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سپاس و ستایش بیکران خداى راست که ما را مشمول رحمت 
بیدریغ خود قرار داد و چتر مهر بى پایانش را برما گسترانیده 

است. 

دین مبین اسالم از این جهت که مسلمانان به تناسب امکانات، 
توانایى و کارآیى در برابر جامعه مسؤولیت دارند قناعت در مصرف 
و بهره بردارى مشروع از نعمتهاى الهى را روا دانسته و اسراف و 

تبذیر را حرام و ناروا مى داند. 

بر اساس آموزه هاى قرآنى، قناعت یک فضیلت است که موجب 
ارزشمندى انسان مى شود 

"قناعت" درفرهنگ قرآنى و  رفتار اقتصادى به معناى اکتفا کردن 
به اندك و ضد اسراف کارى است. باید توجه داشت که قناعت بار 
منفى ندارد، زیرا در تقابل با حرص و آزمندى و اسراف و زیاده روى 
است. قناعت در ادبیات و فرهنگ اسالمى به معناى ریاضت 
کشیدن و کم مصرف کردن نیست، بلکه مفهوم آن صحیح مصرف 
کردن است که در ادبیات اقتصادى امروز جهان با واژگانى نظیر 
بهره ورى، کارآیى، بهینه سازى مصرف و مانند آن بیان شده و به 

عنوان یک رفتار درست، مورد ستایش و تشویق است. عنوان یک رفتار درست، مورد ستایش و تشویق است. 

امام على(ع) "قناعت" را بهره مندى از دنیا به اندازه کفایت و رفع 
نیاز مى داند.  

امام(ع) در بیان ویژگى انسان قانع مى فرماید:  

کسى که به اندازه کفایت زندگى، از دنیا بردارد به آسایش 
دست یابد و آسوده خاطر گردد در حالى که دنیاپرستى کلید 
دشوارى و مرکب رنج و گرفتارى است. (دشتى، محمد، نهج

 البالغه، ص 74) 

نقطه مقابل قناعت، اسراف و تبذیراست. اسراف و تبذیر عالوه بر 
اینکه توهین وهتک حرمت و ناسپاسى و کفران نعمت ها و مواهب 
الهى است، عامل فقر و تهیدستى و بدبختى و ذلت و زشتى و 
فساد و ظلم و بى عدالتى و وابستگى جامعه نیزمى باشد و در قرآن 

حرمت شرعى و منع دینى دارد. 

 نهى شدید خداوند در آیات 31  و 141  سوره اعراف1 و سوره 
انعام2 داللت صریح و روشن برحرمت«اسراف» و گناه و حرام بودن 
آن دارد و این نهى از اسراف به اندازه اى تکان دهنده است بطورى 
که سرزنش و نکوهش از فرعون در سه آیه قرآنى به خاطر 
«اسرافکارى» وى بوده است، زیرا فرعون  از «مسرفین» بزرگ 

بوده و از حد اعتدال و عدالت تجاوز مى کرده است. 

اسرافکارى و تبذیر از منظر قرآن کریم  به اندازه اى مذموم است و 
حرمت دارد که خداوند در قرآن مجید درآیه 27 سوره اسراء3  

«تبذیرکنندگان» را برادران شیطان مى داند. 

همان گونه که گفته شد، یکى ازآثار ارزشمند و بزرگ «قناعت» 
و «صرفه جویى» آن است که جلو «اسراف» و«تبذیر» که سبب 
حیف و میل و نابودى ثروت و پایمال کردن حق و عدل و انصاف 

و فضیلت مى  شود را مى گیرد . 

تنها با پرهیز از اسراف و تبذیر به مفهوم اخص کلمه و معناى 
شریف قرانى آن است که مى توانیم ازتنگناهاى اقتصادى عبورکنیم  
و روى پاى خود بایستیم ( فَاستَقِم کَما أُمِرتَ..) و به هیچ قدرتى 

جز قادر متعال متکى نباشیم ( ان اهللا على کل شى قدیر ) 

"اسراف" از بالهاى بزرگ اجتماعى است که موجب تضعیف بنیه 
مالى محرومان و لذت طلبى مسرفان مى شود و تعادل را در جامعه 
به هم مى زند که همه اقشار و آحاد جامعه باید از آن دورى جویند. 

