


ISOاستانداردباآشنایی 50001:
رایبالزمفرآیندهایوهاسیستماستقراربرایهاسازمانسازیتوانمنداستاندارداینتدوینازهدف

تهدایمنظوربهاستانداردایناجرای.استانرژیمصرفوکاربریبازدهی،شاملانرژی،عملکردبهبود

ازتزیسمحیطبرگذارتاثیرموارددیگروانرژی،هزینهایگلخانهگازهایانتشارکاهشبرایسازمان

شرایطاندازه،نوع،ازنظرصرفهاسازمانتمامیدراستاندارداین.استانرژیمندنظاممدیریتطریق

تعهدجودوبهبستگیاستاندارداینآمیزموفقیتاستقرار.داردکاربردفرهنگیواجتماعیجغرافیایی،

.داردارشدمدیریتبخصوصسازمان،هایفعالیتوسطوحتمامدر

نتدویانرژی،مشیخطیکایجادوتدوینبرایراانرژیمدیریتسیستمیکالزاماتاستاندارداین

وقانونیالزاماتبردارندهدرکهکندمیمشخصراآنبهمربوطاقدامهایطرحوخردوکالناهداف

ایبرسازدمیقادرراسازمانانرژی،مدیریتسیستم.باشندمیانرژیبارزمصارفبهمربوطاطالعات

انطباقودادهانجامراخودانرژیعملکردبهبودمنظوربهالزماقداممشی،خطتعهداتبهدستیابی

سازماندهیایگونهبهتواندمیاستاندارداینبکارگیری.نمایداثباترااستاندارداینالزاماتباسیستم

فعالیتایبروشدهمتناسبمنابعومستنداتمیزانسیستم،پیچیدگیشاملسازمانالزاماتباکهشود

.گردداعمالسازمانکنترلتحتهای



هنگ هر سازمان بدون توجه به نوع، اندازه، پیچیدگی، موقعیت جغرافیایی، فربرای -1

.استسازمانی یا محصوالت و خدماتی که ارائه می دهد، قابل اجرا 

نترل می فعالیت های تأثیرگذار بر عملکرد انرژی که توسط سازمان مدیریت و کبرای -2

.استشود، قابل اجرا 

.استاجرا بدون توجه به مقدار، استفاده یا انواع مصرف انرژی قابل -3

رد  نمایش واثبات بهبود عملکرد مداوم انرژی است، اما سطوح بهبود عملکنیازمند -4

.کندانرژی را تعیین نمی 

یگر تواند به طور مستقل استفاده شود، یا هماهنگ با سیستم های مدیریت دمی -5

.باشد



 انرژیخط مشی برای استفاده موثر از ایجاد یک

تعیین اهداف برای برآورده ساختن خط مشی

 انرژیاطالعات برای درک بهتر و تصمیم گیری در مورد از استفاده

 محاسبه نتایج

 چگونگی عملکرد این خط مشی  بررسی

بهبود مدیریت انرژی به طور مداوم



میپردازیمانرژیمدیریتسیستمالزاماتبررسیبهحال

کاربرددامنه-1

انرژییریتمدسیستمیکبهبودونگهداریسازی،پیادهاستقرار،جهتالزاماتتشریحبهالمللیبیناستانداردینا

ییکاراشاملانرژیعملکردمداومبهبودبهنیلدرسیستماتیکرویکردیکازپیرویآنازهدفکهپردازدمی

وبرداریرهبهبرایکاربردقابلالزاماتتشریحبهالمللیبیناستاندارداین.استانرژیمصرفوبرداریبهرهانرژی،

آیندهافرها،سیستمتجهیزات،تامینوطراحیفعالیتدهی،گزارشومستندسازیگیری،اندازهشاملانرژیمصرف

برموثرهایمتغیرتمامبرایالمللیبیناستاندارداین.پردازدمیهستندانرژیعملکردبرتاثیرگذارکهپرسنلو

عملکردایمعیارهالمللیبیناستاندارداین.داردکاربردهستندسازمانتاثیرتحتوپایشقابلکهانرژیعملکرد

