی ،کاربری
انرژیومصر انرژیخوددسترسیدارد؛ 
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-

بهکاربرده
تعیین نماید کهچگونهاین الزاماتدرکارایی انرژی ،کاربری انرژی ومصر انرژی سازمان 
میشوند؛ 

-

اطمینانحاصلکندکهاینالزاماتمدنظرقرارمیگیرند؛ 

-

الزاماتقانونیوسایرالزاماتدرفواصلزمانیمشخصرابازنگریکند .

یادآوری-برایاطالعاتبیشتردرموردمدیریتانطباقبهاستانداردISO 19600مراجعهشود.

3-4

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت انرژی

سازمانبایدمرزهاوقابلیتاجراییسیستممدیریتانرژیرابرایایجاددامنهکاربردآن،تعیینکند .
هنگامتعییندامنهکاربردسیستممدیریتانرژی،سازمانبایدمواردزیررادرنظربگیرد :
الف -مسائلبیرونیوداخلیکهدرزیربند1-4ذکرشدهاست؛ 
ب -الزاماتیکهدرزیربند2-4بهآنهااشارهشدهاست .
سازمانبایداطمینانحاصلکندکهاختیارتزمبرایکنتر کاراییانرژی،کاربریانرژیومصر انرژیدر
دامنهکاربردومرزهایشرادارد.سازماننباید هیچ نوعیاز انرژیرا دردامنهکاربردومرزهایش مستثنی
کند .
دامنهومرزهایسیستممدیریتانرژیبایدبهعنواناطالعاتمدوننگهداریشوند(بهزیربند5-7مراجعه
شود) .
4-4

سیستم مدیریت انرژی

وتعامالتآنها رامطابوباالزاماتاین

سازمانبایدیک سیستم مدیریت انرژی شاملفرایندهای موردنیاز 
بهطورمستمربهبود
وبهطورمستمربهبودبخشدوعملکردانرژیرا 
استاندارد،ایجاد،پیادهسازی،نگهداری 
دهد .
یادآوری-فرایندهایموردنیازسازمانمیتواندبهدتیلزیرازیکسازمانبهسازماندیگرمتفاوتباشند :
-

یتها،فرایندها،محصوتتوخدماتآن؛ 
اندازهسازمانونوعفعال 

-

وتعامالتآنها؛ 

پیچیدگیفرایندها

-

شایستگیکارکنان.

12

استاندارد ملی ایران-ایزو ( 50001تجدیدنظر اول) :سال 1399

 5راهبری
1-5

راهبری و تعهد

مدیریت ردهباتباید راهبری وتعهدراباتوجهبهبهبودمستمرعملکردانرژی واثربخشی سیستم مدیریت
انرژیازطریومواردزیراثباتکند :
الف -اطمینانازاینکهدامنهومرزهایسیسممدیریتانرژیایجادشدهاست؛
خط مشی انرژی (بهزیربند 2-5مراجعهشود)،اهدا کالنواهدا خردانرژی
ب -اطمینان ازاینکه  
وباجهتگیریراهبردیسازمانسازگارهستند؛ 

یجادشدهاند

(بهزیربند2-6مراجعهشود)ا
 اطمینانازتلفیوالزاماتسیستممدیریتانرژیدرفرایندهایکسبوکارسازمان؛یتهایی که متمرکزبر
طورگستردهای بهمعنای آن فعال 

یادآوری -منظوراز«کسب و کار» دراین استانداردمیتواند به 
اهدا وجودیسازمانهستند،تفسیرشود.

یشوند؛
طرحهایاقدامتصویبواجرام 
ت -اطمینانازاینکه 
ث -اطمینانازاینکهمنابعموردنیازبرایسیستممدیریتانرژیدردسترسهستند؛
اطالعرسانیاهمیتمدیریتانرژیاثربخشوانطباقباالزاماتسیستممدیریتانرژی؛
ج  -
ییابد؛
چ -اطمینانازاینکهسیستممدیریتانرژیبهنتیجه(نتایج)موردنظرخوددستم 
ح -ارتقایبهبودمستمرعملکردانرژیوسیستممدیریتانرژی؛
خ -اطمینانازتشکیلتیممدیریتانرژی؛
د -هدایتوپشتیبانیافرادبرایکمکبهاثربخشیسیستممدیریتانرژیوبهبودعملکردانرژی؛
آنها؛
آنهادرحوزهتحتمسئولیت 
نقشهایمدیریتیمرتبطبرایاثباتراهبری 
ذ -پشتیبانیازسایر 
یدهد؛
ر -اطمینانازاینکهشاخص(های)عملکردانرژیبهطورمناسب،عملکردانرژیرانشانم 
ز -اطمینان ازاینکه فرایندها برای شناسایی وبیان تغییرات موثربرسیستم مدیریت انرژی وعملکرد
یشوند .
انرژیدردامنهومرزسیستممدیریتانرژی،ایجادوپیادهسازیم 
2-5

خط مشی انرژی

خطمشیانرژیرابهنحویایجادکندکه :
مدیریتردهباتباید 
الف -متناسببااهدا سازمانباشد؛ 
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ب -چارچوبیبرایتنظیموبازنگریاهدا کالنواهدا خردانرژیفراهمنماید(بهزیربند2-6مراجعه
شود)؛
دستیابیبهاهدا کالنو
قابلدسترسبودناطالعاتومنابعتزمبرای 
 شاملتعهدبرایاطمیناناز اهدا خردانرژیباشد؛
ت -شاملتعهدبرای رعایت الزاماتقانونی وسایر الزامات(بهزیربند 2-4مراجعهشود)مربوطبهکارایی
انرژی،کاربریانرژیومصر انرژیباشد؛
ث -شاملتعهدبرایبهبودمستمر(بهزیربند2-10مراجعهشود)عملکردانرژیوسیستممدیریتانرژی
باشد؛ 
ج -فراهمآوریخدمات (بهزیربند 3-8مراجعهشود) ومحصوتتبازدهانرژیکهبرعملکردانرژیتاثیر
دارندراپشتیبانیکند؛ 
یشوند را
یتهای طراحی (به زیربند  2-8مراجعه شود) که منجر به بهبود عملکرد انرژی م 
چ -فعال 
پشتیبانیکند.
خطمشیانرژیباید :

-

بهصورتاطالعاتمدوندردسترسباشد(بهزیربند5-7مراجعهشود)؛ 


-

درداخلسازماناطالعرسانیشود؛ 



-

درصورتلزومدردسترسطر هایذینفعباشد؛ 

-

درصورتنیازبهطورمنظمبازنگریوروزآمدشود .

3-5

نقشها ،مسئولیتها و اختیارات سازمانی

نقشهای مرتبط اختصا 
یتها و اختیارات برای  
مدیریت رده بات باید اطمینان حاصل کند که مسئول 
شدهاند .
اطالعرسانی 
یافتهاندودرداخلسازمان 
 
مدیریتردهباتبایدبرایمواردزیرمسئولیتواختیاررابهتیممدیریتانرژیاختصا دهد :
الف -اطمینانازپیادهسازی،اجرا،نگهداریوبهبودمستمرسیستممدیریتانرژی؛ 
ب -اطمینانازاینکهسیستممدیریتانرژیباالزاماتایناستانداردمطابقتدارد؛ 
طرحهایاقدام(بهزیربند2-6مراجعهشود)برایبهبودمستمرعملکردانرژی؛ 
 اجرای ت -گزارشعملکردسیستم مدیریت انرژی وبهبودعملکردانرژی به مدیریت ردهبات درفواصلزمانی
یینشده؛ 
تع 
یستم مدیریت انرژی اثربخش
وروشهای تزمبرای اطمینان ازاینکه عملیات وکنتر س 

ث -ایجادمعیار 
هستند .
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 6طرحریزی
اقدامات برای پرداختن به ریسکها و فرصتها

1-6

درهنگامطرحریزی سیستم مدیریت انرژی ،سازمانباید موضوعاتبیانشدهدرزیربند  1-4و

  1-1-6
یتواند برعملکرد
یتها وفرایندهای سازمانراکهم 
الزاماتبیانشدهدرزیر بند 2-4درنظربگیردوفعال 
.طرحریزی باید باخط مشی انرژی سازگارباشدوباید به اقداماتیمنجر

انرژی تأثیر بگاارد،بازنگرینماید
شود که بهبود مستمر عملکرد انرژی را حاصل نمایند .سازمان باید ریسک ها و فرصت هایی را که برای
پرداختنبهمواردزیرتزمهستند،تعییننماید :


یتواندبهنتایج مورد نظرخودشامل بهبودعملکردانرژی
تضمین اینکهسیستم مدیریت انرژی م 
دستیابد؛ 

-

جلوگیرییاکاهشاثراتنامطلوب؛ 

-

دستیابیبهبهبودمستمرسیستممدیریتانرژیوعملکردانرژی .

