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 مقدمه 

 "انرژی"مسئولیت زیست محیطی نیست!.  "انرژی"یک مرکز هزینه نیست!.  "انرژی"یک مولد تولید نیست!.  "انرژی"

  "انرژی"نمادی از شهروندمداری نیست!.  "انرژی"یک محور امنیت اجتماعی نیست!.  "انرژی"مسئولیت اجتماعی نیست!. 

 تمامی آنان و رابطه بین آنان  است. "انرژی"نیست!. یک محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

به دلیل نقشی که درشکل دهی سبک زندگی انسان و تاثیر گذاری اش بر محیط اجتماعی و زیست محیطی دارد،  "انرژی"

یک شاخص بلوغ اجتماعی در جوامع امروژی  "مصرف انرژی"و نحوی   "انرژی"مفهومی بسیار گسترده به خود گرفته است. 

حسوب می گردد. حتی می توان جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را با نقش و نحوی مصرف انرژی در آن جوامع از هم م

 تفکیک کرد. 

، آن "انرژی"در دو دهه اخیر جوامعی بالغ محسوب می گردند که ضمن بهره برداری اثربخش و کارا از منابع تولید بخصوص 

 راستای مسئولیت های زیست محیطی خود مدیریت می نمایند.را بعنوان یک ثروت اجتماعی و در 

به همین دلیل است که جوامع نسبت به مصرف و مدیریت انرژی نیازمند یک مدل اندازه گیری با شاخص های اجتماعی، 

 اقتصادی و زیست محیطی هستند.

انرژی را انی انرژی مدل مدیریت سال گذشته با همکاری بنیادجه 9بز ایران بعنوان یک سمن فعال در انجمن مدیریت س

قابل اندازه گیری  ،  هندبوک ها و شاخص های Role modelingطراحی نموده و بر اساس آن، مستندات، دستورالعمل ها، 

 مرتبط را تولید و به جامعه فنی و تخصصی کشور تقدیم می نماید.



  Diagnosis معیار تشخیص1

را  سازمان وابسته است که محیط زیست و اقتصادق جنبه هایی از فعالیت های به شناخت دقی مدیریت انرژیعملکرد نظام 

بسیار مهم است. معیارتشخیص تصویری از  مدیریت انرژیمدل برای اجرا و بهبود نظام این د. معیار تشخیص درنمتاثر می کن

خط مشی و راهبرد  هبود مستمر،نشان می دهد که مبنای توسعه ، اجرا، برا در سازمان  "و اقتصاد ط زیست ردپای محی "

که در زیر ارائه  را توصیف می نمایند. "تشخیص"عناصر معیار  ،زیر معیارها است.از طریق اهداف کمی و کیفی  مدیریت انرژی

 می شوند:

 

 کارائی، استفاده و مصرف انرژیچگونگی تحلیل  1-1

 :باشندشامل موارد زیر می توانند 

 ژیتعیین دامنه سیستم مدیریت انر 

  لیستی از تجهیزات و فن آوریتهیه 

 تجهیزات و فن آوری میزان مصرف انرژی شناسائی  

  کالن انرژی متناسب با سازمان و خرداهداف تشخیص 

  اندازه گیری نتایج در فاصله زمانی تعیین شدهتعیین  روش 

  کارائی، استفاده و مصرفعوامل متغییر در نظام کنترل پیش بینی  

 وش های مورد نیاز برای اجرا و کنترل سیستم مدیریت انرژیتعیین معیارها و ر 

 روش گردآوری اطالعات و تحلیل آنان 

  تعیین خط مبناBase line Energy 

  ویژگی های روش اجرائی، دستورالعمل و کلیه مستندات در همه فرایند ها تایید و تصویب 

 

 محصوالت انرژی در  فرایند تولید چگونگی تحلیل  1-2

 د شامل موارد زیر باشند:می توانن

  محصوالت انرژی مصرفی در فرایند تولید تعیین مقدار و هزینه 

  همه متغییر ها در تحلیل اطالعاتشناسائی 

  گردآوری داده هایی برای مقایسه با استاندارد و یا سازمان های برترروش 

 

 ژیمدیریت انردر مدل  "تشخیص "چگونگی جاری سازی مستمر و نظامند معیار 1-3

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

  مدیریت انرژیقبل از اجرای نظام  "تشخیص"انجام 

  در حین جاری سازی   "تشخیص"روند اجرا و بازنگری و به روز آوری مستمر 

  در سازمان مدیریت انرژی "تشخیص"برنامه ریزی  و اطالع رسانی در باره اجرای 

  الیتها مرتبط با آنو همه فع "تشخیص "تیم سازی برای انجام 



  پویا در قالب یک گزارش مدیریت انرژی "تشخیص"ایجاد سابقه از 

 

     *       *        *        *       *      * 

  مدیریت انرژی راهبرد و معیارخط مشی 2 

 آشکار که تعهدنشان می دهد بل مدیریت انرژینه تنها تعهد مدیریت را به اجرای نظام  مدیریت انرژی وراهبرد خط مشی

نظام  ردبا رعایت کامل الزامات قانونی  (مصرف، استفاده ویی انرژی)کارائمدیریت انرژیسازمان برای جاری سازی فلسفه 

نگهداری، قابل باید قابل مستند سازی، اجرایی،  مدیریت انرژی وراهبرد در ضمن خط مشیبر می گیرد.   دررا  مدیریت انرژی

 قرار گیرد. چارچوبی برای نهادینه سازی اهداف مورد نظربه عنوان ا بهبود و نقد پذیر باشد ت