.کندنمیتوصیفانرژیبارابطهدررامشخصی

مرجعاستاندارد-2

هایسیستماستانداردهایسایربابندهاگذاریشمارههماهنگیبرایبنداین).شودنمیعنوانمرجعیهیچ

(.استشدهداشتهنگهایزومدیریتی



تعاریفو اصطالحات -3
:برای اهداف این سند، اصطالحات و تعاریف زیر اعمال می شود

:اصطالحات مربوط به سازمان 3-1

با  فرد یا گروهی از افراد که به منظور دستیابی به اهداف خود دارای عملکردهایی همراه: سازمان3-1-1

هستنداختیارات و ارتباطات –مسئولیت ها 

نترل فرد یا گروهی از افراد در باالترین سطح که یک سازمان را ک: مدیریت ارشد3-1-2

.می کنند 

سازمانیحدود فیزیکی یا حدود : محدوده 3-1-3

ن مجموعه فعالیت هایی که یک سازما: دامنه کاربرد سیستم مدیریت انرژی3-1-4

پردازدطریق سیستم مدیریت انرژی به آنها می از )3.1.1(

تاثیر  فرد یا سازمانی که می تواند بر یک تصمیم یا فعالیت: طرف های ذینفع3-1-5

.بگذارد یا از آن تاثیر بپذیرد یا خودش استنباط نماید که تاثیر می پذیرد



:مدیریتسیستمبامرتبطتعاریف3-2

واهمشیخطاستقراربرایسازمانیکبامرتبطعناصرازایمجموعه:مدیریتسیستم3-2-1

.اهدافبهیابیدستبرایوفرآیندهاواهداف

خردونکالاهداف–انرژیمشیخطایجادبرایمدیریتیسیستم:انرژیمدیریتسیستم3-2-2

.استانرژیکالنوخرداهدافبهدستیابیوعملیاتیهایبرنامه–انرژی

انبیآنارشدمدیریتتوسطرسمیطوربهکهسازمانگیریجهتومقاصد:مشیخط3-2-3

.شودمی

صورتبهکهانرژیعملکردبهمربوطتعهداتوهاجهت–مقاصد:انرژیمشیخط3-2-4

.شودمیبیانارشدمدیریتتوسطرسمی

ونرژیامدیریتسیستمهایفعالیتموثراجرایمسئولافرادیافرد:انرژیمدیریتتیم3-2-5

.انرژیعملکرددربهبودتحقق



:الزاماتبامرتبطتعاریف3-3
طلبیمبرداللتکلیصورتبهیاباشدشدهدادهتوضیحکهانتظارییانیاز:الزام3-3-1

.باشداجباریکهاینیاوباشدداشته
الزامیکتحقق:انطباق3-3-2

الزامیکتامینعدم:انطباقعدم:3-3-3
وعوقازپیشگیریوانطباقعدمیکهایعللحذفبرایاستاقدامی:اصالحیاقدام:3-3-4

مجدد
وودشدارینگهوکنترلسازمانتوسطبایستمیکهالزامیاطالعات:مدوناطالعات3-3-5
.ایرسانهاطالعاتنیز
راهاورودیکهتعاملدریامرتبطهمبههایفعالیتازایمجموعه:فرآیند3-3-6
.کندمیتبدیلخروجیبه
فعالیتیکیا–فرآیندیک–سیستمیکوضعیتتعیین:پایش3-3-7
آوریجمعهدفبامدونومستقل،سیستماتیکاستفرآیندی:ممیزی3-3-8

یزیمممعیارازایمحدودهتعیینبرایواقعیاتبرمبتنیآنارزیابیوممیزیشواهد
.استشدهتامینکه
فرآیندیاهوظیفازبخشیبیرونیسازمانیککهترتیباتیایجاد:سپاریبرون3-3-۹

