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در دنیا 2018بزرگترین مصرف کنندگان انرژي در سال 

Enerdataسایت : مرجع
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در دنیا 2018در سال  CO2بزرگترین تولیدکنندگان 

Enerdataسایت : مرجع
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در دنیا 2018کشورهاي داراي باالترین شدت مصرف انرژي در سال 

Enerdataسایت : مرجع
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2018-1992روند شدت مصرف انرژي در دنیا 

Enerdataسایت : مرجع

koe/$2015p 0,114: 2018متوسط شدت انرژي دنیا در سال 
koe/$2015p 0,164: 2018متوسط شدت انرژي ایران در سال 





1395سهم مصرف گاز طبیعی بخش هاي مختلف در سال 

آمار مصرف انرژي در کشور



1395سهم مصرف گاز برق بخش هاي مختلف در سال 

خانگی
33%

عمومی
10%

تجاري
7%

صنعتی
33%

حمل و نقل
0%

کشاورزي
15%

سایر مصارف
2%

آمار مصرف انرژي در کشور
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برچسب انرژي ساختمان



 مصرف انرژي کمتر
و در نتیجه هزینه 

قبوض کمتر

آالیندگی کمتري  کاهش هزینه هاي نگهداشت
شی در بخش تاسیسات گرمای

و سرمایشی

امکان فروش واجاره  
انرقابتی تر ساختم

1 2 3 4

12

مزایاي برچسب انرژي ساختمان



تعیین اقلیم  
ساختمان بر اساس  

1شرایط جدول 

محاسبه شدت 
مصرف انرژي اولیه  
ساختمان

  تعیین شدت مصرف
انرژي ایده آل  
  ساختمان با استفاده
3از جدول 

تعیین نسبت انرژي  
ساختمان 

  تعیین گرید مصرف
انرژي با استفاده از  

4جدول 

نحوه محاسبه برچسب انرژي
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رده انرژي بعد از اعمال راهکاررده انرژي قبل از اعمال راهکارمنطقهنام ساختمان

به این ساختمان برچسب انرژي تعلق 1مرکز علوم و ستاره شناسی
 گیردبه این ساختمان برچسب انرژي تعلق نمینمی گیرد

قرار دارد Dاین ساختمان در رده انرژي قرار دارد Gاین ساختمان در رده انرژي 4درمانگاه شهر سالم

به این ساختمان برچسب انرژي تعلق 56ساختمان ناحیه 
 گیردبه این ساختمان برچسب انرژي تعلق نمینمی گیرد

به این ساختمان برچسب انرژي تعلق 8مجموعه ورزشی شهید خیرخواه
قرار دارد Eاین ساختمان در رده انرژي نمی گیرد

به این ساختمان برچسب انرژي تعلق 13مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر
 گیردبه این ساختمان برچسب انرژي تعلق نمینمی گیرد

قرار دارد Dاین ساختمان در رده انرژي قرار دارد Eاین ساختمان در رده انرژي 420ساختمان شماره 

قرار دارد Eاین ساختمان در رده انرژي قرار دارد Eاین ساختمان در رده انرژي 20سراي محله شهادت

قرار دارد Cاین ساختمان در رده انرژي قرار دارد Cاین ساختمان در رده انرژي CNG20سوله بحران 
قرار دارد Cاین ساختمان در رده انرژي قرار دارد Cاین ساختمان در رده انرژي 20سوله ورزشی شهید بهشتی

قرار دارد Eاین ساختمان در رده انرژي قرار دارد Eاین ساختمان در رده انرژي 321ناحیه ساختمان 
به این ساختمان برچسب انرژي تعلق 122ساختمان ناحیه 

