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 مي آماده نويس پيش صورت به قواعدي طبق المللي بين هاي استاندارد    
  . شوند

 پيش . است المللي بين هاي استاندارد تهيه ، فني هاي كميته اصلي وظيفه     
 مي پذيرفته فني هاي كميته در كه المللي بين هاي استاندارد نويس
  . آيد مي در گردش به اعضاء ميان در گيري راي منظور به ، شوند
  است اعضايي % 75 حداقل تائيد مستلزم المللي بين استاندارد يك انتشار

 . كنند مي شركت گيري درراي كه
 ISO 50001   242 پروژه كميته بوسيله ISO/TC تهيه انرژي مديريت 

   . است شده
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http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=558632 

 

Status of ISO 50001: 

Under development by ISO 

Project Committee 242;  

52 countries participating 

Draft International 

Standard released April 

2010 

Ready for publication by 

mid-2011 

3 
www.mecha.blog.ir 



 

 ايجاد براي سازمانها سازي توانمند ، المللي بين استاندارد اين مقصود    
 شامل انرژي عملكرد بهبود براي ضروري فرايندهاي و ها سيستم

 .است انرژي مصرف و استفاده ، كارآيي
  و انرژي هزينه ، اي گلخانه گاز انتشار كاهش به استاندارد اين اجرا    

  مند نظام مديريت طريق از زيست محيط با مرتبط پيامدهاي ساير
 . شود منجرمي انرژي
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  يك براي را انرژي مديريت سيستم الزامات المللي بين استاندارد اين  
 را انرژي مشي خط بتواند سازمان ، آن اساس بر تا كند مي مشخص سازمان
 اطالعات و قانوني الزامات به توجه با همچنين و ، نمايد اجرا و داده توسعه
  اهداف ،  (Energy Use Significant) بارز انرژي استفاده به مربوط

 عملياتي هاي برنامه و  (Targets) خرد اهداف (Objectives)  كالن
(Action Plans) نمايد اجرا را انرژي .   

 

  اجراي با كه سازد مي قادر را سازمان (EnMS) انرژي مديريت سيستم يك 
  سيستم انطباق ارائه و خود انرژي عملكرد بهبود براي ضروري اقدام

 را مشي خط در شده اشاره تعهدات ، المللي بين استاندارد اين الزاماتبا
 .كند محقق
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 – ريزي طرح يعني مداوم بهبود چارچوب بر المللي بين استاندارد اين مبناي 
  هرروزه بكار را انرژي مديريت و است (PDCA)اقدام – بررسي – اجرا

 .است شده داده نشان شكل در كه همانگونه ، دهد مي پيوند سازمان
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 (Plan): طرح ريزي     
  ، انرژي عملكرد هاي شاخص ، مبناء خط برقراري و انرژي بازنگري اجراي    

  نتايج كسب براي نياز مورد عملياتي هاي برنامه و خرد اهداف ، كالن اهداف
 . سازمان انرژي مشي خط با ارتباط در انرژي عملكرد بهبود در

  (Do): اجراء    
 .انرژي مديريت عملياتي هاي برنامه اجرا    
  (Check): بررسي    
 كه ، عملياتها در كليدي هاي ويژگي و فرآيندها گيري اندازه و پايش    

 كالن اهداف و انرژي مشي خط مقابل در آنها انرژي عملكرد كننده مشخص
 . نتايج دهي گزارش و است انرژي     
 (Act) : اقدام    
 . انرژي مديريت سيستم و انرژي عملكرد مداوم بهبود جهت اقدامات انجام    
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  سيستم هاي استاندارد ساير در كه عمومي عناصر مبناي بر استاندارد اين 
  باال سازگاري سطح و است شده ريزي پايه ، شود مي يافت ايزو مديريت

   .كند مي تامين ISO 14001 و  ISO 9001 رابا اي مالحظه وقابل
  هاي سيستم ساير و انتخاب را المللي بين استاندارد اين تواند مي سازمان يك    

  بهداشت و ايمني ، زيست محيط ، كيفيت با ها آن ارتباط شامل ، مديريت
 . نمايد يكپارچه اي حرفه
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 . مشابه هاي واسط و فشرده هواي ، گرما ، بخار ، سوخت ، الكتريسيته       