.دهدمیانجامراسازمان



عملکردبامرتبطتعاریف3-4

عملکردیکتعیینبرایفرآیندی:گیریاندازه3-4-1

گیریاندازهقابلنتایج:عملکرد3-4-2

.انرژیمصرفوانرژیازبرداری،بهرهانرژیکاراییبامرتبطگیریاندازهقابلنتایج:انرژیعملکرد3-4-3

شدهتعریفسازمانتوسطکهانرژیعملکردمیزانیاگیریاندازه:EnPIانرژیعملکردشاخص3-4-4

.است

یدورهیکازبیشیانقطهیکدرEnPIمقدارگیریاندازه:EnPIانرژیعملکردشاخصارزش3-4-5

زمانازمشخص

وریهرهببامرتبطانرژیمصرفیاانرژیکاراییگیریاندازهنتایجدربهبود:انرژیعملکردبهبود3-4-6

انرژیمبنایبامقایسهدرانرژی

.کندمیفراهمانرژیعملکردمقایسهجهتمبناییکهکمیمرجعEnB:انرژیمبنای3-4-7

وگذاردمیرتاثیانرژیعملکردبرتوجهیقابلطوربهکهاستایشدهتعیینعامل:استاتیکفاکتور3-4-8

.کندنمیتغییرمعمولطوربه



رژیانعملکردبرتوجهیقابلطوربهکهسنجشقابلمعیار:مربوطهمتغیر3-4-۹
.کندمیتغییرمعمولطوربهوگذاردمیتاثیر

کردنفعالوتغییراتمحاسبهبرایهادادهسازینرمالاصالح:سازینرمال3-4-1۰
معادلشرایطدرانرژیعملکردمقایسه

.باشدمیقطعیتعدماثر:ریسک3-4-11
.نتظاراموردنتایجبهرسیدنبرایدانشومهارتودانایی–توانایی:صالحیت3-4-12
شودحاصلبایدکهنتایجی:اهداف3-4-13
.آنحاصلنتایجوشدهریزیطرحاهدافتحققمیزان:اثربخشی3-4-14

خردهدف:یادآوریانرژیعملکردبهبودسنجشقابلهدف:انرژیهدف3-4-15
.شودگنجاندهکالنهدفیکدرتواندمی
شودمیعملکردارتقایبهمنجرکهتکراریفرآیند:مداومبهبود3-4-16



انرژیبامرتبطتعاریف3-5

.مشابههایحاملدیگروفشردههوایحرارت،بخار،سوخت،برق،:انرژی3-1-5

.شدهگرفتهکاربهانرژیمقدار:انرژیمصرف3-2-5

رودیووانرژییاکاالخدمات،عملکرد،خروجیبینکمیرابطهدیگریانسبت:انرژیکاراییـ3-3-5

.انرژی

؛هادادهسازیذخیرهنقل؛وحمل؛سرمایشگرمایش؛روشنایی؛تهویه:انرژیکارگیریبه3-4-5

تولیدفرایند

گر،دیاطالعاتوهادادهاساسبرانرژی،مصرفانرژیوریبهرهتحلیلوتجزیه:انرژیبازنگری3-5-5

انرژیعملکردبهبودبرایهافرصتوSEUشناساییبهمنجر

قابللپتانسییا/وشودمیبارزمصرفبهمنجرکهانرژیبرداریبهره:بارزانرژیبرداریبهره3-6-5

.داردانرژیعملکردبهبودبرایتوجهی



سازمانـ محیط کسب و کار 4
کاردرک سازمان و محیط کسب و 4-1
ذینفعدرک نیازها و انتظارات کارکنان و سایر طرف های 4-2
انرژتعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت 4-3
ندهای مورد سیستم مدیریت انرژی سازمان بایستی سیستم مدیریت انرژی را از طریق فرآی4-4

ه به روز رسانی و ب–نگه داری –اجرا –نیاز و تعامل آن ها با هم و الزامات این سند تعیین 
.طور مداوم عملکرد انرژی را بهبود دهد



رهبری–5

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خودرا برای بهبود مداوم : رهبری و تعهد5-1

