
 استاندارد مديريت انرژي:ISO 50001 استاندارد

  :بيان اهداف

ها و فرايندهاي الزم براي بهبود عملكرد ها به استقرار سيستمهدف از اين استاندارد توانمند سازي سازمان    
 پياده سازي اين استاندارد بين المللي جهت كاهش. انرژي شامل كارايي، بهره برداري و مصرف انرژي است

گازهاي گلخانه اي و ديگر پيامدهاي زيست محيطي و كاهش هزينه انرژي از طريق مديريت سيستماتيك انتشار 
  .انرژي در نظر گرفته شده است 

  :   مقدمه

نظر از شرايط جغرافيايي ، هاي مختلف صرفه المللي براي تمام انواع سازمان ها در اندازاين استاندارد بين   
 هاي سازمان و خصوصاًپياده سازي موفق به تعهد كليه سطوح و بخش. قابل كاربرد است  فرهنگي يا اجتماعي

را تشريح ) EnMS(المللي الزامات يك سيستم مديريت انرژي اين استاندارد بين. مديريت ارشد بستگي دارد
اهداف كالن و خرد و  كند كه بر مبناي آنها سازمان قادر به استقرار و پياده سازي خط مشي انرژي ، استقرارمي

. برنامه هاي اجرايي است كه الزامات قانوني و اطالعات مربوط به بهره برداري انرژي بارز را زير نظر مي گيرد
سازد به تعهدات خط مشي خود دست يابد براي بهبود عملكرد انرژي سيستم مديريت انرژي سازمان را قادر مي

      .يستم را با الزامات اين استاندارد بين المللي نشان دهداقدامات الزم را به كار گيرد و انطباق س

ها چارچوبي را براي مديريت انرژي تاسيسات صنعتي، تسهيالت مالي يا سازمان ISO 50001 استاندارد       
رسد اين استاندارد كه قابليت كاربرد گسترده اي در بخش هاي مالي ملي خواهد داشت، به نظر مي. كندارائه مي

اين مدرك مبتني بر عناصر كلي است كه  .از مصرف انرژي جهان را تحت تاثير قراردهد% 60مي تواند بيش از 
ها با استانداردهاي در تمام استانداردهاي سيستم مديريت ايزو به چشم مي خورد و سطح بااليي از تطابق دستگاه

ISO 9001)مديريت كيفيت ( وISO 14001)ضمين مي كندرا ت) مديريت زيست محيطي.  

  :رئوس مطالب

 مصرف آنچكونگي انرژي و  كاربرد  
 اندازه گيري، مستندسازي، گزارش دهي مصرف انرژي  
 طرح ريزي و طراحي، انتخاب و خريد تجهيزات و فضاهاي كاري براي كاهش مصرف انرژي  
  تاثير دارندكه بر روي تامين و مصرف انرژي  پارامترهاييكنترل تمام.  



        :سيستم مديريت انرژيهاي نيازمندي

 ISO 16001بسيار شبيه استاندارد  شساختار ،مي باشد) PDCA(اين استاندارد كه مبتني بر چرخه دمينگ 
 ،منتشر شده پس از معرفي دامنه كاربرد ISOاين استاندارد مانند ساير استانداردهاي مديريتي كه توسط . است

هاي سيستم مديريت انرژي مي نمايد كه اقدام به تعريف نيازمندي ،مراجع و ماخذها ، تعاريف و اصطالحات
  :شامل 

  تعهد مديريت، بيان خط مشي انرژي ، مشخص : مسئوليت مديريت در ارتباط با مديريت انرژي شامل
  كردن نماينده مديريت

  ا مصرف شناسايي مصرف انرژي، الزامات قانوني در ارتباط ب: طرح ريزي سيستم مديريت انرژي ، شامل
شامل اهداف خرد (وري انرژي، اهداف انرژي  ههاي انرژي، بهرانرژي ، بازنگري انرژي ، شناسايي شاخص

  )و كالن آموزشي 
 آگاهي و آموزش، ارتباطات در مدير انرژي صالحيت :عمليات و اجراي سيستم مديريت انرژي شامل ،

اط با مديريت انرژي، طراحي مرتبط با ارتباط با مديريت انرژي، مستندسازي، كنترل عمليات در ارتب
  انرژي، خريد خدمات انرژي، تجهيزات و محصوالت با توجه مديريت

  :ها كنترل

 پايش، اندازه گيري و تجزيه و تحليل مصرف انرژي  
 ارزيابي انطباق با قوانين و الزامات سيستم  
 مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي  
 و بهبود عدم انطباق، اقدام اصالحي، پيشگيرانه  
 كنترل سوابق مديريت انرژي  
 بازنگري مديريت  

   :فوايد 

 كاهش هزينه هاي مالي در مصرف انرژي  

 افزايش كارآيي مصرف انرژي در فرايندهاي سازمان 

 ايجاد فرهنگ اصالح الگوي مصرف براي استفاده صحيح از انرژي  
 ايجاد راهكارهاي جديد براي استفاده بهينه از انرژي  
  استاندارد سازي در انرژي از ديدگاه مصرف و توليدكنترل و  



  سازگاري با استانداردISO 14001  
 چارچوبي براي گنجاندن بازده انرژي در رويه هاي مديريتي  
 دهي بهبود ميزان انرژي و تاثيرات مورد نظر در كاهش انتشار گيري، مستندسازي و گزارشمحك، اندازه

  ايگازهاي گلخانه
  اطالعات در زمينه مديريت منابع انرژيشفافيت و انتقال  
 مد در زمينه انرژيآهاي جديد كارارزيابي و اولويت بندي اجراي فناوري  
 وري انرژي از طريق زنجيره تامينچارچوبي براي ترويج بهره  
 هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه ايبهبود مديريت انرژي در زمينه پروژه  

  

 


