
 
 

  باسمه تعالي
    )IRAN-EMA( نظامنامه جايزه ملي مديريت انرژي

  1393سال 
  

  مقدمه .1
انرژي و مصرف آن همواره يكي از موضوعات مهم زندگي بشري بوده است و امروزه از يك طرف صنعتي شدن 

توسعه  كشورها و توجه بيشتر به نقش حياتي انرژي براي جوامع بشري و نقش بسيار تاثيرگذار آن در پيشرفت و
كه لزوم استفاده بهينه از منابع انرژي  پايدار هر كشور و از طرف ديگر وجود منابع محدود انرژي، داليلي هستند

  جهت رفع نيازهاي جامعه انساني هرروز بيشتر از قبل احساس گردد. 
از آن ديرتر از  در كشور ما به علت وجود منابع و ذخاير بزرگ انرژي بحث مديريت مصرف انرژي و استفاده بهينه

در طي سالهاي متمادي باعث رشد بي رويه مصرف انرژي و حساسيت كم نزد  بسياري كشورها آغاز گرديد و اين امر
دهد روند مصرفي  پيش بيني ها نشان ميبرخي آحاد جامعه و صاحبان صنايع نسبت به اين موضوعات شده است. 

يك كشور صادر كننده انرژي به يك كشور وارد كننده تبديل  ايران را از سند چشم اندازموجود، تا قبل از افق 
خواهد نمود. اكنون كامال مشخص است كه با توجه به روند افزايشي مصرف انرژي در ايران و همچنين محدود بودن 

توسعه پايدار و ضرورت حفظ محيط زيست بايد تا حد امكان از هدر رفتن و  مسيرمنابع طبيعي و لزوم حركت در 
ف انرژي جلوگيري شود. براي دستيابي بدين منظور اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي و اصالح الگوي اتال

مصرف ضرورتي اجتناب ناپذير است. مصرف بهينه و درست انرژي عالوه بر اينكه باعث صرفه جويي در هزينه خواهد 
هاي كاهش آلودگي زيست محيطي را فراهم  هاي آتي نيزحفظ كرده و زمينه شد، سرمايه هاي كشور را براي نسل

  خواهد آورد.
از سوي رهبر  "سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي"و  "سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف"در سالهاي اخير با ابالغ 

در مجلس شوراي اسالمي، زمينه براي  "قانون اصالح الگوي مصرف انرژي"حكيم انقالب اسالمي و نيز با تصويب 
بايد توجه امهاي اساسي به منظور اصالح  در روند مصرف انرژي كشور مساعد گشته است. در عين حال برداشتن گ

سازي  داشت كه استفاده بهينه از منابع انرژي نيازمند بكارگيري رويكردهاي مديريت انرژي و روشهاي به روز بهينه
ناسب براي استفاده بهينه از منابع مصرف آن است. براي نيل به اين هدف مي بايست ضمن شناخت راهكارهاي م

هاي بزرگ ديگري نيز برداشته شود كه در راس اين اقدامات، فرهنگ سازي وايجاد انگيزه براي  انرژي گام
  دارد. قرارانرژي هاي بهينه سازي  فعاليت

و ايجاد انگيزه  ، تشويقبا درك ضرورت و اهميت مديريت انرژي و لزوم فرهنگ سازي "سازمان مديريت صنعتي"
سازمان بهره وري " ،"بهينه سازي مصرف سوخت شركت"همراهي و همكاري جلب نزد صاحبان صنايع مختلف، با 

 اقدام به طراحي" ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري"و  "انرژي ايران



 
 

فرايند اعطاي جايزه به اركان و  مدل،به  "نظام نامه". اين نموده است »جايزه ملي مديريت انرژي« و اجراي نظام
  .انرژي مي پردازد بهينه در حوزه مديريتبرتر  فعاالن

  
  اصول و مفروضات طراحي مدل .2

ها در خصوص سيستم  وضعيت اين سازمان با رابطه در متقاضي هاي سازمان عملكرد ارزيابي نتايج براساس هاين جايز
نهايت سعي  جايزه گردد. در طراحي مدل اين مي طراحي شده اعطا و بر مبناي مدل انرژيو نتايج اجراي مديريت 