  مي فراهم انرژي عملكرد مقايسه براي را مبنايي كه كمي (مراجع) مرجع      
  . آورد

 
 .انرژيمقدار عددي كاربرد       

 يا كاال ، خدمت ، عملكرد خروجي يك بين عددي ارتباط ديگر يا نسبت     
 . انرژي ورودي يك و انرژي
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 يادآوري  
  و كميت نظر از شفاف اي گونه به است الزم هردو خروجي و ورودي     

 . باشند گيري اندازه قابل و شده، مشخص كيفيت

  و انرژي مشي خط يك برقراري براي متعامل و مرتبط بهم عناصر از اي دسته     
 به يابي دست براي اجرايي هاي روش و فرايندها و انرژي كالن اهداف
 آنها اهداف

 
فعاليت هاي سيستم مديريت انرژي  اجرا اثربخش مسئولِ ( اشخاص ) شخص       

 .انرژي  عملكرددر بهبود ها و ايجاد 
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 انرژي مشي خط سازي برآورده براي دستاورد اي مجموعه يا مشخص نتايج    
 .انرژي عملكرد بهبود با ارتباط در سازمان

 استفاده انرژي، مصرف٬ انرژي كارآيي با مرتبط گيري اندازه قابل نتايج    
 انرژي

 .كه به وسيله سازمان تعريف شده است عملكرد انرژي يا اندازه ارزش عددي     
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   يك فراگير هاي گرايش و گيري جهت آن بوسيله كه سازماني اي بيانيه      
 بيان ارشد مديريت طرف از رسمي بطور انرژي عملكرد با ارتباط در سازمان

 .مي گردد      
  اهداف و كالن اهداف تعيين و اقدام براي را چارچوبي انرژي مشي خط     

 .نمايد مي فراهم انرژي خرد

  به منجر كه اطالعاتي ساير و ها داده اساس بر سازمان انرژي عملكرد تعيين     
 . شود مي بهبود هاي فرصت شناسايي
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 هايي بخش يا سازمان براي كاربرد قابل انرژي عملكرد عددي و جزئي الزام     
       تحقق جهت است الزم و شود مي گرفته انرژي كالن اهداف از كه آن از

   . شوند برآورده و تعيين كالن اهداف

 .انرژيطريقه و نوع كاربرد      
تهويه ، روشنايي ، گرمايش ، سرمايش ، حمل و نقل ، فرآيندها ، :  مثال     

 .خطوط توليد 

 .انرژي استفادهو يا  تداركمربوط به فعاليت ها و نتايج      
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     تاثير آن از يا شود مي مرتبط سازمان انرژي عملكرد به كه گروهي يا شخص     
  . پذيرد مي

      قابل پتانسيل ارايه يا و انرژي توجه قابل مصرف براي انرژي استفاده حسابرسي
 . انرژي عملكرد بهبود براي توجه

 سطح باالترين در را سازمان كنترل و هدايت كه كاركنان از گروهي يا شخص      
 . دارد عهده به سازماني

 يادآوري     
 مديريت سيستم مرز و كاربرد دامنه تعريف با مطابق را سازمان ارشد مديريت     

 . كند مي كنترل انرژي
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 المللي بين استاندارد اين الزامات با مطابق را انرژي مديريت سيستم يك - 1 
 .بخشد بهبود را آن و نمايد نگهداري و اجرا ، مستند ، ايجاد

  مستند و تعريف را خود انرژي مديريت سيستم مرزهاي و كاربرد دامنه  -2    
   . نمايد

  منظور به را المللي بين استاندارد اين الزامات شدن برآورده چگونگي  - 3    
  تعيين خود، انرژي مديريت سيستم و انرژي عملكرد مداوم بهبود به دستيابي

 . كند
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 ارشد مديريت 
 بهبود و انرژي مديريت سيستم از پشتيباني به را خود تعهد بايد ارشد مديريت    

