
 

 باسمه تعالی

 (ICMVPدوره آموزشی متخصصان ایرانی اندازه گیری و صحه گذاری )

 

 : اهمیت دوره

 یکیو کربن،  یانرژ یساز نهیبه یها پروژه یمنظور اجرا به یمال نیتأم یها و چالش یکنون یاقتصاد طیبا توجه به شرا   

 رفع قانون 12از جمله ماده  یبر عملکرد انرژ یمبتن یقراردادها پتانسیلاستفاده از  یفعل طیرفت از شرا برون راهکارهای از

 از الزامات یکی .است یالملل نیب یطیمح ستیز یتیحما یها کشور و صندوق ینظام مال رقابت پذیر و ارتقای دیموانع تول

 یانرژ عملکرد یگذار و صحه یریگ اندازه ندیفرا حیصح یاجرا ها لیپتانس نیاز ا استفاده ریناپذ ییجدا اساسی و اصول

چرا که تمامی پرداخت های مالی و تائید میزان صرفه جویی محقق شده بر اساس دستورالعمل و روند تعیین شده  .باشدیم

در نتیجه توانمندسازی تمامی ذینفعان صنعت نفت در طرح های  ( آن طرح می باشد.M&Vاندازه گیری و صحه گذاری )

 عملکرد انرژی از اهداف این دوره می باشد. و قراردادهای مبتنی بر 12ماده 

از طرف دیگر، با توجه به ابالغ وزیر محترم نفت نسبت به استقرار سیستم مدیریت انرژی در تمامی زیرمجموعه های این      

ژی وزارتخانه و از آنجایی که اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی جزء الینفک استوار اثربخش سیستم مدیریت انر

 است، یکی دیگر از اهداف این دوره توانمند سازی راهبران سیستم مدیریت انرژی در سطح صنعت نفت خواهد بود. 

 یالملل نیپروتکل ب بر یو کربن مبتن یانرژ ییجو صرفه یگذار و صحه یریگ اندازه یمبان حیدوره تشر نیاز ا نهایی هدف    

 می باشد.  50015ایزو  پروتکل با الزامات استاندارد نیا سهیمقاو ( IPMVP) عملکرد یگذار و صحه یریگ اندازه

 

 مخاطبین دوره:

 مدیران و کارشناسان راهبری سیستم مدیریت انرژی و کربن 

 های کارایی انرژیگذاران دولتی برنامهطراحان و سیاست 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهکارشناسان شرکت 

  مدیریت انرژی استقراردهندگان سیستمممیزین انرژی و 

 های مبتنی بر عملکرد انرژیگذاری فعال در تأمین مالی پروژههای سرمایهکارشناسان صنعت بانک و بیمه و شرکت 

 

 



 

 

 :پیشنیاز شرکت کنندگان 

مهندسان انرژی، شرکت کنندگان می بایست حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی باشند. اولویت شرکت با 

 مکانیک، برق، صنایع و شیمی می باشد.

 

 :مدت زمان دوره 

 ساعت آزمون( می باشد. 4ساعت تدریس و  24ساعت ) 28مدت زمان کل دوره آموزشی به همراه آزمون آن، 

 

 

  سرکار خانم عبادی( 021 - 27644238شماره تلفن  باجهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در ساعات اداری( 

 .تماس حاصل فرمائید

 