و فرايندها) و نتايج (دستاوردهاي حاصل از  (نگرش، سيستم، ساختار بر اين بوده كه به هر دو مقوله توانمند سازها
انرژي صنايع مختلف به كار  در آن استانداردهاي تدوين شده جهت مصرف عملكرد) به نحو مناسبي پرداخته شود و

  گرفته شود.
  در طراحي مدل موارد ذيل به عنوان اصول و مفروضات مد نظر قرار گرفته است:

سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف،  قوانين باالدستي از جمله سند چشم انداز،اسناد و توجه به الزامات  .2,1
ها و قانون اصالح الگوي  انون هدفمند كردن يارانهقانون برنامه پنجم توسعه، ق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي،

 مصوب مجلس شوراي اسالمي) 1770انرژي ( مصرف
 اي مدل و فرآيند اجراي جايزه اي موجود در كشور در جهت تقويت مقبوليت حرفه از توان حرفه استفاده .2,2
و استاندارد  ISO 50001استفاده از استانداردها و مدل هاي سيستمي مديريت انرژي ملي و بين المللي نظير  .2,3

 هاي معيار مصرف در صنايع مختلف
و اولويت دار در مقوله مديريت انرژي و توسعه تدريجي محدوده بكارگيري نظام  هاي مهم توجه اوليه به حوزه .2,4

 هاي بعدي اجراي جايزه در دوره
 ها  استفاده از تجارب موجود در خصوص جوايز ملي در ساير زمينه .2,5
 الزم براي مشاركت كامل صنايع با بكارگيري يك رويكرد تشويقيايجاد فضاي انگيزشي  .2,6
 طراحي ساختار اجرايي مناسب به نحوي كه تا حد امكان تمام نهادهاي ذيربط را در برگيرد .2,7
 .توجه به جامعيت مدل ارزيابي در عين آنكه به سادگي و به صورت اقتصادي قابل اجرا باشد .2,8

 
  اهداف .3

و معيارهاي  مديريت انرژيسيستم ترويج استانداردهاي  ،»ملي مديريت انرژيجايزه «از تعريف و اعطاي هدف 
توسعه فرهنگ دستيابي به اهداف سازماني با استفاده از مفاهيم مديريت انرژي و همچنين مصرف بهينه انرژي، 

  ايجاد انگيزه و شور و شوق جهت انجام فعاليت در اين خصوص در كشور است.
  
  
  



 
 

  دامنه شمول .4
و  مصرفميزان  ـ داراي بر هاي انرژيضر و در فاز نخست، جايزه ملي مديريت انرژي براي صنايع و سازماندر حال حا

كه استانداردهاي ملي معيار مصرف انرژي ارقام مندرج در قانون اصالح الگوي مصرف انرژي ـ  مطابق يا توليد انرژي
  تصويب و ابالغ شده است كاربرد دارد. مرتبط با فرايندهاي آنها توسط سازمان ملي استاندارد تدوين، 

ساير حوزه ها و فعاليت ها نظير ساختمانها، محصوالت، فعاليتهاي علمي و  ،در فازهاي بعدي اجراي اين جايزه
  پژوهشي به دامنه جايزه افزوده خواهند شد.

  
 تعاريف .5

مطابق تعاريف ارائه شده در فصل يك قانون  نظامنامهساير اصطالحات بكار رفته در اين به جز موارد مصرح ذيل، 
  :شوند تفسير مي مصوب مجلس شوراي اسالمي) 1770انرژي (قانون  اصالح الگوي مصرف

  استانداردهاي معيار و مشخصات مصرف انرژي  .5,1
معيارها و مشخصات فني "اي از استانداردهاي تدوين شده توسط سازمان ملي استاندارد كه در آنها  مجموعه
در صنايع مختلف درج شده  "هاي مصرف كننده انرژي فرايندها و سيستم با مصرف انرژي در تجهيزات، مرتبط 

  است.
  

