
 در مديريت انرژي   EN16001ضرورت بكارگيري استاندارد 

ها در حوزه هاي سازماندهي سيستماتيك به فعاليتها و استانداردهاي مديريت انرژي براي جهتاستفاده از الگوها، مدل

 .باشدترين راهكار ميترين و اقتصاديترين، منطقيمديريت مصارف انرژي مناسب

  

a. معرفي 

. باشد نيازهاي مبرم جوامع انساني و بخصوص صنايع در تمامي كشورها مسئله مديريت انرژي ميامروزه يكي از 

هاي انرژي و مفهوم توسعه محدوديت منابع تجديد ناپذير، هزينه باالي سوخت، آلودگي هاي زيست محيطي و بحران

هاي در اين راستا سازمان. باشد باشد داليل اصلي توجه به مبحث انرژي مي پايدار كه هدف نهايي تمام جوامع مي

ترين آنها تدوين و كه مهم. اندهاي مديريت انرژي انجام دادهمختلف استاندارد سازي اقداماتي را در زمينه سيستم

  .باشد مي  ISO 50001و  EN 16000معرفي استانداردهاي

b. هدف  

يندهاي الزم براي بهبود استفاده و بازدهي انرژي آها و فرها براي ايجاد سيستمكمك به سازمان ،استاندارد از اينكلي هدف 

  .مند شوداي از طريق مديريت نظامها و انتشار گازهاي گلخانهبايست منجر به كاهش هزينهاين استاندارد مي .باشد مي

برقراري و توسعه خط  برايتا سازد كننده الزامات يك نظام مديريت انرژي است كه سازمان را قادر مياين استاندارد،تصريح

  . هاي بارز انرژي را در نظر بگيردمشي و اهداف، الزامات قانوني و اطالعات مربوط به جنبه

c.  دامنه كاربرد  

هاي متفاوت و صرف نظر از هرگونه شرايط جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي و بطور ها با اندازهقابل به كارگيري در انواع سازمان

هاي انرژي خود را از طريق يك ساختار سيستماتيك بهبود بخشند، كاربرد كارآئي و هزينه قصد دارندهايي كه كلي سازمان

 .دارد

d. اهم مزاياي اين استاندارد 

 ها در توليد و استفاده بهتر در مصرف انرژيكمك به سازمان .1

 گيري مصرف انرژي و تصحيح الگوي مصرفپايش و اندازه .2

  هاگزارش و هدايت دارايي گيري، ثبت وارائه معيار، اندازه .3

  تسهيل ارتباطات و ايجاد شفافيت در مورد مديريت منابع انرژي .4

  ها و تقويت رفتار صحيح مديريت انرژيارتقاء بهترين شيوه .5

  بندي فن آوري هاي جديدكمك به ارزيابي و اولويت .6

  جويي در انرژي از طريق ترويج زنجيره عرضهكمك به صرفه .7

  هاي مديريتيو ساير سيستم ISO 9001همسو با استاندارد  .8

  

  

  



بنا نهاده شده كه به اختصار در زير  (PDCA)ريزي، اجرا، بررسي و اقدام المللي بر مبناي روش مرسوم برنامهاين استاندارد بين

  :توصيف گرديده است

  تعيين اهداف و فرآيندهاي الزم جهت ارائه نتايج بر اساس خط مشي انرژي سازمان :ريزيبرنامه

گيري فرآيندها بر اساس خط مشي انرژي، اهداف كالن و خرد، قوانين و ساير الزامتي كه سازمان به آن پايش و اندازه :بررسي

  .متعد گرديده و گزارش دهي نتايج حاصل شده

-شود كه ميمياين استاندارد تنها شامل الزاماتي . منظور بهبود مستمر عملكرد نظام مديريت انرژيانجام اقداماتي به :اقدام

  .تواند بصورت عيني مورد مميزي قرار گيرد

 
 