طرحریزیانرژیاستدرشکلالف2-نشاندادهشدهاست .
کهنشاندهندهفرایند 

یادآوری -یکنمودارمفهومی

2-1-6

طرحریزیکند:
سازمانبایدمواردزیررا 

وفرصتها؛ 

یسکها
الف -اقداماتمربوطبهپرداختنبهاینر 
ب -چگونه :
یشوند؛ 
 -1ایناقداماتدرسیستممدیریتانرژیوفرایندهایعملکردانرژیادغامواجرام 
یشوند .
 -2اثربخشیایناقداماتارزیابیم 
2-6

اهداف کالن ،اهداف خرد انرژی و طرحریزی برای دستیابی به آنها

یتهای مربوط تعیین کند.سازمانباید اهدا خرد
 1-2-6سازمان باید اهدا کالنرادرسطوحوفعال 
انرژیراتعیینکند.
 2-2-6اهدا کالنو اهدا خردانرژیباید:
الف -باخطمشیانرژیسازگارباشند(بهزیربند2-5مراجعهشود)؛ 
اندازهگیریباشند(درصورتامکان)؛ 
ب -قابل 
 الزاماتکاربردیرامدنظرقراردهند؛کاربریهایبارزانرژیرادرنظربگیرند(بهزیربند3-6مراجعهشود)؛ 

ت -
فرصتهارابرایبهبودعملکردانرژیمدنظرقراردهند(بهزیربند3-6مراجعهشود)؛ 

ث -
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ج -پایششوند؛ 
اطالعرسانیداشتهباشند؛
چ -قابلیتانتقا و 
ح -درصورتتناسبروزآمدشوند.
سازمانبایداطالعاتمدون(بهزیربند5-7مراجعهشود)رادرمورداهدا کالنواهدا خردانرژیحف 
کند .
درهنگامطرحریزی برای چگونگیدستیابی بهاهدا کالنو اهدا خردانرژی ،سازمانباید


3-2-6
طرحهایاقدامکهشاملمواردزیرهستندراپیادهسازیونگهداریکند :



چهکاریانجامخواهدشد؛ 
 



چهمنابعیتزمخواهدبود؛ 



چهکسیمسئو خواهدبود؛ 



چهزمانیتکمیلخواهدشد؛ 



چگونهنتایجمربوط ارزیرابی خواهردشرد ،شراملروش(هرای)مرورداسرتفادهبررایتصردیوبهبرود
عملکردانرژی(بهزیربند1-9مراجعهشود) .

سازمانبایدچگونگییکپارچگی اقداماتبرای دستیابی بهاهدا کالنواهدا خردانرژی با فرایندهای
درموردطرحهای اقدامراحف کند

کسب و کارسازمان رامدنظرقراردهد.سازمانباید اطالعاتمدون 
(بهزیربند5-7مراجعهشود) .
3-6

بازنگری انرژی

سازمانبایدیکبازنگریانرژیراتدوینوهدایتنماید .
برایتدوینبازنگریانرژی،سازمانباید :
دادههاتحلیلکند،یعنی :
رابراساساندازهگیریوسایر 

الف -مصر وکاربریانرژی
انواعحاملهایانرژیکنونیراشناساییکند(بهزیربند1-5-3مراجعهشود)؛ 

 -1
 -2مصر وکاربریانرژیگاشتهوکنونیراارزیابیکند؛ 
کاربریهایبارزراشناساییکند(بهزیربند6-5-3مراجعهشود)؛ 

یلها،
ب -براساستحل 
 برایهرکاربریبارز :-1
-2

متغیرهایمرتبطراتعیینکند؛ 
عملکردانرژیکنونیراتعیینکند؛
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 -3فرد(افراد)شاغلتحتکنتر سازمانکهبررکراربریهرایبرارزانررژیتأثیرگراارهسرتند،را
شناساییکند .
یتبندیکند؛ 
فرصتهایبهبودعملکردانرژیراتعیینواولو 

ت -
ث -مصر وکاربریآتیانرژیراتخمینبزند .
بازنگریانرژیبایددرفواصلزمانیمشخصوهمچنینبهدنبا تغییرراتعمردهدرتسرهیالت،تجهیرزات،
یستمهایافرایندهایانرژیبرروزآمدشود .
س 
سازمانبایدروشهاومعیارهایمورداستفادهدرتدوینبازنگریانرژیرابرهصرورتاطالعراتمردون(بره
زیربند5-7مراجعهشود)نگهداریکندونتایجرابهصورتاطالعاتمدونحف کند .
4-6

شاخصهای عملکرد انرژی

شاخصهایعملکردانرژیراتعیینکندکه:

سازمانباید
اندازهگیریوپایشعملکردانرژیمناسبباشند؛ 
الف -برای 
ب -سازمانرابرایاثباتبهبودعملکردانرژیتوانمندسازند .
روش تعیین و روزآمد سازی شاخص(های) عملکرد انرژی باید به صورت اطالعات مدون (به زیربند 5-7
نشاندهنده اثرقابلتوجه متغیرهای
سازماندادههاییداردکه 

مراجعهشود) نگهداری شود .درصورتیکه
دادههایی را برای ایجاد شاخص(های) عملکرد انرژی
مرتبط بر عملکرد انرژی هستند ،سازمان باید چنین  
مناسبدرنظربگیرد .
مقدار (مقادیر) شاخص عملکرد انرژی باید مورد بازنگری قرارگرفته و در صورت تناسب با خط (خطوط)
مبنای انرژی مرتبط مقایسه شود.سازمانباید اطالعاتمدون(بهزیربند 5-7مراجعهشود)مقادیر شاخص
عملکردانرژیراحف کند .
5-6

خط مبنای انرژی

سازمان باید یک یا چند خط مبنای انرژی را با استفاده از اطالعات بازنگری(های) انرژی (به زیربند3-6
مراجعهشود)وبادرنظرگیریدورهزمانیمناسب،تعیینکند .
نشاندهنده اثر قابل توجه متغیرهای مرتبط بر عملکرد انرژی
دادههایی دارد که  
در صورتی که سازمان  
هستند ،سازمان باید مقدار (مقادیر) شاخص عملکرد انرژی و خط (خطوط) مبنای انرژی متناظر را
نرما سازیکند .
یچیدهترباشد .

یتواندیکتصحیحسادهیایکروشپ
یتها،نرما سازیم 
یادآوری-بستهبهماهیتفعال 

خط(خطوط)مبنایانرژیبایددریکی/چندموردازشرایطزیربازنگریشود :
منعکسکنندهعملکردانرژیسازماننباشد؛ 

الف -شاخص(های)عملکردانرژیدیگر
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عمدهایدرعواملثابتبهوجودبیاید؛ 
ب -تغییرات 
یینشدهباشد .
 برطبویکروشازپیشتع دادههای متغیرهای مرتبط و اصالحات مربوط به خط
سازمان باید اطالعات خط (خطوط) مبنای انرژی  ،
(خطوط)مبنایانرژیرابهصورتاطالعاتمدون،حف کند(بهزیربند5-7مراجعهشود) .
6-6

طرحریزی برای جمعآوری دادههای انرژی

یژگیهای کلیدی عملیاتی اثرگااربرعملکردانرژی درفواصلزمانی
سازمانباید اطمینان حاصلکندکهو 
یشوند(به زیربند  1-9مراجعه شود) .سازمان باید
اندازهگیری ،پایش و تحلیل م 
یزیشده ،شناسایی  ،
طرحر 

اندازهگیریراپایش،تعریفو
دادههایانرژیمتناسببااندازه،پیچیدگی،منابعوتجهیزات 
جمعآوری 
طرح 
یژگیهای کلیدی و چگونگی و فواصل زمانی
دادههای مورد نیاز برای پایش و 
اجرا کند .این طرح باید  
جمعآوریوحف آنهارامشخصکند.

میآیند) و به صورت
دست  
به 
اندازهگیری  
میشوند (یا در صورت کاربرد از طریو  
ی 
جمعآور 
دادههایی که  

اطالعاتمدون(بهزیربند5-7مراجعهشود)حف میشوند،بایدشاملمواردزیرباشند :
الف -متغیرهایمرتبطبرایکاربریهایبارزانرژی؛ 
کاربریهایبارزانرژیوسازمان؛ 

ب -مصر انرژیمربوطبه
 معیارهایعملیاتیمربوطبهکاربریهایبارزانرژی؛ ت -عواملثابت،درصورتکاربرد؛ 
شدهدرطرحهایاقدام .


