
طرح مديريت انرژي  براساس 
استاندارد ISO50001  در صنعت نفت

استاندارد سيستم مديريت انرژي Energy Mnagement System  يا ISO50001 توسط سازمان بين المللي 
استاندارد(ISO) پايه ريزي شده است و هدف آن ايجاد استانداردهايي در سيستم هاي مديريت انرژي است. بنا به ابالغيه اي 
از طرف وزير محترم نفت كليه شركت ها و واحد هاي ذيربط وزارت نفت موظف به استقرار واحدهاي مديريت و مميزي انرژي 

سامانه استاندارد ISO50001 مي باشند

همكاري شركت هاي زيرمجموعه 
وزارت نفت براي اجراي بهتر طرح

آموزش و اطالع رساني همه جانبه 
EnMS براي اجرا و مميزي

توسعه برنامه  پروژه، تعريف محدوده پروژه، 
تهيه پروژه

 تعريف فعاليت ها، توالي فعاليت ها و زمان 
فعاليت ها

 تخمين هزينه ها و بودجه بندي هزينه ها
 برنامه ريزي كيفيت پروژه

 تهيه برنامه منابع انساني و ارتباطات پروژه

هدايت و مديريت پروژه
 توسعه تيم پروژه
 توزيع اطالعات 

بودجه بندي هزينه ها
 برنامه ريزي كيفيت پروژه

 تهيه برنامه منابع انساني و 
ارتباطات پروژه

نظارت و كنترل پروژه
 كنترل محدوده، زمان بندي، 

هزينه
 انجام كيفيت كنترل

 مديريت نيم پروژه
 گزارش عملكردي و مديريت 

ذي نفعان

 شناسايي سامانه هاي مصرف كننده انرژي و وضعيت موجود در صنعت نفت
 تعيين و ايجاد زيرساخت هاي الزم 

ISO50001 استقرار سيستم مديريت انرژي براساس استاندارد 
 نظارت، صحه گذاري و ارزيابي استقرار انجام شده

دسترسي به منابع كافي حمايت و پشتيباني 
مديريت ارشد

 مشخص كردن چارچوب اقدامات مورد نياز طرح، توسعه برنامه ريزي پروژه، تعريف محدوده پروژه
Porofolio Management پروژه و گانت چارت اجراي سيستم مديريت انرژي به صورت WBS تعريف 

 تخمين هزينه و بودجه بندي هزينه ها
 تهيه برنامه منابع انساني و ارتباطات پروژه

جمع اوري اطالعات وضعيت موجود استقرار سيستم و ساختار نيروي انساني واحد مديريت انرژي از 4 شركت اصلي
 انجام فراخوان به منظور شناسايي شركت ها براي مشاوره و استقرار سيستم مديريت انرژي و ارزيابي صالحيت آنها

 تهيه شرح كار مورد نياز براي شركت هاي مشاور استقرار دهنده و گواهي دهنده
 برگزاري دوره آشنايي با سيستم مديريت انرژي

 انجام مكاتبات با 4شركت اصلي در خصوص پيشرفت پروژه
 انجام وب سايت اختصاصي سيستم مديريت انرژي

 دريافت گزارش هاي دوره اي از 4 شركت اصلي 
 ارسال گزارش هاي دوره اي به معاونت نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت

تكميل اطالعات از وضعيت موجود استقرار سيستم مديريت انرژي در صنعت نفت

تهيه دستورالعمل نظام استقرار مديريت انرژي در صنعت نفت

برگزاري همايش سيستم مديريت انرژي در صنعت نفت

ارزيابي كيفيت استقرار سيستم در شركت هاي داراي گواهينامه استقرار

حمايت از اجراي موضوع طرح در صنعت نفت

جلب حمايت از مديران ارشد مجموعه صنعت نفت بخصوص مديران عامل 4 شركت اصلي

حمايت از اجراي سيستم مديريت انرژي در شركت بهينه سازي مصرف سوخت

همكاري در راستاي برگزاري همايش ها به منظور اطالع رساني جامع تر

تخصيص بودجه مورد نياز براي اجراي بهتر طرح



آيا مي دانيد ...؟

آيا 
مي دانيد ...؟ 

هدف استقرار سيستم مديريت 
 ISO50001 انرژي بر اساس استاندارد
توانمند نمودن سازمان ها براي ايجاد 

