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 EN 16001 : 2009  استبندارد هدیریت انرشی

  

ًیست .   ISOاسٍپبیی هی ثبضذ ٍ استبًذاسد ثیي الوللی  EN 16001 : 2009هتٌی کِ دس ریل آهذُ، استبًذاسد هذیشیت اًشطی 

ثش آى است کِ هتي ًیض سؼی  IS0 500001خَاّطوٌذم ثِ ایي ًکتِ تَخِ داضتِ ثبضیذ . دس هَسد استبًذاسد هذیشیت اًشطی ثیي الوللی 

 . گیشد اختیبس ضوب لشاس تْیِ ضذُ ٍ دس استبًذاسد

  

 داهنه کبربرد – 1

ایي استبًذاسد، الضاهبت سا ثشای ایدبد ، استمشاس ، ًگْذاسی ٍ ثْجَد یک سیستن هذیشیت اًشطی، هطخع هی ًوبیذ. چٌیي سیستوی، الضاهبت 

الضاهبتی کِ سبصهبى ًسجت ثِ آى ّب هتؼْذ است سا دس ًظش هی گیشد. ایي استبًذاسد،  لبًًَی کِ سبصهبى، ثبیذ ثب آى ّب هٌغجك ثبضذ ٍ سبیش

 سبصهبى سا لبدس هی سبصد، سٍیکشدی سیستوبتیک سا ثشای ثْجَد هستوش ثبصدّی اًشطی خَد، اتخبر ًوبیذ.

ظش اص ًَع اًشطی، ٍضغ هی کٌذ. خَد ایي استبًذاسد، ایي استبًذاسد، الضاهبت ثْجَد هستوش سا ثِ ضکل استفبدُ کبساتش ٍ پبیذاستش اًشطی ، غشف ً 

هؼیبسّبی ػولکشدی هطخػی سا دس هَسد اًشطی ثیبى ًوی کٌذ. ایي استبًذاسد، لبثل کبسثشد دس ّش سبصهبًی کِ خَاستبس حػَل اعویٌبى اص 

ایي هَضَع، هی تَاًذ ثَسیلِ خَد  اًغجبق ثب خظ هطی اًشطی ثیبى ضذُ تَسظ خَد ٍ اثجبت چٌیي اًغجبلی ثِ دیگشاى است ، هی ثبضذ.

 اسصیبثی ٍ خَد اظْبسی اًغجبق، یب ثِ ٍسیلِ غذٍس گَاّیٌبهِ سیستن هذیشیت اًشطی، تَسظ سبصهبى خبسخی ، تبییذ گشدد.

 واشگبى و تعبریف – 2

 ٍاطگبى ٍتؼبسیف صیش ثشای اّذاف ایي استبًذاسد اسٍپبیی ثِ کبس ثشدُ هی ضًَذ.

 انرشی  1 – 2

 ، سَخت ، ثخبس ، حشاست ، َّای فطشدُ ٍ سبیش ٍاسغِ ّبی هطبثِ . الکتشیسیتِ

 ( هی ثبضذ. J: اًشطی، غیش هلوَس هی ثبضذ. ٍاحذ ثیي الوللی ثشای اًشطی، طٍل ) یبد آوری

 استفبده انرشی   2 – 2 

 چگًَگی یب ًَع ثکبسگیشی اًشطی

 تَْیِ ، گشهبیص ، فشآیٌذ ّب ، خغَط تَلیذ  :ثِ ػٌَاى هثبل

 کویت اًشطی ثِ کبس ثشدُ ضذُ ثِ ػٌَاى هػشف ) حبهل ( اًشطی ثیبى هی ضَد . وری :یبدآ
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 هصرف انرشی    3 – 2

 هیضاى اًشطی استفبدُ ضذُ

هػشف اًشطی، یک اغغالح ثب استفبدُ گستشدُ هی ثبضذ، ّش چٌذ اص ًظش فٌی ًبدسست است، ثِ ایي ػلت کِ اًشطی تغییش ضکل  : 1یبدآوری 

 هی ضَد، اهب ًوی تَاًذ هػشف ضَد .یبفتِ یب تجذیل 

 چگًَگی یب ًَع ثکبسگیشی اًشطی ثِ ػٌَاى استفبدُ اًشطی ثیبى هی ضَد . : 2یبدآوری 

 جنبه انرشی  4 – 2

 اخضای فؼبلیت ّب ، کبالّب یب خذهبت سبصهبى کِ هی تَاًٌذ ثش سٍی استفبدُ اًشطی یب هػشف ) حبهل( اًشطی، اثش ثگزاسًذ .