 گیردبه این ساختمان برچسب انرژي تعلق نمینمی گیرد



14254مشکالت و چالش هاي استاندارد ملی 
)SEC-Rating(تلفیق مفاهیم برچسب انرژي و رده مصرف انرژي •
...)مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، اداري، کتابخانه و (نبود معیار مناسب به تفکیک نوع کاربري •
تمانگرمایش، سرمایش، آب گرم مصرفی و روشنایی محیط داخل ساخایده ال به محدود کردن مصرف انرژي ساختمان •
 هاCampusنبود راهکار مشخص براي تعیین رده انرژي •
نبود راهکار مشخص براي ساختمان هاي با کنتور مشترك•
...نبود راهکار مشخص براي مصارفی با الگوي مصرف متفاوت از ساختمان مانند اتاق سرور و آشپزخانه و •
شدهنبود تعریف مشخص از فضاهاي کنترل •
نبود جامعه آماري مناسب•
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برچسب انرژي یا معیار مصرف انرژي

برچسب انرژي معیار مصرف 
انرژي

ي آن انرژي واقعی ساختمان را در حالت عملکردتعیین مصرف 
 و با در نظر گرفتن تمام عوامل از جمله نحوه بهره برداري از

تجهیزات انرژي بر

اقعی  طراحی و نه وبررسی وضعیت مصرف انرژي در شرایط 
 ساختمان، با در نظر گرفتن راندمان اسمی تجهیزات و
شرایط در نظر گرفته شده براي یک ساختمان ایده آل



17

راي اولین بار در این استاندارد ب.استانداردي بین المللی است درباره نحوه مصرف انرژي توسط دستگاه هاي الکترونیکی و دیگر محصوالت تجاري شرکت ها) Energy Star(ستاره انرژي 
وسایلی که لوگوي . نیز آنرا پدیرفتند و اعمال کردند  کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و  تایوان نیوزلند،  ژاپن،  استرالیا،  کانادا،  خلق شد و سپس کشورهاي دیگر مانند 1992در سال   آمریکا  دولت

اید در حالت توازن لوازم خانگی، وسایل ساختمان سازي و اجزاي مربوط به آن، که ب و اجزا مربوط به آن، وسایل آشپزخانه اي و  ستاره انرژي را دارا می باشند مانند محصوالت مربوط به کامپیوتر
درصد کمتر از ساختمان هاي  35درصد کمتر از دیگر ساختمان هاست و همچنین  30تا  20در کشور آمریکا ساختمانه هایی که مصرف انرژي در آن ها . انرژي کمتري مصرف کنند ٪30تا  20

.دیگر دي اکسید کربن تولید می کنند را برچسب ستاره انرژي متمایز می کنند
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جمع آوري اطالعات مرجع: مرحله اول

Ø ماهه مصرف انواع مختلف حامل هاي انرژي مورد استفاده در ساختمان 12کامل اطالعات
Ø موقعیت جغرافیایی، مساحت، ابعاد و (اطالعات مربوط به مشخصات فیزیکی ساختمان(...
Ø مانند ساعات کاري، تعداد افراد و (جزئیات نحوه کاربري ساختمان(...

 )متر مربع( مساحت 
 طبقاتتعداد 

 استفادهتعداد آسانسور ها یا پله برقی هاي مورد 
 تعداد ماه هاي مورد استفاده در سال

 تعداد روز هاي فعالیت در هفته  
 کاريساعت 

 تعداد افراد
 آمار لوازم الکتریکی مورد استفاده

 ...)نوع، تعداد، ظرفیت و( سایر تجهیزات مورد استفاده 
HDD 
CDD 
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Actual Source EUIمحاسبه : مرحله دوم

شده تعیین ضرایب مطابق اولیه انرژي به انرژي انواع از هریک مصرف میزان تبدیل•
اولیه انرژي اساس بر انرژي مصارف کلیه جمع•
Actual( انرژي مصرف شدت تعیین براي مفید مساحت کل به اولیه انرژي اساس بر انرژي مصارف کلیه حمع تقسیم• EUI(

Actual Source Energy   است با تفریق برابرSource 
Energy  نگبدست آمده از انرژي پیش بینی شده براي پارکی

Actual Source EUI   برابر است باSource Energy تقسیم
بر کل مساحت ساختمان
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Source EUIپیش بینی مقدار : مرحله سوم