سيستم ها و فرآيندهاي الزم به منظور بهبود 
عملكرد انرژي مي باشد؟ اين استاندارد بايد 

از طرق سيستماتيك انرژي، به كاهش 
هزينه ها، كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي و ساير اثرات زيست 

محيطي منجر شود.

آيا 
مي دانيد ...؟ 

شركت هاي بزرگ نفت و گاز دنيا 
 EXXON ،CHEVRON نظير
 ،PETROBRAS ،MOBIL

REPSOL اقدام به استقرار 
سيستم مديريت انرژي در زير 

مجموعه خود نموده اند؟

آيا 
مي دانيد ...؟ 

 ISO50001 از زمان انتشار استاندارد
در سال 2011 تا سال 2014 ميالدي،  14299 
مورد استقرار سيستم مديريت انرژي مطابق 
اين استاندارد در دنيا انجام شده است؟ كه از 

اين تعداد 11802 مورد مربوط به اروپا، 1416 مورد 
مربوط به آسياي جنوب شرق و اقيانوسيه،  590 

مورد به آسياي مركزي و جنوبي، 177 مورد 
مربوط به خاورميانه، 129 مورد مربوط به 

آمريكاي شمالي، 118 مورد مربوط به 
آمريكاي مركزي و جنوبي و 67 

مورد مربوط به آفريقا بوده 
است؟

آيا 
مي دانيد ...؟ 

 Chevron شركت نفتي
از سال 1991 داراي سيستم 

مديريت انرژي بوده و طي اين 
مدت عملكرد انرژي خود 

را 30درصد افزايش 
داده است؟

آيا 
مي دانيد ...؟ 

با استقرار سيستم مديريت 
انرژي بر اساس استاندارد 

ISO50001 مي توان تا 10٪ مصرف 
انرژي سازمان را با راهكارهاي بدون 

هزينه و كم هزينه در مدت زمان 
كمتر از يكسال كاهش داد؟

آيا 
مي دانيد ...؟ 

از زمان انتشار استاندارد 
ISO50001 در سال 2011 تا سال 2014 
ميالدي،  از مجموع 177 مورد مورد 

استقرار سيستم مديريت انرژي مطابق 
اين استاندارد در خاورميانه، كشور امارات 
متحده عربي با 68 مورد استقرار در صدر 

منطقه خاورميانه بوده و جمهوري 
اسالمي ايران با 44 مورد استقرار 

در رده سوم قرار دارد؟

آيا 
مي دانيد ...؟ 

7/5٪ از كارانه شركت هاي 
زير مجموعه وزارت نفت به 

موضوع مديريت انرژي 
اختصاص خواهد 

يافت؟

آيا 
مي دانيد ...؟ 

مي بايست واحد مديريت انرژي 
در بخش هاي ستادي و عملياتي 
شركت هاي اصلي و ستاد وزارت 
نفت از نيروهاي موجود رسمي 

ايجاد شود؟ آيا اقدام عملي توسط 
مديريت منابع انساني زير 
مجموعه شما انجام شده 

است.

