الف -بخش فىی
ردیف

حذاقل السامات ممیسی فىی اورشی در خطًط اوتقال گاز

1

جوغ آٍری اطالػات ایستگاُ ّای تمَیت فشار ٍ تملیل فشار ر یه سال شاهل هصارف اًزصی ،دبی گاس ٍرٍدی ،دها ٍ فشار گاس ٍرٍدی
ٍ خزٍجی.

2

جوغ آٍری اطالػات خط لَلِ بیي دٍ ایستگاُ شاهل دبی گاس ػبَری ،دها ٍ فشار گاس ٍرٍدی ٍ خزٍجی در یه سال ،طَل خط لَلِ.

3

جوغ آٍری اطالػات ٍضؼیت هَجَد تجْیشات فٌی ایستگاُ ّای تمَیت فشار ٍ تملیل فشار(ووپزسَر َّا ،تَربیي ،ووپزسَر گاس ،اتاق
احتزاق)

4

تحلیل هصزف اًزصی تجْیشات فٌی ایستگاُ /شاخص ّای ػولىزدی بزای ووپزسَر ،تَربیي ،اتاق احتزاق ،اسىزابز (ٍضؼیت هَجَد ٍ
بْیٌِ)

5

بزرسی شزایط آب ٍَّایی ایستگاُ اًتمال گاس بز هصزف اًزصی تجْیشات بارس

6

تذٍیي خط هبٌای هصزف اًزصی تجْیشات بارس ایستگاُ

7

شاخص ّای ارسیابی اًزصی در ایستگاُ (خطَط لَلِ ،ایستگاُ تمَیت فشار ،ایستگاُ تملیل فشار)

8

هحاسبِ شاخص وارایی ایستگاُّای تمَیت فشار ،تملیل فشار ٍ خطَط اًتمال گاس بز اساس استاًذارد هصَب بِ شوارُ 13376

9

بزرسی ٍضؼیت اسىزابزّا بِ لحاظ اًزصی ،ػولىزدی ،تؼییي پاراهتزّای ولیذی

10

بزرسی ٍضؼیت وَلزّای َّایی بِ لحاظ اًزصی ٍ ػولىزدی ،تؼییي پاراهتزّای ولیذی

11

بزرسی تجْیشات باسیافت حزارت در تَربیي گاس

12

بزرسی استفادُ اس چیلز جذبی با هٌبغ باسیافت حزارت گاسّای خزٍجی ایستگاُ

13

بزرسی تجْیشات خٌه وٌٌذُ َّای ٍرٍدی

14

بزآٍرد تلفات اًزصی ،ارائِ راّىارّای بْیٌِ ساسی هصزف اًزصی در ایستگاُّای تمَیت فشار ٍ تملیل فشار ،پتاًسیل صزفِجَیی ٍ
ارسیابی التصادی راّىارّای بْیٌِساسی هصزف اًزصی.

ب -بخش آمًزشی
عىايیه حذاقل ديرٌهای آمًزشی مًرد ویاز در تذيیه شرح خذمات استقرار استاوذارد ایسي  50001در خطًط اوتقال گاز
ردیف

عىًان ديرٌ آمًزشی

کذ ديرٌ

1

تشزیح الشاهات ٍ هستٌذساسی استاًذارد هذیزیت اًزصی
ISO 50001

وذ ٍسارت23025 :

سرفصل های اصلی
 آشٌایی با تاریخچِ پیذایش سزی ISO 50001 آشٌایی با اًَاع اًزصیْا ٍ تىٌَلَصیْای هزبَطِ آشٌایی با هفاّین ٍ اصَل سیستن هذیزیت اًزصی شٌاخت ساسهاًْای لاًًَگشار در سطَح هحلی ،هلی ،هٌطمْای،بیٌالوللی ٍ صٌفی
 همذهْای بز الشاهات لاًًَی ٍ همزراتی باسًگزی اًزصی ،هبٌای اًزصی ٍ شاخصْای ػولىزد اًزصی ًتایج هطالؼات هَردی ()CASESTUDIES آشٌایی با هفَْم هویشی اًزصی رٍشْای بْیٌْساسی هصزف اًزصی در ساختواى تشزیح الشاهات استاًذارد ISO 50001 همذهْای بز اًَاع هستٌذساسی بز اساس ISO 10013 شٌاسایی هستٌذات الشاهی در استاًذارد ISO 50001 -طزاحی ًوًَْْایی اس هستٌذات الشاهی ولیذی

2

ًحَُ تذٍیي خط هبٌای تجْیشات صٌؼتی

--

 ػَاهل ثابت ٍ هتغیز در تذٍیي خط هبٌا پاراهتزّای ولیذی هَثز در تذٍیي خط هبٌا تحلیل دادُّای تجْیشات صٌؼتی بارس ()SEU بزرسی ارتباط هتغیزّای ولیذی هَثز بز هصزف اًزصی اًذاسُگیزی ٍ بزآٍرد پاراهتزّای ولیذی هذلساسی ٍ ارسیابی هذل -وارگزٍُ با ًزمافزاس تحلیل دادُ