Predicted( ساختمان اولیه انرژي مصرف شدت میزان تعیین• Source EUI( اساس رب خاص کاربري نوع براي شده تعیین رگرسیون از استفاده با ساختمان شده پیش بینی 
کاربري نوع آن براي شده تعیین مستفل متغیرهاي

 هب ... و کاربران تعداد هوا، و آب کار، ساعت مانند جزئیاتی اساس بر نرمال سازي ها از سري هایی و خاص کاربري نوع آن EUI میانگین از است عبارت معادله ثابت قسمت•
.شد خواهد اضافه آن

+…2*IV2+C1*IV1C+0C=Source EUI

 اساس بر نرمال سازي ها از مجموعه اي-
 يکاربر نوع ویژه مستقل متغیرهاي

خاص
  مقدار اساس بر نرمال سازي هاي-

 ینمیانگ از مستقل متغیر هر انحارف
  به .است کشور کل در شده لحاظ
  در کارکرد ساعت اگر مثال عنوان

 و است هفته در ساعت 75 ساختمانی
  نرمال سازي ساعت، 50 کشور متوسط

 ساعت 25 یعنی انها اختالف اساس بر
.شد خواهد انجام

-EUI بر کشور کل متوسط 
 براي اولیه انرژي اساس

مشخص کاربري با ساختمان

-EUI يانرژ اساس بر شده پیش بینی 
اولیه

 تئوریک مصرف میزان نشان دهنده-
 با مشابه کامال شرایط با ساختمان
 اساس بر بررسی مورد ساختمان
شده شناسایی مستقل متغیرهاي
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محاسبه نرخ بهره وري انرژي: مرحله چهارم

Actual تقسیم از انرژي مصرف نسبت• Source EUI، و شده تعیین 2 مرحله در که Predicted Source EUI، تعیین 3 مرحله در که 
.آید می دست به شده

است بهتر انرژي مصرف کارایی نشانه کمتر نسبت•
.شود محاسبه شده طراحی دستورالعمل در شده تعیین روش هاي اساس بر باید خاص ساختمان هاي انرژي نسبت•

vکاربري تک ساختمان
vدراین .دهستن یکسان کاربري با ولی مستقل واحد چند شامل که خصوصی اداري ساختمان ها مانند :مشابه هاي کاربري با ها ساختمان 

 هر همس اساس بر کارکرد ساعات و افراد تعداد مانند مستقل متغیرهاي .است واحدها از هریک انرژي مجموع شامل کل واقعی مصرف ساختمان ها
.می شوند استفاده نرمال سازي رابطه در کل مساحت از واحد
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vمتفاوت هاي کاربري با ها ساختمان مجموعه) Campus(: این مجموع که است متفاوت کاربري با ساختمان هایی داراي مجموعه این 
 از اختمان هاس این در .شود دیده یکپارچه سیستم یک صورت به آنها در انرژي مصرف نسبت باید که هستند ناپذیري جدایی اجزاي ساختمان ها

predicted و مساحت به توجه با خود مختص یافته توسعه روابط source EUI انرژي مصارف تفکیک به نیاز بدون کاربري ها از هریک 
.می شود استفاده

vدارد وجود ... و آشپزخانه سرور، اتاق پارکینگ، مانند کاربري هاي اصلی، کابري بر عالوه آنها در که ساختمان هایی :خاص کاربري با ها ساختمان 
.ندارد وجود صارفم تفکیک به نیازي نیز ساختمان ها دراین .شد خواهد استفاده ساختمان ها نوع این براي یافته توسعه خاص روابط از نیز آنها در که

vهاي دستورالعمل در که دارند وجود هایی قسمت ها ساختمان نوع این در :ویژه هاي ساختمان Star Energy Score ولی اند نشده تعریف 
 امکان دهد، تشکیل را آن کل از %25 تنها ساختمان از بخش این اگر .است ...و پارکینگ مدرسه، مانند شده تعریف انواع از یکی اصلی ساختمان