  سيستم مديريت انرژي .5,2
هاي  اي از عناصر وابسته يا متعامل براي استقرار خط مشي انرژي و اهداف انرژي و فرايندها و روش مجموعه

  ).ISO 50001اجرايي براي دستيابي به اين اهداف (
  

 : )SECويژه انرژي( مقدار مصرف .5,3

  شود. مي مصرف ،ميزاني از انرژي است كه به ازاي يك واحد توليد
  

 مدل جايزه .6

بر اساس مدل طراحي شده جايزه ملي مديريت انرژي، ارزيابي شركت هاي متقاضي دريافت جايزه ملي مديريت 
ها، نتايج بدست آمده و سطح  انرژي بر اساس وضعيت مصرف انرژي نسبت به معيارهاي مشخص شده، توانمندي

  بلوغ سيستم مديريت انرژي صورت مي گيرد. 
متقاضي دريافت جايزه ملي مديريت انرژي، بررسي موارد زير در راستاي اهداف هاي صنعتي  هدف از ارزيابي شركت

  باشد. جايزه ملي مديريت انرژي مي
 هاي متقاضي نسبت به معيارهاي مشخص شده وضعيت مصرف انرژي در شركت  



 
 

 جويي انرژي دست آمده در زمينه صرفه ها و نتايج به ارزيابي توانمندي  
 ها. ي در اين شركتبررسي سطح سيستم مديريت انرژ  

ها در اين مرحله از اجراي جايزه ملي مديريت انرژي، معيارهاي مصرف انرژي بر اساس  برنامه دامنه ارزيابي شركت
شود. پس از  هاي ذيربط را شامل مي مديريت انرژي در سازمان  استانداردهاي ملي و يا بين المللي و عملكرد سيستم

هاي برتر براي دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در شده و امتيازدهي، سازمان هاي تعيينارزيابي، بر اساس شاخص
بندي متقاضيان به دو  هر شاخه صنعتي معرفي خواهند گرديد. اطالعات مورد نياز براي ارزيابي، امتيازدهي و رتبه

  شود: بخش زير تقسيم مي
  نام و ارزيابي اوليه سازمان مورد نياز است.  شامل اطالعاتي است كه براي ثبت اطالعات عمومي:ـ  الف
هاي انرژي  حاملي اطالعات مربوط به توليد محصول و مصرف شامل تمام اطالعات فني و مديريتي انرژي:ـ  ب

اري سازمان هاي مديريت و يا استانداردهاي فني مربوط به انرژي در حوزه ك و همچنين وضعيت و عملكرد سيستم
  باشد. متقاضي مي

هاي فني در كاهش ملموس مصارف انرژي سازمان، در فاز اول طراحي اين جايزه، سهم  با توجه به اهميت جنبه
% و سهم امتياز ميزان استقرار سيستم مديريت 25%، پيشرفت آن نسبت به سال گذشته 50امتياز فني در هرسال

ترين شاخص جهت  انرژي مهم ويژه به هدف تعريف شده، ميزان مصرفبا توجه % تعيين شده است. 25انرژي نيز 
به اجزاي مدل ارزيابي اطالعات بيشتر درباره  باشد. انجام ارزيابي كارايي مصرف انرژي در يك واحد صنعتي مي

  صورت سندي جداگانه منتشر مي گردد.
  در قالب اظهارنامه طراحي شده ارائه نمايند: جهت ايجاد امكان ارزيابي، متقاضيان بايستي اطالعاتي را به شرح ذيل و

  مشخصات عمومي شركت .6,1
 اطالعات مصرف انرژي .6,2

  اطالعات توليد محصول .6,3
  اطالعات سيستم مديريت انرژي .6,4

اظهارنامه ها توسط گروه هاي ارزيابي واجد شرايط مورد ارزيابي قرارگرفته و در صورتي كه متقاضي، حائز شرايط 
در حد استاندارد هاي تعيين شده باشد ارزيابي ادامه مي يابد و در غير اين صورت  SECمشخص شده از نظر 

ارزيابي سيستم مديريت انرژي متقاضي انجام نخواهد شد و متقاضي از فرايند جايزه حذف خواهد گرديد. به عبارت 
يد تا در ادامه فرايند جايزه و ديگر متقاضي ابتدا بايستي بتواند حداقل نتايج و عملكرد كمي مورد قبول را ارائه نما

  است. در شكل ذيل نشان داده شدهفرايند ارزيابي خالصه  امتياز دهي شركت كند.
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  بازنگري در  از قبيلبررسي و تصويب نظامنامه جايزه ملي مديريت انرژي و اصالحات مورد نياز در مفاد آن
 .تعيين برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره و ابانمدل جايزه، تصويب معيارها و رويه تعيين صالحيت ارزي

