استقشاس سیستن هذیشیت اًشطی ثش هجٌبی استبًذاسد ISO 50001:2011
تؼشیف هذیشیت اًشطی
ساّجشی الگَیی هٌسجن ٍ سیستوبتیك جْت اجشایی ًوَدى طشحْبی صشفِ جَیی اًشطی ثش اسبس پتبًسیل ّبی ضٌبسبیی ضذُ ثِ هٌظَس:


افضایص ساًذهبى هصشف حبهلْبی اًشطی ٍ استفبدُ ثْیٌِ اًشطی



افضایص ثْشُ ٍسی تَلیذ



كبّص اًتطبس آالیٌذُ صیست هحیطی



كبّص ّضیٌِ ّبی هصشف اًشطی ٍ تَلیذ هحصَل

استبًذاسد ثیي الوللی هذیشیت اًشطی ISO 50001 : 2011
ثِ گضاسش سبصهبى ثیي الوللی استبًذاسدسبصی (ایضٍ) ًیبص هجشهی ثشای استبًذاسد ثیي الوللی هذیشیت اًشطی ٍجَد داسد اص ایي سٍ ISO 50001
ثشای ایجبد چبسچَة ّبی ثیي الوللی ثشای كبسخبًِ ّبی صٌؼتی  ،ضشكتْب ٍ سبصهبًْب جْت هذیشیت توبم جٌجِ ّبی اًشطی تْیِ گشدیذُ است.
سبصهبى ثیي الوللی استبًذاسدسبصی (ایضٍ) ثش اسبس ًیبص ثبال ثشای استبًذاسد ثیي الوللی  ISO 50001سیستن هذیشیت اًشطی سا هؼشفی ًوَدُ كِ
هی تَاًذ ًقص ثسیبس هفیذی دس هذیشیت اًشطی ٍ تجبست سبصهبى داضتِ ثبضذ.
 ISO 50001هکول ثب  ( ISO 14000سشی استبًذاسد هذیشیت صیست هحیطی) ٍ ( ISO 9000سشی استبًذاسد هذیشیت كیفیت) ٍ OHSAS
( 18000سشی اسصیبثی ایوٌی ٍ ثْذاضت ضغلی) هیجبضذ .استبًذاسد جذیذ اًشطی ثِ هذیشیت ثْجَد ثْشُ ٍسی ٍ هذیشیت سشهبیِ گزاسی اًشطی
كوك هیٌوبیذ.
هجوَػِ اّذاف  ISO 50001ثِ ضشح صیش است :
 كوك ثِ سبصهبًْب دس سبخت ٍ استفبدُ ثْتش اص هصشف اًشطی


اسائِ هؼیبس  ،اًذاصُ گیشی  ،ثجت ٍ گضاسش ٍ ّذایت داسایی ّب

 تسْیل استجبطبت ٍ ایجبد ضفبفیت دس هَسد هذیشیت هٌبثغ اًشطی
 استقبء ثْتشیي ضیَُ ّب ٍ تقَیت سفتبس صحیح هذیشیت اًشطی
 كوك ثِ اسصیبثی ٍ اٍلَیت ثٌذی في آٍسی ّبی جذیذ


كوك ثِ صشفِ جَیی دس اًشطی اص طشیق تشٍیج صًجیشُ ػشضِ

هذل سیستن هذیشیت اًشطی ثشای ایي استبًذاسد ثیي الوللی
ایي استبًذاسد ثش هجٌبی ػٌبصش ػوَهی كِ دس سبیش استبًذاسدّبی سیستن هذیشیت ایضٍ یبفت هی ضَد،پبیِ سیضی ضذُ است ٍ سطح سبصگبسی ثبال
ٍ قبثل هالحظِ ای سا ثب  ISO 14000 ٍ ISO 9000تبهیي هی كٌذ .