Star با دهی امتیاز امکان اینصورت غیر در است، پذیر امکان ساختمان کلی کاربري همان گرفتن نظر در با ساختمان به دهی امتیاز Energy
Scoreندارد وجود.
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کل ساختمانهتلبخش اداري
300,000200,000500,000مساحت  

انرژي مصرفی پیش بینی شده
Source EUI200250220

Source Energy60,000,00050,000,000110,000,000
شده انرژي واقعی مصرف
Source EUI196.ستنیاز نی انرژي مصرفی واقعی براي تک تک کاربري ها

Source Energy98,000,000
0/89بهره وري انرژي نرخ



25

 امتیاز دهی به ساختمان بر اساس نرخ بهره وري: مرحله پنجم
انرژي

.است شده مرتب کشور ساختمان هاي انرژي مصرف داده بانک اساس بر که 100-1 امتیاز با کاربري نوع هر به منحصر جستجوي جدول از استفاده•
ساختمان به امتیاز ارائه و فوق جدول در )4 مرحله( ساختمان شده تعیین انرژي نسبت مقایسه•
.دارد مطلوب تري انرژي کارکرد کشور مشابه ساختمان هاي %75 از شده بررسی ساختمان می دهد نشان 75 امتیاز مثال عنوان به•



فضاهاي با کاربري متفاوت
)Data Center(مرکز داده ها •
)Medical Center(بهداري•
)WORSHIP(خانه نماز •
)Cookery(آشپزخانه •
)Parking(پارکینگ •
)Kindergarten(مهد کودك •
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 در انرژي مصرف و انرژي از بهره برداري روش مند تحلیل و تجزیه
 و ردنک کمی شناسایی، منظور به شده، تعریف انرژي ممیزي دامنه یک

.می بخشد بهبود را انرژي کارایی که فرصت هایی کردن گزارش

:انرژي ممیزي تعریف
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...گوید ممیزي انرژي به ما می

مصرف انرژي کنونی -1
جویی انرژي پتانسیل صرفه -2
بندي اقدامات خود اولویت -3
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1
2

3

3ممیزي انرژي سطح 
Full Audit

1ممیزي انرژي سطح 
Walk trough Audit

2ممیزي انرژي سطح 
Short Audit

سطوح ممیزي انرژي
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1نمونه اي از ممیزي سطح 
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تفصیلی فرآیند انجام ممیزي انرژي
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عوامل موثر 
در انتخاب 
سطح ممیزي

بودجه در  
دسترس براي 

ممیزي
هزینه و پتانسیل 

راهکار  
جویی  صرفه

انرژي

انواع تجهیزات
عملکرد 
تجهیزات

فرآیندهاي 
جاري سازمان

صحت مورد 
انتظار
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vاقتصادي می شود-ممیزي سطح سرمایه گذاري یا ممیزي امکان سنجی بر روي اقدامات سرمایه گذاري ثابت تمرکز داشته و شامل آنالیز فنی.
v بخش فنی شامل طراحی مفهومی یا اقدامات پیشنهادي، برآورد دقیق سرمایه و هزینه هاي عملیات و تعمیر و نگهداري)O&M (است
v چهاچوب و ساختار برنامهM&V در این گزارش ارائه می شود.
vحقوقی شامل چهارچوب قراردادهاي پیمانکاري و اسناد مناقصه است-بخش مالی
v این سطح از ممیزي معموال براي پروژه هاي شرکت هاي خدمات انرژي)ESCOs (الزم است.