اًشطی دس غَستی ثبسص هی ثبضذ کِ ثِ ػٌَاى سْن ثبالیی اص کل هػشف )حبهل ( اًشطی ثِ حسبة آیذ ٍ داسای پتبًسیل ثشای خٌجِ  یبدآوری :

 یک یب چٌذ هَسد اص هَاسد صیش ثبضذ :

 استفبدُ کبساتش اًشطی

 استفبدُ افضایطی اص اًشطی ّبی تدذیذ پزیش فشاخَس

 تجبدل اًشطی افضایص یبفتِ ثب ثمیِ خبهؼِ

 عبهل انرشی  5- 2

 ػبهل تؼییي کٌٌذُ فیضیکی تکشاس ضًَذُ ٍ لبثل سٌدص هػشف )حبهل( اًشطی

 تَاى ػولیبتی تَلیذ ، دهب ، سعَثت ، سشػت ثبد هیضاى اضغبل  هثبل :

 سیستن هدیریت انرشی  6- 2

 طی ٍ دستیبثی ثِ آى اّذاف کالىهدوَػِ اخضاء ٍاثستِ ثِ ّن یب داسای تؼبهل یک سبصهبى ثِ هٌظَس ایدبد خظ هطی ٍ اّذاف کالى اًش

 اهداف خرد انرشی  7 – 2

الضام ػولکشد اًشطی تفػیلی ، لبثل کبسثشد دس سبصهبى یب ثخص ّبی ٍاثستِ ثِ آى ، ثشآهذُ اص اّذاف کالى اًشطی کِ الصم است ثِ هٌظَس 

 دستیبثی ثِ آى اّذاف کالى ، تؼییي ٍ ثشآٍسدُ ضَد .

 خط هطی انرشی  8 – 2

 هبى اص ًیبت ٍ اغَل خَد دس استجبط ثب ػولکشد کالى اًشطی خَد ، کِ چبسچَثی سا ثشای الذام، فشاّن هی کٌذ .ثیبًیِ سبص
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 هدف کالى انرشی  9 -2

 ّذف کالى اًشطی ، سبصگبس ثب خظ هطی اًشطی کِ سبصهبى خَد سا ثشای دستیبثی ثِ آى تظین هی کٌذ .

 ببزدهی انرشی   11 – 2

 ّب ، کبال ّب یب خذهبت سبصهبى ٍ ٍسٍدی اًشطی . ًسجت ثیي خشٍخی فؼبلیت 

 عولکرد انرشی  11 – 2

 ًتبیح لبثل اًذاصُ گیشی اص سیستن هذیشیت اًشطی سبصهبى 

دس صهیٌِ سیستن ّبی هذیشیت اًشطی ، ًتبیح هی تَاًٌذ ثش عجك خظ هطی اًشطی سبصهبى ، اّذاف کالى ، اّذاف خشد ٍ سبیش  یبدآوری:

 طی ، اًذاصُ گیشی ضًَذ .الضاهبت ثبصدّی اًش

 برنبهه هدیریت انرشی   12 – 2

 ثشًبهِ اخشایی کِ ثِ عَس هطخع ، دستیبثی ثِ اّذاف کالى ٍ خشد اًشطی سا خْت گیشی هی ًوبیذ .

 سبزهبى  13 – 2

ضذُ یب ًطذُ ، ػوَهی یب ضشکت ، ثٌگبُ ، اداسُ ، هدتوغ التػبدی ، ًْبد هسئَل یب هَسسِ ، یب ثخص یب تشکیجی اص آى ّب ، اػن اص ثجت 

 خػَغی ، داسای کبسکشدّب ٍ تطکیالت اداسی خَد کِ داسای اختیبس کٌتشل استفبدُ ٍ هػشف )حبهل( اًشطی هی ثبضٌذ .

 الدام پیطگیرانه  14 – 2

 الذاهی ثشای ثش عشف سبختي ػلت یک ػذم اًغجبق ثبلمَُ

 الدام اصالحی  15 – 2

 م اًغجبق کطف ضذُ الذاهی ثشای ثش عشف سبختي ػلت یک ػذ

 بهبود هستور  16 – 2

 فؼبلیت ّبیی کِ هٌدش ثِ ثْجَد ػولکشد اًشطی ضذُ ٍ ثِ عَس هستوش تَسظ سبصهبى، اًدبم هی ضًَذ .

 روش اجرایی   17 - 2

 هسیش هطخع ثشای اًدبم یک فؼبلیت یب یک فشآیٌذ
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 هدیریت ارضد  18- 2

 صهبى سا خْت دّی ٍ کٌتشل هی ًوبیٌذ .فشد یب گشٍّی اص افشاد کِ دس ثبالتشیي سغح ، سب

 هستند   19 – 2

 اعالػبت ٍ ٍاسغِ پطتیجبى آى

 سببمه   21 – 2

 هستٌذی کِ هجیي ًتبیح ثذست آهذُ یب فشاّن آٍسًذُ ضَاّذ هشثَط ثِ فؼبلیت ّبی اًدبم ضذُ ، هی ثبضذ . 