 

 مدیریت انرژیچگونگی اطمینان از جامعیت خط مشی  2-1

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

 مدیریت انرژیاهداف سازمان برای جاری سازی سیستم  بهعهد بیان ت 

  مدیریت انرژیالزامات قانونی بیان تعهد نسبت به 

  حاصل از مصرف و استفاده انرژی به پیشگیری وکاهش اثرات زیست محیطیتعهد نسبت بیان 

  ( کارائی،استفاده و مصرف انرژی عملکرد انرژی)ای جهت بهبودتدوین برنامه به بیان تعهد نسبت 

 بیان تعهد نسبت به دسترس بودن منابع و اطالعات برای دستیابی به اهداف خرد و کالن 

  خرید محصوالت پر بازده انرژیبیان تعهد نسبت به 

 

   مدیریت انرژی راهبرد آوریقرار، بازنگری و به روزتتوسعه ، اس گی چگون 2-2

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

 مدیریت انرژیراهبرد از طریق بهبود، استقرار، بازنگری و به روز آوری  مدیریت انرژینظام  توسعه 

  کارائی انرژی و استفاده و مصرف انرژی بر اساس مدیریت انرژیاهبرد رتوسعه 

  مدیریت  یراهبردعناصر در راستای "تشخیص "ثار همه جنبه های زیست محیطی در معیارآدرک شناسائی و

  انرژی

  مطابق با اندازه و ویژگی های سازمان و همه آثار حاصل از فعالیت های سازمان مدیریت انرژیراهبرد استقرار 

  که قابل درک،اعتماد و معنا دار برای همه هستند. مدیریت انرژید راهبرتوسعه اهداف شفاف 

 مدیریت انرژیراهبرد  ، اهداف و رویکردهایبازنگری و به روز آوری الزامات  

  مدیریت انرژی راهبردمشارکت کارکنان در توسعه، استقرار،بازنگری و به روز آوری 

 

 ریت انرژیمدیو راهبرد خط مشی   برقراری ارتباط درچگونگی  2-3

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

 در تمام سطوح سازمانی مدیریت انرژی و سیستم تسری فلسفه 



 مدیریت انرژی ی و راهبردتدوین و یا مستند سازی خط مش  

 در کل سازمان مدیریت انرژی و راهبرد  ارائه آشکار و شفاف از خط مشی 

  می دانند و با هر تغییر ایجاد شده در آن آشنا هستند.را  راهبرد و مشی طخمحتوای اطمینان از اینکه همه کارکنان  

  به همه ذی نفعان و جامعه مدیریت انرژیو راهبرد تسری خط مشی 
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 انرژی برنامه ریزیمعیار   3

که در راستای  است ری سازی اهداف کمی و کیفی شفافمنطقی برای توسعه و جا برنامه ریزینیازمند  مدیریت انرژینظام 

طرح ریزی موارد اجرائی  بازنگری نظامند از الزامات قانونی، ،  Diagnosisتشخیص گرفته از،بر مدیریت انرژی راهبرد

 زیر ه درک برنامه ریزیبرای استقرار معیار  د) اقدامات اصالحی( و پایش باشد. زیر معیارها راهنمایی هستن مدیریت انرژی

 تشریح می گردند.

 

 نظامند الزامات قانونی شناسائیچگونگی  3-1

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

 (کارائی،استفاده و مصرف)  انرژی اشناسائی و به روز آوری نظامند همه الزامات قانونی مرتبط ب 

 نگهداری سوابق مستند شده  از همه الزامات قانونی 

  فعالیت های مرتبط با الزامات قانونیبازنگری نظامند از همه 

 

 مدیریت انرژی برنامه هایاستقرار و توسعه  چگونگی بازنگری، 3-2

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

 )اندازه گیری استفاده و مصرف انرژی در گذشته و حال )بصورت بارز 

  روز آوری اهداف وجود دارد. بعنوان چارچوبی که در آن امکان توسعه و به  مدیریت انرژی برنامهاتخاذ 

 تشخیص  "استفاده از یافته های حاصل ازDiagnosis " برنامه جهت تدوین و به روز آوری  "الزامات قانونی"و

 انرژی

  زیست  اتالزام و ارائه گزارش پیشرفت کار( بر اساس قابل اندازه گیری برنامه)تدوین، استقرار و به روز آوری

 محیطی  

  برنامه عملکردی  برای اندازه گیری اهداف کمی و کیفی تحققشناسائی شاخص های 

 اولویت بندی اقدامات مدیریت انرژی 

  مدیریت انرژی اقدامات مورد نظر درارزیابی فنی،اقتصادی،قانونی، سازمانی و امکان سنجی مالی 

 

 



 چگونگی ساختار برنامه های مدیریت انرژی 3-3

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

 با تعیین: و استقرار برنامه توسعه 

 مدیریت انرژی Optionمحور -

 اهداف اجرای محور ها  -

 منافع مورد انتظار از اجرای اهداف -

 محدوده زمانی اتمام جاری سازی -

 محدوده زمانی برای دستیابی به اهداف برنامه -

 بودجه بندی تصویب شده  -

 مسئولیت اجرا و آموزش های مورد نیاز برای کارکنان -

 جام چگونگی ان -
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 مدیریت انرژیاجرای معیار   -4

 مدیریت انرژیاست، و به تمامی فعالیت های مرتبط با  مدیریت انرژید و برنامه ، عینی نمودن راهبرمدیریت انرژیاجرای 

یی که شامل گزارش فنی و برنامه تدوین شده هستند باید از دستورالعمل هاو  برای استقرار اهداف تعیین شده باز می گردد

مدیریت اجرای را مدیریت می کنند. زیر معیارهای مرتبط با معیار  یاثربخش و نظامند یاجرا برتر،سازمان های  پیروی کند.