صرف نظر از اهمیت رعایت قناعت و ضرورت خوددارى از اسراف 
و تبذیر در کتاب مبین، از نظر موقعیت خاص ایران اسالمى که در 
محاصره حکومتهاى سلطه گر و استکبار جهانى قرار گرفته است 
اگر ما بنا به تاکید موءکد مقام معظم رهبرى بتوانیم ضمن پرهیز 
ازدنیا زدگى و مصرف گرایى مسرفانه غربى، تجمالت را حذف 
کنیم و مسیر اقتصاد و میانه روى در مصرف را در همه حال مدنظر 
و برنامه عمل قرار دهیم، مى توانیم  با حفظ عزت و استقالل 
جمهورى اسالمى به پیروزى نهایى نائل آییم. أَنَّ األْرضَ یَرِثُهَا جمهورى اسالمى به پیروزى نهایى نائل آییم. أَنَّ األْرضَ یَرِثُهَا 

عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ( آیه 105 از سوره مبارکه انبیاء) 
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در شرایط کنونى جامعه، ملت فهیم و با فرهنگ ایران اسالمى باید 
به این نکته اساسى توجه کنند که چگونه از هدر دادن انرژى        
(نفت و گاز) پیش گیرى کنند و هم چنین بتوانند منابع مالى 
مورد نیاز از این ثروت هاى طبیعى را براى اشتغال جوانان 
فرهیخته و بیکار استفاده کنند تا سر افرازى، رونق و سر بلندى و 

عزت نفس جایگزین مصرف بى رویه منابع انرژى شوند. 

"مدیریت انرژى" مى تواند چرخه تولید، توزیع تا مصرف را تحت 
کنترل داشته و با بکارگیرى از  پیشرفته ترین تکنولوژى ها و بهره 
گرفتن از علوم نوین مدیریت، زمینه را براى رسیدن به بیشترین 

بازده با کمترین میزان مصرف فراهم آورد. 

پیاده سازى سیستم مدیریت انرژى به کاهش انتشار گازهاى 
گلخانه اى، هزینه هاى انرژى و دیگر دستاوردهاى مرتبط با 

محیط زیست منجر خواهد شد.  

مجموعه اى که پیش روى شما قرار دارد (در 6 فصل) توسط 
کارشناسان شرکت بهینه سازى مصرف سوخت، گرد آورى شده 
است تا راهکارهاى الزم براى کیفى سازى استقرار "مدیریت 
انرژى" را دراختیارمدیران و کارشناسان فرهیخته و هوشمند قرار 
بدهد تا بتوانند با استقرار سیستم انرژى در صنعت، بنگاه یا محل 
زندگى خود به رسالت انسانى خویش با کیفیت عمل نمایند. 

شایسته است از تالش همکاران گرامى در شرکت بهینه سازى 
مصرف سوخت خصوصا آقاى دکتراحمد فضلى وخانم افسانه 
مهرى که در گردآورى مطالب زحمت کشیده اند صمیمانه 

قدردانى نمایم. 

از درگاه ایزد منان سالمتى و سربلندى براى مدیران و خانواده 
و من اهللا التوفیق بزرگ صنعت نفت و عزیزان پژوهشگر مسئلت مى نمایم. 

على مبینى دهکردى 

پى نوشت : 

3ـ إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوَنَ الشَّیَطِینِ وَکَانَ الشَّیْطَنُ لِرَبِّهِ 
کَفُوراً(سوره اسرى آیه 27) 

همانا اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان نسبت به 
پروردگارش بسیار ناسپاس بود 

اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد (به هنگام نماز، لباس و) زینت  هاى 
خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، همانا خداوند 

اسرافکاران را دوست ندارد.  

2ـ وَهُوَ الَّذي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَیْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ 
الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُکُلُهُ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ کُلُوا 
مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُِحبُّ 

الْمُسْرِفینَ ( سوره انعام آیه 141) 

و اوست کسى که به وجود آورد باغهایى با داربست و بى داربست، 
و درخت خرما و کشتزار با خوردنى هاى گوناگون، و زیتون و انار، 
(برخى میوه  ها) شبیه به همند و برخى شباهتى با هم ندارند. 
همین که باغها ثمر داد، از میوه  اش بخورید و روز درو کردن و 
میوه چیدن حقّ آن (محرومان) را بدهید و اسراف نکنید، چرا که 

خداوند، اسراف کاران را دوست ندارد. 