 . دهد نشان زير موارد بوسيله آن اثربخشي مداوم
 . انرژي مشي خط نگهداري و اجرا ، ايجاد ، تعريف -1   
  مديريت تيم تشكيل با كردن موافقت و مديريت نماينده كردن منصوب-2   

 . انرژي
  مديريت سيستم بهبود و نگهداري ، اجرا ، ايجاد براي الزم منابع تامين -3   

 . انرژي عملكرد نتيجه در و انرژي
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 مديريت نماينده 
  و مقتضي هاي مهارت با مديريتي ( نمايندگان) نماينده بايد ارشد مديريت    

      و مسئوليت ، مسئوليتهايش ساير از نظر صرف كه برگزيند صالحيت
   . باشد دارا را زير موارد براي اختيار

  بين استاندارد اين اساس بر انرژي مديريت سيستم كه كند حاصل اطمينان -1    
 . يابد مي بهبود مداوم بطور و است شده نگهداري و اجرا ، ايجاد المللي

 با كه مديريت اختيارات از مناسبي سطح با (اشخاصي) شخص ، شناسايي - 2    
 پشتيباني را انرژي مديريت سيستم هاي فعاليت و همكاري مديريت نماينده

 . نمايد
 .عملكرد انرژي به مديريت ارشد در مورد گزارش دهي  - 3     
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 مديريت نماينده 
  به انرژي مديريت سيستم هاي فعاليت ريزي طرح كه كند حاصل اطمينان - 5   

 . باشند مي سازمان انرژي مشي خط از پشتيباني به قادر كه شده معين صورتي
 منظور به اختيارات و مسئوليتها حيطه كردن مطلع و كردن مشخص - 6     

 . انرژي مديريت اثربخشي تسهيل
  و عمليات بودن اثربخش از اطمينان براي الزم هاي روش و معيارها تعيين-  7    

 . هردو انرژي مديريت سيستم كنترل
 سطوح تمامي در انرژي اهداف و مشي خط به نسبت آگاهي ترويج - 8    

 . سازمان
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 را انرژي عملكرد بهبود به دستيابي براي سازمان تعهد بايد انرژي مشي خط 
     و تعريف را سازمان انرژيِ مشي خط بايد ارشد مديريت .كند تبيين

      : آن كه كند حاصل اطمينان
 .باشد مي سازمان انرژي مصرف و استفاده مقياس و طبيعت با متناسب -1    
 . باشد مي انرژي عملكرد در مداوم بهبود به تعهد شامل -  2    
  الزم منابع و اطالعات بودن دسترس در از اطمينان حصول به تعهد شامل - 3    

 . باشد مي خرد اهداف و كالن اهداف به دستيابي براي
 الزامات همچنين و كاربرد قابل قانوني الزامات از تبعيت به تعهد شامل - 4   

  ، انرژي كارآيي و مصرف ، استفاده با ارتباط در سازمان كه است ديگري
 . است كرده موظف آنها رعايت به نسبت را خود
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 مهيا انرژي خرد اهداف و كالن اهداف بازنگريِ و تعيين براي چارچوبي -6 
 . كند مي

 پشتيبانيرا ( بيشتر)كارآيي انرژي داراي  خريد محصوالت و خدمات - 7    
 .طراحي شده است عملكرد انرژي  بهبودمي كند و براي 

 . است شده ابالغ سازمان سطوح كليه به و شده مدون - 8     
 . است شده بروز نياز صورت در و شده بازنگري منظم صورت به - 9     
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 طرح فرآيند يك بايد سازمان 
  مستند و اجرا را انرژي ريزي
 بايد انرژي ريزي طرح . نمايد

 باشد سازگار انرژي مشي خط با
     سمت به را فعاليتها بايد و

  انرژي عملكرد مداوم بهبود
 . كند هدايت

  فعاليتهاي بايد انرژي ريزي طرح    
  انرژي عملكرد بر اثرگذار
 . نمايد بازنگري را سازمان
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 الزامات ساير و قانوني الزامات 
 با ارتباط در كاربرد قابل الزامات ساير و قانوني الزامات بايد سازمان      

 دانسته آنها انجام به موظف را خود كه ، انرژي كارآيي و مصرف ، استفاده
 . باشد داشته دسترس در و نموده اجرا ، كرده شناسايي ، است