IGEAممیزي انرژي سطح سرمایه گذاري 



مراحل ممیزي سطح سرمایه گذاري

1

2

3 4

5

6
جمع آوري اطالعات

  شناسایی وضعیت موجود و تعیین
هاي بهینه سازيفرصت

تهیه برنامه تعمیرات و نگهداري 

اندازه گیري میدانی تهیه طرح اندازه گیري و صحه گذاري

طرح و جریان هاي اجراي برآورد هزینه
مالی پروژه
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)M&V(اندازه گیري و صحه گذاري 



M&Vتعریف 

) M&V(اندازه گیري و صحه گذاري  

فرایند برنامه ریزي ، اندازه گیري ، جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها •

به منظور تأیید و گزارش صرفه جویی در مصرف انرژي •

ناشی از اجراي اقدامات صرفه جویی انرژي•



M&Vضرورت به کارگیري 

مثال  موردي

. راکمی داردساختمانی که سیستم گرمایش آن موتورخانه آبگرم و سیستم سرمایش چیلر ت



M&Vضرورت به کارگیري 

کسر مصارف انرژي بعد از اجراي راهکار از مصارف انرژي قبل از اجراي  

!!هد  راهکار لزوما نتیجه درستی در مورد صرفه جویی انرژي به دست نمی د



M&Vضرورت به کارگیري 

افزایش شفافیت و دقت در دستیابی به میزان صرفه جویی 

تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها میان طرفین قرارداد بهبود کارایی انرژي 

کاهش عدم قطعیت تا سطوح قابل قبول و مورد توافق

پایش عملکرد تجهیزات  

مدیریت بودجه هاي انرژي و  مستندسازي معامالت مالی

ارتقاي امکانات تأمین مالی براي پروژه هاي کارایی انرژي

)تاسیسات(سیستم هاي انرژي بر نگهداري و تعمیر بهره برداري و  بهبود



M&Vاستانداردها و پروتکل هاي مرتبط با 

بین المللی اندازه گیري و صحه گذاريسیر تکامل و توسعه مراجع



پروتکل بین المللی 

و صحه گذاري عملکرد اندازه گیري 

)IPMVP(

M&Vاستانداردها و پروتکل هاي مرتبط با 

International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)



 در یک پروژه بهبود کارایی انرژي M&Vمراحل اصلی فرایند 
انرژي صرفه جویی براي پیشنهادي راهکارهاي بررسی -1

)مدون و نظام مند چارچوب یک در ابتدایی مراحل از خروجی ها و کار فرآیند تهیه( M&V طرح تهیه -2

  کلیدي پارامترهاي و مصارف گیري اندازه یا ها داده آوري جمع  -3  

 انرژي مبناي خط مدل توسعه  -4

انرژي صرفه جویی راهکارهاي اندازي راه و نصب  -5  

  راهکارها اجراي از پس داده ها اندازه گیري  -6  

شده محقق صرفه جویی هاي تأیید و تحلیل تعیین،  -7  

انرژي صرفه جویی گزارش ارائه و تهیه  -8  



جداسازي راهکار -  Aگزینه 

 تعیین کلیدي عملکردي )هاي(پارامتر اندازه گیري طریق از صرفه جویی ها
.می شوند

  بهمحاس برآورده ها و شده اندازه گیري مقادیر ترکیب با صرفه جویی ها
.می شوند

  : مثال
 مصرف کم هاي المپ با مصرف پر هاي المپ جایگزینی کمک به برق جویی صرفه

M&Vمعرفی گزینه هاي 



جداسازي راهکار -  Bگزینه 

  : مثال
 ساختمان چرخشی آبگرم پمپ موتور الکترو روي بر VSD نصب    

هاي  صرفه جویی ها از طریق اندازه گیري مصرف انرژي و تمامی متغیر

.مؤثر بر مصرف در مرز اندازه گیري تعیین می شوند

M&Vمعرفی گزینه هاي 



کل مایملک  -  Cگزینه 

.می شود تعیین ساختمان کل انرژي مصرف اندازه گیري طریق از صرفه جویی ها

 مورد صرفه جویی هاي آن در که می شود انتخاب راهکارهایی براي C گزینه

.است  )%10 حداقل مثال( بزرگ ساختمان انرژي مصرف با مقایسه در انتظار

 نتعیی کلیدي عملکردي پارامترهاي اندازه گیري طریق از صرفه جویی ها 

.می شوند

  : مثال
 اداري ساختمان یک در هوشمند کنترل سامانه کمک به جویی صرفه

M&Vمعرفی گزینه هاي 



کل مایملک  -  Dگزینه 

 یملکما کل در ي انرژ مصرف سازي شبیه اندازه گیري طریق از صرفه جویی ها

.می شوند تعیین مایملک از بخشی در یا

  : مثال
 .نیست ودموج آن گاز و برق قبوض و باشد می مجزا کنتور فاقد که ساختمانی براي جویی صرفه محاسبه