1ـ یَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِ ّ مَسْجِدٍ وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْوَ 
الَتُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ یُِحبُّ الْمُسْرِفِینَ  (سوره اعراف آیه 31) 
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7



آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

8

لیست شرکتهاى مشاور ارائه دهنده خدمات استقرار 
مدیریت انرژى بر مبناى استاندارد ایزو 50001  

فهرست استانداردهاى معیار مصرف و مدیریت انرژى 
مرتبط با وزارت نفت  

آخرین نسخه از اسامى شرکت هاى مشاور ارائه دهنده خدمات 
استقرار مدیریت انرژى بر مبناى استاندارد ایزو 50001 مورد تأیید 
سازمان ملى استاندارد در سایت سازمان برنامه و بودجه به نشانى 
www.sajar.mporg.ir در دسترس مى باشد، براى دریافت 

اطالعات بیش تر با شرکت بهینه سازى مصرف سوخت- واحد اندازه
 گیرى و صحه گذارى(M&V) طرحهاى انرژى- مدیریت انرژى 

02188604970 تماس حاصل فرمایید. 

مطابق ماده 24 قانون اصالح الگوى مصرف کلیه مصرف کنندگان 
انرژى با مصرف ساالنه سوخت بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز 
و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضاى (دیماند) قدرت الکتریکى 
بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژى از طریق 
صرفه جویى یا استفاده از امکانات بخش خصوصى و یا بدون 
گسترش تشکیالت دولتى نسبت به انجام ممیزى انرژى و بهینه
 سازى مصرف انرژى و اجراى راهکارهاى الزم جهت بهینه سازى 
مصرف انرژى به منظور دستیابى به معیارهاى موضوع ماده 11 این 11 این 

قانون اقدام نمایند. 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 



مطابق ماده 15 قانون اصالح الگوى مصرف، "کلیه دستگاه هاى 
اجرائى، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهاى صنعتى دولتى و 
همچنین نیروهاى نظامى و انتظامى" موظفند تجهیزات و ماشین
 آالت مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوى مصرف سطوح 

انرژى برى خریدارى نمایند. 

•  با توجه به متن این قانون در خصوص  وسایل، تجهیزات و 
ماشین آالت داراي معیار مصرف و برچسب انرژي، بهترین الگوي 

مصرف سطوح انرژي بري مالك عمل خواهد بود. 

•  در خصوص وسایل، تجهیزات و ماشین آالت فاقد معیار 
مصرف و برچسب انرژي، مالك  عمل حداکثر دو رده انرژى پایین 
تر از باالترین رده انرژى اتحادیه اروپا براى آن تجهیزات خواهد 

بود.  

کارگروه ماده 15 قانون اصالح الگوى مصرف متشکل از   •
نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان 
حفاظت محیط زیست، سازمان انرژى هاى تجدید پذیر و بهره ورى 
ایران(ساتبا) و سازمان برنامه و بودجه موظف است فهرست 
بهترین الگوى مصرف سطوح انرژى برى، محدوده راندمان، مصرف 
انرژى و رده هاى قابل قبول آنها را با رعایت قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدى و خدماتى در تأمین نیازهاى کشور و تقویت آنها 
در امر صادرات و اصالح ماده (104) قانون مالیات هاى مستقیم ) قانون مالیات هاى مستقیم 
(مصوب 1391) را تهیه و از طریق شوراى عالى انرژى ابالغ نماید. 
تاکنون فهرست حداقل رده برچسب انرژى تجهیزات انرژى بر مورد 
استفاده در ساختمان و خودروهاى سوارى و حمل بار از طریق این 

کارگروه تهیه و اعالم شده است. 

•      این فهرست به منظور لحاظ نمودن فناورى هاى جدید و به 
روزرسانى استانداردها مورد بازنگرى کارگروه قرار مى گیرد. 

• تجهیزات مشمول این آیین نامه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت اعالم مى شود.  

•    توجه به ماده 15 قانون اصالح الگوى مصرف در تدوین آیین
 نامه مناقصات شرکت به منظور خرید تجهیزات انرژى بر مورد نیاز 
خود و الزام بکارگیرى تجهیزات مذکور با رده انرژى برتر ضرورى 

است. 

•    مسئولیت نظارت بر خرید اقالم این فهرست برعهده باالترین 
مقام دستگاه اجرایى واحدهاى مشمول است. 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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توجه به ماده 15 قانون اصالح الگوى مصرف در خریدارى تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 



فصل دوم 

نحوه انعقاد قرارداد با شرکت هاى مشاور ارائه 
دهنده خدمات استقرار مدیریت انرژى بر مبناى 

استاندارد ایزو 50001

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

حداقل الزامات تدوین شرح خدمات استقرار سیستم مدیریت انرژى بر مبناى استاندارد ایزو 50001  در واحدهاى 
ستادى و عملیاتى 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

حداقل الزامات تدوین شرح خدمات استقرار سیستم مدیریت انرژى بر مبناى استاندارد ایزو 50001  در واحدهاى 
ستادى و عملیاتى 



1ـ محدوده و مرز اجراى پروژه قبل از انتخاب شرکت مشاور باید 
توسط سازمان/ واحد صنعتى مشخص شود. 

