
سیاست ها و تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی در اصالح 
ساختمانبخش 

ه کد های ساختمانی، معرفی ویرایش جدید و تدوین شناسنام»
«انرژی 



ساختماندرانرژیکدهایداشتنلزوم

میسردهاکاینقانونیاجرایباساختمانازبرداریبهرهوساختکیفیتوساکنانآسایشتامیناهمیتبهنسبتآگاهیافزایش•
.بودخواهد

مسیردرنگرفتقرارومسکنساختکیفیتارتقاجهتدرسازندگانبرایرقابتیبسترنمودنفراهمبرایبندیرتبهنظامایجاد•
سبزهایساختمانومصرفکمهایساختمانتوسعه

یاستسحوزهدرپایداراصالحاتبهبخشیدنتداومبرایساختماندرانرژیمصرفمعیاربرچسبوکدگامبهگامویرایشواصالح•
ساختماندرانرژیمصرفوگذاری

موردیزاتتجهوساختمانیمصالحتولیدزنجیرهکیفیتارتقابرایالزمبسترساختماندرانرژیبرچسبوکدهاقانونیاجرایبا•
.شدخواهدفراهمساختماندراستفاده

اهشکبرعالوهساختماندرانرژیبامرتبطکدهایقانونیاجراینهایتدرکشور،هایساختماندرانرژیباالیمصرفبهتوجهبا•
.شدخواهدساختکیفیتارتقاموجبمصرف،

بازاریاندازراههمچنینوکنندگانمصرفرفتارتغییردرانگیزهایجادوافزایشبرایراهیساختماندرانرژیبرچسبوکدالزام•
باشدمیزیستمحیطوساختماندرانرژیسازیبهینه



انبررسي تجربيات کشورهای پيشرفته جه

طیتزیسمحیطوساختماندرانرژیسازیبهینهپروژهدرشهرسازیومسکنراه،وزارتتحقیقاتمرکزگرفتهصورتمطالعاتاساسبر•

ساختمانوربانرژیتجهیزاتازبسیاریبرایانرژیمصرفهایبرچسبواستانداردهاجهان،پیشرفتهکشورهایتمامیدرتقریبااخیرسالیان

.استگرفتهقراربرداریبهرهموردوتدوینمختلفهایکاربریباهای

ر اکثر مصرف انرژی برای تجهیزات مختلف از سابقه زیادی برخوردار است، ولی تهیه آن برای ساختمان، درتبه بندی در دنیا باوجود اینکه •

هرچند طی . بازمی گرددمیالدی 1990سال های در این زمینه، اولین سابقه مطالعات به . می شودکشورها، جزو مباحث بسیار جدید محسوب 

به نیا لیکن اجباری نمودن آن در بسیاری از کشورهای دگرفته، صورت رتبه بندی انرژی ساختمان زیادی روی فعالیت های این مدت کوتاه 

.سر گذاشته استرا پشت روال قانونی خود تازگی 

بهنسبتمردمآگاهیافزایشباواروپادر2002سالدروشدآغازدانمارککشورازجهاندرساختماندرانرژیبرچسبارائهسازیاجباری•

.گرفتشکلآنسازیاجباریرونداقلیمیتغییرات



Building energy codes and 

standards by country, 

2018- IEA



Estimate global Buildings construction to 

2030-IEA2018



ه  بررسي تجربيات کشورهای پيشرفت
جهان



اروپااتحادیه-جهانبررسي تجربيات کشورهای پيشرفته 

Energy)ساختماندرانرژیعملکردالعملدستوراجرایبااروپادرگواهیصدوروگذاریبرچسب•

performance Building Directive- EPBD)رسیدهتصویببهاروپاپارلماندرو2002سالدر
مصرفازترپایینسطحباهاییساختمانبهدستیابیواقعدربرچسبنوعاینارائهاصلیهدف.است