مشخص
دادههای
ث  -
دادههایانرژیبایددرفواصلزمانیمعینبازنگریشودودرصورتتناسبروزآمدشود .
جمعآوری 
طرح 
دادههایی
یژگیهای کلیدی  ،
اندازهگیری و 
سازمان باید اطمینان حاصلکندکهتجهیزات مورداستفادهبرای  
یباشند.سازمانباید اطالعات مدون(بهزیربند 5-7مراجعهشود)
یکند کهدقیو وقابلتکرارم 
رافراهمم 
اندازهگیری،پایشوسایرابزارهایایجاددرستیوتکرارپایریراحف کند .

 7پشتیبانی
1-7

منابع

سازمان باید منابع تزم برای ایجاد ،پیادهسازی ،برقرارنگهداشتن و بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم
مدیریتانرژیراتعیینوفراهمکند .
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2-7

شایستگی

سازمانباید :
الف-
ب-
ت-

شایستگی تزم فرد (افراد) شاغل تحت کنتر که بر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی
یگاارندراتعیینکند؛ 
اثرم 
اطمینان حاصل کند که این افراد بر مبنای تحصیالت ،آموزش ،مهارتها یا تجارب مناسب دارای
شایستگیهستند .
درصورتکاربرد،اقداماتی رابرای بهدستآوردنشایستگی تزموارزیابی اثربخشی آناقدامات،
انجام دهد؛ 
اطالعاتمدون(بهزیربند5-7مراجعهشود)مناسبیرابهعنوانشواهدشایستگیحف کند.

استخدامشدهکنونی

یگریویاانتصابمجددافراد
یتوانندبرایمثا ،شامل،ارائهآموزش،مرب 
یادآوری-اقداماتقابلاجرام 
یااستخدامیاقراردادبستنباافراددارایشایستگیباشند .

3-7

آگاهی

افرادشاغلتحتکنتر سازمان،بایدازمواردزیرآگاهباشند :
خطمشیانرژی(بهزیربند2-5مراجعهشود)؛ 
الف  -
ب -سهمآنهادراثربخشیسیستممدیریتانرژی،ازجملهدستیابیبهاهدا کالنواهدا خردانررژی
(بهزیربند2-6مراجعهشود)ومزایایبهبودعملکردانرژی؛ 
رفتارآنهابرعملکردانرژی؛ 

 تأثیرفعالیتیات -پیامدهایعدمانطباقباالزاماتسیستممدیریتانرژی .
4-7

ارتباط

سازمانبایدارتباطاتداخلیوبیرونیمرتبطباسیستممدیریتانرژیراکهشاملمواردزیرهستند،تعیین
کند :
الف -درموردچهچیزیارتباطبرقرارخواهدشد؛ 
یشود؛ 
ب -چهزمانیارتباطبرقرارم 
یشود؛ 
 باچهکسانیارتباطبرقرارم یشود؛ 
ت -چگونهارتباطبرقرارم 
یکند.
ث -چهکسیارتباطبرقرارم 
درهنگامایجاد فرایند(های) ارتباط،سازمانباید اطمینان حاصلکندکهاطالعات مبادلهشده بااطالعات
سازگاروقابلاعتمادهستند .

ایجادشدهدرسیستممدیریتانرژی

19

استاندارد ملی ایران-ایزو ( 50001تجدیدنظر اول) :سال 1399

سازمانباید فرایندی راایجادوپیادهسازی کندکههرفرد شاغلتحتکنتر سازمان بتواند ازطریوآن
نظراتوپیشنهاداتخودرابهمنظوربهبودسیستممدیریتانرژیوعملکردانرژیارائهدهد .
سازمانباید حف اطالعاتمدون (بهزیربند 5-7مراجعهشود)مرتبطبه بهبودهای پیشنهادی رادرنظر
بگیرد .
اطالعات مدون

5-7
1-5-7

کلیات

سیستممدیریتانرژیسازمانبایدشاملمواردزیرباشد :
الف -اطالعاتمدونموردنیازبراساسایناستاندارد؛ 
ب -اطالعاتمدونشدهتوسطسازمانکهبرای اثربخشی سیستم مدیریت انرژی واثبات بهبودعملکرد
انرژی،ضروریتشخیصدادهشدهاند؛ 
یتواند به دتیل زیر ازیک سازمانبهسازمانی دیگر
یادآوری -گستره اطالعاتمدون شدهبرای سیستم مدیریت انرژی م 
متفاوتباشد :
-

محصوتتوخدماتآن؛ 

یتها،فرایندها،
اندازهسازمانونوعفعال 

-

وتعامالتآنها؛ 

پیچیدگیفرایندها

-

شایستگیافراد .

2-5-7

ایجاد و روزآمدسازی

هنگامایجادوروزآمدسازیاطالعاتمدون،سازمانبایدازمناسببودنمواردزیراطمینانحاصلکند :
الف -شناساییوتوصیفآنها(بهعنوانمثا عنوان،تاریخ،نویسندهیاشمارهمرجع)؛ 
ب -قالبشکلی(بهعنوانمثا زبان،نسخهنرمافزاری،تصاویر)ورسانه(مانندکاغای،الکترونیکی)؛ 
 بازنگریوتصویببرایتناسبوکفایت .3-5-7

کنترل اطالعات مدون

اطالعاتمدون الزام شدهبهوسیله سیستم مدیریت انرژی وبراساس ایناستاندارد بایدبرایاطمیناناز
مواردزیرکنتر شوند :
الف -درمکانوزمانموردنیاز،دردسترسوبرایاستفادهمناسبباشند؛ 

محافظتشوند (بهعنوانمثا محافظتدربرابرازبین رفتن ،محرمانگی،استفاده

ب -بهصورتمناسب
نابجا،ازدستدادنیکپارچگی).
یتهایزیررادرصورتکاربردیبودن،تشریحکند :
برایکنتر اطالعاتمدون،سازمانبایدفعال 
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توزیع،دسترسی،بازیابیواستفاده؛ 



ذخیرهونگهداری،ازجملهحف قابلیتخوانایی؛ 



کنتر تغییرات(بهعنوانمثا کنتر ویرایش)؛ 



نگهداریوتعیینتکلیف .

یین
طرحریزی وعملیاتسیستممدیریتانرژی تع 
اطالعاتمدون بامنشأبیرونی کهتوسطسازمانبرای  
گونهایمناسبشناساییوکنتر شوند .
به 
شدهاندباید 

یمگیریدرخصو صرفامجوزمشاهدهاطالعاتمدونویامجوزواختیاربرایمشاهده
یتواندبرتصم 
یادآوری-دسترسیم 
وتغییراطالعاتمدوندتلتداشتهباشد.

 8عملیات
1-8

کنترل و طرحریزی عملیاتی

سازمان باید فرایندهای مرتبط با کاربریهای بارز انرژی (به زیربند  3-6مراجعه شود) خود را که برای
یینشده در زیربند  2-6تزم هستند را از طریو موارد زیر
برآورده سازی الزامات و اجرای اقدامات تع 
طرحریزی،اجراوکنتر کند :

یستمها و
الف -ایجاد معیارهاییبرای فرایندها ،شامل بهرهبرداری موثرونگهداری تسهیالت ،تجهیزات ،س 
یتواند منجر به انحرا قابلتوجهی از عملکرد انرژی مورد نظر
آنها م 
یبر که نبود  
فرایندهای انرژ 
شود؛
یشوند .
یادآوری-معیارهایانحرا قابلتوجه،توسطسازمانتعیینم 

اطالعرسانی(بهزیربند4-7مراجعهشود)معیارهابهافرادمرتبطشاغلتحتکنتر سازمان؛ 

ب-
بهرهبرداری و نگهداری 1تسهیالت ،تجهیزات،
 اجرای کنتر فرایندها مطابو با معیارها ،شامل  یبرمطابوبامعیارهایایجادشده؛ 
یستمهاوفرایندهایانرژ 
س 
ت -نگهداری اطالعاتمدون (بهزیربند  5-7مراجعهشود)تاحدتزمبرای اطمینان ازاینکه فرایندهای
یشوند .
یزیشدهاست،انجامم 
طرحر 
انجامشدهبهصورتیکه 

طرحریزی شده راکنتر وپیامدهای تغییرات ناخواستهرابازنگری کندودرصورت
سازمانباید تغییرات  
نیازاقداماتتزمبرایکاهشهرگونهاثراتجانبیراانجامدهد .
برونسپاری شده یا فرایندهای مرتبط با 
سازمان باید اطمینان حاصل کند که کاربریهای بارز انرژی  
یشوند(بهزیربند3-8مراجعهشود).
کاربریهایبارزانرژی(،بهزیربند3-6مراجعهشود)کنتر م 

1-Operating and Maintaining
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طراحی