 نظارت بر حسن اجراي نظامنامه توسط كميته راهبري 
 گردد. استماع و بررسي گزارش تحليلي از عملكرد هر دوره جايزه كه توسط دبيرخانه اجرايي تهيه و ارائه مي 
 .تصويب نهايي ارزيابي هاي انجام شده از سازمانهاي شركت كننده در جايزه 
 جايزه. تفاهم نامه مفاد اير موضوعات برحسب نياز و در چارچوبس 

 تركيب اعضا ب)

  :ذيل مي باشند بشرح انرژي مديريت ملي جايزه گذاري سياست شوراي اعضاي
  يا نماينده تام االختيار او (رئيس شورا) علمي و فناوري رياست جمهوريمعاون  )1
  يا نماينده تام االختيار او وزير نفت )2
  يا نماينده تام االختيار او وزير نيرو )3
 يا نماينده تام االختيار او وزير صنعت معدن و تجارت )4
 نفر) 4باالترين مقام طرفهاي امضاكننده تفاهم نامه جايزه (در حال حاضر  )5
 علمي جايزه (دبير شورا) رئيس كميته )6
 (منشي شورا) دبير اجرايي جايزه )7
 دولتي يا خصوصيسه نفر از كارشناسان مديريت انرژي در سازمانهاي  )8
 سه نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاهها با تخصص در زمينه انرژي )9

  نفر از مديران تشكلها و انجمنهاي علمي و حرفه اي در زمينه انرژي دو )10
  برخي نكات مهم

 حكم رئيس  با اعضاي شورا باشد مدت ماموريت اعضاي شوراي سياستگذاري جايزه ملي مديريت انرژي دو سال مي
 شد. خواهند منصوب براي هر دوره جايزه شورا

 شوراي  رئيس در صورت لزوم با درخواست دبير شورا و تاييد ماه يكبار و ششهر  گذاري سياست شوراي جلسات
  .تشكيل مي شود گذاري سياست

  خواهد  منصوبدبيرخانه جايزه را نيز بر عهده دارد از سوي مديرعامل سازمان مديريت صنعتي  ادارهكه اجرايي دبير
  پذيرد.  صورت مي اجرايي دبير توسط صورتجلسات تهيه و كار دستور تدوين و جلسه به دعوت .شد
  ي با پيشنهاد دبير شورا و تصويب شورا )10و  9و  8آخر اعضاي شوراي سياستگذاري (  رديفسه انتخاب اعضاي

  گيرد. صورت مي سياستگذاري
 در  حاضرين آراء با دو سوم آن مصوبات و يافته رسميت اءاعض اكثريت حضور با گذاري سياست شوراي جلسات

 شد. خواهند جايگزين جديد افراد با ،تغيير صورت درسياستگذاري شوراي  حقوقي افراد. است اجرا قابل جلسه
  
  
  



 
 

 ، وظايف و تركيب اعضاي آنكميته راهبري .7,3

مديريت صنعتي مسئوليت تشكيل و اداره كميته راهبري جايزه مرجع تصميم گيري كالن اجرايي جايزه است و سازمان 
  دبيرخانه اجرايي آن را زير نظر كميته راهبري برعهده دارد.

   )وظايفالف
  كميته راهبري وظايف ذيل را به انجام مي رساند:

  آنهدايت دبيرخانه اجرايي جايزه ملي مديريت انرژي مستقر در سازمان مديريت صنعتي و نظارت بر عملكرد 
 گذاري جهت  نظامنامه (شامل اركان، اعضاء، كليات مدل و ...) و ارائه آن به شوراي سياست بررسي پيش نويس

 تصويب
  گذاري علمي جايزه به شوراي سياست رئيس كميتهارائه پيشنهاد درخصوص تعيين 
 بررسي پيشنهاد دبيرخانه اجرايي براي تعيين اعضاي كميته علمي و ساير اركان پيش بيني شده در نظامنامه و 

 تصويب آن
  به دبيرخانه اجرايي جهت اجرا آن و ابالغ ، تصويبجايزهعلمي مدل درباره كميته علمي پيشنهاد بررسي 
 گذاري تدوين سازوكارهاي حمايتي و تبليغي در مورد جايزه و پيشنهاد آن به شوراي سياست 
  رساني (درگاه اينترنتي) بررسي پيشنهاد دبيرخانه اجرايي جايزه در خصوص موارد مندرج در پايگاه اطالع