.باشدمیکربناکسیددیانتشاروانرژی

ارائه این برچسب به دو صورت می باشد  •

(EPC)گواهی عملکرد انرژی -1•

(DEC)گواهی نمایش انرژی -2•

تمانی  واحد ساخییات عملکرد ساختمان یا انرژی برچسب ساختمان، باید جزعملکرد در نوع اول یا گواهی 
زان بر اساس این روش میکشورهای عضو اتحادیه اروپا بایستی و شده یک ساختمان مرجع مقایسه با 

ات ملی  را در ساختمان تعیین کنند سپس با مقایسه آن ساختمان با ساختمان مرجع و مقررمصرف انرژی 



لستانانگکشور-جهانپيشرفتهکشورهایتجربياتبررسي



راليااستکشور-جهانپيشرفتهکشورهایتجربياتبررسي
:در استرالیا روش های مختلفی برای رتبه بندی انرژی در ساختمان ها وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از•

• Nationwide House Energy Rating Scheme(NatHERS)

• National Australian Built Environment Rating System(NABERS)

• Commercial Building Disclosure Program(CBDP)

•NatHERS : د  عملکرزیتوسط دولت، جهت طرح یک رویکرد جامع و استاندارد برای ارزیابی عملکرد خانه های استرالیا، بر اساس روش محاسبه ای و نرم افزار مدل سا1993در سال

.ستاره پایه گذاری شده است10الی 0این روش رتبه بندی که بر اساس تقاضای انرژی در واحد سطح پایه ریزی شده است دارای نظام رتبه بندی ستاره ای از . پوسته ساختمان، ارائه شد

•NABERS :محیطی، مصرف آب،  تیسسیستم دوم ارزیابی زیست محیطی استرالیا  یک سیستم رتبه بندی ملی است و به عنوان یک نوع رتبه بندی ساختمان سبز می باشد که عملکرد ز

.  داین نوع رتبه بندی نیز به صورت ستاره ای می باش. مدیریت ضایعات و کیفیت محیط داخلی در یک ساختمان و تاثیر آن بر محیط زیست را نیز اندازه گیری می کند

•CBDP :این سیستم که در زمان فروش و یا اجاره، برای فضاهای اداری ساختمان های تجاری مورد نیاز می باشد  . جهت افزایش بهره وری انرژی در ساختمان های تجاری اجرا می شود

تم روشنایی دوم به همراه ارزش گذاری سیسدی در این شیوه عالوه بر سیستم امتیاز دهی ستاره ای، برای بهره وری انرژی فضاهای اداری ساختمان های تجاری با استفاده از نظام رتبه بن

.مجتمع های تجاری انجام می شود



راليااستکشور-جهانپيشرفتهکشورهایتجربياتبررسي



پرسش جالب مشاران بین المللی  

پروژه
سن و عمر کوتاه ساختمانها در 

ایران، تیپ ساختمانها و تناسب سال 

آسایش بهره مندان ساخت با افزایش 

ا  قوانین و مشوق های الزم برای ارتق

زه و بهبود کیفیت ساختمانها در حو

آسایش بهره مندان انرژی و ارتقا 

ارتباط قوانین و همسان بودن قوانین در ساختمان های جدید

االحداث و موجود

نرژیبیان مسئله و لزوم تدوین شناسنامه ا



سن ساختمانهای مسکونی
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ای  نقشه راه و هدف گذاری بر اساس برنامه زمانی بر
رسیدن به این اهداف تعیین می شود راه و طرح اجرایی کلی تدوین نقشه 

رای  نقشه راه و هدف گذاری بر اساس برنامه زمانی ب
رسیدن به این اهداف تعیین می شود تفکیک وظایف سازمانی