2ـ شرح کلى قرارداد توسط کارفرما و با توجه به حداقل الزامات 
استقرار مدیریت انرژى تهیه  شود. 

3ـ مدیر پروژه استقرار مدیریت انرژى با توجه به شرایط احراز 
اعالم شده انتخاب شود. 

4ـ مدت زمان اجراى پروژه یکسال پس از انعقاد قرارداد در نظر 
گرفته شود. 

5ـ از شرکت هاى مشاور معتبر و مورد تائید سازمان ملى استاندارد 
در ارائه خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژى مندرج در 
آدرس الکترونیکى سازمان برنامه و بودجه کشور (سامانه اطالعات 
عوامل نظام فنى و اجرایى کشورsajar.mporg.ir) استفاده شود. 

6ـ گزارش نهایى استقرار مدیریت انرژى بصورت الکترونیکى به 
شرکت بهینه سازى مصرف سوخت ارسال شود. 

7ـ نقش شرکت بهینه سازى مصرف سوخت به عنوان ناظر عالیه 
پروژه ذکر شود و تایید نماینده شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 

در گزارش ادوارى اخذ گردد. 

14

نکات کلیدى انعقاد قرارداد با شرکت هاى مشاور ارائه 
دهنده خدمات استقرار مدیریت انرژى 

نکات کلیدى در تدوین خط مشى انرژى 

-  خط مشى انرژى یک سند حقوقى و معتبر مى باشد که سازمان 
را نسبت به مفاد آن متعهد مى سازد. 

 -  خط مشى انرژى بیانگر دانش مدیریت انرژى سازمان مى باشد. 

-  موارد مندرج در خط مشى انرژى باید قابل پایش و  اندازه گیرى 
 باشد. 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

-   موارد مندرج در خط مشى انرژى به منظور اشاره در مکاتبات 
ادارى قابل استفاده مى باشد. 

-  محتواى خط مشى انرژى نباید طوالنى و دور از دسترس 
باشد. 

-  اهداف در خط مشى باید به صورت کالن، مشخص و قابل 
اندازه گیرى باشد. 

-  در تدوین خط مشى انرژى باید اهدافى ملحوظ شود که 
منابع مالى اجراى آن در بودجه ساالنه سازمان لحاظ مى گردد. 

-   محتواى خط مشى انرژى مى بایست قبل از تایید مقام ارشد 
هر سازمان در جلسه کمیته مدیریت انرژى مورد تحلیل و 

بررسى قرار گیرد. 

-  برنامه ریزى به منظور آموزش کارکنان با تکیه بر سند خط 
مشى انرژى قابل پیگیرى و اجرا مى باشد. 

-  خط مشى انرژى به پیشنهاد شرکت مشاور استقرار دهنده 
ایزو 50001  تهیه مى شود و کمیته مدیریت انرژى باید آن را 

با اهداف سازمان تطبیق دهد. 

-  در تدوین خط مشى انرژى نباید به مواردى که در چارچوب 
فعالیت هاى سازمان نیست و یا فعالیت هایى که منابع مالى 

اجراى آن دیده نشده است اشاره شود. 

-  از طرح موضوعات کلى در خط مشى انرژى اجتناب شود. 

-  خط مشى انرژى به گونه اى تدوین شود که حداقل دو سال در 
سازمان معتبر باشد. 

- خط مشى انرژى باید رویکرد مدیریت انرژى را به صورت واقع
 بینانه و در افق زمانى دو ساله نشان  دهد. 

- خط مشى انرژى بازنگرى شده مى تواند با نسخه قبلى متفاوت 
و واقع گرایانه تر باشد. 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

-  خط مشى انرژى باید به امضاى باالترین مقام اجرایى سازمان 
(مدیر عامل) برسد.  

-  مدیرعامل هر سازمان نسبت به خط مشى انرژى تعهد داشته 
باشد. 

-  خط مشى انرژى باید در دید عموم کارکنان سازمان قرار گیرد 
و به عنوان یک سند حقوقى به رسمیت شناخته شود. 

نحوه تامین منابع مالى استقرار مدیریت انرژى  

مطابق ماده 21 قانون اصالح الگوى مصرف، کلیه دستگاههاى 
اجرایى و عمومى موظفند به انجام ممیزى انرژى به منظور اجرا 
و کنترل سامانه مدیریت انرژى در ساختمان هاى مربوطه و 

آموزش کارکنان خود اقدام نمایند. 