 جايزه و ارائه نظرات تكميلي درباره آن
  تنديسو  نام اختصاري، لوگواز قبيل تصميم گيري درباره نمادها و نامهاي مورد استفاده در جايزه 
 بررسي برنامه زماني عمليات اجرايي جايزه كه از سوي دبيرخانه اجرايي پيشنهاد مي گردد و تصويب آن 
 طح تشويق برگزيدگان جايزه در هر دوره برگزاريتعيين نحوه و س 
  توسعه مدل و گسترش ابعاد جايزه به ساير حوزه هاي مرتبط با پيشنهاد گروه طراحي و توسعه درباره بررسي

 پس از مشورت با كميته علمي انرژي
  و مصوبات تفاهم نامه مفاد بحث و بررسي در مورد ساير موضوعات قابل طرح در كميته راهبري در چارچوب

 گذاري شوراي سياست
   اعضا تركيب )ب

  افراد ذيل ـ كه تفاهم نامه را امضا نموده اند ـ يا نمايندگان تام االختيار آنها:
   دبير ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري )1
  مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت ايران )2
  وري انرژي ايرانمديرعامل سازمان بهره  )3
 مديرعامل سازمان مديريت صنعتي )4

 
  ، وظايف و تركيب اعضاي آنكميته علمي .7,4

 زمان يا هر و ماهيانه طور به و داشته عهده به را جايزه فرايند اجراي علميدر موارد  كارشناسي و  مشاوره علمي كميته
  . دهد مي جلسه تشكيل كميته رئيس تشخيص به با درخواست كميته راهبري و



 
 

 كميته، وظايف اجراي تواند در راستاي مي ـ كه خود منصوب رئيس شوراي سياستگذاري است ـ علمي كميتهرئيس 
  .نمايد منصوب شده تعريف براي تصدي وظايفي را خاصي افراد يا دهد تشكيل خاص كاري هاي گروه

  كميته علمي وظايف )الف 
 آنها و امتيازات ارزيابي معيارهاي تاييدو  بررسي   
 جايزه سطوح از يك هر امتياز هاي حدنصاب تاييدو  بررسي 
 آموزش هاي مورد نياز و ارزيابان هاي ويژگي و شرايط تاييدو  بررسي  
 ارشد ارزيابان و ارزيابان انتخاب و صالحيت تعيين رويه و معيارها تاييدو  بررسي   
  اعالم نظر در خصوص تنديس، لوح و گواهينامه هاي مرتبط با جايزه  
 جايزه فرايند بهتر چه هر اجراي جهت احتمالي مشكالت ارائه راهكار براي رفع  
 هاي انجام شده در هر دوره گزارش ارزيابي نهايي تاييد  
 نتيجه اعالم و متقاضيان اعتراضات و شكايات بررسي  
 كميته راهبريجهت ارائه به  كميته علمي عملكرد هر دوره گزارش تهيه و ارائه   
  فرايند پايشو  ارزيابي هاي گروه عملكرد پايشو نظارت بر عملكرد آنها به منظور تعيين اعضاي كميته ارزيابي 

  جايزه دريافت متقاضي واحدهاي ارزيابي
  اعضا تركيب )ب

 در متخصصمتشكل از نمايندگان علمي طرف هاي امضاكننده تفاهم نامه و ساير كارشناسان  علمي كميته اعضاي
است كه به پيشنهاد دبيرخانه اجرايي، تصويب كميته  و مسلط به مدل جايزه ملي مديريت انرژي انرژي مديريتزمينه 

 يكي از اعضاي كميتهرئيس كميته علمي  .راهبري و با حكم رئيس كميته علمي براي هر دوره جايزه انتخاب مي شوند
خواهد بود. دبير اجرايي جايزه، دبيري اين كميته را نيز عهده دار است.  منصوب از طرف رئيس شوراي سياستگذاريو 

  بنابراين اعضاي كميته علمي به شرح ذيل مي باشند:
 نماينده سازمان بهره وري انرژي ايران )1
 بهينه سازي مصرف سوخت شركتنماينده  )2
 نماينده ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست )3
                                       نماينده سازمان مديريت صنعتي )4
  نفر   2حداكثر             اعضاي هيات علمي دانشگاه )5
  نفر   6داكثر ح   انرژي مديريت در حوزهمشاوران  و مميزان ،ارزيابان جايزه ملي مديريت انرژي )6
  نفر   2حداكثر       مرتبط با انرژي تخصصي و علمي هاي كارشناساني از انجمن )7
 نفر   3حداكثر     عمومي خصوصي، دولتي و  بخش در سازمانهاي حوزه انرژي كارشناسان )8
 معرفي شده از سوي سازمان مديريت صنعتي "طراحي و توسعه"رئيس گروه  )9