 می گردند. تشریحزیر  در انرژی

 

 مدیریت انرژیچگونگی اجرای اثربخش  4-1

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

  مدیریت انرژی "تشخیص"تشکیل تیم فعال  

  برخوردار  مدیریت انرژیآموزش دیده و از دانش روز فنون  مدیریت انرژیاطمینان از اینکه تیم بخوبی در رابطه با

 است.

  و اجرای آنها مدیریت انرژیشناخت همه جزئیات فنی محور های 

 محور ها بر اهداف برنامه محاسبه منافع مورد انتظار از اجرای محور ها و بیان تاثیر 

 تدوین مستندات الزم 

  ضروری توضیحات باسابقه از تمامی  نکات گزارش فنی ایجاد. 

  و ارائه راه حل های الزم مدیریت انرژیشناخت موانع اجرائی 

  مطابق همه شاخص های مشخص در گزارش فنی و برنامه تدوین شده  مدیریت انرژیاجرای 

 برای اجرا کافی ،انسانیاطمینان از منابع فنی،مالی  

 بازنگری مستمر فرایند اجرا 



 .آمادگی برای هر احتمالی که ممکن است دوره اجرا را تغییر دهد 

 طرح ریزی و پایش 

 

 چگونگی تعیین شفاف مسئولیت های اجرا 4-2

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

 امه تدوین شده( از آگاهی و آمادگی الزم برخوردار اطمینان از اینکه همه افراد تعیین شده برای اجرا) بر اساس برن

 هستند و از زمان کافی برای انجام مسئولیتشان برخوردار می باشند.

  از آموزش کافی برخودار هستند. مدیریت انرژیاطمینان از اینکه همه افراد فعال در اجرای 

 

  مدیریت انرژیاجرای  برقراری ارتباط در چگونگی  4-3

 ل موارد زیر باشند:می توانند شام

  آگاهی دارند. مدیریت انرژی درباره اجرای نظاماز نقش خود و دیگران اطمینان از اینکه همه افراد 

 سازمان دهی جلسات برای کارکنان. 
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 و کنترل معیار پایش  -5

ست. اندازه گیری نتایج امکان کنترل فعالیت های اجرایی،اثربخشی و ل مدیریت کردن نیبآنچه که قابل پایش نباشد قا

 ،سازمان را فراهم می نماید. در ضمن پایش نتایج، امکان به روز آوری تشخیص و اقتصادی پیگیری در اهداف زیست محیطی

مستمر در ابراین بهبود را بطور نظامند فراهم می نماید. بن مدیریت انرژیو جاری سازی  ، برنامه ریزیراهبرد و خط مشی

 را توصیف می نمایند. و کنترل ق معیار پایشونظامند وابسته است. زیر معیارهای فو کنترل سازمان ها به پایش 

 

 بطور نظامند و مناسب و کنترل چگونگی اجرای پایش 5-1

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

  و  دقیقدوره اندازه گیری باید  ) مدیریت انرژی های رمحوهمه نتایج حاصل از و کنترل روش پایش دوره و تعین

 .(به حد کافی باشد

  این روش ها به طور مستمر به روز  )آنچه که اندازه گیری می شود نسبت بهاستفاده از روش های پایش مناسب

 .(گردندآوری می 

 و کنترل استفاده از تجهیزات مناسب و کالیبره برای پایش 

  حاصل از پایش ثبت و گزارش همه نتایج 

 

 و کنترل چگونگی ارزیابی نتایج پایش 5-2

 می توانند شامل موارد زیر باشند: 



  (محسوب می گردند مدیریت انرژی استقرارکه هر کدام علتی برای ) انرژیمصرف کارائی و در محاسبه تغییرات. 

  ایجاد می نماید. مدیریت انرژی اقداممحاسبه صرفه هایی که هر 

 ی عملکردی مرتبط برای ارزیابی اثربخشی فعالیت های اجرائیمحاسبه شاخص ها 

 برنامه میزان دستیابی به اهداف 

 انتخاب معیارهایی برای مقایسه عملکرد با شرکت های دیگر برای اطمینان از تصمیم گیری های ،در صورت لزوم

 مناسب درباره اهداف اتخاذ شده

 ثبت و گزارش همه یافته ها و تحلیل ها 

 

 برای بهبود مستمر و کنترل گی بكار گیری گزارش پایشونگچ 5-3

 می توانند شامل موارد زیر باشند:

  دنبرای جلوگیری از انحراف از اهداف و به روز آوری بکار گرفته می شوو کنترل اطمینان از اینکه نتایج پایش 

 )بهبود مستمر(

  استفاده می شود. یریت انرژیمد "تشخیص"در پیگیری های و کنترل اطمینان از اینکه نتایج پایش 
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 معیار نتایج زیست محیطی  6

به نتایج برجسته ای دست می یابند. این رویکرد باعث ارتقا  -همانند کاهش آلودگی  -سازمان با احترام به محیط زیست 

ارتقا کارائی و استفاده و مصرف گران می گردد.نتایج زیست محیطی با رقابت پذیری، بهره وری و وجهه سازمان در میان دی

مرتبط است. شاخص های کلیدی عملکرد زیست محیطی برای ارزیابی نتایج زیست محیطی مرتبط با معیارهای  انرژی

 استفاده می شوند. مدیریت انرژیساز مدل اتوان

 