 هویسی   21 – 2

یبثی هجتٌی ثش ٍالؼیت آى ثِ هٌظَس تؼییي هیضاى اًغجبق سیستن هذیشیت فشآیٌذ سیستوبتیک ، هستمل ٍ هذٍى ثشای کست ضَاّذ ٍ اسص

 اًشطی ثب هؼیبسّبی هؼیي ضذُ تَسظ سبصهبى

 هویس  22 – 2

 فشد داسای غالحیت ثشای اًدبم هویضی 

 عدم انطببق 23 – 2

 ثشآٍسدُ ًطذى یک الضام

 طرف هبی ذینفع   24 -2

 خِ داضتِ یب اص آى تبثیش هی پزیشد .فشد یب گشٍّی کِ ثِ ػولکشد اًشطی سبصهبى، تَ

 ضبخص عولکرد انرشی  24 -2

 ًسجت اًتخبة ضذُ تَسظ سبصهبى ثِ هٌظَس پبیص ػولکشد اًشطی

 الساهبت سیستن هدیریت انرشی  – 3

 الساهبت عووهی -3-1

 سبصهبى ثبیذ:

 تمش ٍ ًگْذاسی ًوبیذالف( سیستن هذیشیت اًشطی سا هغبثك ثب الضاهبت ایي استبًذسد ، ایدبد ، هستٌذ ، هس
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 ة ( داهٌِ کبسثشد ٍ هشصّبی سیستن هذیشیت اًشطی خَد سا تؼشیف ٍ هستٌذ ًوبیذ

 ج ( چگًَگی ثشآٍسدُ سبصی الضاهبت ایي استبًذاسد ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ ثْجَد هستوش ثبصدّی اًشطی خَد سا تؼییي ٍ هستٌذ ًوبیذ .

 خط هطی انرشی  3-2

ًشطی سا ثشای سبصهبى ایدبد ، هستمش ٍ ًگْذاسی ًوبیذ. ایي خظ هطی اًشطی، ثبیذ تؼْذ سبصهبى سا ثشای هذیشیت اسضذ، ثبیذ خظ هطی ا

 دستیبثی ثِ ثْجَد ػولکشد اًشطی ، ثیبى ًوبیذ . هذیشیت اسضذ ثبیذ اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ خظ هطی اًشطی

 داهٌِ کبسثشد ٍ هشصّبی سیستن هذیشیت اًشطی سا تؼشیف هی ًوبیذ –الف 

 هتٌبست ثب هبّیت ٍ همیبس ٍ هَثش ثش استفبدُ اًشطی سبصهبى ثبضذ –ة 

 ضبهل تؼْذ ثِ ثْجَد هستوش دس ثبصدّی اًشطی ثبضذ –ج 

 ضبهل تؼْذ ثِ حػَل اعویٌبى اص دس دستشس ثَدى اعالػبت ٍ توبم هٌبثغ ضشٍسی ثشای دستیبثی ثِ اّذاف کالى ٍ خشد هی ثبضذ –د 

 بصًگشی اّذاف کالى ٍ خشد اًشطی سا هْیب هی ًوبیذ .چْبسچَثی ثشای تٌظین ٍ ث –ُ 

ضبهل تؼْذ ثِ اًغجبق ثب توبهی الضاهبت لبثل کبسثشد هشتجظ ثب خٌجِ ّبی اًشطی خَد هی ثبضذ ، چِ ثِ غَست لبًًَی الضام گشدیذُ، چِ ثب  –ٍ 

 سبصهبى تَافك ضذُ ثبضذ .

 ی سبصهبى یب اص عشف آى، کبس هی کٌٌذ ، اثالؽ ضذُ استهستٌذ ، هستمش ٍ ًگْذاسی ضذُ ٍ ثِ کلیِ کسبًی کِ ثشا –ص 

 ثِ عَس لبًًَوٌذ ، ثبصًگشی ٍ ثِ سٍص آٍسی ضذُ است  –ح 

 ثشای ػوَم ، لبثل دستشسی هی ثبضذ –ط 

 طرح ریسی 3-3

 ضنبسبیی و ببزنگری جنبه هبی انرشی 3-3-1

. ثبصًگشی خٌجِ ّبی اًشطی، ثبیذ دس فَاغل صهبًی اص پیص تؼییي ضذُ ، سبصهبى ثبیذ یک ثبصًگشی اٍلیِ اص خٌجِ ّبی اًشطی خَد سا اًدبم دّذ 

 ثِ سٍصآٍسی ضَد . ایي ثبصًگشی ّب ثبیذ خٌجِ ّبی ثبسص اًشطی سا ثشای تحلیل ّبی ثؼذی، اٍلَیت ثٌذی ًوبیذ. 