 دبير اجرايي جايزه به عنوان دبير كميته علمي )10
  
 



 
 

  مديريت انرژي ملي جايزه گروه  طراحي و توسعه .7,5
گروه طراحي و "بر عهده سازمان مديريت صنعتي قرار داده شده است؛ لذا  براساس تفاهم نامه امضاشده، وظيفه طراحي

نتايج  .رئيس اين گروه توسط مديرعامل سازمان مديريت صنعتي منصوب خواهد شددر اين سازمان قرار دارد و  "توسعه
  فعاليت گروه طراحي و توسعه جهت تاييد به كميته علمي ارائه مي شود. حاصل از

هاي شوراي سياست گذاري و تصميم كميته علمي در خصوص زمينه هاي توسعه و بهبود فرايند بر اساس سياست 
مدل موجود و  وظيفه انجام فعاليتهاي كارشناسي در جهت توسعه و بهبود "گروه طراحي و توسعه" اعطاي جايزه،

  طراحي بخش هاي جديد جايزه را بر عهده دارد. 
 آن در كميته علمي و تصويب بخش مدل ارزيابي در هرطراحي  .7,5,1
 و تصويب آن در كميته علمي و مواد آموزشي مورد نياز هاي ارزيابان، تركيب گروه ويژگيتعيين  .7,5,2
 به كميته علميهاي توسعه مدل  روشبررسي و پيشنهاد  .7,5,3
 تعيين الزامات اجرايي مدل (زمان، هزينه و ...) براي دبيرخانه اجرايي .7,5,4

 
  انرژيمديريت  ملي جايزه اجرايي دبيرخانه .7,6

بر عهده سازمان مديريت صنعتي قرار داده شده  اجراي جايزه ملي مديريت انرژيبراساس تفاهم نامه امضاشده، وظيفه 
جايزه از  اجرايي دبير قرار دارد و "سازمان مديريت صنعتي" ملي مديريت انرژي در جايزه اجرايي دبيرخانهاست؛ لذا 

  به شرح زير است: اجرايي وظايف دبيرخانه مي گردد. منصوبسوي مدير عامل سازمان مديريت صنعتي 
   دوره هر اجرايي عمليات زماني پيش نويس برنامه تهيه .7,6,1
 جايزه به مربوط سوابق و اجرايي مستندات به روزآوري و نگهداري .7,6,2
 ياز مورد ن  و امكانات  ها و بودجه برنامه  ، گذاري سياست  پيشنهاد جهت  ارائه .7,6,3
  برقراري ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي جهت اطالع رساني  .7,6,4
  هاي الزم به منظور: اجرا / نظارت / انجام هماهنگي .7,6,5
 برگزاري جايزه دوره هر اجرايي عمليات زماني پيش نويس برنامه تهيه 
 جايزه به مربوط سوابق و اجرايي مستندات به روزآوري و نگهداري 
 ياز مورد ن  و امكانات  ها و بودجه برنامه ، اريزگ سياست  پيشنهاد جهت  ارائه 
 موثر درباره جايزه برقراري ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي جهت اطالع رساني 
 جايزه اركان نياز مورد كارشناسي هاي  تفعالي كليه هماهنگي  
 جايزه و اطالع رساني عمومي در خصوص جايزه با مرتبط نشريات انتشار  
 متقاضيان ثبت نام جهت مقتضي نحو به عمومي فراخوان 
 آنها تحليل و تجزيه و بندي طبقه جايزه، متقاضيان از اطالعات دريافت  
  آموزشي مرتبط هاي سمينار يا دوره جايزه از طريق برگزاريباره درعمومي اطالع رساني 
 ثبت نام ارزيابان جهت مقتضي نحو به عمومي فراخوان انجام 
  براساس دوره هاي پيشنهادي گروه طراحي و توسعه براي ارزيابان جايزهبرگزاري دوره هاي آموزشي 
 هاي ارزيابي تشكيل گروهو  بررسي شرايط ارزيابان و انتخاب ارزيابان واجد شرايط  