 شاخص های کلیدی مصرف 6-1

 و موارد مورد استفاده، شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط با مصرف می توانند موارد زیر باشند: با توجه به فرایندهای سازمان

 :مصرف حامل های انرژی 

 الکتریسیته 

 انرژی حرارتی 

 گرما و هوای فشرده 

 حامل های انرژی/مواد سوختی 

 :شاخص های لودگی 

 )هوا)تولید گازهای گلخانه ای 

 دیگر آلودگی های احتمالی 

 



     *     *          *        *       *      * 

 معیار نتایج اقتصادی 7 

زمانی که کارائی، استفاده و مصرف انرژی بهینه می شوند، و آلودگی، پیشگیری و یا کاهش می یابد، اجرای مدل مدیریت 

 تایج اقتصادی مورد انتظارانرژی منافع اقتصادی برای سازمان های در پی داشته و قدرت رقابتی آنها را نیز افزایش می دهد. ن

 باید در راهبرد و خط مشی مدیریت انرژی سازمان تعیین گردند. شاخص های کلیدی عملکرد اقتصادی مرتبط با معیارهای توا

  .ناسازها انداز گیری می شوند

 

 شاخص های عملكرد اقتصادی 7-1

سازمان هستند و می توانند برای ارزیابی دارایی  یمدیریت انرژ برخی از شاخص های کلیدی اقتصادی که در ارتباط با اهداف

 های اقتصادی بکار روند، در زیر آورده شده است:

  مدیریت انرژیبرگشت سرمایه بکار رفته در 

  دوره بازپرداخت 

  اجرای پروژه های ببهودهزینه های 

 هزینه های نگهداری و تعمیرات 

 

 شاخص های عملكرد تولید 7-2

 یر باشند:می توانند شامل موارد ز

 کمیت تولید 

 انرژی کارائی 

 استفاده و مصرف انرژی 

 

 

 

 
 
 



 فرم اظهارنامه

 جایزه مدیریت انرژی ایران
 تشخیص -1معیار: 

 چگونگی تحلیل کارائی، استفاده و مصرف انرژی 1-1زیر معیار: 

 آدرس مصداق یادگیری جاری سازی رویكرد نكات راهنما

     تعیین دامنه سیستم مدیریت انرژی

     تهیه لیستی از تجهیزات و فن آوری

     شناسائی میزان مصرف انرژی تجهیزات و فن آوری

     تشخیص اهداف خرد و کالن انرژی متناسب با سازمان

     تعیین روش اندازه گیری نتایج در فاصله زمانی تعیین شده

پیش بینی نظام کنترل عوامل متغییر در کارائی، استفاده و 

  مصرف

    

تعیین معیارها و روش های مورد نیاز برای اجرا و کنترل سیستم 

 مدیریت انرژی

    

     روش گردآوری اطالعات و تحلیل آنان

     Base line Energyتعیین خط مبنا 

تایید و تصویب ویژگی های روش اجرائی، دستورالعمل و کلیه 

 مستندات در همه فرایندها 

    

 ونگی تحلیل انرژی در  فرایند تولید محصوالت چگ 2-1زیر معیار

     تعیین مقدار و هزینه انرژی مصرفی در فرایند تولید محصوالت 

     شناسائی همه متغییر ها در تحلیل اطالعات

روش گردآوری داده هایی برای مقایسه با استاندارد و یا سازمان 

 های برتر

    

 مدیریت انرژیدر مدل  "تشخیص "مر و نظامند معیارچگونگی جاری سازی مست 3-1زیر معیار

     مدیریت انرژیقبل از اجرای نظام  "تشخیص"انجام 

در   "تشخیص"اجرا و بازنگری و به روز آوری مستمر روند 

 حین جاری سازی 

    

 "تشخیص"برنامه ریزی  و اطالع رسانی در باره اجرای 

 در سازمان مدیریت انرژی

    

     و همه فعالیتها مرتبط با آن "تشخیص "رای انجام تیم سازی ب

در قالب یک گزارش  مدیریت انرژی "تشخیص"ایجاد سابقه از 

 پویا

    



 مدیریت انرژیراهبرد  معیارخط مشی و 2

 مدیریت انرژیچگونگی اطمینان از جامعیت خط مشی  1-2زیر معیار: 

 داقآدرس مص یادگیری جاری سازی رویكرد نكات راهنما

  مدیریت بیان تعهد به اهداف سازمان برای جاری سازی سیستم
 انرژی

    

 بیان تعهد نسبت به الزامات قانونی مدیریت انرژی     

  بیان تعهد نسبت به پیشگیری وکاهش اثرات زیست محیطی
 حاصل از مصرف و استفاده انرژی

    

  عملکرد  بیان تعهد نسبت به تدوین برنامه ای جهت بهبود
 )کارائی،استفاده و مصرف انرژی ( انرژی

    

  بیان تعهد نسبت به دسترس بودن منابع و اطالعات برای
 دستیابی به اهداف خرد و کالن

    

 بیان تعهد نسبت به خرید محصوالت پر بازده انرژی     

   مدیریت انرژیچگونگی  توسعه ، استقرار، بازنگری و به روزآوری راهبرد  2-2زیر معیار

از طریق بهبود، استقرار، بازنگری و  مدیریت انرژیتوسعه نظام 
 مدیریت انرژیبه روز آوری راهبرد 

    

بر اساس کارائی انرژی و استفاده  مدیریت انرژیتوسعه راهبرد 
 و مصرف انرژی

    

 "شناسائی و درک آثار همه جنبه های زیست محیطی در معیار
  دیریت انرژیمدر راستای عناصر راهبردی "تشخیص

    

مطابق با اندازه و ویژگی های  مدیریت انرژیاستقرار راهبرد 
 سازمان و همه آثار حاصل از فعالیت های سازمان

    

که قابل  مدیریت انرژیتوسعه اهداف شفاف راهبرد 
 درک،اعتماد و معنا دار برای همه هستند.