مطابق ماده 54 قانون اصالح الگوى مصرف، کلیه واحدهاى 
نیروگاهى، پاالیشگاهى و پتروشیمى در چهارچوب بودجه 
ساالنه موظفند نسبت به استقرار واحدهاى مدیریت انرژى و 
انجام ممیزى انرژى اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم 
هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه 

اجرا کنند. 

یکى از دغدغه هاى مدیران انرژى، تأمین مالى پروژه هاى بهینه
 سازى انرژى است که پیشنهادى راهبردى در این خصوص مى
 تواند در تخصیص حداکثر %10 مبلغ قراردادهاى ”تعمیر و 
نگهدارى تأسیسات ساختمان ها“ به موضوع مدیریت انرژى در 
واحدهاى ستادى و تعیین سقف مشخصى در قراردادهاى "تعمیر 
و نگهدارى" سالیانه تجهیزات صنعتى متناسب با نوع فعالیت 

واحدهاى صنعتى باشد. 

یکى دیگر از روش هاى تأمین منابع مالى، انعقاد قرارداد در 
چارچوب قراردادهاى مبتنى بر عملکرد انرژى (EPC) مى باشد. 
بطوریکه بخشى از هزینه هاى اجراى پروژه (مثالً سقف 50 

درصد) از محل صرفه جویى حامل انرژى پرداخت شود. 



فصل سوم 

الزمات انجام ممیزى فنى انرژى و دوره هاى 
آموزشى مورد نیاز کارکنان در شرکت هاى تابعه 

وزارت نفت 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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لیست نامه هاى ارسال شده در خصوص حداقل الزامات انجام ممیزى فنى انرژى و دوره هاى آموزشى کارکنان 

حداقل الزامات انجام ممیزى فنى انرژى و آموزش هاى مورد نیاز در پاالیشگاه هاى گاز 

الف- بخش فنى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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ب- بخش آموزشى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

حداقل الزامات انجام ممیزى فنى انرژى و آموزش هاى مورد نیاز در ساختمان هاى ستادى  

الف- بخش فنى 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

ب- بخش آموزش 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

حداقل الزامات انجام ممیزى فنى انرژى و آموزش هاى مورد نیاز در پاالیشگاه هاى نفت 

الف- بخش فنى 
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ب- بخش آموزشى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

حداقل الزامات انجام ممیزى فنى انرژى و آموزش هاى مورد نیاز در خطوط انتقال گاز 

الف- بخش فنى 

در 
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ب- بخش آموزشى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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الزامات جامع انجام ممیزى فنى انرژى و آموزش هاى مورد نیاز در واحدهاى پتروشیمى 

الف- بخش فنى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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ب- بخش آموزشى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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لیست الزامات قانونى مرتبط با مدیریت انرژى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 



فصل چهارم 

آموزش و فرهنگ سازى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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دوره هاى مصوب مرتبط با مدیریت انرژى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

طبق ماده 21 قانون اصالح الگوى مصرف کلیه دستگاه هاى 
اجرایى و عمومى موظفند نسبت به انجام ممیزى انرژى 
وآموزش کارکنان خود اقدام نمایند. دوره هاى مصوب مرتبط با 
بهینه سازى انرژى مربوطه به منظور بهره بردارى در جدول ذیل 

قرار داده شده است. 

توصیه مى شود واحد آموزش شرکت ها با بکارگیرى اساتید 
مجرب و توانمند حائز شرایط مندرج در شناسنامه آموزشى 
دوره هاى مربوطه، نسبت به توانمند سازى آموزشى کارکنان 

خود در حوزه بهینه سازى انرژى اقدام نمایند. 



واحد مدیریت انرژى پس از تهیه سرفصل دوره هاى ذیل با همکارى واحد منابع انسانى این شرکت نسبت 
به تصویب خواهى از بخش آموزش مرکزى شرکت ملى نفت و کد دار نمودن دوره هاى ذیل در سال  

1398 اقدام نموده است. 
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دوره هاى مصوب کد دار جدید سال 1398