 
 

 متقاضي واحدهاي ارزيابي جهت ارزيابان اعزام تدارك و ريزي برنامه  
 علمي كميته ارائه آن بهو  ها ارزيابي از حاصل نتايج و گزارش ها تهيه و تدوين  
  علمير اساس طراحي هاي انجام شده توسط كميته ب جوايز تهيه  
 هر دوره و تحليل آن عملكرد گزارش تهيه  
 جايزه اعطاي جهت پاياني همايش برگزاري 
 به روزآوري اطالعات سايت جايزه 
 شركت كنندگان در جايزه  و پاسخگويي به ابهامات ارزيابان 
  هاي ارجاع آنها به كميته  در صورت نياز و انتقادات و شكايات شركت كنندگان به رسيدگي و نظراتدريافت

 نو پيگيري اخذ نتيجه و اعالم آمربوطه 
 

  روابط عمومي جايزه .7,7
  جايزه وظايف زير را به انجام مي رساند: اجرايي روابط عمومي جايزه زير نظر دبيرخانه

و برنامه هاي مناسب براي انعكاس اهداف، سياست ها، برنامه ها و برنامه ريزي و كاربرد شيوه ها سياستگذاري  .7,7,1
 به رسانه ها و جامعه فعاليت هاي حوزه كاري

  از قبيل:ها و رئوس برنامه و اقدامات  ساالنه با تعيين اولويت و عملياتي تهيه و تدوين برنامه اجرايي .7,7,2
  برقراري ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي جهت اطالع رساني به هنگام و ايجاد و ارتقاء ارتباطات حوزه كاري

  با سازمانها ونهاد هاي مختلف در محدوده جايزه. 
  ارايه نظرات مشورتي به دبير جايزه در زمينه چگونگي انعكاس اقدامات و فعاليت هاي جايزه به رسانه ها و

 اركان جايزه
  و دعوت از مقامات و مسئولين ذيربط، اساتيد و متخصصان مرتبط   مديريت و برنامه ريزي سمينارها و همايش

  با جايزه
  تهيه و تدوين اخبار، صدور بيانيه ها و اطالعيه ها و تهيه پاسخ الزم در موارد ضروري جهت انعكاس در رسانه

    هاي جمعي و مطبوعات 
 صاحبه اركان جايزه با رسانه هاي گروهي و شركت آنان در ميزگردها و تدوين و هماهنگي برنامه هاي م

  كنفرانس هاي خبري 
  ايجاد هماهنگي هاي الزم بين قسمت هاي درون سازماني و برون سازماني براي استقبال، پذيرايي و انجام

  بازديدهاي رسمي و غيررسمي، جلسات و بدرقه ميهمانان داخلي و خارجي 
 هاي جايزه  گزارشهاي تحليلي از بازتاب فعاليت رصد و تهيه وتنظيم  
  هماهنگي انجام امور ،طراحي و تهيه تراكت، پالكارد و بروشور 

  
  
  



 
 

 كميته ارزيابي  .7,8

زيرمجموعه اي از شود كه داراي مي تشكيل  "كميته ارزيابي"يته اي تحت عنوان در دبيرخانه اجرايي جايزه، كم
توسط كميته علمي از ميان اعضاي خود يا غير از  "كميته ارزيابي"است؛ اعضاي  در صنايع مختلف "هاي ارزيابي گروه"

  وظايف اين كميته در بخش فرآيند ارزيابي به تفصيل خواهد آمد. .گرددمي آن تعيين 
  

 و دوره زماني جايزه ارزيابي ،فرايند ثبت نام  .8

  فراخوان و ثبت نام .8,1
گيرد. متقاضيان پس  جايزه صورت مي سايتو از طريق در فراخوان ثبت نام متقاضيان بر اساس برنامه زماني اعالم شده 

اقدام به تهيه و ارائه اطالعات مورد نياز اظهارنامه مخصوص به صنعت خود را از سايت دريافت و  خود، ثبت نامتاييد از 
و مستندات مصرف انرژي خود را طبق دستورالعمل اعالمي از طريق  ندنماي براساس اظهارنامه طراحي شده جايزه مي
  سايت به دبيرخانه اجرايي ارسال مي كنند.