M&Vمعرفی گزینه هاي 



M&Vهزینه هاي



مراحل توسعه خط مبنا 
عوامل موثر بر مصرف انرژي شناسایی  -1

مساحت 
ساختمان

کاربري 
ساختمان

ساعت هاي 
کاري 
هفتگی

تعداد 
کاربران

روزهاي 
کاري در 
سال

  HDD
  CDD

نقطه  
شبنم

دماي  
آسایش

تجهیزات  
خاص

دوره   
صدور 
قبض

جهت  
ساختمان

فضاهاي  
جانبی 
ساختمان



مراحل توسعه خط مبنا 
ت تعیین متغیرهاي مستقل، وابسته و پارامترهاي ثاب -2

مساحت 
ساختمان

کاربري 
ساختمان

ساعت هاي 
کاري 
هفتگی

تعداد 
کاربران

روزهاي 
کاري در 
سال

  HDD
  CDD

نقطه  
شبنم

دماي  
آسایش

تجهیزات  
خاص

دوره   
صدور 
قبض

جهت  
ساختمان

فضاهاي  
جانبی 
ساختمان



مراحل توسعه خط مبنا 
رگرسیون و تعیین ضریب همبستگی -3

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.983063
R Square 0.966412
Adjusted R Square 0.863054
Standard Error 51581.04
Observations 12

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 2 7.66E+11 3.83E+11 143.8647 1.47E-07
Residual 10 2.66E+10 2.66E+09
Total 12 7.92E+11

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
X Variable 1 410.6005 107.0289 3.836353 0.003285 172.1253 649.0756 172.1253 649.0756
X Variable 2 6477.141 559.2778 11.58126 4.08E-07 5230.992 7723.289 5230.992 7723.289



فه جوییتوسعه خط مبنا به منظور تعیین میزان صر

صرفه جویی  = ( مصرف انرژي خط مبنا  مصرف بعد از اقدامات بهینه سازي − تغییرات± (
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بررسی عدم قطعیت مدل سازي
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0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

U
n.

Saving

ü بر اساس پروتکلASHRAE 14
üینیبر اساس خطاي مجاز کنتورهاي دیافراگی و تورب
üهر بر اساس تغییرات ارزش حرارتی گاز طبیعی ش

سال گذشته 4تهران طی 

ü بر اساس پروتکلASHRAE 14
üینیبر اساس خطاي مجاز کنتورهاي دیافراگی و تورب
üهر بر اساس تغییرات ارزش حرارتی گاز طبیعی ش

سال گذشته 4تهران طی 
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تعمیر و نگهداري-تأسیسات و تجهیزات
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نیاز به بهره برداري و 
نگهداري باکیفیت و 

پایدار براي پروژه هاي 
يمبتنی بر عملکرد انرژ

ایجاد فرصت  هاي بهره 
برداري و نگهداري  
براي بهبود راندمان  
و تاسیسات و تجهیزات ن

و کارکرده

نگهداري و تعمیر  
از دیدگاه  

قراردادهاي مبتنی  
بر عملکرد انرژي 
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  دهی رشگزا عدم و کارفرما به نگهداري و برداري بهره مسؤولیت هاي اختصاص آن دلیل که می گیرد صورت انرژي خدمات شرکت  و کارفرما میان نظر اختالف قرارداد دوره طول در انرژي عملکرد قرارداد یک در
.است بوده شده انجام نگهداري و برداري بهره فعالیت هاي با رابطه در کارفرما