2-8

یستمها
فرصتهای بهبودعملکردانرژی وکنتر عملیاتی رادرطراحی تسهیالت ،تجهیزات ،س 

سازمانباید 
قابلتوجهیدرعملکردانرژیآندر
یتواندتأثیر 
یشدهکهم 
،اصالحشدهوبازساز 

یبرجدید
وفرایندهایانرژ 
طو عمرطرحریزیشدهیاموردانتظارداشتهباشد،درنظربگیرد .
یتهایفراهمآوری وطراحی
یژگیهاو فعال 
درصورتکاربرد،نتایج درنظرگرفتن عملکردانرژی ،باید درو 
دخالتدادهشود .
یتهای طراحی مرتبطبا عملکرد
سازمانباید اطالعاتمدون(بهزیربند 5-7مراجعهشود) مربوطبهفعال 
انرژیراحف کند .
 3-8فراهمآوری

سازمانباید معیارهاییبرای ارزیابی عملکردانرژی درطو عمربهره برداری شده یا موردانتظارراهنگام
یرود تأثیر قابل توجهی بر عملکرد انرژی
انرژیبر که انتظار م 
فراهمآوری محصوتت ،تجهیزات و خدمات  
سازمانداشتهباشند،پیادهسازیواجراکند .
انرژیبر که بر کاربریهای بارز انرژی تاثیر دارند و یا
هنگام فراهمآوری محصوتت ،تجهیزات و خدمات  
یتوانند تاثیرداشتهباشند،سازمانباید بهتامین کنندگاناطالعدهد کهعملکردانرژی یکی ازمعیارهای
م
فراهمآوریاست .
ارزیابیبرای 
واطالعرسانیکند :

درصورتکاربرد،سازمانبایدویژگیهایرابرایمواردزیرتعریف
الف -اطمینانازعملکردانرژیتجهیزاتوخدماتفراهمآوریشده؛ 
ب -خریدانرژی .
 9ارزیابی عملکرد
پایش ،اندازهگیری ،تحلیل و ارزیابی عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی

1-9
1-1-9

کلیات

سازمانبایدمواردزیررابرایعملکردانرژیوسیستممدیریتانرژیتعیینکند :
ویژگیهایکلیدیزیر :

واندازهگیریشود،ازجملهحداقل

الف -آنچهتزماستپایش
-1
-2
-3
-4

طرحهایاقدامدردستیابیبهاهدا کالنواهدا خردانرژی؛ 
اثربخشی 
شاخص(های)عملکردانرژی؛ 
بهرهبرداریازکاربریهایبارزانرژی؛
 
مصر انرژیواقعیدرمقابلمصر انرژیموردانتظار؛
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اندازهگیری،تحلیلوارزیابی،بهصورتکاربردی،برایاطمینانازنتایجمعتبر؛ 
روشهاییبرایپایش ،
ب   -
واندازهگیریانجامشود؛ 

 چهزمانیبایدپایشواندازهگیریبایدتحلیلوارزیابیشوند .

ت -چهزمانینتایجپایش
سازمانبایدعملکردانرژیواثربخشیسیستممدیریتانرژیراارزیابینماید(بهزیربند6-6مراجعهشود) .
بهبودعملکردانرژیبایدبهوسیلهمقایسهمقدار(مقادیر)شاخصعملکردانررژی(برهزیربنرد4-6مراجعره
شود)باخط(خطوط)مبنایانرژیمتناظر(بهزیربند5-6مراجعهشود)ارزیابیشود .
وبهآنهاواکنشنشاندهد.سازمانبایداطالعات

سازمانبایدبهانحرافاتبارزعملکردانرژیرسیدگیکند
مدوندرموردنتایجاینرسیدگیوواکنشراحف کند(بهزیربند5-7مراجعهشود) .
سازمانبایدبراینتایجپایشواندازهگیری،اطالعاتمدونمناسبیراحف کند(برهزیربنرد5-7مراجعره
شود) .
2-1-9

ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات

طرحریزیشده،انطباقباالزاماتقانونیوسایرالزامات(بهزیربند2-4مراجعه
سازمانبایددرفواصلزمانی 
شود)مرتبطباکاراییانرژی،کاربریانرژیومصر انرژیوسیستممدیریتانرژیراارزیابیکند.سازمان
بایداطالعاتمدون(بهزیربند5-7مراجعهشود)رادرموردنتایجارزیابیانطباقوهرنوعاقدامانجامشده
راحف کند .
ممیزی داخلی

2-9

طرحریزی شده،
یزیهای داخلی سیستم مدیریت انرژی را در فواصل زمانی  
سازمان باید مم 
1-2-9
هدایتنمایدتااطالعاتیفراهمکندکهآیاسیستممدیریتانرژی :
یبخشد؛ 
الف عملکردانرژیرابهبودم 
ب -مطابواستبا :
-

الزاماتخودسازمانبرایسیستممدیریتانرژی؛

-

خط مشی انرژی (بهزیربند 2-5مراجعهشود)،اهدا کالنواهدا خردانرژی (بهزیربند 




2-6مراجعهشود)ایجادشدهتوسطسازمان؛

-

الزاماتایناستاندارد؛

یشود .
  بهطورموثراجراونگهداریم 2-2-9

سازمانباید :
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،الزاماتطرحریزیوگزارشدهی

یتها
شاملتناوب،روشها،مسئول 

الف -برنامه(های)(یک)ممیزیراکه
طرحریزی ،
یزیهای قبلی در نظر گرفته شده است را  
که در آن اهمیت فرایندها و نتایج مم 
پیادهسازی،اجراونگهداریکند؛ 
ب -معیارهایممیزیودامنهبرایهرممیزیراتعریفکند؛
یطرفی فرایند ممیزی
یزیها را هدایت کند که از استقال و ب 
 به گونهای ممیزان را انتخاب و مم اطمینانحاصلکند؛
یشود؛
یزیهابهمدیریتمربوطگزارشم 
ت -اطمینانحاصلکندکهنتایجمم 
ث -اقداماتمناسبرامطابوبازیربندهای1-10و2-10انجامدهد؛
اطالعاتمدون (بهزیربند 5-7مراجعهشود)رابهعنوانشواهد اجرای برنامهممیزی ونتایج ممیزی حف 
کند.
بازنگری مدیریت

3-9

یزیشدهبهمنظور
طرحر 
مدیریتردهباتبایدسیستممدیریتانرژیسازمانرادرفواصلزمانی 
1-3-9
باجهتگیریراهبردیسازمانبازنگرینماید .

اطمینانازتداومتناسب،کفایت،اثربخشیوهمراستایی
2-3-9

بازنگریمدیریتبایدشاملمواردزیرباشد :

یهایمدیریتقبلی؛ 
الف -وضعیتاقداماتبازنگر 
یسکها و فرصتهای مربوط که با سیستم مدیریت انرژی
ب -تغییرات در مسائل داخلی و بیرونی و ر 
مرتبطهستند؛ 
 اطالعاتمربوطبهعملکردسیستممدیریتانرژی،شاملروندهای :عدمانطباقهاواقداماتاصالحی؛ 

 -1
واندازهگیری؛ 

 -2نتایجپایش
 -3نتایجممیزی؛ 
 -4نتایجارزیابیانطباقباالزاماتقانونیوسایرالزامات؛ 
فرصتهاییبرایشایستگی؛ 

فرصتهابرایبهبودمستمر،ازجمله

ت -
خطمشیانرژی .
ث  -
3-3-9

یهایعملکردانرژیبهبازنگریمدیریتبایدشاملمواردزیرباشند :
ورود 
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-

برآوردهشدهاند؛

میزانیکهاهدا کالنواهدا خردانرژی



واندازهگیریشاملشاخص(های)عملکرد

عملکردانرژیوبهبودعملکردانرژیبراساسنتایجپایش
انرژی؛

-

طرحهایاقدام.
وضعیت 

مربوطبهفرصتهای بهبودمستمروهر

یمهای 
یهای بازنگری مدیریت باید شاملتصم 
خروج 
4-3-9
گونهنیازیبرایتغییردرسیستممدیریتانرژیباشد،ازجمله:
فرصتهایبهبودعملکردانرژی؛ 

الف -
ب -خطمشیانرژی؛ 
 شاخص(های)عملکردانرژییاخط(خطوط)مبنایانرژی؛طرحهای اقدامیا سایر عناصرسیستم مدیریت انرژیو اقداماتی که
ت -اهدا کالن،اهدا خرد انرژی  ،
بایددرصورتعدمدستیابیبهمواردماکوربهکارگرفتهشوند؛ 
فرصتهابرایبهبودیکپارچگیبافرایندهایکسبوکار؛ 

ث -
ج -تخصیصمنابع؛ 
چ -بهبودشایستگی،آگاهیوارتباط.
سازمانبایداطالعاتمدونرابهعنوانشواهدیازنتایجبازنگریمدیریتحف کند .
 10بهبود
1-10

عدم انطباق و اقدام اصالحی

یشود،سازمانباید :
یکهیکعدمانطباقشناساییم 
هنگام 
الف -بهعدمانطباقواکنشنشاندهدودرصورتکاربرد:
 -1اقدامیبرایکنتر واصالحآنانجامدهد؛
 -2باعواقبآنمقابلهکند؛
)عدمانطباق،بهمنظوراینکهدیگرتکرارنشوندویادرجرای

ب -ضرورتاقدامیبرایحا دلیل(دتیل
دیگررخندهندرابهوسیلهمواردزیرارزیابیکند :
 -1بازنگریعدمانطباق؛ 
 -2تعیینعللعدمانطباق؛
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یتوانندرخدهند؛
عدمانطباقهایمشابهوجوددارندیابهصورتبالقوهم 

 -3تعییناینکهآیا
 هراقدامموردنیازرااجراکند؛انجامشدهرابازنگریکند؛
ت -اثربخشیهراقداماصالحی 
ث -درصورتلزومتغییراتیدرسیستممدیریتانرژیایجادکند .
یشآمده،مناسبباشند .
اثراتعدمانطباقهایپ 

اقداماتاصالحیبایدبرای
سازمانبایداطالعاتمدونزیرراحف کند :
-

ماهیتعدمانطباقهاواقداماتانجامشدهبعدی؛ 

-

نتایجهراقداماصالحی.