  
  بررسي اظهارنامه ها .8,2

دبيرخانه بررسي و محاسبات فني انجام مي گيرد و متقاضيان واجد  توسط كارشناسان اظهارنامه شركت كنندگان
 ارزيابيكميته  .دنارجاع مي كن "ارزيابي كميته"نتايج را به  مي گردند وتعيين  )site visitشرايط بررسي در محل (

  .انتخاب مي كند ـ به تعداد كافي براي رتبه بندي نهايي ـ شركت هايي كه بايستي در محل ارزيابي شوند را
  

  ارزيابي در محل .8,3
اعزام مي شوند و نتيجه را به دبيرخانه  شركت يا سازمان محل بهبراي ارزيابي سيستم مديريت انرژي  گروه هاي ارزيابي

كميته "توسط  رتبه بندي، . نتيجه نهاييتصويب مي شود "كميته ارزيابي"در ها آن  اعالم مي كنند. گزارش اوليه
  تا براي تصويب نهايي در كميته علمي جايزه مطرح گردد. به دبيرخانه اعالم مي شود "ارزيابي

  
 و ارزيابان ارشد ارزيابان انتخاب .8,4

گروه ارزيابي متشكل از يك كارشناس صنعت، يك كارشناس سيستم و يك ارزياب ارشد به عنوان سرپرست گروه يك 
شده و آموزشهاي الزم را بر اساس برنامه ارزيابان جايزه ملي مديريت انرژي توسط دبيرخانه جايزه انتخاب ارزيابي است. 

  بان بايستي حداقل داراي شرايط ذيل باشند:. اين ارزياگروه طراحي و توسعه دريافت خواهند نمود
  حرفه اي شهرت حسن شخصيتي و ،هاي عمومي صالحيت .8,4,1
هاي مهندسي انرژي، مكانيك، برق، مهندسي  (حداقل كارشناسي) با اولويت رشته مرتبط دانشگاهي تحصيالت .8,4,2

  شيمي و مهندسي صنايع.
  ارتباطي مناسبارزيابي و  گري، تحليل مديريتي، فني، هاي مهارت و دانش .8,4,3
 و تدوين گزارشات بر اساس الگوي مورد تاييد دبيرخانه ها مسووليت انجام توانايي .8,4,4
   ارزياب تربيت عمومي كارگاه آموزشي گذراندن .8,4,5



 
 

 تخصصي ارزيابي در خصوص مدل جايزه ملي مديريت انرژي دوره هاي گذراندن .8,4,6
  اخالقي دبيرخانه جايزه را امضا خواهند نمود.ارزيابان منتخب، تعهدنامه ارزيابي حرفه اي و رعايت مسائل 

 كه مي نمايدانتخاب  "ارشد ارزياب" عنوان به ي راتعداد ، ارزيابان واجد شرايط ميان از "كميته ارزيابي"همچنين 
  د.دارن را برعهده گروه هاي ارزيابي از يك هر هماهنگي و هدايت مسئوليت

  
  مرجع مستندات .8,5

 اي مجموعه و مدل معيارهاي و با مرجعيت كميته راهبري نظامنامه اين الزامات با انطباق ملي مديريت انرژي در جايزه
 دبيرخانه و روزآمدي نهايي مسئوليت علمي كميته كه شود مي كنترل و اداره آنها به مرتبط و مستندات ها روش از

  .دارند عهده به را مستندات اين شده كنترل وضعيت نگهداري و اجرايي مسئوليت جايزه اجرايي
  

  جايزه زماني دوره  .8,6
بر اساس اطالعات سال مالي  و بوده ساالنه صورت ملي مديريت انرژي به جايزه فرايند ارزيابي و شركت زماني دوره

زمان برگزاري و برنامه زمان بندي دقيق آن هر سال به پيشنهاد دبيرخانه اجرايي و  شركتها و سازمانها انجام مي شود.
  .راهبري تعيين مي گرددتصويب كميته 

  
  تغيير در نظامنامه .9

  هرگونه تغيير در نظامنامه با پيشنهاد هر يك از طرفهاي تفاهم نامه و با تصويب در كميته راهبري جايزه قابل اعمال مي باشد.
  
  

جايزه ملي  كميته راهبري جلسه گرديد و درو بررسي سرفصل كلي تدوين  9صفحه و  13اين نظامنامه در 
  د.رسي تصويببه  1393شهريور  19تاريخ  بهمديريت انرژي 

  
 