 كارآيي و مصرف ، استفاده براي الزامات اين اعمال چگونگي بايد سازمان     
    الزامات اين كه كند حاصل اطمينان بايد و كند تعيين را خود انرژي
 آنها انجام به موظف را خود سازمان كه كاربرد قابل الزامات ساير و قانوني

     توجه مورد ، انرژي مديريت سيستم نگهداري و اجرا ، ايجاد در ، داند مي
  زماني فواصل در بايد الزامات ساير و قانوني الزامات . گيرند مي قرار

 . شوند بازنگري شده تعريف
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 انرژي بازنگري 
  و شيوه . نمايد نگهداري و ثبت ، توسعه را انرژي بازنگري يك بايد سازمان      

       گيرند مي قرار استفاده مورد انرژي بازنگري توسعه براي كه معيارهايي
 : بايد سازمان انرژي بازنگري توسعه براي . شوند مستند بايد

تحليل  اندازه گيري و ساير داده ها انرژي را بر اساس استفاده و مصرف  - 1      
 :مثل . نمايد 

 .انرژيشناسايي منابع جاري  -    
 .حال حاضر و گذشته انرژي استفاده و مصرف ارزيابي  -    
 . عملكرد انرژي  بهبودبراي ثبت فرصت ها و الويت بندي ،  شناسايي - 2     
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 انرژي بازنگري 
  داراي هاي حوزه ، انرژي مصرف و استفاده ميزان تحليل مبناي بر   - 3    

 : مثل. نمايد شناسايي را بارز انرژي استفاده
 يا براي كه كاركناني و فرآيندها ، ها سيستم ، تجهيزات ، امكانات شناسايي -    

 مي انرژي مصرف و استفاده بر بارزي اثر و كنند مي كار سازمان طرف از
 . گذارند

 . دارند اثر بارز انرژي هاي استفاده بر كه موثر متغيرهاي ساير شناسايي -    
 در فرآيندها و ها ،سيستم تجهيزات ، امكانات انرژيِ جاري عملكرد تعيين -    

 . شده شناسايي بارز انرژي هاي استفاده با ارتباط
 . آينده در انرژي مصرف و استفاده ميزان تخمين -    
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 انرژي مبناي خط 
  نظر در با انرژي اوليه بازنگري در موجود اطالعات از استفاده با بايد سازمان    

 سازمان انرژيِ مصرف و استفاده براي ها داده مناسب زماني دوره يك گيري
 . نمايد ايجاد را انرژي مبناي ( هاي) خط ،
  سنجيده انرژي مبناي ( هاي) خط برابر در بايد انرژي عملكرد در تغييرات     

 . شوند
 شاخص هاي عملكرد انرژي    
  گيري اندازه و پايش براي را مناسب انرژي عملكرد شاخص بايد سازمان    

    هاي شاخص كردن بروز و تعيين روش. نمايد شناسايي انرژي عملكرد
 . شود بازنگري منظم صورت به و ثبت بايد انرژي عملكرد

 خط با و شده بازنگري مقتضي نحو به بايد انرژي عملكرد هاي شاخص     
 . شود مقايسه انرژي مبناي
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  مديريت عملياتي هاي برنامه و انرژي خرد اهداف ، انرژي كالن اهداف 
 انرژي

  بخش با ارتباط در را مدوني انرژي خرد اهداف و كالن اهداف بايد سازمان    
  نگهداري و اجرا ، ايجاد سازمان داخل امكانات يا فرآيندها ، سطوح ، ها

 زماني چارچوب بايد خرد اهداف و كالن اهداف به دستيابي براي . نمايد
 . شود برقرار

  اهداف . باشند سازگار انرژي مشي خط با بايد خرد اهداف و كالن اهداف     
     . باشند سازگار كالن اهداف با بايد خرد
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  فرآيند از شده نتيجه هاي خروجي ساير و عملياتي هاي برنامه از بايد سازمان 
 . نمايد استفاده عمليات و اجرا براي ، ريزي طرح