 ایي ثبصًگشی ّب اصخٌجِ ّبی اًشطی ، ثبیذ ضبهل هَاسد صیش ثبضٌذ :

 ػَاهل اًشطی هجتٌی ثش اًذاصُ گیشی ٍ سبیش دادُ ّب دس گزضتِ ٍ حبلهػشف ) حبهل ( اًشطی ٍ  –الف 

 ضٌبسبیی ًَاحی ثبسص هػشف ) حبهل ( اًشطی ، ثِ خػَظ، تغییشات ثبسص استفبدُ اًشطی دس عَل آخشیي دٍسُ –ة 
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 تخویي هػشف ) حبهل ( اًشطی هَسد اًتظبس دس عَل دٍسُ ثؼذی –ج 

اص عشف آى، کبس هی کٌٌذ کِ الذاهبت آى ّب، هوکي است هٌدش ثِ تغییشات ثبسص هػشف )   هبى یبضٌبسبیی توبم افشادی کِ ثشای سبص –د 

 حبهل ( اًشطی گشدد 

 ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی فشغت ّبی ثْجَد ثبصدّی اًشطی  –ُ 

 سبصهبى، ثبیذ فْشستی اص فشغت ّبی غشفِ خَیی اًشطی سا ًگْذاسی ًوبیذ .

 ّش ثبصًگشی ثبیذ هستٌذ ضَد .

 الساهبت لبنونی و سبیر الساهبت 3-3-2

 سبصهبى ثبیذ :

ًوَدُ الف الضاهبت لبًًَی ٍ سبیش الضاهبت لبثل کبسثشد کِ سبصهبى دس استجبط ثب خٌجِ ّبی اًشطی خَد ، ًسجت ثِ آى ّب هتؼْذ است سا ضٌبسبیی 

 ٍ دس دستشس داضتِ ثبضذ .

 سا تؼییي ًوبیذ چگًَگی کبسثشد ایي الضاهبت دس خٌجِ ّبی اًشطی خَد  -ة 

ی ، سبصهبى ثبیذ اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ ایي الضاهبت لبًًَی ٍ سبیش الضاهبتی کِ سبصهبى ًسجت ثِ آًْب، هتؼْذ است ، دس سیستن هذیشیت اًشط

 هَسد تَخِ لشاس هی گیشًذ .

 اهداف کالى ، اهداف خرد و برنبهه هبی انرشی 3-3-3

 شطی هذًٍی سا دس استجبط ثب کبسکشدّب ٍ سغَح حبئض اّویت ، ایدبد ، هستمش ٍ ًگْذاسی ًوبیذسبصهبى ثبیذ اّذاف کالى ٍ اّذاف خشد اً

ی ٍ اّذاف کالى ٍ اّذاف خشد ثبیذ ثب خظ هطی اًشطی سبصگبس ثَدُ ، ضبهل تؼْذات ًسجت ثِ ثْجَد دس ثبصدّی اًشطی ٍ اًغجبق ثب الضاهبت لبًًَ

آًْب هتؼْذ است ، ثبضذ . سبصهبى ثبیذ اّذاف خشد هطخػی سا ثشای پبساهتشّبی لبثل کٌتشلی کِ  سبیش الضاهبت لبثل کبسثشد کِ سبصهبى ًسجت ثِ

ثی، تأثیش ثبسصی ثش ثبصدّی اًشطی داسًذ ، تٌظین ًوبیذ. اّذاف کالى ٍ اّذاف خشد اًشطی ثبیذ لبثل اًذاصُ گیشی ٍ هستٌذ ثَدُ ٍ ثشای دستیب

 داسای چبسچَة صهبًی تٌظین ضذُ ثبضٌذ .

بم ایدبد اّذاف خشد ، سبصهبى ثبیذ خجٌِ ّبی ثبسص اًشطی ضٌبسبیی ضذُ دس ثبصًگشی، اص خولِ گضیٌِ ّبی في آٍسی خَد ، ضشایظ هبلی ، ٌّگ

 هَسد تَخِ ، لشاس دّذ .  ػولیبتی ٍ کست ٍ کبس خَد ، الضاهبت لبًًَی ٍ دیذگبُ ّبی عشف ّبی ریٌفغ سا

 ثبیذ ضبهل هَاسد صیش ثبضٌذ سا ایدبد ٍ ًگْذاسی ًوبیذ .سبصهبى ثبیذ ثشًبهِ ّبی هذیشیت اًشطی کِ 

 تؼییي هسئَلیت  –الف 

 هلضٍهبت ٍ چبسچَة صهبًی کِ تَسظ آًْب دستیبثی ثِ ّش یک اص اّذاف خشد ، هیسش هی گشدد . –ة 
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 ٍص آٍسی ضًَذ .اّذاف کالى ، اّذاف خشد ٍ ثشًبهِ ّبی اًشطی ، ثبیذ دس فَاغل صهبًی اص پیص تؼییي ضذُ ، هستٌذ ٍ ثِ س

 استمرار و عولیبت 3-4

 هنببع ، وظبیف ، هسئولیت و اختیبر 3-4-1

س ثَدى هٌبثغ ضشٍسی ثشای ایدبد ، استمشاس ، ًگْذاسی ٍ ثْجَد سیستن هذیشیت اًشطی اعویٌبى حبغل ًوبیذ هذیشیت اسضذ ، ثبیذ اص دس دستش

 . هٌبثغ ، ضبهل هٌبثغ اًسبًی ، هْبست ّبی تخػػی ، في آٍسی ٍ هٌبثغ هبلی هی ثبضذ .