 2-10بهبود مستمر

سازمانبایدتناسب،کفایتواثربخشیسیستممدیریتانرژیرابهصورتمستمربهبودبخشد.سازمانباید
بهبودمستمرعملکردانرژیرااثباتکند .
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پیوست الف
(آگاهی دهنده)
راهنمای استفاده
الف1-

کلیات

اطالعاتتکمیلی کهدراین پیوست ارائه شدهاستکامالجنبهاطالع رسانیداردو بهمنظورجلوگیری از
بودهوآنهاراتوصیف

تفسیرنادرستالزاماتایناستاندارداست.اگرچهایناطالعاتبااینالزاماتمتناسب
یباشد .
یکند،امااینبهمفهوماضافهکردن،کاستنیاهرگونهاصالحوتغییردرالزاماتاستانداردنم 
م
الف2-

ارتباط بین عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی

یکند.سیستم
ایناستانداردبهبودعملکردانرژیورویکردسیستممدیریتیرابرایمدیریتانرژیتشریحم 
شاخصهای عملکرد انرژی ( )EnPIsو خطوط مبنای انرژی

مدیریت انرژی از عناصر مرتبطی همچون 
اندازهگیری درکارایی انرژی یا مصر انرژی مرتبط با
قابل 
)به عنوانابزاری برای اثبات بهبودهای  
( EnBs
یکند(بهشکلالف1-مراجعهشود) .
کاربریانرژیاستفادهم 
اگرچهایناستاندارداثباتبهبودعملکردانرژیراضروریکردهاستامااینسازماناستکهعملکردانرژی
یکند .
واهدا خردانرژیوهمچنینچگونگیاثباتبهبودعملکردانرژیخودراتعریفم 


شکل الف -1-ارتباط بین عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی
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الف3-

شفافسازی اصطالحات

بهمنظوربهبودوسازگاریباسایراستانداردهایسیستممدیریتی،ساختاربندهاوبعضیازاصطالحاتاین
کردهاند .با این حا هیچ الزامی در این استاندارد برای بهکارگیری
استاندارد نسبت به نسخه قبلی تغییر  
ساختارمستنداتیااصطالحاتآندرمستنداتسیستممدیریتانرژییکسازمانوجودندارد.الزامیبرای
شدهبهوسیلهسازمانبااصطالحاتاستفادهشدهدرایناستانداردوجودندارد.

جایگزینیاصطالحاتاستفاده

سازمانهامجازهستند کهازاصطالحاتمتناسبباکسب و کاریانیازخودیاموارداستفاده شدهدراین

استاندارد،استفادهکنند .
 درایناستاندارد،استفادهازکلمه«هر»برگزینشیاانتخابدتلتدارد . کلمات «مناسب» و «قابل کاربرد» قابل جایگزینی نیستند« .مناسب» به معنی «مناسب برای» یایکه «قابلکاربرد» بهمعنی«مرتبط
یکند.درحال 
«تناسببا» است وتاحدیآزادیانتخابرابیانم 
با» یا«درصورتکاربرد» است وبراین دتلتداردکهاگرامکانانجامداشتهباشد ،تزماست انجام
شود.
کلمه«درنظرگرفتن»بهمعنیضرورتتفکردرخصو موضوعبودهامامیتواندحا شروددرحرالیکره
«مدنظرقراردادن»بهمعنیضرورتتفکردرخصو موضوعبودهاماامکانحا ندارد.
یتوانواگاارکرداماپاسخگوییراخیر.
کلمه«اطمینانحاصلکردن»بدینمعنیاستکهمسئولیترام 
ایناستانداردازاصطالح«ذینفع»استفادهمیکند؛اصطالح«سهامدار»نیرزمترراد براآناسرتومفهروم
یدهد.
یکسانیراارائهم 
یشود.توضیحمختصردرزیرآمدهاست .
درایننسخهاستانداردازاصطالحاتجدیدیاستفادهم 
بهعنوانبخشیازسازگاریباسایر استانداردهایسیستممدیریت،یکبنردعمرومیبراعنروان«اطالعرات
مدون»بدونتغییریااضافهشدنقابلتوجهی،پایرفتهشدهاست(بهزیربند5-7مراجعرهشرود).برهایرن
ترتیبکهاصطالحات«روشهایاجراییمستندشده»و«سابقه»هردودرتمراممرتنایرناسرتانداردبرا
شدهاند .
اصطالح«اطالعاتمدون»جایگزین 
اسمهای «مستندسازی»« ،مستندات» و«سوابو» کهدرنسخهقبلیایناستاندارد
 «اطالعاتمدون» با استفاده شدهبود ،جایگزینشدهاست.برایتشخیص مفهوماصلیاصطالح«اطالعاتمدون»،دراین
استانداردازعبارت«حف اطالعاتمدون»برایسوابوو«نگهداریاطالعاتمدون»برایمستندسازی
یشود.
نگهداشتنسوابو،استفادهم 
وبهروز 
یخواهدباپیادهسازیسیستممدیریت
 عبارت «نتیجهموردنظر»بهمعنیآنچیزیاستکهسازمانم انرژیوتالشدرراستایبهبودعملکردانرژی،بهآندستیابد.
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یکنندوافرادیکهاز
 عبارت«فرد(افراد)شاغلتحتکنتر »شاملافرادیاستکهبرایسازمانکارم فراهمکنندگانخدمات).این
یدهند (مانندپیمانکاران  ،
تهایسازمانراانجامم 
طر سازمان ،مسئولی 
یکنند» و «افرادی که برای
عبارتهای «افرادی که برای آن یا از طر آن کار م 

عبارت ،جایگزین 
استفاده شده

یشود که در نسخه قبلی این استاندارد 
یکنند» م 
سازمان یا از طر آن سازمان کار م 
عبارتهایاستفادهشدهدرنسخهقبلیتفاوتندارد .

بودند.مفهوماینعبارتجدیدبا
الف4-

محیط کسب و کار سازمان

تحلیل محیط کسب و کارسازمان ،درکعمقیو سطحباتیی ازمسائلداخلی وخارجیسازمانرافراهم
یتواند،تاثیرمثبتیامنفیبرعملکردانرژیوسیستممدیریتانرژیسازمانداشتهباشد .
یکندکهم 
م
یتواندشاملمواردزیرباشد :
نمونههاییازمسائلبیرونیم 

 مسائلمربوطبهذینفعانماننداهدا کالنملییابخشی،الزاماتواستانداردهایموجود؛ 
تهایمربوطبهتامینانرژی،امنیتوقابلیتاطمینان؛ 
 انحصاریامحدودی 
ینههایانرژییاقابلیتدسترسیبهانواعانرژی؛ 
 هز 
اثراتآبوهوا؛ 


 اثراتتغییراتاقلیم؛ 
گلخانهای()GHG؛ 

 اثرانتشاراتگازهای
یتواندشاملمواردزیرباشد :
نمونههاییازمسائلداخلیم 

 اهدا وراهبرداصلیکسبوکار؛ 
طرحهایمدیریتدارایی؛ 
 
یگاارد؛ 
 منابعمالی(نیرویکار،مالی،وغیره)کهبرسازمانتاثیرم 
 بلوغوفرهنگمدیریتانرژی؛ 
 مالحظاتپایداری؛ 
طرحهایاحتمالیبرایوقفهدرتامینانرژی؛ 
 
 بلوغفناوریموجود؛ 
یسکهایعملیاتیومالحظاتمسئولیتی .
ر 
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اثبات بهبود مستمر عملکردانرژی دردامنه کاربرد ودرداخل مرزهای سیستم مدیریت انرژی بهاین معنا
شاخصهایعملکردانرژی