    

های راهبرد بازنگری و به روز آوری الزامات، اهداف و رویکرد
  مدیریت انرژی

    

مشارکت کارکنان در توسعه، استقرار،بازنگری و به روز آوری 
 مدیریت انرژی راهبرد

    

 مدیریت انرژیچگونگی برقراری ارتباط در  خط مشی و راهبرد  3-2زیر معیار

  در تمام سطوح سازمانی مدیریت انرژیتسری فلسفه و سیستم     

 مدیریت انرژی زی خط مشی و راهبردتدوین و یا مستند سا      

  در  مدیریت انرژی ارائه آشکار و شفاف از خط مشی و راهبرد
 کل سازمان

    

  اطمینان از اینکه همه کارکنان محتوای خط مشی و راهبرد را
 می دانند و با هر تغییر ایجاد شده در آن آشنا هستند. 

    

  همه ذی نفعان و  به مدیریت انرژیتسری خط مشی و راهبرد
 جامعه

    

 

 



 انرژیمعیار برنامه ریزی  - 3

 چگونگی شناسائی نظامند الزامات قانونی 1-3زیر معیار: 

 آدرس مصداق یادگیری جاری سازی رویكرد نكات راهنما

  شناسائی و به روز آوری نظامند همه الزامات قانونی
 ) کارائی،استفاده و مصرف( انرژی مرتبط با

    

 داری سوابق مستند شده  از همه الزامات قانونینگه     

  بازنگری نظامند از همه فعالیت های مرتبط با الزامات
 قانونی

    

 مدیریت انرژیچگونگی بازنگری،استقرار و توسعه برنامه های  2-3 :زیر معیار

  اندازه گیری استفاده و مصرف انرژی در گذشته و حال
 )بصورت بارز(

    

 بعنوان چارچوبی که در آن  مدیریت انرژینامه اتخاذ بر
 امکان توسعه و به روز آوری اهداف وجود دارد . 

    

تشخیص  "استفاده از یافته های حاصل از
Diagnosis " جهت تدوین و به  "الزامات قانونی"و

 انرژیروز آوری برنامه 

    

تدوین، استقرار و به روز آوری برنامه) قابل اندازه گیری 
و ارائه گزارش پیشرفت کار( بر اساس الزامات  زیست 

 محیطی  

    

  شناسائی شاخص های عملکردی  برای اندازه گیری
 اهداف کمی و کیفی تحقق برنامه

    

 اولویت بندی اقدامات مدیریت انرژی     

 سازمانی و امکان سنجی ارزیابی فنی،اقتصادی،قانونی ،
 مدیریت انرژیمالی اقدامات مورد نظر در 

    

 چگونگی ساختار برنامه های مدیریت انرژی 3-3 :زیر معیار

 :توسعه و استقرار برنامه با تعیین     

 ،اهداف اجرای محورها،مدیریت انرژی Optionsمحور

منافع مورد انتظار از اجرای اهداف،محدوده زمانی اتمام 

اری سازی،محدوده زمانی برای دستیابی به اهداف ج

مسئولیت اجرا و  بودجه بندی تصویب شده، برنامه،

 آموزش های مورد نیاز برای کارکنان،چگونگی انجام 

    

 



 مدیریت انرژیمعیار اجرای   -4

 مدیریت انرژیچگونگی اجرای اثربخش  1-4زیر معیار: 

 آدرس مصداق ییادگیر جاری سازی رویكرد نكات راهنما

  مدیریت انرژی "تشخیص"تشکیل تیم فعال      

  مدیریت اطمینان از اینکه تیم بخوبی در رابطه با
مدیریت آموزش دیده و از دانش روز فنون  انرژی
 برخوردار است. انرژی

    

  مدیریت شناخت همه جزئیات فنی محور های
 و اجرای آنها انرژی

    

  از اجرای محور ها و بیان محاسبه منافع مورد انتظار
 تاثیر محور ها بر اهداف برنامه

    

 تدوین مستندات الزم     

  ایجاد سابقه از تمامی  نکات گزارش فنی با
 توضیحات ضروری.

    

  و ارائه راه  مدیریت انرژیشناخت موانع اجرائی 
 حل های الزم

    

  مطابق همه شاخص های  مدیریت انرژیاجرای
 فنی و برنامه تدوین شده  مشخص در گزارش

    

  کافی برای اجرا ;اطمینان از منابع فنی،مالی،انسانی     

 بازنگری مستمر فرایند اجرا     

  آمادگی برای هر احتمالی که ممکن است دوره اجرا
 را تغییر دهد.

    

 طرح ریزی و پایش     

 چگونگی تعیین شفاف مسئولیت های اجرا 2-4 :زیر معیار

 بر  نان از اینکه همه افراد تعیین شده برای اجرااطمی(
اساس برنامه تدوین شده( از آگاهی و آمادگی الزم 
برخوردار هستند و از زمان کافی برای انجام 

 مسئولیتشان برخوردار می باشند.