 در کرده نصب دجدی را موجود پمپ چهار از تغذیه پمپ دو و موجود چیلر دو از یکی انرژي خدمات شرکت  .است بوده مرکزي چیلر تاسیسات ارتقاء انرژي خدمات شرکت  تصمیم انرژي عملکرد قرارداد اجراي منظور به
  را جدید تجهیزات جمله از یسرمایش تاسیسات مجموعه تمام نگهداري و برداري بهره به مربوط مسؤولیت کارفرما پروژه، اقتصادي مسائل دلیل به .است نداده ارتقا را کشی لوله شبکه و موجود کننده خنک برج حالیکه
.است نبوده انرژي خدمات شرکت  به نگهداري و بهره برداري گزارش ارائه به ملزم کارفرما انرژي عملکرد قرارداد در .بود پذیرفته خود

د فشار علت به چیلر دو هر موارد این از یکی در .آمد وجود به سرمایشی تاسیسات به مربوط مشکل چندین پروژه تحویل هنگام در از ناشی مشکل این هک بود معتقد انرژي خدمات شرکت  .بودند افتاده کار از باال ه  
.است ودهب طراحی خطاي داراي و نشده اندازي راه درستی به سیستم که بود شده مدعی کارفرما .است شده باطل جدید چیلر گارانتی و بوده سایت کارکنان توسط غیرکافی نگهداري و نادرست عملکرد

  وجود با انرژي خدمات  شرکت به را مربوطه هزینه هاي کلیه شده موظف کارفرما قراردادهاي کارشناس بنابراین .نداشت خود ادعاي اثبات براي شانسی بود، ننموده ثبت را تعمیر و نگهداري سوابق کارفرما که آنجا از
.انداخت راه به را سیستم نهایتا انرژي خدمات شرکت  بسیار، مناقشات از پس و کند پرداخت بود کرده پیدا مشکل سیستم آنکه

:نتایج حاصل از تجربه-

.است ضروري مناقشات رساندن حداقل به براي انرژي عملکرد قراردادهاي در نگهداري و برداري بهره مستندسازي•
.کند قبول را شده نصب تجهیزات نگهداري و برداري بهره به مربوط مسؤولیت هاي خود انرژي خدمات شرکت  بایستمی امکان صورت در•
.است ضروري انرژي خدمات شرکت  توسط توسط صحیح اندازي راه•

...یک تجربه 
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 موارد کلیدي بهره برداري و نگهداري و زمان اجراي آن ها
ESPCمرحله  بهره برداري و نگهداريموضوعات کلیدي 

پروپوزال اولیه و نهایی   پروژه سطح در جایگزینی و تعمیر,نگهداري بهره برداري، کلی مسؤولیت شرح -1
پروپوزال نهایی   انرژي سازي بهینه  هراقدام به مربوط تعویض و تعمیر نگهداري و برداري بهره ، مسؤولیت شرح -2

پروپوزال نهایی  منبع تعیین و بود خواهد مسؤول کسی چه کهاین کردن مشخص شد، خواهد انجام )R&R( تعویض و تعمیر کار شرایط، آن تحت که مختلف شرایط تعریف -3
R&R فعالیت هاي انجام براي سرمایه

پروپوزال نهایی آن ها تعداد و نگهداري و بهره برداري فعالیت هاي براي الزم گزارش تعیین -4
زمان پذیرفته شدن پروژه

  
 راردادهايق اجراي از ناشی که موجود تعمیر و نگهداري در آمده وجود به تغییرات باید آموزش این که نگهداري و بهره برداري براي آموزشی برنامه کردن فراهم -5

.شود شامل را جدید نصب شده تجهیزات براي نگهداري و بهره برداري جدید فعالیت هاي همچنین و است انرژي عملکرد

پروپوزال نهایی   انرژي خدمات شرکت  توسط تجهیزات نگهداري و بهره برداري به مربوط خاص لیست چک ارائه -6
زمان پذیرفته شدن پروژه   انرژي خدمات شرکت  توسط تجهیزات نگهداري و بهره برداري دستورالعمل تهیه -7