 هذیشیت اًشطی اثشثخص سا تسْیل ًوبیذ . ٍظبیف ، هسئَلیت ّب ٍ اختیبسات ، ثبیذ تؼشیف ضذُ ، هستٌذ ثَدُ ٍ اعالع سسبًی ضًَذ تب

ثشای  هذیشیت اسضذ سبصهبى ، ثبیذ ًوبیٌذُ هذیشیتی سا اًتخبة ًوبیذ کِ غشف ًظش اص سبیش هسئَلیت ّب ، ثبیذ ًمص ّب ، هسئَلیت ٍ اختیبس سا ،

 هَاسد صیش ، تؼشیف ًوبیذ .

 ي استبًذاسد ، ایدبد ، هستمش ٍ ًگْذاسی ضذُ است .الف ( حػَل اعویٌبى اص ایي کِ سیستن هذیشیت اًشطی ، هغبثك ثب ای

 ة ( گضاسش دّی دس خػَظ ػولکشد سیستن هذیشیت اًشطی ثِ هذیشیت اسضذ ثشای ثبصًگشی آى ّب ، ثب تَغیِ ّبیی ثشای ثْجَد .

 یبدآٍسی : ًوبیٌذُ هذیشیت ، هی تَاًذ ثِ ػٌَاى هذیش اًشطی ، اًتخبة ضَد.

 تآگبهی ، آهوزش ، صالحی 3-4-2

 ، ثبیذ ثِ عَس هتٌبسجی ، ٍاخذ غالحیت ٍ داسای ضشایظ الصم دس اًشطی ٍ ثْجَدّبی ثبصدّی اًشطی ثبضذ . 1-4-3فشد اًتخبة ضذُ دس 

 تٌذ :سبصهبى ثبیذ اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ کبسکٌبى آى ٍ توبم افشادی کِ ثشای سبصهبى یب اص عشف آى ، کبس هی کٌٌذ ، اص هَاسد صیش ، آگبُ ّس

 خظ هطی اًشطی سبصهبى ٍ ثشًبهِ ّبی هذیشیت اًشطی  –الف 

 الضاهبت سیستن هذیشیت اًشطی ، ضبهل فؼبلیت ّبی سبصهبى ثشای کٌتشل استفبدُ اًشطی ٍ ثْجَد ػولکشد اًشطی –ة 

فتبس آى ّب دس دستیبثی ثِ اثش ثبلفؼل یب ثبلمَُ ، دس هَسد هػشف ) حبهل ( اًشطی اص فؼبلیت ّبی آى ّب ٍ ایي کِ چگًَِ ، فؼبلیت ّب ٍ س –ج 

 اّذاف کالى ٍ خشد اًشطی ، کوک هی ًوبیذ

 ًمص ّب ٍ هسئَلیت ّبی آى ّب ، دس دستیبثی ثِ الضاهبت سیستن هذیشیت اًشطی –د 

 هضایبی ثْجَد ثبصدّی اًشطی –ُ 

غالحیت ثش اسبس تحػیالت ، آهَصش  ٍظبیف اخشایی کبسکٌبى کِ هی تَاًذ هَخت اثشات ثبسصی سٍی هػشف ) حبهل ( اًشطی ضَد ، ثبیذ ٍاخذ

ٍ یب تدشثِ هتٌبست ثبضذ . ایي هسئَلیت سبصهبى است کِ اعویٌبى حبغل ًوبیذ ، کبسکٌبى ، ٍاخذ غالحیت ّستٌذ ٍ خَاٌّذ ثَد . سبصهبى 

 ی ًوبیذ .ثبیذ ، ًیبصّبی آهَصضی هشتجظ ثب کٌتشل خٌجِ ّبی ثبسص اًشطی خَد ٍ ػولیبت سیستن هذیشیت اًشطی خَد سا ضٌبسبی
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ّوچٌیي سبصهبى ، ثبیذ اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ ّش سغح اص هذیشیت دس حَصُ هذیشیت اًشطی ، هغلغ ضذُ ٍ ثِ غَست هتٌبسجی ، آهَصش 

دیذُ است . ثِ ایي هٌظَس کِ تَاًبیی ایدبد اّذاف کالى ٍ خشد هشثَعِ ٍ اًتخبة اثضاسّب ٍ سٍش ضٌبسی هتٌبست هذیشیت اًشطی سا داضتِ 

 .ثبضذ 

 ارتببطبت 3-4-3

سبصهبى ثبیذ ثب تَخِ ثِ ػولکشد اًشطی خَد ٍ سیستن هذیشیت اًشطی ، استجبعبت داخلی داضتِ ثبضذ . ایي هَضَع ثبیذ هَخت حػَل اعویٌبى 