    

  مدیریت اطمینان از اینکه همه افراد فعال در اجرای
 از آموزش کافی برخودار هستند. انرژی

    

  مدیریت انرژیچگونگی برقراری ارتباط در اجرای   3-4زیر معیار: 

  اطمینان از اینکه همه افراد از نقش خود و دیگران
 آگاهی دارند. مدیریت انرژی درباره اجرای نظام

    

 سازمان دهی جلسات برای کارکنان     

 



 

 معیار پایش و کنترل  -5

 رل بطور نظامند و مناسبچگونگی اجرای پایش و کنت 1-5زیر معیار

 آدرس مصداق یادگیری جاری سازی رویكرد نكات راهنما

  تعین دوره و روش پایش و کنترل همه نتایج حاصل
)دوره اندازه گیری باید  مدیریت انرژیاز محورهای  

 دقیق و به حد کافی باشد(.

    

  استفاده از روش های پایش مناسب نسبت به آنچه
شود) این روش ها به طور که اندازه گیری می 

 مستمر به روز آوری می گردند(.

    

  استفاده از تجهیزات مناسب و کالیبره برای پایش و
 کنترل

    

  ثبت و گزارش همه نتایج حاصل از پایش     

 چگونگی ارزیابی نتایج پایش و کنترل 2-5 :زیر معیار

 که هر  محاسبه تغییرات در کارائی و مصرف انرژی(
محسوب  مدیریت انرژی علتی برای استقرارکدام 

 می گردند(.

    

  مدیریت انرژیمحاسبه صرفه هایی که هر اقدام 
 ایجاد می نماید.

    

  محاسبه شاخص های عملکردی مرتبط برای
 ارزیابی اثربخشی فعالیت های اجرائی

    

 میزان دستیابی به اهداف برنامه     

 ،برای مقایسه انتخاب معیارهایی  در صورت لزوم
عملکرد با شرکت های دیگر برای اطمینان از 
تصمیم گیری های مناسب در باره اهداف اتخاذ 

 شده

    

 ثبت و گزارش همه یافته ها و تحلیل ها     

 چگونگی بكار گیری گزارش پایش و کنترل برای بهبود مستمر 3-5زیر معیار: 

اطمینان از اینکه نتایج پایش و کنترل برای 
گیری از انحراف از اهداف و به روز آوری بکار جلو

 گرفته می شوند) بهبود مستمر(

    

اطمینان از اینکه نتایج پایش و کنترل در پیگیری 
 استفاده می شود. مدیریت انرژی "تشخیص"های 

    

 



 معیار نتایج زیست محیطی 6

 شاخص های کلیدی مصرف 6-1

 س مصداقآدر مقایسه روند سطح فعلی نكات راهنما

 :مصرف  حامل های انرژی  

 اکتریسیته     

 انرژی حرارتی     

 گرما و هوای فشرده     

 مواد سوختی     

 : شاخص های آلودگی 

 )هوا )گازهای گلخانه ای     

 دیگر آلودگی های احتمالی     

 

 معیار نتایج اقتصادی 7

 شاخص های عملكرد اقتصادی 7-1

 آدرس مصداق مقایسه ندرو سطح فعلی نكات راهنما

 برگشت سرمایه بکار رفته در مدیریت انرژی     

  دوره بازپرداخت     

 هزینه های اجرای پروژه های ببهود     

 هزینه های نگهداری و تعمیرات     

 شاخص های عملكرد تولید 7-2

 کمیت تولید     

 کارائی انرژی     

 استفاده و مصرف انرژی     

 

 

 

 

 



 تشخیص -1 معیار:

 چگونگی تحلیل کارائی، استفاده و مصرف انرژی 1-1زیر معیار: 

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

 تعیین دامنه سیستم مدیریت انرژی                   

 تهیه لیستی از تجهیزات و فن آوری                   

 شناسائی میزان مصرف انرژی تجهیزات و فن آوری                   

 تشخیص اهداف خرد و کالن انرژی متناسب با سازمان                   

 تعیین  روش اندازه گیری نتایج در فاصله زمانی تعیین شده                   

  پیش بینی نظام کنترل عوامل متغییر در کارائی، استفاده و مصرف                   

 تعیین معیارها و روش های مورد نیاز برای اجرا و کنترل سیستم مدیریت انرژی                   

 روش گردآوری اطالعات و تحلیل آنان                   

                   Base line Energyتعیین خط مبنا 

  تایید و تصویب ویژگی های روش اجرائی، دستورالعمل و کلیه مستندات در همه فرایندها                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 چگونگی تحلیل انرژی در  فرایند تولید محصوالت  2-1زیر معیار

 ایند تولید محصوالت تعیین مقدار و هزینه انرژی مصرفی در فر                   

                   شناسائی همه متغییر ها در تحلیل اطالعات

 



 

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

                   آوری داده هایی برای مقایسه با استاندارد و یا سازمان های برترروش گرد

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 مدیریت انرژیدر مدل  "تشخیص "چگونگی جاری سازی مستمر و نظامند معیار 3-1زیر معیار

                   مدیریت انرژیقبل از اجرای نظام  "تشخیص"انجام 

                   در حین جاری سازی   "تشخیص"اجرا و بازنگری و به روز آوری مستمر روند 

                   در سازمان مدیریت انرژی "تشخیص"برنامه ریزی  و اطالع رسانی در باره اجرای 

                   و همه فعالیتها مرتبط با آن "تشخیص "تیم سازی برای انجام 

                   در قالب یک گزارش پویا مدیریت انرژی "تشخیص"ایجاد سابقه از 

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

    جمع میانگین کل امتیازات زیرمعیارها

  1000جمع کل امتیاز معیار از 

 

 

 



