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زمينه تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار واجد صالحيت در مشاوران  و انتخاب  شناسايي گزارش شناخت

 صنعت  مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي  درحوزه هاي فرآيند و تجهيزات انرژي بر در بخش

بازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي واحدهاي يوتيليتي در پااليشگاه هاي نفت ، گاز و 
 پتروشيمي:

 

هاي تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار پروژهمشخصات كلي، اهداف و محدوده كاري عنوان، *

 :هاي فرآيند و تجهيزات انرژي بر در بخش صنعتمصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي درحوزه
 

کردن  ف انرژي و منطقيسازي مصريي و گسترش اقدامات بهينهجواعمال صرفهيکي از موارد بسيار مهم در : مقدمه

تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي ، صنعتدر بخش  يمصرف انرژ

همچنين با تدوين برچسب انرژي ،  باشد.بر در بخشهاي صنعت و کشاورزي ميهاي فرآيند و تجهيزات انرژيدرحوزه

ت توليد با کيفيت و منطبق با استانداردها و معيارها هدايت و بازار توليد، عرضه و مصرف محصول مورد نظر به سم

زمينه رقابت در توليد محصوالت با کيفيت وکاهش اتالف انرژي خواهد شد و منجر به انتخاب صحيح مصرف کننده

 نه سازي مصرف سوخت مکلفيضمن اينکه به  لحاظ قانوني نيز شرکت به گردد.باال ومنطبق با استانداردها مهيا مي

از جمله اين موارد،  مواد مرتبط در قانون اصالح الگوي مصرف )قانون  باشدبه تدوين و بازنگري استانداردها مي

اساسنامه شرکت بهينه  6ماده   8و  5مطابق با استاندارد مصوب و بند  هايي(، جهت اعمال جرائم و مشوق1770

فني و استانداردهاي اجباري انرژي و ارائه به مراجع تهيه معيارها و مشخصات  " 6ماده  5سازي مصرف سوخت) بند 

مديريت، نظارت و بازرسي و اقدام الزم در " 6ماده  8، بند  ".ذيربط براي تصويب و همکاري الزم براي اجراي آنها

زمينه مميزي انرژي، بهينه سازي مصرف انرژي و اجـــراي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي توسط مصرف 

 مي باشد. ("نرژي، طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوطکنندگان ا

 

 ميليون ريال( 8513) اعتبار مصوب 

و... با هدف  ، هيدروژنهاي توليد بخار، برق، تصفيه آب، هواي فشرده، نيتروژنواحد يوتيليتي شامل واحد شرح كلي:

ها، نايع باالدست، پااليشگاهصهاي جانبي مورد نياز واحدهاي توليدي صنايع مختلف از جمله ارائه سرويس

هاي نفت، گاز که بخش قابل توجهي از مصارف انرژي در پااليشگاههاي کشور ايجاد شده است نيروگاهها و پتروشيمي

، واحدهاي يوتيليتياستاندارد و معيار مصرف انرژي در  بازنگري/با تدوين شود.و پتروشيمي در اين بخش مصرف مي

ف سوخت و نواقص فرآيندهاي موجود شناسايي شده و با ارائه راهکارهاي مؤثر از اتالف انرژي گيري مصارمبناي اندازه

 موجود و همچنين واحدهاي جديداالحداث جلوگيري بعمل خواهد آمد. يوتيليتي در واحدهاي 

 آن اجراي اهميت و پروژه اجراي از هدف  -1
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 هاي پتروشيميدر صنايع نفت، گاز و مجتمع يوتيليتيبازنگري استاندارد و معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي  -

 موجود و جديداالحداث

 تدوين دستورالعمل قابل اجرا جهت انجام بازرسي انرژي  -

 تهيه فرمت يکسان جهت ارائه گزارشهاي بازرسي يا قابليت سهولت نظارت بر فرايند بازرسي -

تفکيک سوخت و ه و برآورد مازاد انرژي مصرفي ب تدوين دستورالعمل تخصيص سوخت به واحدهاي جديداالحداث -

 برق 

انرژي به منظور دستيابي به استاندارد تدوين شده و ارزيابي  سازي مصرفهاي بهينهارائه راهکارها و برنامه -

 فني/اقتصادي راهکارها

 شناسايي فناوريهاي نوين و انرژي کارآمد و سازگار با محيط زيست -

کاهش و هاي مربوطه ارتقاء کارآيي فرآيند مصرف انرژي و کاهش هزينههاي پتانسيلمميزي انرژي و تعيين  -