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 



پروژه جایزه مدیریت انرژى در صنعت نفت براى اولین بار در 
سطح وزارت نفت در شرکت بهینه سازى مصرف سوخت و با 
حمایت مالى سازمان توسعه صنعتى ملل متحد(یونیدو) در واحد 
مدیریت انرژى این شرکت اجرا شد. ساختار کلى جایزه و 
چارچوب مدل ارزیابى جایزه مدیریت انرژى در صنعت نفت بر 
روى سایت این شرکت در بخش مدیریت انرژى بارگذارى شده 
است. با ارسال نامه فراخوان شرکت در اولین جایزه مدیریت انرژى 
در صنعت در اسفند ماه سال 1396 به مدیران برنامه ریزى چهار  به مدیران برنامه ریزى چهار 
شرکت اصلى زیرمجموعه نفت شامل(شرکت ملى نفت، شرکت 
ملى گاز، شرکت ملى صنایع پتروشیمى و شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى) مستندات 52 شرکت تابعه وزارت نفت 

بصورت فیزیکى و الکترونیکى دریافت شد. 

پس از دریافت مستندات با تشکیل کمیته راهبردى متشکل از 
نمایندگان چهار شرکت اصلى تابعه وزارت نفت به همراه اعضاى 
یونیدو و ایفکو، معیارهاى فنى و شیوه نامه مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت. 

مستندات جایزه مدیریت انرژى طى 15 جلسه در کمیته علمى و 
ارزیابى فنى با حضور نمایندگان ایفکو و یونیدو مورد بررسى قرار 
گرفت و امتیازدهى شد. با توجه به نتیجه این جلسات،21 شرکت 
شامل 15 شرکت از حوزه عملیاتى و 6 شرکت از حوزه ستادى بر 
اساس حداکثر امتیازات دریافت شده در بخش ماتریس انرژى به 

منظور ارزیابى حضورى و امتیازدهى کمى انتخاب شدند.  

تیم ارزیابى متشکل از نمایندگان یونیدو و ایفکو از شهریور ماه الى 
مهر ماه 1397 از 21 شرکت  برگزیده بازدید حضورى و ارزیابى 

نمودند. 

در نهایت 2 شرکت در حوزه ستادى و 5 شرکت در حوزه عملیاتى 
به شرح ذیل به منظور اعطاى جوایز انتخاب شدند. 

جایزه ملى مدیریت انرژى 

برگزارى هر دوره جایزه ملى مدیریت انرژى موجب گردآورى 
تجربیات ارزنده واحدهاى صنعتى و عملیاتى مرتبط با "مدیریت 
انرژى" خواهد شد و گام مؤثرى در توسعه فرهنگ بهینه سازى 

انرژى خواهد بود. 

"جایزه ملى مدیریت انرژى" زیر نظر سازمان مدیریت صنعتى 
برگزار مى شود و فرصت خوبى را براى نظام ارزیابى کیفى استقرار 
مدیریت انرژى در واحدهاى صنعتى و ستادى و انتقال تجربیات در 
حوزه مدیریت انرژى در سطح مدیران و کارشناسان فراهم آورده 

است. 
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فصل پنجم 

کمیته مدیریت انرژى و مدیران انرژى 

37

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 



به منظور انتخاب مدیران انرژى و کارشناسان مرتبط، مجرب بودن 
و سابقه کارى مناسب از امتیازات محسوب مى شود. انتخاب تیم 
مجرب و کار آزموده در کیفى سازى بهینه سازى انرژى موثر خواهد 
بود و هر دستگاه با توجه به نیروى انسانى و شرایط سازمانى باید 
در انتخاب مدیران و کارشناسان مربوطه اقدام نماید. لذا پیشنهاد 
مى شود مدیران و کارشناسان انرژى حدالمقدور واجد شرایط فنى 

ذیل باشند. 

الف) مدیران انرژى واحدهاى عملیاتى و ستادى 

1. مدرك تحصیلى 
با اولویت کارشناسى مهندسى سیستم هاى انرژى، مهندسى 
مکانیک(تبدیل انرژى)، مهندسى شیمى یا کارشناسى مهندسى 
مکانیک(حرارت سیاالت)، مهندسى شیمى(پاالیش و فرآیند) و 

مهندسى برق. 