دوره اجرا   تعمیر و نگهداري کار مورد در دوره اي صورت به )انرژي خدمات شرکت  یا( کارفرما توسط گزارش ارائه -8

دوره اجرا  کردن پیدا براي ایدب که مراحلی ارائه طور همین و باشند، داشته بهره وري پایداري بر منفی تاثیر می تواند که نگهداري و بهره برداري به مربوط مسایل شناسایی -9
 شوند طی مشکل
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هاها و مسئولیت ریسک 



تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها

 و یسکر ماتریس" انرژي، عملکرد بر مبتنی قراردادهاي در ریسک مدیریت مفید ابزار یک

  .است "مسئولیت

 نگامه در نیاز مورد الزامات و مسئولیت ها ریسک ها، جزئیات تعیین شامل ماتریس این

 تعیین و هپروژ مهم ریسک هاي شناسایی به که است عملکرد بر مبتنی قراردادهاي تنظیم

 .می کند کمک ریسک مدیریت جهت قرارداد طرفین یک از هر مسئولیت هاي شفاف



انواع ریسک ها و مثال هایی از نحوه تخصیص آنها 



انواع ریسک ها و مثال هایی از نحوه تخصیص آنها 



انواع ریسک ها و مثال هایی از نحوه تخصیص آنها 
بهره برداري و نگهداري در ماتریس ریسک و مسؤولیت

 است هیزاتتج آن مناسب عملکرد و راه اندازي نصب، مسؤول و دارد اختیار در را تجهیزات کنترل پیمانکار معمول طور به :تجهیزات عملکرد.الف
 را کارایی و تخدما استانداردهاي معین، تجهیزات ظرفیت شامل انتظار مورد عملکرد سطح جدید بهبودهاي که دهد نشان باید پیمانکار کلی طور به

 عملکرد اگر و شد خواهد ارزیابی چگونه امر این و است، مدت بلند و اولیه عملکرد مسؤول کسی چه که کند مشخص باید پیمانکار .می کند برآورده
.کرد باید چه نکند برآورده را انتظارات

 کنترل مسؤولیت ، يبهره بردار قبال در پذیري مسؤولیت .بگذارد تاثیر عملکرد بر می تواند و است مذاکره قابل بهره برداري مسؤولیت :بهره برداري .ب
.شوند خصمش باید همگی شد، خواهد تضمین صحیح بهره برداري چگونه که این و بهره برداري فرآیندهاي در تغییرات اعمال چگونگی تجهیزات،

 مدت بلند شگیرانهپی نگهداري چگونه که این کردن مشخص .بگذارد تاثیر عملکرد بر می تواند و است مذاکره قابل نگهداري مسؤولیت :نگهداري .ج
مسؤول طرف اگر خصوص به شد، خواهد تضمین  به( اشدنب نگهداري مسؤول ،)... و کارفرما طرف از نهادي و نماینده یا کارفرما( مدت بلند عملکرد ِ
 است مدت ندبل پیشگیرانه نگهداري مسؤول کسی چه که این کردن مشخص .)می دهد ارائه را دهی گزارش و نگهداري فهرست پیمان کار مثال عنوان

.است الزم کنند، حفظ قرارداد مدت طول در را بهره برداري عملکرد تا
 مرتبط پروژه ردعملک به اغلب حال این با است، مذاکره قابل  شده نصب تجهیزات جایگزینی و تعمیر مسؤولیت :تجهیزات تعویض و تعمیر .د

 خرابی دلیل هب عملکرد، بر بالقوه اثرات به خاص طور به .است قرارداد مدت طول در تجهیزات یا اجزا جایگزینی مسؤول کسی چه دهید توضیح .است
 مسؤولیت زات،تجهی عمر بودن کوتاه تر هنگام در .شود تعیین نصب شده، تجهیزات همه براي گارانتی و انتظار مورد تجهیزات عمر .بپردازید تجهیزات
.کرد باید چه شود، انجام نامناسبی طور به جایگزینی و تعمیر اگر که کنید روشن .دهید قرار بحث مورد را )تعویض( جایگزینی
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