 هاي محيط زيستآالينده

ه هاي جامع ارتقاء کارايي مصرف پايگاه اطالعاتي در خصوص واحدهاي يوتيليتي به منظور تهيه بستايجاد و تکميل  -

 انرژي

تدوين گزارشهاي مديريتي )شامل تبيين وضعيت موجود و شرايط بهينه، ارائه راهکارها و منابع مالي مورد نياز و  -

 روش تامين منابع، بررسي چالشها و راهبردها(

ارائه الزامات استقرار سيستم مديريت انرژي )چارت سازماني و شرح وظايف، دستورالعملهاي اجرايي و نظارتي،  -

 زامات مميزي فني، براورد هزينه و ...(برنامه ال

 مديران انرژي و کارشناسان فني واحدها آموزش  -

 محدوده كاري -2

واحدهاي يوتيليتي مرکزي و واحدهاي يوتيليتي مستقر در صنايع نفت و گاز )شامل هدف طرح عبارت است از  هجامع

 دمات کاري عبارت است از:و محدوده خ هاي پتروشيمي کشورباالدست و پااليشگاهها( و مجتمع

طراحي و گردآوري اطالعات ميزان توليد و مصرف انرژي در واحدهاي يوتيليتي مرکزي و واحدهاي يوتيليتي  -

 و ايجاد پايگاه جامع اطالعاتي هاي پتروشيمي کشورمستقر در صنايع نفت و گاز و مجتمع

و موجود و ساير کشورها  واحدهايتکنولوژي  اي بين وضعيتمطالعه مقايسهو  تحليل اطالعات گردآوري شده -

 شناسايي فناوريهاي نوين و انرژي کارآمد و سازگار با محيط زيست

و ارائه  انرژي مصرف کاهش شناسايي پتانسيل(  واحد 10)در حداقل  انجام مميزي انرژي عبوري و تفصيلي -

  آنها اقتصادي و فني سنجي امکان همراه به راهکارهاي بهبود کارائي انرژي در واحدهاي منتخب

موجود و  واحدهايهاي مصرف انرژي هاي استانداردهاي قبلي، تعيين شاخصمشکالت و کاستيشناسايي   -

معيار مصرف  هايتدوين و بازنگري استاندارد،کارشناسي کميته تدوين استاندارد جديداالحداث با برگزاري جلسات

همچنين اطالع رساني و ارائه کتابچه ها و جزوات آموزشي تهيه و  دبه سازمان ملي استانداراعالم آن  و  انرژي

 .هاي پتروشيمي، بازرسان انرژي و کليه ذينفعان ذيربطبرگزاري سمينار توجيهي با حضور مجتمع
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تدوين دستورالعمل قابل اجرا جهت انجام بازرسي انرژي و فرمت يکسان جهت ارائه گزارشهاي بازرسي يا قابليت  -

 ارت بر فرايند بازرسيسهولت نظ

تدوين دستورالعمل تخصيص سوخت به واحدهاي جديداالحداث و برآورد مازاد انرژي مصرفي بتفکيک سوخت و  -

 برق 

تدوين گزارشهاي مديريتي )شامل تبيين وضعيت موجود و شرايط بهينه، ارائه راهکارها و منابع مالي مورد نياز و   -

 راهبردها( روش تامين منابع، بررسي چالشها و

ارائه الزامات استقرار سيستم مديريت انرژي )چارت سازماني و شرح وظايف، دستورالعملهاي اجرايي و نظارتي،  -

 برنامه الزامات مميزي فني، براورد هزينه و ...(

 

 سازمان كارفرمايي :  *

 نه سازي مصرف سوخت يشرکت به

 

 اعتبارات مالي  *
 05/04/1400مـور   2213-34196شمارهمصوبه  11الي  1هاي يفمطابق با رد و ه اي( ياز محل منابع داخلي)سرما

  هيات مديره محترم شرکت ملي نفت ايران

 شرايط احراز صالحيت:   *
بندي در زمينه مشاوره سازمان برنامه و هاي تاييد صالحيت و رتبهگواهينامهقرار داشتن در فهرست مشاوران داراي  -

 با تخصص بهينه سازي انرژي و ارائه گواهينامه معتبر در گروه انرژي و بودجه

 در روند ارزيابي کيفيو باالتر   60اخذ امتياز  -

 و باالتر در روند ارزيابي فني  60اخذ امتياز  -

 4/0ير امتياز فني: ثضريب تا -

 