.عملکرد انرژی و اثربخشی سیستم مدیریت انرژی طبق موارد زیر اثبات کند

.ه انداطمینان از این که دامنه و مرزهای سیستم مدیریت انرژی تدوین شدکسب (الف

ه  اطمینان از این که خط مشی و اهداف سیستم مدیریت انرژی تدوین شدکسب (ب

دارنداند و با مقاصد کاربردی سازمان سازگاری 



خط مشی انرژی5-2

.ارشد بایستی خط مشی انرژی را تدوین نمایدمدیریت 
.خط مشی بایستی متناسب با هدف سازمان باشد(الف
؛چارچوبی برای ایجاد و بازنگری اهداف کالن و خرد انرژی فراهم می کند(ب
کالن وخرد برگیرنده تعهد به قابلیت دسترسی به اطالعات و منابع الزم برای دستیابی به اهدافدر ( ج

؛انرژی است
رداری، برگیرنده تعهد به پوشش الزامات قانونی قابل کاربرد و سایر الزامات در رابطه با بهره بدر ( د

؛مصرف و عملکرد انرژی سازمان است
؛برگیرنده تعهد به بهبود مداوم در عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی استدر ( ه
تهیه محصوالت و خدمات اثربخشی از نظر بهبود عملکرد انرژی پشتیبانی می کند؛  از ( ر
.های طراحی که به بهبود عملکرد انرژی می پردازند را پشتیبانی می کنندفعالیت ( ز 

:خط مشی انرژی باید
.ـ به عنوان اطالعات مستند در دسترس باشد

.در تمامی قسمت های سازمان اطالع رسانی شود-
لزوم به ـ به طور منظم بازنگری و در صورت. به صورت متقضی دردسترس طرف های ذینفع قرار بگیرد-

.روزآوری می شود



اختیاراتومسئولیتها–سازمانیهاینقش5-3

دادهخصیصتانرژیمدیریتسیستمبامرتبطهاینقشبرایاختیاراتومسئولیتکهیابداطمینانارشدمدیریت

برایرااختیاراتوهامسئولیتبایدارشدمدیریت.استشدهرسانیاطالعمختلفسطوحوسازمانتمامیدروشده

شدهداریهنگ،اجرا،ایجادانرژیمدیریتسیستمکهاینازاطمینانحصول–الف.کندتعیینانرژیمدیریتتیم

.استیافتهبهبودمستمرطوربهو

.استمدرکاینالزاماتبامطابقانرژیمدیریتسیستمکهاینازاطمینان-ب

انرژیعملکردمداومبهبودبرایاصالحیاقداماتانجام-ج

هشدتعیینهایزماندرارشدمدیریتبهانرژیعملکردبهبودوانرژیمدیریتسیستمعملکردگزارش-د

انرژیمدیریتسیستمکنترلوعملکردازاطمینانبرایالزمهایروشومعیارهاتعیین-ذ



ریزیـ طرح ۶
هااقداماتی برای نشان دادن ریسک ها و فرصت 6-1

یط هنگام طرح ریزی برای این سیستم مدیریت سازمان باید موضوعات مربوط به مح6-1-1
ازمان کسب و کار طرف های ذینفع و دامنه کاربرد را مدنظر قرار دهد و بازنگری فعالیت های س

ه نیاز و فرآیندهایی که می تواند بر عملکرد انرژی تاثیر بگذارد و ریسک ها و فرصت هایی ک
.است را تعیین کند

:سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی کند 6-1-2
هااقداماتی برای شناسایی ریسک ها و فرصت ( الف
:چگونگی( ب

های یکپارچه سازی و برقراری اقدامات در فرآیندهای سیستم مدیریت انرژی و فرآیند(1
عملکرد انرژی

ارزیابی اثربخشی این اقدامات(2



هااهداف سیستم مدیریت انرژی و طرح ریزی برای دستیابی به آن 6-2
سازمان . سازمان باید اهداف انرژی را در بخش ها و سطح های مختلف تعیین کند6-2-1