2. حداقل تجربه و سابقه کارى 

- 5 سال سابقه کار در صنعت مربوطه یا 7 سال سابقه کار در 
واحدهاى مرتبط با بهینه سازى انرژى 

- حداقل یک سال سابقه سمت سرپرستى و یا مدیریت در شرکت 
هاى تابعه وزارت نفت  

3. دوره هاى آموزشى فنى مورد نیاز 

- واحدهاى عملیاتى 

-   آشنایى با نرم افزار تحلیل داده هاى انرژى 

-   آشنایى با واژه هاى تخصصى مدیریت انرژى به انگلیسى 

-   توانایى مدیریت جلسات فنى و مهارت در کار تیمى 

ب) کارشناسان انرژى در واحدهاى عملیاتى و ستادى 

1. مدرك تحصیلى: 

4. مهارت هاى مورد نیاز: 

3 سال سابقه کار در صنعت مربوطه یا 3 سال سابقه در زمینه 
بهینه سازى انرژى 

3. دوره هاى آموزشى فنى مورد نیاز: 

- واحدهاى عملیاتى: 

با اولویت کارشناسى ارشد مهندسى مکانیک (تبدیل انرژى)، 
مهندسى سیستم هاى انرژى، مهندسى انرژى هاى تجدیدپذیر و 
مهندسى برق (قدرت، نیروگاه) یا حداقل مدرك کارشناسى در 
رشته مهندسى مکانیک (حرارت/سیاالت)، مهندسى شیمى 

(پاالیش و فرآیند) و مهندسى برق 

2.حداقل تجربه و سابقه کارى: 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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شرایط فنى احراز مدیران انرژى و کارکنان مربوطه  



4. مهارت هاى مورد نیاز  واحدهاى ستادى: 

 واحدهاى عملیاتى: 

- تسلط بر نرم افزارهاى محاسباتى تحلیل داده هاى انرژى 
(حداقل 2 نرم افزار) 

- قدرت تحلیل انرژى در فرآیندهاى صنعتى 

واحدهاى ستادى: 

- تسلط بر نرم افزارهاى محاسباتى تحلیل داده هاى انرژى 
(حداقل 2 نرم افزار) 

- قدرت تحلیل انرژى در تاسیسات گرمایشى، سرمایشى و 
روشنایى 

دوره هاى آموزشى مورد نیاز اعضاى کمیته مدیریت انرژى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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فصل ششم 

بازرسى و نظارت بر استقرار مدیریت انرژى 
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با توجه به مکاتبات دوره اى از سوى شرکت بهینه سازى مصرف سوخت، از شرکت هاى تابعه وزارت نفت درخواست مى شود همکارى الزم را 
داشته و گزارش ها را مطابق فرمت ذیل تهیه و براى واحدهاى باالسرى خود ارسال نمایند. 

الف) مشخصات واحد صنعتى 

ب) مشخصات شرکت بازرسى 

ج) وضعیت استقرار سیستم مدیریت انرژى 

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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فرم گزارش فنى وضعیت مدیریت انرژى در واحدهاى صنعتى 



د) مستندات الزامى که بایستى ضمیمه این فرم شود:  

  در صورت هرگونه سؤال یا کسب اطالعات بیشتر، مى توانید با واحد اندازه گیرى و صحه گذارى طرح هاى انرژى شرکت بهینه  سازى 
مصرف سوخت (شماره 88604970 ـ021) تماس حاصل فرمایید.    

مهر و امضا مدیر/ مسئول/ نماینده انرژى                                                     

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 
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موارد مورد توجه در ارزیابى استقرار مدیریت انرژى ایزو 50001 در شرکت هاى زیر مجموعه وزارت نفت 
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نحوه تدوین ماتریس انرژى 
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ضمائم 
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آمار و اطالعات کلیدى انرژى-ترازنامه انرژى و نفت سال 1396

     با عنایت به آنکه آمار و ارقام مستند در حوزه انرژى کشور از 
اهمیت باالیى برخوردار است، گزارشى در این خصوص آماده 
گردیده است. در بخش اول این گزارش مهم ترین شاخص هاى 
مرتبط با انرژى در سطح کالن و بخش ساختمان بر اساس آخرین 
و به روزترین مستندات و مراجع موجود و موردتائید، گرد آورى 

شده است. مراجع این گزارش عبارتند از:  

- ترازنامه هیدروکربورى کشور در سال 1396 (وزارت نفت) 

- ترازنامه انرژى کشور در سال 1396 (وزارت نیرو) 

الف. شاخص هاى کلى: 

- گزارش مرکز آمار ایران براى مصرف حامل هاى انرژى 
سال 1395  

تمامى ارقام و مقادیر مندرج در جدول براى سال 1396 بوده است و سال مقایسه براى برخى شاخص ها 
یک سال قبل، یعنى سال 1395 بوده است.  
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ب. شاخص هاى بخش ساختمان: 
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شاخص هاى کلیدى مصرف انرژى در ساختمان هاى ستادى 

توصیه مى شود جدول ذیل بصورت ساالنه براى ساختمان هاى 
ستادى تکمیل شود. زیربناى مفید ساختمان بر اساس گواهى 
پایان کار در نظر گرفته مى شود. همچنین در راستاى تحقق 
ارزیابى عملکرد مبتنى بر شاخص  هاى کلیدى و به  منظور  

