الف -بخش فىی
ردیف
1
2

حذاقل السامات ممیسی فىی اورشی در پاالیشگاٌ های وفت
ٍضؼیت هصزف حاهل ّای اًزصی ٍ هیشاى تَلیذ هحصَالت در پاالیؾگاُ ّای ًفت طی عِ عال گذؽتِ.
ؽٌاعایی تجْیشات بارس هصزف وٌٌذُ اًزصی ٍ هؼیار اًتخاب آًْا در پاالیؾگاُ ًفت (پوپْا ،ووپزعَرّا ،تَربیي بخار ،هبذل -
ّای حزارتی ،وَرّْا ٍ بَیلزّا ٍ .)..

3

تذٍیي خط هبٌای اًزصی تجْیشات بارس اًزصی ()SEU

4

ؽٌاعایی پاراهتزّای هَثز بز هصزف اًزصی تجْیشات بارس ٍ ًحَُ اًذاسُ گیزی آى ّا

5

ارائِ فزصتْای صزفْجَئی اًزصی در تجْیشات بارس ،پتاًغیل صزفْجَئی ،ارسیابی فٌی ٍ التصادی بِ تفىیه راّىارّای بذٍى
ّشیٌِ -ون ّشیٌِ ٍ پز ّشیٌِ.

6

تؼییي ؽاخص هصزف ٍیضُ اًزصی ( )SECپاالیؾگاُ هطابك با اعتاًذارد هلی هؼیار هصزف بِ ؽوارُ13369

7

ارائِ گشارػ باسرعی فٌی اًزصی هزبَط بِ عال  1396بِ بؼذ (بِ ػٌَاى ضویوِ گشارػ)

8

هذیزیت بْیٌِ عاسی اًزصی در تلِّای بخار

9

هذیزیت بْیٌِ عاسی اًزصی در وَرُّا

10

هذیزیت اًزصی در تجْیشات تَلیذ ٍ هصزف بخار در پاالیؾگاُّای ًفت

11

هذیزیت اًزصی در تَلیذ ،تَسیغ ٍ هصزف بزق در پاالیؾگاُّای ًفت

12

هذیزیت اًزصی در ٍاحذّای تَلیذ ًیتزٍصىَّ ،ای فؾزدُ ٍ آب فزآیٌذ.

13

هاتزیظ اًزصی در پاالیؾگاُ ًفت

14

ٍضؼیت اًتؾار آالیٌذُ ّای سیغت هحیطی ٍ گاسّای گلخاًِ ای (هذیزیت وزبي)

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

عىًان ديرٌ آمًزشی

کذ ديرٌ

1

تؾزیح الشاهات ٍ هغتٌذعاسی اعتاًذارد هذیزیت اًزصی
ISO 50001

وذ ٍسارت23025 :

2

ًحَُ تذٍیي خط هبٌای تجْیشات صٌؼتی

--

3

لزاردادّای هبتٌی بز ػولىزد اًزصی ()EPC

--

4

5

هجوَػِ لَاًیي ٍ راّبزدّای بْیٌْغاسی هصزف اًزصی
در وؾَر

هویشی اًزصی در صٌؼت

سرفصل های اصلی
 آؽٌایی با تاریخچِ پیذایؼ عزی ISO 50001 آؽٌایی با اًَاع اًزصیْا ٍ تىٌَلَصیْای هزبَطِ آؽٌایی با هفاّین ٍ اصَل عیغتن هذیزیت اًزصی ؽٌاخت عاسهاًْای لاًًَگشار در عطَح هحلی ،هلی ،هٌطمْای،بیٌالوللی ٍ صٌفی
 همذهْای بز الشاهات لاًًَی ٍ همزراتی باسًگزی اًزصی ،هبٌای اًزصی ٍ ؽاخصْای ػولىزد اًزصی ًتایج هطالؼات هَردی ()CASESTUDIES آؽٌایی با هفَْم هویشی اًزصی رٍؽْای بْیٌْغاسی هصزف اًزصی در عاختواى تؾزیح الشاهات اعتاًذارد ISO 50001 همذهْای بز اًَاع هغتٌذعاسی بز اعاط ISO 10013 ؽٌاعایی هغتٌذات الشاهی در اعتاًذارد ISO 50001 -طزاحی ًوًَْْایی اس هغتٌذات الشاهی ولیذی

وذ ٍسارت66015 :

 عیاعتْای ابالغی همام هؼظن رّبزی در بخؼ اًزصی لَاًیي ٍراّبزدّای اًزصی وؾَر ٍ هصَبات ّیات دٍلت در بخؼاًزصی
 ًمذ ٍ هیشاى تاثیز گذاری ٍ ًتایج حاصلِ اس اجزای ّز لاًَى ٍهمزرات ٍضغ ؽذُ بز عیاعت اًزصی وؾَر