.بایستی اهداف انرژی را تعیین کند
:اهداف و اهداف انرژی باید 6-2-2

.با خط مشی سازگار باشد-الف 
بودنقابل اندازه گیری باشد در صورت عملی -ب
اجرادر نظر گرفتن الزامات قابل -ج
انرژیدر نظر گرفتن فرصت ها برای بهبود عملکرد -د
ها SEUدر نظر گرفتن -ه
.پایش شود-ر
.اطالع رسانی شود-ز
.در موارد مقتضی به روز آوری شود-ژ



برنامه  هنگام برنامه ریزی برای چگونگی دستیابی به اهداف و اهداف انرژی سازمان باید6-2-3
:های عملیاتی شامل 

.آنچه که انجام خواهد شد( الف
.منابعی که مورد نیاز خواهند بود( ب
.افرادی که مسئول خواهند بود( ج
.زمانی به پایان خواهد رسیدچه (د
نتایج و شاخص چگونه ارزیابی خواهند شد؛ ( ر
انرژیبازنگری 6-3

کندرا تعیین EnPIشاخص های عملکرد انرژی سازمان باید 6-4
:مبنای انرژی6-5

ـ برنامه ریزی برای جمع آوری داده های انرژی6-6



پشتیبانی7
منابع7-1

نرژی و این سازمان باید منابع الزم برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر عملکرد ا
EnMS دهدرا تعیین و ارائه

باشداستخدام یا عقد قرارداد با افراد دارای صالحیت –کارکنان حاضر : صالحیت7-2
آگاهی7-3

:کارکنان باید نسبت به موارد زیر آگاهی داشته باشند
انرژیخط مشی -الف
زایای سهم آن ها در اثر بخشی سیستم مدیریت انرژی شامل دستیابی به اهداف انرژی و م-ب

انرژیبهبود عملکرد 
؛تأثیر فعالیت یا رفتار آنها با توجه به عملکرد انرژی-ج

انرژیپیامد و نتایج عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت -د



ارتباطات7-4
یت سازمان باید ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیر

.ندانرژی را ایجاد برقرار و نگه داری نماید و موارد زیر را تعیین می ک
.درباره چه چیزی ارتباط برقرار میکند-الف
.چه زمانی ارتباط برقرار می کند-ب
.با چه کسی ارتباط برقرار میکند-ج
.چگونه ارتباط برقرار می کند-د
.چه کسی ارتباط برقرار می کند-ه
اطالعات مدون7-5
کلیات7-1-5
آوریایجاد و به روز 7-5-2
کنترل اطالعات مدون7-5-3



عملیات-8
:طرح ریزی و کنترل عملیات8-1

برای برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت و اجرای   SEUسازمان باید فرآیندهای مرتبط با 
.کنترل و نگه داری نماید–ایجاد –ریزی راطرح اقدامات تعیین شده 

طراحی8-2
جهیزات ،  سازمان باید فرصتهای بهبود عملکرد انرژی و کنترل عملیات را در طراحی تسهیالت، ت

ی بر سیستم ها و فرآیندهای جدید، تغییر یافته و بازسازی شده که می توانند پیامد بارز
ر قرار عملکردانرژی بر طول عمر برنامه ریزی شده یا پیش بینی شده داشته باشند، مورد نظ

.دهد
تدارکات8-3

سازمان باید معیارهای ارزیابی عملکرد انرژی را در طی دوره عمر کارکرد طرح ریزی شده یا
زی  مورد انتظارِمحصوالت، تجهیزات و خدمات بهره برداری از انرژی که انتظار می رود پیامد بار

.بر روی عملکرد انرژی سازمان داشته باشند اجرا کنند



عملکردـ ارزیابی 9
م  پایش، اندازه گیری و تحلیل و ارزیابی عملکرد انرژی و سیست۹-1

انرژیمدیریت 
الزاماتارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر ۹-1-2
داخلیممیزی ۹-2
ه سازمان باید ممیزی داخلی را در فواصل طرح ریزی شده برای ارائ۹-2-1