 مدیریت انرژیوراهبرد   معیارخط مشی  -2

 مدیریت انرژیمینان از جامعیت خط مشی چگونگی اط 1-2زیر معیار: 

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

  مدیریت انرژیبیان تعهد به اهداف سازمان برای جاری سازی سیستم                   

 بیان تعهد نسبت به الزامات قانونی مدیریت انرژی                   

  بیان تعهد نسبت به پیشگیری وکاهش اثرات زیست محیطی حاصل از مصرف و استفاده
 انرژی

                  

  کارائی،استفاده و  بیان تعهد نسبت به تدوین برنامه ای جهت بهبودعملکرد انرژی(
 ی(مصرف انرژ

                  

  بیان تعهد نسبت به دسترس بودن منابع و اطالعات برای دستیابی به اهداف خرد و
 کالن

                  

 بیان تعهد نسبت به خرید محصوالت پر بازده انرژی                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

   مدیریت انرژیقرار، بازنگری و به روزآوری راهبرد چگونگی  توسعه ، است 2-2زیر معیار

از طریق بهبود، استقرار، بازنگری و به روز آوری راهبرد  مدیریت انرژیتوسعه نظام 
 مدیریت انرژی

                  

                   بر اساس کارائی انرژی و استفاده و مصرف انرژی مدیریت انرژیتوسعه راهبرد 

در راستای "تشخیص "و درک آثار همه جنبه های زیست محیطی در معیارشناسائی 
  مدیریت انرژیعناصر راهبردی 

                  



 

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

مطابق با اندازه و ویژگی های سازمان و همه آثار حاصل  مدیریت انرژیاستقرار راهبرد 
 از فعالیت های سازمان

                  

که قابل درک،اعتماد و معنا دار برای همه  مدیریت انرژیتوسعه اهداف شفاف راهبرد 
 هستند.

                  

                    مدیریت انرژیهداف و رویکردهای راهبرد بازنگری و به روز آوری الزامات، ا

                   مدیریت انرژی مشارکت کارکنان در توسعه، استقرار،بازنگری و به روز آوری راهبرد

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 ژیمدیریت انرچگونگی برقراری ارتباط در  خط مشی و راهبرد  3-2زیر معیار

  در تمام سطوح سازمانی مدیریت انرژیتسری فلسفه و سیستم                   

 مدیریت انرژی تدوین و یا مستند سازی خط مشی و راهبرد                    

  در کل سازمان مدیریت انرژی ارائه آشکار و شفاف از خط مشی و راهبرد                   

 نان محتوای خط مشی و راهبرد را می دانند و با هر تغییر اطمینان از اینکه همه کارک
 ایجاد شده در آن آشنا هستند. 

                  

  به همه ذی نفعان و جامعه مدیریت انرژیتسری خط مشی و راهبرد                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

    جمع میانگین کل امتیازات زیرمعیارها

  1000جمع کل امتیاز معیار از 



 انرژیمعیار برنامه ریزی  - 3

 چگونگی شناسائی نظامند الزامات قانونی 1-3زیر معیار: 

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

 کارائی،استفاده و  انرژی شناسائی و به روز آوری نظامند همه الزامات قانونی مرتبط با (
 مصرف(

                  

 نگهداری سوابق مستند شده  از همه الزامات قانونی                   

 بازنگری نظامند از همه فعالیت های مرتبط با الزامات قانونی                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 مدیریت انرژیچگونگی بازنگری،استقرار و توسعه برنامه های  2-3 :زیر معیار

 )اندازه گیری استفاده و مصرف انرژی در گذشته و حال )بصورت بارز                   

  ه روز آوری بعنوان چارچوبی که در آن امکان توسعه و ب مدیریت انرژیاتخاذ برنامه
 اهداف وجود دارد . 

                  

جهت  "الزامات قانونی"و " Diagnosisتشخیص  "استفاده از یافته های حاصل از
 انرژیتدوین و به روز آوری برنامه 

                  

تدوین، استقرار و به روز آوری برنامه) قابل اندازه گیری و ارائه گزارش پیشرفت کار( بر 
 اس الزامات  زیست محیطی  اس

                  

 شناسائی شاخص های عملکردی  برای اندازه گیری اهداف کمی و کیفی تحقق برنامه                   

 اولویت بندی اقدامات مدیریت انرژی                   

 



 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز امنه امتیازد دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

  ارزیابی فنی،اقتصادی،قانونی، سازمانی و امکان سنجی مالی اقدامات مورد نظر در
 مدیریت انرژی

                  

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 برنامه های مدیریت انرژی چگونگی ساختار 3-3 :زیر معیار

 :توسعه و استقرار برنامه با تعیین                   

منافع مورد انتظار از اجرای  اهداف اجرای محور ها، ،مدیریت انرژی Optionsمحور

 محدوده زمانی اتمام جاری سازی،محدوده زمانی برای دستیابی به اهداف برنامه، اهداف،

 ولیت اجرا و آموزش های مورد نیاز برای کارکنان،مسئ بودجه بندی تصویب شده،

 چگونگی انجام 

                  

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

    جمع میانگین کل امتیازات زیرمعیارها

  1000جمع کل امتیاز معیار از 

 

 

 

 

 



 مدیریت انرژیمعیار اجرای   -4

 مدیریت انرژی چگونگی اجرای اثربخش 1-4زیر معیار: 

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

  مدیریت انرژی "تشخیص"تشکیل تیم فعال                    

 آموزش دیده و از دانش روز فنون  مدیریت انرژیبا  اطمینان از اینکه تیم بخوبی در رابطه
 برخوردار است. مدیریت انرژی