3

لزاردادّای هبتٌی بز ػولىزد ()EPC

--

 آشٌایی با شزوتّای خذهات اًزصی ()ESCO هادُ  12لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ ٍ ارتماء ًظام هالی وشَر باسپزداخت هالی لزاردادّای صزفِجَیی اًزصی ًظام تذٍیي لزاردادّای هبتٌی بز ػولىزد اًزصیاًَاع لزاردادّای هبتٌی بز ػولىزد اًزصی ًمش دستگاُّای دٍلتی ٍ اجزایی در لزاردادّای هبتٌی بزػولىزد اًزصی

4

هجوَػِ لَاًیي ٍ راّبزدّای بْیٌْساسی هصزف اًزصی
در وشَر

وذ ٍسارت66015 :

 سیاستْای ابالغی همام هؼظن رّبزی در بخش اًزصی لَاًیي ٍراّبزدّای اًزصی وشَر ٍ هصَبات ّیات دٍلت در بخشاًزصی
 ًمذ ٍ هیشاى تاثیز گذاری ٍ ًتایج حاصلِ اس اجزای ّز لاًَى ٍهمزرات ٍضغ شذُ بز سیاست اًزصی وشَر

5

هویشی اًزصی در صٌؼت

وذ ٍسارت66021 :

 تؼاریف ٍ هفاّین اٍلیِ بزرسی ٍ ارسیابی وارایی اًزصی درفزایٌذ ( احتزاق-بَیلزّا-سیستنبخار-وَرُ ّا-هَاد ػایك ٍ ًسَس-تَلیذ ّوشهاى بزق ٍ حزارت ٍ
باسیافت حزارت اتالفی)
 بزرسی ٍ ارسیابی وارایی اًزصی در سیستوْای الىتزیىی،هَتَرّای الىتزیىی ،سیستوْای َّای فشزدُ ،سیستوْای
سزهایش ،في ّا ،پوپْا ٍ بزجْای خٌه وٌٌذُ)
 ارسیابی ػولىزد اًزصی تجْیشات صٌؼتی ٍ بزرسی چه لیستْایهزبَطِ
 هؼزفی ًزم افشارّای هویشی اًزصی در ساختواى ٍ صٌؼت ( ًظیز)BLAST-BSIM-DEST-ECOTECT

6

پیواًْای بیٌالوللی سیستوحیطی در سهیٌِ اًزصی

وذ ٍسارت66017 :

 تاثیز سیاستْای واّش رًٍذ اًتشار گاسّای گلخاًْای بزرسی لَاًیي ٍ همزرات سیستوحیطی وشَر در ارتباط با بخشاًزصی
 لَاًیي استاًذاردّای سیستوحیطی اًتشار آالیٌذّْا در وشَر استاًذارد گاسّای خزٍجی اس اتَهَبیلْا استاًذارد گاسّای خزٍجی ار وارخاًجات ٍ وارگاّْای صٌؼتی ّشیٌْْای خارجی اًتشار آالیٌذّْای سیستوحیطی ًاشی اسفؼالیتْای بخش اًزصی
 لَاًیي ٍ همزرات ٍ وٌَاًسیًَْای سیستوحیطی هزتبط باهصزف اًزصی
 بیاًیِ وٌفزاًس ساسهاى هلل هتحذ دربارُ اًساى ٍ هحیط سیست وٌَاًسیَى ٍیي بزای حفاظت اس الیِ اسى وٌَاًسیَى تغییزات آب ٍ َّا صٌذٍق تسْیالت هحیط سیست جْاى -هىاًیشم تَسؼِ پان CDM

7

التصادسٌجی اًزصی

وذ ٍسارت66018 :

 هباًی التصاد والى هباًی ٍ هفاّین اٍلیِ التصاد سٌجی تجشیِ ٍ تحلیل شاخصْای التصاد والى تجشیِ ٍ تحلیل هؼادالت التصاد اًزصی ارسیابی اثزات تَسؼِ التصادی بز سیستن اًزصی هذل ساسی التصاد سٌجی اًزصی هفاّین استٌتاج آهاری -هطالؼِ هَردی

8

تحلیل جزیاى اًزصی در یه ٍاحذ صٌؼتی (ًفت ٍ گاس)

وذ ٍسارت66025 :

بزرسی ًوَدار هزجغ اًزصی در ٍاحذ صٌؼتی هزبَطِهؼزفی ابشارّای تحلیل فٌی ٍ التصادی جزیاى اًزصی در ٍاحذصٌؼتی هزبَطِ
همایسِ تطبیمی جزیاى اًزصی در ٍاحذ با یه ٍاحذ ًوًَِارائِ راّىارّای فٌی ٍ التصادی در بْیٌِ ساسی جزیاى اًزصی درٍاحذ صٌؼتی هزبَطِ

--

9

تحلیل دادُ ّای اًزصی ٍ هؼزفی ًزم افشارّای هزبَطِ

--

10

هذیزیت سبش

--

 هذیزیت اًزصی در ساختواًْای اداری هذیزیت آب در ساختواى هذیزیت پسواًذ در ساختواى هذیزیت صَت ٍ ویفیت َّای داخل ساختواى هذیزیت تجْیشات ٍ خذهات در ساختواى -لَاًیي ٍ همزرات ولیذی هزتبط

11

اًزصی ٍ هحیط سیست

--

--