.اطالعات در مورد این که سیستم مدیریت انرژی فراهم کند
انرژیبهبود عملکرد ) الف 
الزامات این مدرکخط مشی ، اهداف خرد و کالن  -: انطباق دارد با) ب 

ریت تدوین شده توسط سازمانالزامات خود سازمان در خصوص سیستم مدی
انرژی

تاسبه شکل اثربخشی اجرا و حفظ شده -ج



بایستیسازمان۹-2-2

ریزیطرحالزامات–مشاوره–هامسئولیت–هاروش–تناوبشاملممیزیهایبرنامه)الف
اهمیتبایدممیزیهایبرنامه.نمایدحفظومستقراجراریزیطرحرادهیگزارشو

.بگیردنظردرراراقبلیهایممیزینتایجومرتبطفرآیندهای
.نمایدتعریفراممیزیهردامنهوممیزیمعیار)ب
یندفرآبودنطرفانهبیوبودنعینیازکهایگونهبهممیزیهدایتوممیزانانتخاب)ج

.گرددحاصلاطمینانممیزی
عملکردمستمربهبودوهاانطباقعدمبهپرداختنبرایاقداماتی-د
ایدنمحفظممیزینتایجوممیزیبرنامهاجرایبرایشواهدیعنوانبهرامستنداطالعات-ه
مدیریتبازنگری۹-3
میناناطبرایشدهریزیبرنامهفواصلدرراانرژیمدیریتسیستمبایدارشدمدیریت۹-3-1
.کندریبازنگسازماناستراتژیکبامسیرهمسوییواثربخشیکفایت،بودن،مناسبتداوماز



یزی بازنگری مدیریت باید با درنظرگرفتن مواردزیربرنامه ر۹-3-2
:واجرا شود

وضعیت اقدامات مربوط به بازنگری مدیریت قبلی( الف
تغییرات درمسائل درون وبرون سازمانی و ریسک ها و فرصت( ب

های سیستم مدیریت انرژی
رژی اطالعات مربوط به عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت ان( ج

:زیرشامل روندهای 
اصالحیعدم انطباق ها و اقدامات -

گیرینتایج پایش و اندازه -
ممیزینتایج -
الزاماتنتایج ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر -
صالحیتفرصت هایی برای بهبود مستمر از جمله برای -د
خط مشی انرژی-ه



۹-3-3

:های بازنگری مدیریت شاملورودی 

انرژیمیزان تحقق اهداف کالن و خرد ) الف 

EnPIجملهعملکرد انرژی و بهبود عملکرد انرژی بر اساس نتایج پایش و اندازه گیری از ) ب 

عملیاتیوضعیت برنامه های ) ج 

خروجی های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات مرتبط با فرصت های بهبود: ۹-3-4

.مستمر و نیاز به تغییر در سیستم مدیریت انرژی باشد



بهبود-10
اصالحیاقداموانطباقعدم1۰-1

:بایدسازمانپیونددمیوقوعبهانطباقعدمیککههنگامی
دهدانجامراالزمواکنشانطباقعدمورویدادبهنسبت-الف

ایریشههایعلتحذفجهتنیازمورداصالحیاقدامانجاممنظوربهراالزمارزیابی-ب
روشوسیلهبهدیگرجایدروقوعیامجددوقوععدمازاطمینانجهتانطباقعدمیارویداد

.دهدانجامزیرهای
انطباقعدمبازنگریورویدادبررسی(1
انطباقعدمیارویدادهایعلتتعیین(2
فاقاتبالقوهطوربهاستممکنیادازندوجودمشابههایانطباقعدمآیاکهاینتعیین(3

.بیفتند
الزماقداماتتعیین-ج
اصالحیاقداماتشاملشدهانجاماقداماتاثربخشیبازنگری-د
انرژیمدیریتسیستمبامرتبطالزمتغییراتانجام(ه



بهبود مستمر1۰-2

سازمان باید . بهبود بخشدرا EnMSسازمان باید به طور مستمر تناسب، کفایت و اثربخشی 
.بهبود مستمر عملکرد انرژی را نشان دهد