 ی ثبضٌذ .گشدد کِ توبم افشادی کِ ثشای سبصهبى یب اص عشف آى کبس هی کٌٌذ ، ثتَاًٌذ ثخص فؼبلی اص هذیشیت اًشطی ٍ ثْجَد ػولکشد اًشط

بط سبصهبى ثبیذ ًسجت ثِ استجبعبت ثب ثیشٍى ، ساثغِ ثب سیستن هذیشیت اًشطی ٍ ػولکشد اًشطی خَد ، تػوین گیشی ًوبیذ . اگش تػوین ثش استج

 ثیشًٍی ثبضذ ، سبصهبى ثبیذ عشح استجبعبت ثیشًٍی سا ایدبد ، هستمش ٍ هستٌذ ًوبیذ.

 کنترل هستندات 3-4-3

 سبیش هستٌذات الصم ایي استبًذاسد سا کٌتشل ًوبیذ تب اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ :سبصهبى ثبیذ سَاثك ٍ 

 آى ّب ، لبثل سدیبثی ثَدُ ٍ هی تَاًٌذ تؼییي هحل گشدًذ –الف 

 آى ّب ، ثِ غَست ادٍاسی ، ثبصًگشی ٍ دس غَست ًیبص ، تدذیذ ًظش هی ضًَذ –ة 

 ی ثبضٌذًسخِ ّبی کًٌَی دس توبم هکبى ّبی هشتجظ ، هَخَد ه –ج 

هستٌذات ثِ گًَِ ای حفظ ٍ ًگْذاسی هی ضًَذ هِ ثِ سبدگی دس دستشس ثَدُ ٍ دسهمبثل آسیت ، هفمَد ضذى یب تخشیت ، حفبظت  –د 

 ضًَذ ، صهبى ًگْذاسی آى ّب ثبیذ ایدبد ٍ هستٌذ گشدد

ٌبسبیی ضذُ یب دسغَست همتضی ثشداضتِ هستٌذات هٌسَخ ًگْذاسی ضذُ ثشای همبغذ لبًًَی ٍ یب ًگْذاسی داًص ثِ غَست هٌبست ، ض –ُ 

 هی ضًَذ

 کنترل عولیبتی 3-4-6

سبصهبى ثبیذ ػولیبتی سا کِ ثب خٌجِ ّبی ثبسص اًشطی هشتجظ هی ثبضذ ، ضٌبسبیی ٍ عشح سیضی ًوبیذ ٍ اص سبصگبسی آى ثب خظ هطی اًشطی ، 

 اسد صیش هی ضَد :اّذاف کالى ٍ خشد اًشطی خَد ، اعویٌبى حبغل ًوبیذ . ایي هَضَع ، ضبهل هَ

 پیطگیشی اص ضشایغی کِ هی تَاًذ هٌدش ثِ اًحشاف اص خظ هطی اًشطی ، اّذاف کالى ٍ خشد اًشطی ضَد –الف 

 تٌظین هؼیبسّب ثشای ػولیبت ٍ ًگْذاسی تأسیسبت ، تدْیضات سبختوبى ّب ٍ تسْیالت –ة 
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، ٌّگبم خشیذ تدْیضات هػشف کٌٌذُ ) حبهل ( اًشطی کِ داسای هالحظبت اًشطی دس هبلکیت ٍ خشیذ تدْیضات ، هَاد اٍلیِ ٍ خذهبت  –ج 

تأثیش ثبسص ثش سٍی کل هػشف )حبهل( اًشطی هی ثبضٌذ ، سبصهبى ثبیذ ثِ تأهیي کٌٌذگبًی اعالع دّذ کِ تب حذی ثش اسبس ثبصدّی اًشطی ، 

 اسصیبثی ضذُ اًذ .

، تغییشات یب اًجبسش هدذد توبهی داسایی ّبیی کِ داسای پتبًسیل تأثیش  اسصیبثی هػشف ) حبهل ( اًشطی ثِ ٌّگبم دس ًظش گشفتي عشاحی –د 

 ثبسص ثش سٍی هػشف ) حبهل ( اًشطی ، اص خولِ سبختوبى ّب هی ثبضذ .

 استجبعبت هتٌبست دس ایي هَضَع ثب کبسکٌبى ٍ افشاد فؼبل اص عشف سبصهبى ٍ سبیش عشف ّبی هشتجظ  –ُ 

 بررسی 3-5

 یپبیص و اندازه گیر 3-5-1

ذ سبصهبى ثبیذ الضاهبت پبیص ، اًذاصُ گیشی ٍ ّذف گزاسی ثشًبهِ هذیشیت اًشطی خَد سا ایدبد ٍ تطشیح ًوبیذ . عشح اًذاصُ گیشی اًشطی ثبی

 تؼشیف ٍ هستمش گشدد .