                  

  و اجرای آنها مدیریت انرژیشناخت همه جزئیات فنی محور های                   

 محاسبه منافع مورد انتظار از اجرای محور ها و بیان تاثیر محور ها بر اهداف برنامه                   

 تدوین مستندات الزم                   

 .ایجاد سابقه از تمامی  نکات گزارش فنی با توضیحات ضروری                   

  و ارائه راه حل های الزم مدیریت انرژیشناخت موانع اجرائی                   

  رنامه تدوین مطابق همه شاخص های مشخص در گزارش فنی و ب مدیریت انرژیاجرای
 شده 

                  

  کافی برای اجرا ;اطمینان از منابع فنی،مالی،انسانی                   

 بازنگری مستمر فرایند اجرا                   

 .آمادگی برای هر احتمالی که ممکن است دوره اجرا را تغییر دهد                   

 طرح ریزی و پایش                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما



 

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

 چگونگی تعیین شفاف مسئولیت های اجرا 2-4 :زیر معیار

 از اینکه همه افراد تعیین شده برای اجرا) بر اساس برنامه تدوین شده( از آگاهی  اطمینان
و آمادگی الزم برخوردار هستند و از زمان کافی برای انجام مسئولیتشان برخوردار می 

 باشند.

                  

  از آموزش کافی برخودار  مدیریت انرژیاطمینان از اینکه همه افراد فعال در اجرای
 هستند.

                  

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

  مدیریت انرژیچگونگی برقراری ارتباط در اجرای   3-4زیر معیار: 

 مدیریت انرژی اطمینان از اینکه همه افراد از نقش خود و دیگران درباره اجرای نظام 
 آگاهی دارند.

                  

 رای کارکنانسازمان دهی جلسات ب                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

    جمع میانگین کل امتیازات زیرمعیارها

  1000جمع کل امتیاز معیار از 

 



 معیار پایش و کنترل  -5

 چگونگی اجرای پایش و کنترل بطور نظامند و مناسب 1-5زیر معیار

 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی ردرویك

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

   دوره  مدیریت انرژیتعین دوره و روش پایش و کنترل همه نتایج حاصل از محورهای (
 اندازه گیری باید دقیق و به حد کافی باشد(.

                  

 این روشها  استفاده از روش های پایش مناسب نسبت به آنچه که اندازه گیری می شود(
 به طور مستمر به روز آوری می گردند(.

                  

 استفاده از تجهیزات مناسب و کالیبره برای پایش و کنترل                   

  ثبت و گزارش همه نتایج حاصل از پایش                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 چگونگی ارزیابی نتایج پایش و کنترل 2-5 :زیر معیار

 مدیریت  محاسبه تغییرات در کارائی و مصرف انرژی) که هر کدام علتی برای استقرار
 محسوب می گردند(. انرژی

                  

  می نماید. ایجاد مدیریت انرژیمحاسبه صرفه هایی که هر اقدام                   

 محاسبه شاخص های عملکردی مرتبط برای ارزیابی اثربخشی فعالیت های اجرائی                   

 میزان دستیابی به اهداف برنامه                   

  در صورت لزوم،انتخاب معیارهایی برای مقایسه عملکرد با شرکت های دیگر برای
 یری های مناسب در باره اهداف اتخاذ شدهاطمینان از تصمیم گ

                  

 



 منطق ارزیابی نكته راهنما

 یادگیری جاری سازی رویكرد

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

 ثبت و گزارش همه یافته ها و تحلیل ها                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 چگونگی بكار گیری گزارش پایش و کنترل برای بهبود مستمر 3-5زیر معیار: 

اطمینان از اینکه نتایج پایش و کنترل برای جلوگیری از انحراف از اهداف و به روز آوری 
 بکار گرفته می شوند) بهبود مستمر(

                  

 مدیریت انرژی "تشخیص"ن از اینکه نتایج پایش و کنترل در پیگیری های اطمینا
 استفاده می شود.

                  

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

    جمع میانگین کل امتیازات زیرمعیارها

  1000جمع کل امتیاز معیار از 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معیار نتایج زیست محیطی 6

 لیدی مصرفشاخص های ک 6-1

 

 نكته راهنما

 منطق ارزیابی

 مقایسه روند سطح فعلی

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

 :مصرف مشخص حامل های انرژی  

 اکتریسیته                   

 انرژی حرارتی                   

 ای فشردهگرما و هو                   

 مواد سوختی                   

 : شاخص های آلودگی  

 )هوا )گازهای گلخانه ای                   

 دیگر آلودگی های احتمالی                   

    جمع میانگین کل امتیازات زیرمعیار

  1000جمع کل امتیاز معیار از 

 

 

 

 

 



 معیار نتایج اقتصادی 7

 شاخص های عملكرد اقتصادی 7-1

 

 نكته راهنما

 منطق ارزیابی

 مقایسه روند سطح فعلی

 دامنه امتیاز دامنه امتیاز دامنه امتیاز

0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 0 25 45 65 85 100 

 برگشت سرمایه بکار رفته در مدیریت انرژی  

  دوره بازپرداخت                   

 نه های اجرای پروژه های ببهودهزی                   

 هزینه های نگهداری و تعمیرات                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

 شاخص های عملكرد تولید 7-2

 کمیت تولید                   

 کارائی انرژی                   

 استفاده و مصرف انرژی                   

    جمع میانگین کل امتیازات نکته راهنما

    جمع میانگین کل امتیازات زیرمعیار

  1000جمع کل امتیاز معیار از 

 

 

 