شناسایى مصارف بارز ساختمان و تعیین شاخص هاى عملکرد 
انرژى مطابق استاندارد ایزو 50001، نصب کنتور تفکیکى در هر 

ساختمان ضرورى مى باشد. 
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برخى انجمن هاى فعال مرتبط با انرژى و محیط زیست 

- انجمن انرژى ایران 

- انجمن انرژى هاى تجدید پذیر ایران 

-     انجمن بهینه سازى مصرف انرژى ایران 

-    انجمن شرکت هاى خدمات انرژى ایران(اسکو) 

-    انجمن اقتصاد انرژى ایران 

-    انجمن انرژى خورشیدى ایران 

-    انجمن صنعت تاسیسات 

-    انجمن صنفی کارفرمایی شرکت هاي بازرسی فنی انرژي 

نهادها و سازمان هاى مرتبط با بهینه سازى انرژى در کشور 

- اداره کل برنامه ریزى راهبردى و مدیریت انرژى معاونت 
برنامه ریزى وزارت نفت 

-    موسسه مطالعات بین المللى انرژى 

-    پژوهشگاه صنعت نفت 

-     امور انرژى سازمان برنامه و بودجه کشور 

- دفتر نظارت بر اجراى استاندارد معیار مصرف انرژى و 
محیط زیست 

-    سازمان انرژى هاى تجدیدپذیر و بهره ورى انرژى برق(ساتبا) 

برخى نشریه هاى الکترونیکى معتبر مرتبط با انرژى 

- فصلنامه علمى پژوهشى مطالعات اقتصاد انرژى موسسه 
مطالعات بین المللى انرژى 

- فصلنامه علمى پژوهشى پژوهش هاى سیاستگذارى و برنامه
 ریزى انرژى وزارت نیرو 

- نشریه انرژى ایران کمیته ملى انرژى جمهورى اسالمى ایران 
شوراى جهانى انرژى  

-    نشریه مهندسى و مدیریت انرژى دانشگاه کاشان 

- دوماهنامه علمى- پژوهشى پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت 
نفت 

-    ماهنامه بین المللى نفت، گاز و انرژى 

- نشریه پژوهشنامه اقتصاد انرژى ایران دانشگاه عالمه 
طباطبایى 

- مجله فنى و مهندسى فناورى هاى نوین در سیستم هاى 
انرژى دانشگاه صنعتى قوچان 

- نشریه مطالعات حقوق انرژى دانشکده حقوق و علوم سیاسى 
دانشگاه تهران 

-    دانش نفت 

-    نشریه تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت 

-    نشریه مشعل 

ستاد بهینه سازى انرژى و محیط زیست معاونت علوم و   -
فناورى ریاست جمهورى اسالمى ایران 

- دبیرخانه نظام مدیریت سبز معاونت محیط زیست انسانى 
سازمان حفاظت محیط زیست 
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برخى رویدادها و مناسبت هاى مهم مرتبط با انرژى و محیط زیست  

-    روز بهره ورى و بهینه سازى مصرف (اول خرداد ماه) 

-    نمایشگاه بین الملى نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمى 

-     نمایشگاه بین المللى انرژى کیش 

-    رویداد جایزه ملى انرژى 

-    همایش ملى مدیریت انرژى در صنایع نفت و گاز 

-    همایش بین المللى انرژى  

-    همایش ملى ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژى 

-  کنفرانس، نمایشگاه بین المللى و جایزه انرژى هاى 
تجدیدپذیر ایران 

-    کنفرانس بین المللى مدیریت انرژى 

-    کنفرانس انرژى هاى پاك 

اطالعات تماس  

آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان شیراز 
شمالى-کوچه دانشور شرقى- پالك 23. 

تلفن: 88604970 -88604760 داخلى 1253 و 5205

www.Ifco.ir   :سایت

اطالعات مدیریت انرژى در سایت ایفکو از طریق نوار واحدهاى 
تخصصى- مدیریت انرژى در دسترس است. 

فکس: 88604757 -88604829

-   کنفرانس بین المللى فناورى و مدیریت انرژى با رویکرد 
پیوند انرژى، آب و محیط زیست (برگزار کننده: انجمن انرژى 

ایران) 



سایت:  شماره تماس: 6ـ88604760

تابستان1399

کدپستى: 

www.ifco.ir

19395-1477تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالى، خیابان دانشور شرقى، پالك23
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