ٍ ثجت ًوبیذ . سبصهبى دس فَاغل صهبًی تؼشیف ضذُ ، سبصهبى ثبیذ هػشف ثبسص ) حبهل ( اًشطی ٍ ػَاهل اًشطی هشتجظ سا پبیص ، اًذاصُ گیشی 

ثبیذ اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ دلت ٍ تکشاس پزیشی تدْیضات پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هَسد استفبدُ ، هتٌبست ثب ٍظیفِ هی ثبضٌذ. سَاثك هشتجظ 

 ثبیذ ًگْذاسی ضًَذ .

سا ایدبد ًوَدُ ٍ ثبیذ دس فَاغل صهبًی سبصهبى ثبیذ دس ّش ًوًَِ لبثل اخشا سٍاثظ ثیي هػشف ) حبهل ( اًشطی ٍ ػَاهل اًشطی هشتجظ ثب آى 

 تؼشیف ضذُ ، هػشف ) حبهل ( اًشطی ٍالؼی دس ثشاثش هَسد اًتظبس سا اسصیبثی ًوبیذ .

 سبصهبى ثبیذ سَاثك توبم اًحشافبت تػبدفی ثبسص اص هػشف ) حبهل ( اًشطی هَسد اًتظبس سا ًگْذاسی ًوبیذ اص خولِ ػلل ٍ چبسُ ّب .

( اًشطی ٍ ػَاهل اًشطی ، ثبیذ دس فَاغل صهبًی تؼشیف ضذُ ، ثبصًگشی ضذُ ٍ دسغَست ًیبص ، هَسد تدذیذ ًظش لشاس  سٍاثظ ثیي هػشف ) حبهل

 گیشًذ .

خبسخی یب داخلی ، همبیسِ ًوبیذ  سبصهبى ثبیذ دس ّش خبی هوکي ، ضبخع ّبی ػولکشد اًشطی سا دس ثشاثش سبصهبى ّب یب هَلؼیت ّبی هطبثِ 

. 

 ببقارزیببی انط 3-5-2

ِ هشتجظ سبصگبس ثب تؼْذ خَد ثِ اًغجبق، سبصهبى ثبیذ ثِ غَست ادٍاسی ، اسصیبثی اًغجبق ثب الضاهبت لبًًَی ٍ سبیش الضاهبت هَسد تؼْذ سبصهبى ک

 ثب داهٌِ کبسثشد ایي استبًذاسد هی ثبضٌذ ، سا اًدبم دّذ . سبصهبى ثبیذ سَاثك ًتبیح اسصیبثی ّبی دٍسُ ای ساحفظ ًوبیذ .

 عدم انطببق ، الدام اصالحی و الدام پیطگیرانه 3-5-3
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سبصهبى ثبیذ ػذم اًغجبق سا ضٌبسبیی ٍ هذیشیت ًوَدُ ٍ الذام اغالحی ٍ پیطگیشاًِ سا ثِ ضیَُ ای هٌبست ، دسهحذٍدُ صهبًی هطخع ، ثِ 

 ذاسی ًوبیذ .اخشا گزاسد . سبصهبى ثبیذ توبم هستٌذات هشتجظ سا هغبثك ثب لبًَى ٍ یب چبسچَة صهبًی هذٍى ًگْ

چِ  یبدآٍسی : ثش ػْذُ سبصهبى است ، تب تػوین ثگیشد کِ چِ الذاهی دس ثشاثش ػذم اًغجبق ، اًدبم دّذ ، اصخولِ تؼییي هؼیبسّب ثشای ایي کِ

 هَلغ ، ػذم اًغجبق داسای هبّیتی است کِ آى الذام ، همتضی هی ثبضذ .

 کنترل سوابك 3-5-4

یبص ثشای اثجبت اًغجبق ثب الضاهبت سیستن هذیشیت اًشطی ٍ ایي استبًذاسد سا ایدبد ، هستمش ٍ ًگْذاسی ًوبیذ . سبصهبى ثبیذ ّشگًَِ سَاثك هَسد ً

 سَاثك ثبیذ ػولکشد حبغلِ ٍ اثشثخطی سیستن هذیشیت اًشطی سا اثجبت ًوبیٌذ .

 . سبصهبى ثبیذ کٌتشل ّبی الصم سا کِ ثشای هذیشیت سَاثك ، هَسد ًیبص ّستٌذ ، تؼشیف ًوبیذ

یت سَاثك ثبیذ ثشای دٍسُ ًگْذاسی ایدبدضذُ ، خَاًب ، لبثل ضٌبسبیی ٍ لبثل سدیبثی ثِ فؼبلیت ، هحػَل یب خذهت هشتجظ ثَدُ ٍ ثِ ّویي تشت

 ثشلشاس ثوبًذ .