وذ ٍسارت66021 :

 تؼاریف ٍ هفاّین اٍلیِ بزرعی ٍ ارسیابی وارایی اًزصی درفزایٌذ ( احتزاق-بَیلزّا-عیغتنبخار-وَرُ ّا-هَاد ػایك ٍ ًغَس-تَلیذ ّوشهاى بزق ٍ حزارت ٍ
باسیافت حزارت اتالفی)
 بزرعی ٍ ارسیابی وارایی اًزصی در عیغتوْای الىتزیىی،هَتَرّای الىتزیىی ،عیغتوْای َّای فؾزدُ ،عیغتوْای
عزهایؼ ،في ّا ،پوپْا ٍ بزجْای خٌه وٌٌذُ)
 ارسیابی ػولىزد اًزصی تجْیشات صٌؼتی ٍ بزرعی چه لیغتْایهزبَطِ
 هؼزفی ًزم افشارّای هویشی اًزصی در عاختواى ٍ صٌؼت ( ًظیز)BLAST-BSIM-DEST-ECOTECT

6

پیواًْای بیٌالوللی سیغتوحیطی در سهیٌِ اًزصی

وذ ٍسارت66017 :

 تاثیز عیاعتْای واّؼ رًٍذ اًتؾار گاسّای گلخاًْای بزرعی لَاًیي ٍ همزرات سیغتوحیطی وؾَر در ارتباط با بخؼاًزصی
 لَاًیي اعتاًذاردّای سیغتوحیطی اًتؾار آالیٌذّْا در وؾَر اعتاًذارد گاسّای خزٍجی اس اتَهَبیلْا اعتاًذارد گاسّای خزٍجی ار وارخاًجات ٍ وارگاّْای صٌؼتی ّشیٌْْای خارجی اًتؾار آالیٌذّْای سیغتوحیطی ًاؽی اسفؼالیتْای بخؼ اًزصی
 لَاًیي ٍ همزرات ٍ وٌَاًغیًَْای سیغتوحیطی هزتبط باهصزف اًزصی
 بیاًیِ وٌفزاًظ عاسهاى هلل هتحذ دربارُ اًغاى ٍ هحیط سیغت وٌَاًغیَى ٍیي بزای حفاظت اس الیِ اسى وٌَاًغیَى تغییزات آب ٍ َّا صٌذٍق تغْیالت هحیط سیغت جْاى -هىاًیشم تَعؼِ پان CDM

7

التصادعٌجی اًزصی

وذ ٍسارت66018 :

 هباًی التصاد والى هباًی ٍ هفاّین اٍلیِ التصاد عٌجی تجشیِ ٍ تحلیل ؽاخصْای التصاد والى تجشیِ ٍ تحلیل هؼادالت التصاد اًزصی ارسیابی اثزات تَعؼِ التصادی بز عیغتن اًزصی هذل عاسی التصاد عٌجی اًزصی هفاّین اعتٌتاج آهاری -هطالؼِ هَردی

8

عیغتوْای باسیافت حزارت در ٍاحذّای صٌؼتی

وذ ٍسارت66024 :

 آؽٌایی ولی با هذیزیت اًزصی حزارتی اًَاع عیغتوْای باسیافت حزارت در صٌؼت رٍؽْای هحاعبِ حزارت تلف ؽذُ اس تجْیشات ٍ فزایٌذّایصٌؼتی
 ًحَُ اًتخاب عیغتوْای باسیافت حزارت هحاعبِ فٌی  -التصادی عیغتوْای باسیافت حزارت هطالؼِ هَردی اعتفادُ اس عیغتوْای باسیافت حزارت در یهصٌؼت ًوًَِ
 -تَجیِ التصادی عیغتوْای باسیافت حزارت

9

تحلیل جزیاى اًزصی در یه ٍاحذ صٌؼتی (ًفت ٍ گاس)

وذ ٍسارت66025 :

بزرعی ًوَدار هزجغ اًزصی در ٍاحذ صٌؼتی هزبَطِهؼزفی ابشارّای تحلیل فٌی ٍ التصادی جزیاى اًزصی در ٍاحذصٌؼتی هزبَطِ
همایغِ تطبیمی جزیاى اًزصی در ٍاحذ با یه ٍاحذ ًوًَِارائِ راّىارّای فٌی ٍ التصادی در بْیٌِ عاسی جزیاى اًزصی درٍاحذ صٌؼتی هزبَطِ

10

هذیزیت عبش

--

 هذیزیت اًزصی در عاختواًْای اداری هذیزیت آب در عاختواى هذیزیت پغواًذ در عاختواى هذیزیت صَت ٍ ویفیت َّای داخل عاختواى هذیزیت تجْیشات ٍ خذهات در عاختواى -لَاًیي ٍ همزرات ولیذی هزتبط

11

اًزصی ٍ هحیط سیغت

--

--