پیداکند.بعضیازمقادیر
شاخصهایعملکردانرژیبهبود 

نیستکهتماممقادیر
ییابند،وبعضیدیگرممکناستبهبودپیدانکنند.اماسازمانبهبودعملکردانرژیخودرادردامنه
بهبودم 
یکند .
کاربردسیستممدیریتانرژی،اثباتم 
الف 5-راهبری
الف1-5-

راهبری و تعهد

مرردیریتردهباتمسررئولیتاصررلیبرررآوردهنمررودنالزامرراتایررناسررتانداردرادارد.حت ریاگررربعضرریاز
یتهایشراتفویضکند،پاسخگوییاصلیبازهمبامدیریتردهباتاست .
مسئول 
درهنگامبرقراریارتباطباافراددرسازمان،مدیریتردهباتمیتواندبرراهمیرتمردیریتانررژیازطریرو
یتهایمشارکتکارکناننظیرتوانمندسازی،انگیزه،شناخت،آموزش،پاداشومشارکتتاکیدکند .
فعال 
الف2-5-

خط مشی انرژی

خط مشی انرژی ،پایه و اساس توسعه (پیادهسازی) سیستم مدیریت انرژی سازمان در تمام مراحل

یتواند یک بیانیه کوتاه
است.خط مشی انرژی م 

طرحریزی ،پیادهسازی،عملیات،ارزیابی عملکرد وبهبود 

یشانآنرااعما کنند.
یتهایکار 
بهراحتیآنرادرککنندودرفعال 
باشدکهاعضایسازمانبتوانند 
الف3-5-

نقشها ،مسئولیتها و اختیارات سازمانی

راهنمایاضافیدادهنشدهاست .
الف 6-طرحریزی
الف1-6-

اقدامات برای پرداختن به ریسکها و فرصتها

یمگیری راهبردی سطحباتدریک سازماناست.باشناسایی
وفرصتهابخشی ازتصم 

مالحظاتریسک 
یشبینی سناریوهاوعواقب
هادرهنگامطرحریزی سیستم مدیریت انرژی ،سازمانقادربهپ 


وفرصت
ریسک 
ناخواستهراقبلازوقوعآنهاموردتوجهقراردهد.بهطورمشابه،مالحظاتمطلوبیا

بالقوهاستتاتاثیرات
یتواندشناساییوپیگیریشود .
یتواندمزایایبالقوهیانتایجسودمندراارائهدهد،م 
شرایطیکهم 
یکند .
طرحریزیانرژیرافراهمم 
شکلالف2-یکنمودارمفهومیبرایبهبوددرکفرایند 
یدهد .یکسریاطالعاتدرشکلالف2-
شکلالف 2-جزئیات طرحریزیانرژیسازمانخاصی رانشاننم 
یتواند جزئیات دیگری ،مربوطبهسازمانیا
نشانداده شدهاست،امابه معنای اطالعاتکاملنیست وم 
شرایطخا وجودداشتهباشد .

30

استاندارد ملی ایران-ایزو ( 50001تجدیدنظر اول) :سال 1399


شکل الف -2-فرایند طرحریزی انرژی

الف2-6-

اهداف کالن ،اهداف خرد انرژی و طرحریزی به منظور دستیابی به آنها

یتوانند شامل بهبودهای کلی در سیستم مدیریت انرژی و اهدا خرد انرژی اهدا 
اهدا کالن م 
یکه بعضی از اهدا کالنقابل کمی سازی
اندازهگیریو مشخص بهبود عملکرد انرژی باشند .درحال 
قابل 

عنوانمثا کاهشمصر برقبهمیزان3%تا
بودهوشاملاهدا خردبرایبهبودعملکردانرژیهستند(به 
یتواندکیفیباشند
انتهایسا و 2%بهبودکاراییکارخانهتاانتهایسهماههچهارم)،سایراهدا کالنم 
(بهعنوانمثا مربوطبهرفتارمدیریتانرژی،تغییرفرهنگ).اغلبممکناستبرخیازمقادیرکمیبرای
یزمهایمشابهارائهشود .
یهایاسایرمکان 
کیفیتاهدا کالن،ازطریونظرسنج 
الف3-6-

بازنگری انرژی

فرایندشناساییانواعانرژیوارزیابیکاربریومصر انرژی،سازمانرابرایتعییننواحیبارزمصر انرژی
یکند.درتعیین کاربریهای بارزانرژی،سازمان
فرصتهایی برای بهبودعملکردانرژی هدایت م 

وشناسایی 
یلهاییبرای
یکندبرایاینکهچهمصار انرژیقابلتوجههستندو/یاچهپتانس 
خودمعیارهاییراتعیینم 
یتوانندبراساسنیازهای سازمانمانند
کاربریهای بارزانرژی م 

بهبودعملکردانرژیقابلمالحظه هستند.
تسهیالت (بهعنوانمثا انبار،کارخانه،دفتراداری)،براساس فرایند یا سیستم (بهعنوانمثا روشنایی،
محرکههای موتوری) یا بر اساس تجهیزات (به عنوان مثا موتور ،دیگ بخار)

بخار ،حملونقل ،الکترولیز ،
ییناپایر
کاربریهایبارزانرژی،بخشیجدا 

تعریفشوند.زمانیکهاینمواردمشخصشد،مدیریتوکنتر 
ازسیستممدیریتانرژیخواهدشد .
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،پرسنلپاره وقتو

یتواند شاملپیمانکاران خدماتی
یکنند م 
فرد(افرادی)کهتحتکنتر سازمان کار م 
کارکنانقراردادیباشند .
دادهها واطالعاتمربوطبهتحلیلکاربری ومصر انرژی،
روزآمدسازی بازنگریانرژیشاملروزآمدسازی  
کلیهبخشهای

یباشد.نیازینیست 
فرصتهای بهبودعملکردانرژیم 

کاربریهایبارزوشناسایی

تعیین
برایشناساییفرصتهایبهبود

یتواند
بازنگریانرژیدریکزمانروزآمدشوند.یکممیزیانرژیرسمیم 
عملکردانرژیباجزئیات،مورداستفادهقرارگیرد .
میتوانداطالعاتمربوطبهیکیاچندبخشبازنگریانرژیرافراهمکند.دامنهممیزیانرژی
ممیزیانرژی 
سیستمها ،فرایندهای

یتواند شامل بازنگری تفصیلی عملکرد انرژی سازمان ،کاربری(های) بارز انرژی ،
م
اندازهگیری مناسب ومشاهده عملکرد
یبر و/یا تجهیزات باشد .این موضوع به طور مشخص بر مبنای  
انرژ 
خروجیهای ممیزی انرژی معموت شامل

تعریف شده میباشد .

واقعی انرژی برای دامنه ممیزی انرژی 
توصیههای

مجموعهای از 

میتوانند همراه با 
میباشند و  
اطالعات مصر انرژی و عملکرد انرژی کنونی  
دادههای
رتبهبندی شده،برمبنای بهبودعملکردانرژییادورهبازگشتسرمایه،برپایهتحلیل 
مشخصو 
سایتوشرایطعملیاتیباشند .
هابهتراستگسترهای کهانرژیبرای یکفرایند


بهبودعملکردانرژی،سازمان
رصتهای 
هنگامجستجوی ف 
مشخص تزم است یا قابل بازیافت است را در نظر بگیرد .حتی زمانی که یک فرایند مانند یک واکنش
انرژی،فرصتهای بهبودمحدودیداشتهباشد،تجهیزات

شیمیاییبرپایهقوانینعلمی و باتوجهبهنیازهای 
یازمانبندی تجهیزات،

یتوانند پتانسیلبهبودعملکردانرژیقابلتوجهیرابابهبودکنتر فرایند 
جانبیم 
یتوانند در طو زمان،بهدلیل تغییردر بارگااریعملیاتی و پارامترهای
ارائهکنند .فرصتها همچنین م 
یتوان
فناوریهای دردسترس ،پدیدار شوند .همچنین م 

بهرهبرداری ،استهالک تجهیزاتوبهبوددرفنون و

یستمهاوتجهیزاتشناساییکرد .
هارادرنحوهتعمیراتوبهرهبرداریس 


فرصت
یف
استفادهاز یکنوع انرژی تجدیدپایر دردامنهومرزهای سیستم مدیریت انرژی کهتوسطسازمانتعر 
یتواند کاهشیابد ،بااین
،نشاندهندهبهبودعملکردانرژی نیست.اگرچهمصر انرژی درمرزم 

شده است
وجودهیچ بهبود قابلاندازهگیری درکارایی انرژی یا مصر انرژی مربوطبهکاربری انرژی بهعنوان نتیجه
یستمحیطی ومزایای
یتواند اثرمثبتز 
تغییرایجادشده ،وجودنخواهدداشت.مصر انرژی تجدیدپایر م 
یهای
نصبوراهاندازی تاسیساتانرژ 

یتواندیکهد کالنبرای افزایش
دیگرداشتهباشدویکسازمانم 
تجدیدپایر خود داشته باشد .در چنین مواردی ،سازمان باید به طور جداگانه تولید انرژی تجدیدپایر را
ارزیابیکند .
یتواند امنیت وقابلیتدسترسیتامین انرژی رادرنظر
درصورتمناسببودن،بازنگری انرژی همچنینم 
بگیرد .
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الف4-6-

شاخصهای عملکرد انرژی

شاخص عملکرد انرژی یک «خطکش» است که برای مقایسه عملکرد انرژی قبل (مقدار شاخص عملکرد
طرحهای اقداموسایر اقدامات
انرژیمرجع)وبعد(مقدارشاخصعملکردانرژی حاصلیا کنونی) از اجرای  
یشود.تفاوتبینمقدارمرجعومقدارحاصلازآن،اندازهتغییردر
(بهشکلالف3-مراجعهشود)استفادهم 
عملکردانرژیاست .
یتواند شاخصعملکردانرژی خودرا،
کسب وکاریا خطوطمبنای انرژی ،سازمانم 
یتهای  
هنگامتغییرفعال 
هرجاکهمرتبطاست،روزآمدکند .