 هویسی داخلی سیستن هدیریت انرشی 3-5-5

سا اًدبم دّذ تب اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ سیستن  دس فَاغل صهبًی ثشًبهِ سیضی ضذُ ، سبصهبى ثبیذ هویضی ّبی سیستن هذیشیت اًشطی

 هذیشیت اًشطی : 

 ثب خظ هطی اًشطی ، اّذاف کالى ، اّذاف خشد ٍ ثشًبهِ هذیشیت اًشطی ٍ ّوِ الضاهبت دیگش ایي استبًذاسد ، اًغجبق داسد –الف 

 داسدثب الضاهبت لبًًَی هشتجظ ٍ سبیش الضاهبتی کِ سبصهبى ، هتؼْذ ضذُ است ، اًغجبق  –ة 

 ثِ عَس هَثشی هستمش ٍ ًگْذاسی ضذُ است .  –ج 

ثشًبهِ صهبى ثٌذی هویضی ثبیذ ثب تَخِ ثِ اّویت ثخص ّبی سیستن هذیشیت کِ ثبیذ هویضی ضًَذ ، ّوچٌیي ًتبیح هویضی ّبی لجلی ، 

 عشح سیضی ضَد .

 هویضی ، اعویٌبى حبغل گشدد .دس اًتخبة هویضاى ٍ اًدبم هویضی ّب ، ثبیذ اص ٍالغ ثیٌی ٍ ثی عشف ثَدى فشآیٌذ 

هذیش هسئَل ًبحیِ ای کِ هویضی هی گشدد ، ثبیذ اعویٌبى حبغل ًوبیذ کِ الذاهبت ، ثذٍى تأخیش ثی هَسد ، ثشای حزف ػذم اًغجبق کطف 

 ضذُ ٍ ػلل آى ّب ، اًدبم هی گیشد .

 ػذیك ثبضذ .فؼبلیت ّبی پیگیشی ثبیذ ضبهل تػذیك الذاهبت اًدبم گشفتِ ٍ گضاسش دّی ًتبیح ت

هویضی ّبی سیستن هذیشیت اًشطی ، تَسظ یب ثب دسخَاست خَد سبصهبى ، ثشای اّذاف داخلی اًدبم هی گیشًذ ٍ هوکي است هجٌبیی ثشای 

 خَد اظْبسی اًغجبق ثب ایي استبًذاسد ثبضٌذ . ًتبیح هویضی ، ثبیذ هستٌذ ضذُ ٍ ثِ هذیشیت اسضذ گضاسش دادُ ضًَذ .
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 دیریت انرشی توسط هدیریت ارضدببزنگری سیستن ه 3-6

 کلیبت 3-6-1

ى هذیشیت اسضذ ، ثبیذ سیستن هذیشیت اًشطی سبصهبى سا دس فَاغل ثشًبهِ سیضی ضذُ ، ثبصًگشی ًوبیذ تب اص هٌبست ثَدى ، کفبیت ٍ اثشثخطی آ

 ثِ غَست پیَستِ ، اعویٌبى حبغل ًوبیذ . سَاثك ثبصًگشی ّبی هذیشیت ثبیذًگْذاسی ضًَذ .

 ورودی هب به ببزنگری هدیریت  3-6-2

 ٍسٍدی ّب ثِ ثبصًگشی هذیشیت ثبیذ ضبهل هَاسد صیش ثبضٌذ :

 الذاهبت پیگیشی حبغل اص ثبصًگشی ّبی لجلی هذیشیت –الف 

 ثبصًگشی خٌجِ ّبی اًشطی ٍ خظ هطی اًشطی  –ة 

 بى هتؼْذ هی ضَداسصیبثی اًغجبق لبًًَی ٍ تغییشات دس الضاهبت لبًًَی ٍ سبیش الضاهبتی کِ سبصه –ج 

 گستشُ ای کِ اّذاف کالى ٍ خشد اًشطی ثشآٍسدُ هی ضًَذ –د 

 ًتبیح هویضی سیستن هذیشیت اًشطی –ُ 

 ٍضؼیت الذاهبت اغالحی ٍ پیطگیشاًِ –ٍ 

 ػولکشد کالى اًشطی سبصهبى -ص 

 هػشف ) حبهل ( اًشطی ثشًبهِ سیضی ضذُ ثشای دٍسُ صهبًی ثؼذی –ح 

 َدتَغیِ ّبیی ثشای ثْج –ط 

 خروجی هب از ببزنگری هدیریت  3-6-3

 خشٍخی ّب اص ثبصًگشی هذیشیت ثبیذ ضبهل ّش گًَِ تػویوبت یب الذاهبت هشتجظ ثب هَاسد صیش ثبضٌذ .

 الف( ثْجَد دس ػولکشد اًشطی سبصهبى ثؼذ اص آخشیي ثبصًگشی 

 ة ( تغییشات دس خظ هطی اًشطی

 خضای سیستن هذیشیت ، سبصگبس ثب تؼْذ سبصهبى ثِ ثْجَد هستوشج ( تغییشات دس اّذاف کالى ، خشد ٍ یب سبیش ا 

 ( تخػیع هٌبثغ  د


