
  50001استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ایزو  تدوین شرح خدمات حداقل الزامات

 در واحدهای ستادی و صنعتی

 50001 ایزو استاندارد مبنای بر انرژی مدیریتسیستم  استقرار تدوین شرح خدمات الزامات حداقل

 موارد مرتبط مراحل اجرای پروژه

 فاز اول: 

پیشنناااا  اابرنیا     شناخت سازمان،

بیا  انتخاب سناختاا منریییت اننی  ،    

جمننآ روا  اعاتننا  و عننی  اینن     

 سیستم مریییت انی  

 سیسا با و تأبی، ساختمان  انجام بازایر و رشنایی با سازمان، فیرینربا، تجای ا  انی -1

 روا  اعاتا  انی   عی یک اواه سه سالهجمآ -2

 واحر صنعتی /انی   اا سازمانبیاسی وضعیت مصیف  -3

 تحلیل وضعیت موجوا با استفااه از ماتییس انی   -4

 با  مصااف بااز انی  لیستتروین چک -5

 با  انی  شناسایی مصااف بااز انی   به تفکیک حامل -6

 تریین ال اما  قانونی میترط با مریییت انی   اا سازمان تعیین و -7

 مستنرساز  اعاتا  انی   اا سازماننحوه  -8

 ، تروین شی  وظایف کمیته مریییت انی  مریییت انی   کمیتهتعیین  -9

 فاز اوم:  

 استقیاا و  تملیا  مریییت انی  

 انی   شناسایی و تروین نیازبا  رموزشی افیاا میترط با تجای ا  مصااف بااز -1

 ساز  تیم مریییت انی  اازیابی، انطراق صاحیت، رموزش و رگاهتروین مستنرا  مواا نیاز جات  -2

 گیی ، تحلیل و اازیابی رنو نحوه پایش، انرازه میترط با مصااف انی   با  تملکیاتروین شاخص -3

 تروین خط مشی انی   و بازنگی  انی   -4

 ای   جات استیابی به رنعی و  تعیین ابراف خیا و کان انی   -5

 واحر صنعتی /ساز  انی   اا سازمانبا  باینهنحوه تامین منابآ مالی بیا  اجیا  عی  -6

 گیی تروین مستنرا  کالیریاسیون تجای ا  انرازه -7

 گیی  مصااف بااز انی  تروین ساختاا پایش/ انرازه -8

اننی   بنیا  واحنربا  مشنمول      معیاا مصنیف  رخیین نسخه گ ااش بازاسی فنیتحلیل و بیاسی  -9

 استانرااا معیاا مصیف انی  

 و بازنگی  مریییت ااخلی  انجام ممی  -10

  1 پیوست



 فاز سوم: 

 رموزش و فیبنگساز 

 :رموزشی مطابق فیمت ذیل با بیگ اا  اواه

 اواه مخاعران اواه کر تنوان اواه رموزشی اایف

1 
 ساز باینه اابریابا  و قوانین مجموته

 کشوا اا انی   مصیف
66015 

مرییان/کااشناسان اموا حقوقی/ 

کااشناسان اموا اااا / کااشناسان 

 اموا مالی/

 کمیته مریییت انی  

 66002 انی   مصیف معیاابا  2
 مرییان/

 کمیته مریییت انی  

 66034 (EPC)انی   تملکیا بی مرتنی قیااااابا  3
 مرییان/ کااشناسان اموا حقوقی/

 انی   کمیته مریییت

4 
 استانرااا مستنرساز  و ال اما  تشییح

 ISO50001 -انی   مریییت
23025 

کمیته مریییت انی   وکااشناسان 

 فنی و مانرسی

5 
ممی   انی   اا ساختمان بیا  واحربا  

 ستاا 
66020 

کمیته مریییت انی   وکااشناسان 

 فنی و مانرسی

 66021 ممی   انی   اا صنعت بیا  واحربا  صنعتی 6
کمیته مریییت انی   وکااشناسان 

 فنی و مانرسی

 66012 ای   انی  مریییت و بینامه 7
کمیته مریییت انی   وکااشناسان 

 فنی و مانرسی

 66030 با  انی  اف اا مریییت اااهنیم 8
کمیته مریییت انی   وکااشناسان 

  فنی و مانرسی

 فاز چااام: 

 50001اخذ گوابینامه ای و 

 با  مواا تاییر سازمان ملی استانراااگوابینامه سیستم مریییت انی   از شیکتاخذ 

 

  



 نکات کلیدی:

 مشخص شوا. واحر صنعتی /مشاوا بایر توسط سازمان شیکت قرل از انتخاب محرواه و میز اجیا  پیو ه -1

 شوا.انی   تایه قل ال اما  استقیاا مریییت ا توسط کاافیما و با توجه به حراشی  کلی قیاااا -2

 انتخاب شوا.توجه به شیایط احیاز اتام شره  مریی پیو ه استقیاا مریییت انی   با -3

 اا نظی گیفته شوا.پس از انعقاا قیااااا یکسال  مر  زمان اجیا  پیو ه -4

مننرا   ئه خرما  مشاواه استقیاا سیستم مریییت اننی    امواا تائیر سازمان ملی استانرااا اا اا معتری و با  مشاواشیکت از -5

اسنتفااه  ( sajar.mporg.irسازمان بینامه و بواجه کشوا )سامانه اعاتا  توامل نظام فنی و اجیایی کشنوا  رااس الکتیونیکیاا 

 شوا.

 ااسال شوا. ساز  مصیف سوختبه شیکت باینه یونیکیاستقیاا مریییت انی   بصوا  الکت گ ااش ناایی -6

ساز  مصیف سنوخت  ساز  مصیف سوخت به تنوان ناظی تالیه پیو ه ذکی شوا و تاییر نماینره شیکت باینهنقش شیکت باینه -7

 اا گ ااش ااواا  اخذ گیاا.

 

 

 

http://www.sajar.mporg.ir/