شکل الف -3-شاخص عملکرد انرژی و مقدار آن

الف5-6-

خط مبنای انرژی

چرخههای عملیاتی ،الزامات قانونی یا متغیرهای

یک دوره مناسب به معنی زمانی است که سازمان برای 
نشاندهنده
هابهصورتمناسب 
کهدورهداده 

گونهای
به 
یگیرد ،
تاثیرگااربرمصر وکاراییانرژیدرنظرم 
(بهعنوانمثا از
یدشدهاند  

دادههایی باشندکهتول
یتواند  
گسترهکاملعملکردباشد.دادههایسازمان ،م 

هادسترسیدارد(بهعنوانمثا دادههایعمومیآب

یادادههاییباشندکهسازمانبه 
آن

اندازهگیری)،
طریو 
وهوایی) .
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یباشد .نرما سازی مقدار شاخص
یسههای قابل اطمینان م 
هد از نرما سازی ،توانمندسازی برای مقا 
عملکرد انرژی که تغییرات در متغیرهای مرتبط را در نظر بگیرد ،عملکرد انرژی را با درستی بیشتری
یکند .
یوتری)ارائهم 
(دق 
یکه یک کاربری انرژی که مقدار زیادی انرژی مصر میکند از دامنه و مرزهای سیستم مدیریت
هنگام 
انرژیحا یابهآناضافهشود،بهتراستخطمبنایانرژیمطابوباآناصالحشود .
الف6-6-

طرحریزی برای جمعآوری دادههای انرژی

هاازاهمیتزیادیبرخوردارند.طرحریزی درمورد اینکه کدام


درپایشوبهبودمستمرعملکردانرژی،داده
جمعآوری شوند ،به اطمینان حاصل
جمعآوری شوند و چند وقت یکبار  
دادهها جمعآوری شوند ،چگونه  

پایش،اندازهگیری،

دادههایموردنیازبراینگهداریبازنگریانرژیوفرایندهای
کردنازقابلیتدسترسیبه 
یکند .
تحلیلوارزیابی،کمکم 
نرمافزار
واندازهگیری کاملمتصلبهیک  

یستمهای پایش 
یتوانند ازیک شمارۀ عددی سادهتاس 
دادههام 

دادههاوارائهتحلیلخودکار،متغیرباشند .
یکسانسازی 

کاربردیتوانادر
الف7-
الف1-7-

پشتیبانی
منابع

دادهها و منابع مالی
جمعآوری  
یرساختهای  

مهارتهای تخصصی ،فناوری ،ز

منابع شامل منابع انسانی ،
میباشد .

الف2-7-

شایستگی

بهتراستالزاماتشایستگیباکارکرد،سطحونقشافراد(شاملمدیریتارشد)شاغل کهبرعملکردانرژی
یشوند .
وسیستممدیریتانرژیتاثیرگاارهستند،متناسبباشد.الزاماتشایستگیتوسطسازمانتعیینم 
یباشد.بهتراست اعضای تیمسیستممدیریتانرژی
آموزشیکیازروشهابرایدستیابیبهشایستگی م 

برایتوسعه،نگهداریوبهبودمستمردانش،مهارتهاوتجاربخودتشویوشوند.درصورتی کهمدارک

یتوانند درنظر
نامههای اینمواردم 
ی 
ها)قابلدسترس باشد ،گواه 

یتهای محلییاملی(یامعاد آن
صالح 
گرفتهشوند .
الف3-7-

آگاهی

راهنمایاضافیدادهنشدهاست .
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الف4-7-

ارتباط

راهنمایاضافیدادهنشدهاست .
الف5-7-

اطالعات مدون

این استاندارد جزئیاتی را در مورد اینکه چه اطالعات مدونی تزم است نگهداری یا حف  شوند ،فراهم
میکند.سازمانمختاراستکهاطالعاتمدونبیشتریکهبرایاثباتاثربخشعملکردانرژیوپشتیبانیاز

میشوند را تدوین نماید .اطالعات مدون از منابع برون سازمانی
سیستم مدیریت انرژی ضروری پنداشته  
دادههای
دادههای هواشناسی و  
میتوانند شامل قوانین ،مقررات ،استانداردها ،دستورالعمل تجهیزات   ،

پشتیبانیمربوطبهعواملثابتومتغیرهایمرتبطباشند .
الف8-
الف1-8-

عملیات
کنترل و طرحریزی عملیات

راهنمایاضافیدادهنشدهاست .
الف2-8-

طراحی

درنظرگرفتنعملکردانرژیدرطو عمرعملیاتی،نیازبهتحلیلچرخهحیاتیرامردیریتچرخرهحیرات
ویافرآیندهایانرژیبردردامنرهکراربردو

سیستمها

ندارد.ایناستانداردبرایطراحیتسهیالت،تجهیزات،
مرزهایسیستممدیریتانرژیکاربرددارد .
برایتسهیالتجدید،بهتراستفنآوریهاوفنونبهبرودیافتره،انررژیهرایجرایگزینماننردانررژیهرای
تجدیدپایریاانواعانرژیباآتیندگیکمتردرنظرگرفتهشود .
الف3-8-

فراهمآوری

فراهمآورییکفرصتبرایبهبودعملکردانرژیازطریرومحصروتتوخردماتبرابرازدهیانررژیبراتتر
فراهممیکند .

آنها
میباشد.فراهمآوریفرصتیبرایکاربازنجیرهتامینوتاثیربررفتارانرژی 

قابلیتاستفادهازمشخصاتخریدانرژیمیتواندازبازاریبهبازاردیگرتغییرکند.مشخصاتخریردانررژی
زیستمحیطیوانواع

میتواندشاملکیفیت،کمیت،قابلیتاطمینان،قابلیتدسترسی،ساختارهزینه،اثرات

انرژیجایگزینباشد.سازمانمیتوانددرصورتتناسبازمشخصاتارائهشدهتوسطترامینکننردهانررژی
استفادهکند .
تغییریاافزایشفراهمآوریانرژیتجدیدپایردرخارجازمرزسیستممدیریتانرژینهبرمصر انرژیاثرر
میگااردونهعملکردانرژیرابهبودمیدهد،بلکهمریتوانرداثرراتزیسرتمحیطریمثبتریداشرتهباشرد.
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سازمانهامیتوانندفراهمآوریانرژیتجدیدپایررابهعنوانیکریازمشخصراتیرامعیارهرایفرراهمآوری
انرژیخودلحاظنمایند.
الف 9-ارزیابی عملکرد
الف1-9-

پایش ،اندازهگیری ،تحلیل و ارزیابی عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی

دادهها(بهزیربند 6-6مراجعهشود)وارزیابیبهبودعملکردانرژیو
اینبندشاملاجرایطرحجمعآوری  

یباشد .
اثربخشیسیستممدیریتانرژیم 
یتواند بابهبودعملکردانرژیوسایرنتایجموردنظر اثباتشود.بهبود
اثربخشیسیستممدیریتانرژیم 
یتواند به وسیله بهبودهاییدر مقادیر شاخصعملکردانرژی درطو زمان،نسبتبه خط
عملکردانرژیم 
مبنایانرژیمتناظر اثباتشود.ممکناستشرایطی وجودداشتهباشدکهبهبود عملکردانرژیازفعالیتی
کهمرتبطباکاربریبارزانرژییاویژگیکلیدینیست،بهدستآید.دراینمواردشاخصعملکردانرژیو
یتوانندبرایاثباتبهبودعملکردانرژیایجادشوند .
خطمبنایانرژیم 
بهتر است هنگام انجام تحلیل ،محدودیت دادهها (درستی ،دقت ،عدم قطعیت اندازهگیری) و ثبات رویه
یجهگیرینهاییمدنظرقرارگیرد .
محاسباتانرژی،پیشازنت 
الف2-9-