 آگاهي و آموزش ، صالحيت     
 از يا سازمان براي كه ( ها) شخص هر كه نمايد حاصل اطمينان بايد سازمان    

      ، آموزش ، تحصيالت پايه بر صالحيت واجد ، كند مي كار آن طرف
 . باشد مي بارز انرژي هاي استفاده با ارتباط در تجربه يا مهارت
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 ارتباطات  
 ارتباط ، خود انرژي مديريت سيستم و انرژي عملكرد به توجه با بايد سازمان     

 . نمايد ايجاد سازمان اندازه با متناسب را داخلي
  براي كه هرفردي آن اساس بر كه نمايد اجرا و ايجاد را فرآيندي بايد سازمان     

  بهبود براي را تفسيرهاياپيشنهادهايي بتواند كند مي كار سازمان طرف از يا
 . نمايد ارايه انرژي مديريت سيستم

 سيستم ، انرژي مشي خط خصوص در بيروني ارتباطات به نسبت بايد سازمان    
 مستند خودرا وبايدتصميمات بگيرد تصميم انرژي عملكرد و انرژي مديريت

  روش بايد سازمان ، باشد ارتباط برقراري بر مبني تصميمات اين اگر و نمايد
 . نمايد اجرا و ايجاد را بيروني ارتباطات اينگونه براي الزم
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 مستندسازي  
 :سازي مستند الزامات     
  مديريت سيستم اصلي عناصر تشريح براي نياز مورد اطالعات بايد سازمان     

       بر يا الكترونيكي صورت به ، كاغذ روي بر را آنها متقابل روابط و انرژي
 . نمايد نگهداري و اجرا ، ايجاد ديگر واسط هر روي

 : باشد زير موارد شامل بايد انرژي مديريت سيستم سازي مستند     
   . انرژي مديريت سيستم مرزهاي و كاربرد دامنه -1     
   انرژي، مشي خط  - 2     
   ، انرژي عملياتي هاي برنامه و خرد اهداف ، كالن اهداف - 3     
  شده الزام المللي بين استاندارد اين توسط كه سوابقي شامل ، مستندات - 4     

   ، است
 . اند شده داده تشخيص ضروري سازمان توسط كه مستنداتي ساير - 5    
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 مستندسازي  
 : مستندات كنترل     
انرژي الزام شده اند ،  استاندارد و سيستم مديريت مستنداتي كه توسط اين       

نيز مي مستندات فني در جائيكه مقتضي باشد ، اين ها شامل .كنترل شوندبايد 
 شوند

 عمليات كنترل    
  انرژي هاي استفاده با مرتبط كه را نگهداري فعاليتهاي و عمليات بايد سازمان    

  و خرد اهداف ، كالن اهداف ، انرژي مشي خط با سازگار و باشند مي بارز
  كند حاصل اطمينان تا نمايد ريزي طرح و مشخص ، هستند انرژي هاي برنامه

 .هستند اجرا قابل شده كنترل شرايط تحت آنها كه
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 طراحي    
  ، جديد فرآيندهاي و ها سيستم ، تجهيزات ، امكانات طراحي در بايد سازمان    

  و انرژي عملكرد بهبود براي موجود فرصتهاي به شده بازسازي و شده بهينه
  ، باشد داشته انرژي عملكرد در بارز جنبه يك تواند مي كه ، عمليات كنترل
     .باشد داشته توجه

 خريد خدمات انرژي ، محصوالت ، تجهيزات و انرژي         
  كه تجهيزاتي و محصوالت ، انرژي خدمات خريد هنگام در ، بايد سازمان    

  كنندگان تامين باشند، داشته توانند مي يا دارند بارز انرژي استفاده بر پيامدي
 . شود مي ارزيابي ،انرژي عملكرد مبناي بر اي اندازه تا خريد كه كند مطلع را

  عمر طول در انرژي كارآيي و مصرف ، استفاده ارزيابي براي بايد سازمان     
      خريداري خدمات و تجهيزات ، محصوالت انتظار مورد يا شده ريزي برنامه