خط هشی انرشی

بهبود هداوم

طرح ریسی انرشی

پیاده سازی و عولیات

بازنگری هدیریت

یررسی

پایش،اندازه گیری و تحلیل

هویسی داخلی سیستن
هدیریت انرشی
عدم انطباق ها،اصالحات،اقدام
اصالحی و پیشگیرانه

فشآیٌذ كلی دس طشاحی ٍ پیبدُ سبصی یك سیستن هذیشیت اًشطی
فشآیٌذ تَسؼِ ٍ پیبدُ سبصی یك سیستن هذیشیت اًشطی دس ٍاقغ یك فشآیٌذ تذسیجی ثَدُ ٍ آى سا هی تَاى ثگًَِ ای سبصهبى دّی كشد كِ
هطبثق ثب ضشایط ٍ ًیبصهٌذیْبی سبصهبى (اص قجیل سطح پیچیذگی سبصهبى  ،هیضاى هستٌذ سبصی ٍ هٌبثغ هَسد ًیبص) ثبضذ.دس ایي ساثطِ سبصهبى
هی تَاًذ پس اص استقشاس اٍلیِ ایي سیستن ،ثِ تذسیج جضئیبت ثیستشی سا دس صَست توبیل ثِ آى افضٍدُ ٍ هٌبفغ ثیستشی سا اص ایي طشیق
كست ًوبیذ.ثِ طَس كلی دس طشاحی ٍ پیبدُ سبصی یك سیستن هذیشیت اًشطی هشاحل ریل ثبیستی طی ضًَذ:
.1

تؼییي یك تین (كبسگشٍُ) اًشطی ضبهل ّوبٌّگ كٌٌذُ (هسئَل تین ) ٍ سبیش اػضب آضٌب ثِ فشآیٌذّب ٍ هسبئل فٌی هشتجط ثب هَضَع كِ
ٍظیفِ ایجبد ،پیبدُ سبصی ٍ اثقب سیستن هذیشیت اًشطی سا ثب ّذایت ٍ ساٌّوبیی ّبی هطبٍس سیستن ػْذُ داس خَاٌّذ ثَد.

 .2طشاحی ٍ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی هَسد ًیبص دس سطَح هختلف سبصهبى
 .3طشاحی سٍیِ ّبی جوغ آٍسی،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ تْیِ گضاسش ّبی هشتجط ثب سطَح هصبسف ٍ ّضیٌِ ّبی سیستن اًشطی
 .4ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای فشآیٌذ هویضی اًشطی (دس جْت تؼییي سیستن ّب ٍ تجْیضات اصلی اًشطی ثش ،تؼییي خط هجٌبی هصشف اًشطی ٍ
ضٌبسبیی فشصت ّبی ثبلقَُ صشفِ جَیی دس هصشف اًشطی)
 .5تْیِ ٍ هستٌذسبصی خط هطی ،آسهبى ّب ٍ اّذاف اًشطی اص سَی هذیشیت اسضذ سبصهبى دس ساثطِ ثب هسبئلی ًظیش كبّص سطح هصشف
دس اًَاع حبهل ّبی اًشطی ٍ ّضیٌِ ّبی هشثَطِ

 .6تْیِ لیستی ا ص پشٍطُ ّبی صشفِ جَیی اًشطی ثش اسبس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی اًشطیً ،تبیج هویضی اًشطی ٍ آسهبًْب ٍ اّذاف اًشطی كِ
ثِ تصَیت هذیشیت اسضذ سبصهبى سسیذُ ثبضذ.

خذهبت هَسسِ آهَصش ػبلی اًشطی
هَسسِ آهَصش ػبلی اًشطی آهبدُ استقشاس سیستن هذیشیت اًشطی ثش هجٌبی استبًذاسد ISO 50001 : 2011دس صٌبیغ كطَس هطبثق ضشح
خذهبت ریل هی ثبضذ:

ه است.



هطبلؼِ ،ضٌبخت ٍ اسصیبثی ٍضؼیت هَجَد



تحلیل ٍ اسصیبثی سیستن



طشح سیضی سیستن ٍ هستٌذ سبصی



پیبدُ سبصی ٍ اجشا سیستن



اًجبم هویضی داخلی ٍ اقذاهبت اصالحی (ثشسسی سیستن)



ثبصًگشی هذیشیت



هویضی ًْبیی ٍ اخز گَاّیٌبهِ