ممیزی داخلی

یتواند توسط کارکنان سازمان یا توسط افراد خارجی که توسط
ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی م 
یتواند به وسیله نداشتن
یکنند ،انجام شود .استقال ممیز م 
شدهاند و از طر آن کار م 
سازمان انتخاب  
مسئولیتممیزدرفعالیتموردممیزی،اثباتشود .
مفهومممیزیانرژییاارزیابیانرژیباممیزیداخلیسیستممدیریتانرژییکساننیست .
الف3-9-

بازنگری مدیریت

یدهد،اگرچهتزمنیستتمامعناصرسیستم
بازنگریمدیریت،کلدامنهسیستممدیریتانرژیراپوششم 
یتوانددرطییکدورهزمانیبرگزارشود .
مدیریتانرژییکبارهبازنگریشوند.فرایندبازنگریم 
الف 10-بهبود

یدهد ،اما ممکن است شامل فواصل وقفهای باشد
«مستمر» وقوع در طو یک دوره زمانی را نشان م 
یرود کهبهبودها
یدهد).درمفهوم بهبودمستمر،انتظارم 
(برخال «مداوم» کهوقوعبدونوقفهرانشانم 
صورتدورهای،درطو زمانرخدهند.نرخ،گسترهومقیاسزمانیاقداماتیکهازبهبودمستمرپشتیبانی


به
یکنند ،با توجه به فضای کسب و کار سازمان ،عوامل اقتصادی و سایر شرایط ،توسط سازمان تعیین
م
یشود .
م
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یتوانبهچندینروشاثباتکرد،مانند :
بهبودعملکردانرژیرام 
الف -کاهشمصر انرژینرما سازیشدهدردامنهومرزهایسیستممدیریتانرژی؛
ب -پیشرفتدرجهتدستیابیبههد (اهدا )خردانرژیومدیریتکاربریهایبارزانرژی .
یآیند .
یتهایسازمانبهدستم 
مشخصشدهاستکهبهبودهابراساساولو 

یشود .
یباشند،امامحدودبهاینمواردنم 
مثا هایزیرمواردیازبهبودمستمرعملکردانرژیم 
-

ییابد،برایمثا یکساختمانتجراری
تحتشرایطیکسانکلمصر انرژیدرطو زمانکاهشم 
یکند .
قابلتوجهیتغییرنم 
آنبهطور 
دریکمنطقهکهدمای 

-

ییابرد.
یفشدهتوسطسازمان،بهبودمر 
مصر انرژیکلافزایشمییابد،امامعیارعملکردانرژیتعر 
یهایوجود
دراینحالت،شاخصیکنسبتسادهاستکهتنهایکمتغیرمرتبطوجودداشتهوبارپا 
ندارد .

-

تجهیزباوجودافزایشعمر،کاهشقابلپیشبینیدرعملکردانرژیدارد.تأخیریاکاهشدرنمرودار
کاهشیعملکردبهدلیلکنترر مناسرب،نگهرداریوعملیرات،مریتوانردبهبرودعملکرردانررژیرا
شدهاند،اثباتنماید .
شاخصهایعملکردسازمانیتعریف 

بهوسیله
همانطورکه 


-

درصنایعاستخراجمنابعکهباکاهشمنابع،عملکردانرژیتمایلبهکاهشدارد،بهعنوانمثرا در
یککارخانهمعدنکهعمووتولیدمتفاوتهستند،کمشدننرخکاهشنسبتبهخطمبنایانرژی
یتواندبهعنوانبهبودعملکردانرژیتلقیشود .
م

-

دربیشترموقعیتهاوسازمانها،متغیرهایمتنوعیوجودداردکهنیازبهنرما سازیدارند.بهعنوان
مثا ،یکصنعتتولیدلبنیاتدارایسهمحصو مختلف(شیر،پنیر،ماسرت)اسرتوشررایطآبو
هواییبرآنتاثیردارد .
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پیوست ب
(آگاهیدهنده)
تطابق بین  ISIRI-ISO 50001:2012و ISIRI-ISO 50001:2020
جدول ب -1-تطابق بین  ISIRI-ISO 50001:2012و ISIRI-ISO 50001:2020

ISIRI-ISO 50001:2012

 ISIRI-ISO 50001:2020
مقدمه 

مقدمه 
1

هد ودامنهکاربرد 

1

هد ودامنهکاربرد 

2

مراجعالزامی 

2

مراجعالزامی 

3

اصطالحاتوتعاریف 

3

اصطالحاتوتعاریف 

4

فضایکسبوکارسازمان 



کسبوکارآن 
 1-4درکسازمانوفضای 





4

 3-4تعییندامنهکاربردسیستممدیریتانرژی 

الزاماتمدیریتانرژی 

 1-4الزاماتعمومی 

 4-4سیستممدیریتانرژی 

 2-4مسئولیتمدیریت 

 1-5راهبریوتعهد 
 3-4تعییندامنهکاربردسیستممدیریتانرژی 

1-2-4مدیریتارشد 

 1-5راهبریوتعهد 
 1-7منابع 
 1-5رهبریوتعهد 

2-2-4نمایندهمدیریت 

یتهاواختیاراتسازمانی 
نقشها،مسئول 
  3-5
 2-5خطمشیانرژی 

 3-4خطمشیانرژی 

طرحریزی 
 

طرحریزیانرژی 
  4-4

6

وفرصتها 

یسکها
 1-6اقداماتبرایتشریحر 

1-4-4کلیات 

 2-4درکنیازهاوانتظاراتطر هایذینفع 

2-4-4الزاماتقانونیوسایرالزامات 

 3-6بازنگریانرژی 

3-4-4بازنگریانرژی 

وفرصتها 

یسکها
 1-6اقداماتبرایتشریحر 



 5-6خطمبنایانرژی 

4-4-4خطمبنایانرژی 

شاخصهایعملکردانرژی 

 4-6

شاخصهایعملکردانرژی 

5-4-4

 2-6اهرردا کررالن،اهرردا خررردانرررژیوطرررحریررزیبرررای 6-4-4اهدا کالنانرژی،اهدا خردانرژیوطرحهرای
اقداممدیریتانرژی 
دستیابیبهآنها 

7

پشتیبانی 

8

عملیات 

 5-4اجراوعملیات 



1-5-4کلیات 

 2-7شایستگی 

2-5-4شایستگی،آموزشوآگاهی 
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ISIRI-ISO 50001:2012

 ISIRI-ISO 50001:2020
 3-7آگاهی 
 4-7ارتباط 

3-5-4ارتباط 

 5-7اطالعاتمدون 

4-5-4مستندسازی 

1-5-7کلیات 



2-5-7ایجادوروزآمدسازی 



3-5-7کنتر اطالعاتمدون 



طرحریزیوکنتر عملیاتی 
  1-8

5-5-4کنتر عملیاتی 

 2-8طراحی 

6-5-4طراحی 

 3-8فراهمآوری 

7-5-4فراهمآوریخدماتانرژی،محصوتت،تجهیرزاتو
انرژی 

9

 6-4بررسی 

ارزیابیعملکرد 

 1-9پایش،انردازهگیرری،تحلیرلوارزیرابیعملکرردانررژیو
سیستممدیریتانرژی 
پایش،اندازهگیریوتحلیل 

1-6-4
دادههایانرژی 
برایجمعآوری 

طرحریزی
  6-6
2-1-9ارزیابیانطباقباالزاماتقانونیوسایرالزامات 

2-6-4ارزیابیانطباقباالزاماتقانونیوسایرالزامات 

 2-9ممیزیداخلی 

3-6-4ممیزیداخلیسیستممدیریتانرژی 

 1-10عدمانطباقواقداماصالحی 

4-6-4عدمانطبراقهرا،اصرالح،اقرداماصرالحیواقردام
پیشگیرانه 

 5-7اطالعاتمدون 

5-6-4کنتر سوابو 

 3-9بازنگریمدیریت 

 7-4بازنگریمدیریت 

 2-10بهبودمستمر 



پیوستالف

(آگاهیدهنده)راهنمایاستفاده 

پیوستالف

(آگاهیدهنده)راهنمایاستفاده 

پیوستب

(آگرراهیدهنررده)مقایسررهاسررتانداردهای

پیوستب
(آگررررررراهیدهنرررررررده)تطرررررررابوبرررررررین  ISIRI-ISO 50001:2011وISIRI-ISO 9001:2008
ISIRI-ISO 50001:2012و ISIRI-ISO 50001:2020
وISIRI-ISO 14001:2004و
 ISIRI-ISO 22000:2005
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