  انرژي عملكرد بر بارز پيامد داراي و كنند مي استفاده انرژي از كه اي شده
 . نمايد برقرار و ايجاد را معيارهايي ، هستند سازمان
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 تحليل و گيري اندازه ، پايش     
 كه را خود عمليات كليدي هاي ويژگي كه كند حاصل اطمينان بايد سازمان     

  ،  شده ريزي برنامه زماني فواصل در ، هستند انرژي عملكرد كننده تعيين
 . نمايد مي تحليل و گيري اندازه ، پايش

 ارزيابي انطباق با الزامات قانوني و ساير الزامات      
  و قانوني الزامات با انطباق شده ريزي برنامه زماني فواصل در بايد سازمان      

 استفاده براي و داند مي آنها رعايت به موظف را خود كه الزاماتي ساير
 . نمايد ارزيابي ، هستند اهميت داراي خود انرژي ومصرف
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 انرژي مديريت سيستم داخلي مميزي     
 اجرا شده ريزي برنامه زماني فواصل در را داخلي هاي مميزي بايد سازمان     

 : انرژي مديريت سيستم كه كند حاصل اطمينان تا نمايد
  اين الزامات شامل انرژي مديريت براي شده ريزي طرح ترتيبات با -      

 ، دارد انطباق المللي بين استاندارد
 ، دارد انطباق شده تعيين انرژي خرد اهداف و كالن اهداف با -     
  بهبود را انرژي عملكرد و شود مي نگهداري و اجراشده اثربخش طور به -     

 . بخشد
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 پيشگيرانه اقدام و اصالحي اقدام ، اصالحات ، ها انطباق عدم      
         و ، اصالحات انجام بوسيله را بالقوه و واقعي هاي انطباق عدم بايد سازمان      

 .دهد قرار توجه مورد پيشگيرانه اقدام و اصالحي اقدام اجراي بوسيله
 سوابق كنترل     
 الزامات با انطباق اثبات منظور به را ضروري سوابق هرگونه بايد سازمان      

     از حاصل نتايج و المللي بين استاندارد اين و خود انرژي مديريت سيستم
 . نمايد نگهداري و ايجاد را انرژي عملكرد

  و تعريف ، سوابق نگهداري و بازيابي ، شناسايي براي هايي كنترل بايد سازمان     
 . سازد اجرا

 

     

41 
www.mecha.blog.ir 



           طرح زماني فواصل در را سازمان انرژي مديريت سيستم بايد ارشد مديريت     
  بازنگري آن اثربخشي و كفايت ، تناسب تداوم از اطمينان منظور به شده ريزي
      .شود نگهداري بايد مديريت هاي بازنگري سوابق . نمايد

 ورودي هاي بازنگري مديريت      
 :باشد زير موارد شامل بايد مديريت بازنگري هاي ورودي      
 انرژي مشي خط بازنگري ، مديريت قبلي هاي بازنگري از اقدامات گيري پي      
 ارزيابي نتايج ، مرتبط انرژي عملكرد هاي شاخص و انرژي عملكرد بازنگري ،

  به موظف را خود سازمان كه الزاماتي در تغيير و قانوني الزامات با انطباق
   انرژي، خرد اهداف و كالن اهداف شدن برآورده ميزان ، داند مي آنها رعايت

 اقدامات و اصالحي اقدامات وضعيت ، انرژي مديريت سيستم مميزي نتايج     
 هايي توصيه ، آتي دوره براي شده زده تخمين انرژي عملكرد ، پيشگيرانه

  . بهبود براي
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 مديريت بازنگري هاي خروجي   
  ، سازمان انرژي عملكرد در تغيير  
  ، انرژي مشي خط در تغيير  
  ، انرژي عملكرد هاي شاخص در تغيير  
  ، انرژي مديريت سيستم عناصر ساير يا خرد اهداف ، كالن اهداف در تغيير  

   ، مداوم بهبود براي سازمان تعهد با سازگار
  . منابع تخصيص در تغيير   
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Energy management systems - 

Requirements with guidance for use 

ISIRI-ISO 50001 

 الزامات همراه با راهنمای استفاده –سیستم های مدیریت انرژی     •
 چاپ اول 50001ایزو  –استاندارد ایران     •
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