آيا 
مي دانيد ...؟ 

25-50٪ كل هزينه هاي 
عمالتي شركت هاي بزرگ نفتي 
دنيا مربوط به هزينه هاي انرژي 
است؟ هزينه هاي انرژي در زير 

مجموعه تحت مديريت شما 
چند درصد هزينه هاي 

عملياتي است؟

مــرف  بهینه ســازی  زمینــه  در  برنامه ریــزی  و  انــرژی  از  منطقــی  اســتفاده 

انــرژی بــا توجــه بــه ســنگینی بــار مالــی یارانه هــای پرداختــی دولــت، از اهمیــت 

ویــژه ای برخــوردار اســت. از ســال 1373 اولیــن گام در جهــت رشوع فعالیت هــای 

بهینه ســازی مــرف انــرژی در کشــور برداشــته شــده و اقدامــات مختلفــی در ایــن 

ــا  ــرژی ب ــت ان ــی مدیری ــا انتشــار اســتاندارد بین امللل ــه انجــام شــده اســت. ب زمین

ــی  ــی و جهان ــات موفــق داخل ــوان ISO 50001 : 2011 و وجــود برخــی تجربی عن

ــرف  ــازی م ــود بهینه س ــکالت موج ــر مش ــه ب ــرای غلب ــتم ب ــن سیس ــتقرار ای اس

انــرژی و کاهــش هزینه هــای انــرژی و زیســت محیطــی، وزیــر محــرم نفــت بــه 

درســتی بــا ابــالغ دســتورالعمل اســتقرار واحدهــای مدیریــت و ممیــزی انــرژی در 

ســطح کلیــه رشکت هــا و واحدهــای ذیربــط بــه شــاره 171273-20/2 بــه تاریــخ  

1394/4/13 تعهــد خــود بــه مدیریــت و کاهــش مــرف انــرژی در زیرمجموعــه 

تحــت مدیریــت خــود را اعــالم منودنــد.

بــر اســاس ایــن ابالغیــه، رشکــت بهینه ســازی مــرف ســوخت موظــف بــه انجــام 

ــر  ــرژی ب ــت ان ــر حســن اجــرای سیســتم مدیری مشــاوره، هاهنگــی و نظــارت ب

اســاس اســتاندارد ISO 50001 در کلیــه زیرمجموعه هــای وزارت نفــت را برعهــده 

دارد. در ایــن راســتا مجموعــه اقداماتــی بــه منظــور اجــرای بهــر موضــوع ابالغیــه 

ــی  ــش کل ــه بخ ــته بندی در س ــل دس ــه قاب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس

ــه منظــور اثربخشــی بیشــر فعالیت هــا،  ــر اســت و در هــر بخــش ب ــه رشح زی ب

ــف شــده و در حــال اجــرا می باشــد. ــه ای تعری ــات نوآوران اقدام

1. شناسایی و طراحی راهربدها و برنامه ریزی )هاهنگی(

اقدام نوآورانه: تشکیل اتاق فکر

2. ایجــاد زیرســاخت های الزم بــه منظــور اســتقرار بهینــه سیســتم مدیریــت انــرژی 

بر اســاس اســتاندارد )مشــاوره( 

اقدام نوآورانه: سامانه یکپارچه مدیریت انرژی

اقدام نوآورانه: ایجاد مرکز ارزیابی و توسعه ممیزان صنعت نفت. 

3. صحه گــذاری بــر اســتقرار سیســتم مدیریــت انــرژی اجــرا شــده در ســطح 

)نظــارت( نفــت  وزارت  مجموعه هــای 

اقدام نوآورانه: جایزه مدیریت انرژی صنعت نفت

ــرژی، ایجــاد فضــای  ــت ان ــج اجــرای سیســتم مدیری ــه منظــور تروی ــزه ب ــن جای ای

انگیزشــی الزم بــرای مشــارکت کامــل و انجــام فعالیــت در ایــن خصــوص در 

مجموعــه صنعــت نفــت بــا بکارگیــری یــک رویکــرد تشــویقی و توســعه فرهنــگ 

ــر  ــرژی و ب ــت ان ــم مدیری ــتفاده از مفاهی ــا اس ــه اهــداف ســازمانی ب ــتیابی ب دس

اســاس نتایــج ارزیابــی عملکــرد زیرمجموعه هــای وزارت نفــت در خصــوص 

وضعیــت سیســتم و نتایــج اجــرای مدیریــت انــرژی برمبنــای مــدل از پیــش طراحی 

ــد. شــده اعطــا خواهــد گردی