گام چهارم

بودجه و تامین مالی از طریق بودجه کشوری و یا صندوق 
های حمایتی و مالی تامین مالی

گام پنجم

بر اساس اسناد باالدستی و قوانین کلی
فکر و ایده اجرایی با علم بر قوانین 

می شودتولید و ابالغ کشور اجرایی 

شرح وظایف اصلی هر سازمانی در 
.چهارچوب تعیین شده تعیین می شود

شکل گيری آیين نامه های اجرایي

گام اول
تولد ایده

گام دوم
شناسایی سازمان های مرتبط و آغاز همکاری

گام سوم



تعاریف مربوط به سن ساختمانها

New-(نو)نوسازساختمان• Buildingبرداریبهرهبهولیرسیدهاتمامبهآنساختکهاستساختمانی

استنرسیده

.شودمیبرداریبهرهفازواردیکسالازبعد(نوساز)نوساختمانهای•

Existing-موجودساختمانهایهستندبرداریبهرهفازدرکهساختمانهایی• Buildingشوندمیتلقی.

Renohanited-شدهاحیایاشدهبازنوساختمانهای• Buildingقدیمی،یادیدهآسیبموجودساختمانهای

توانمیراساختمانهایی.استشدهدادهبهبودآندرقبلیعملکردوکارایی،الزماقداماتانجامباکهاست

.دادانجامحرارتی،آسایششرایطارتقاوانرژیمصرفکاهشجملهازمختلف،اهدافبهیابیدستبرای



ساختمانتدوین شناسنامه انرژی کلي نقشه راه 

1

2

3

4 تایید نهایی روش اجرا برای صدور برچسب•
ساختماناصالح قانون گذاری و الزام صدور شناسنامه انرژی •

ها
دولتی به سامانه پایش مصرف انرژیساختمان های اتصال •
یتعیین تنبیه و تشویق برای راه اندازی شناسنامه انرژ•

1400- Enforcement of Code
اجرای اجباری کد های ساختماني 

فازچهاردرسیستمکارمندانومدرسانومربیانآموزش•
سببرچوردهتعیینبرایارتقاوبرداریبهرهساخت،طراحی،

ساختماندرانرژی
تمسیسدرپایلوتهایساختماندرانرژیبرچسبوردهارائه•
تمانساخانرژیشناسنامهصدوربراینهاییتاییدیهدریافت•

1399- Implementation of Code
پياده سازی این کد ها  در سيستم

شدبازنگری مقررات ملی ساختمان 19مبحث •
50برای 14254برچسب معیار مصرف انرژی مطابق با استاندارد •

شودمترمربع صادر می 7000ساختمان دولتی باالی 
با همکاری  14254-14253دو استاندارد معیار مصرف بازنگری •

مرتبط انجام می شودسازمان های 

1398- Development of Code
اصالح و ویرایش کد های ساختماني

.نقشه راه اولیه و مطالعات آغازین انجام شد•
آغاز به کار قرارداد راه اندازی سامانه پایش و پروژه•

های پایلوت در کشورانجام شد
تممطالعات راه اندازی بازار و نحوه ارتباط این سیس•

آغاز کار عملي پروژه بهينه سازی 1397-98



تدوینهایروشبررسي
ازبسیاریبرایانرژیمصرفهایبرچسبنیزکشورماندرگذشتههایسالطیاساساینبر•

نتدوینتایجکهچندهر.باشندمیاجراحالدرحاضرحالدروگردیدهتدوینبرانرژیتجهیزات

یلپتانسهنوزامااست،بودهقبولقابلحدودیتاکشوردرانرژیمصرفهایبرچسبواستاندارد

هکدارندوجودمشترکینمختلفهایگروهسطحدرانرژیمصرفکاهشجهتباالییبسیارهای

نمایندمیروشنکامالکشورسطحدررااستانداردسازیظرفیتافزایشوتداوملزوم

روش هایدرتعیین شدهمحاسباتبرمبنایساختمانشناسنامهاطالعاتاعظمبخشنتیجه،در•

اطالعاتبه عنوانمی تواندانرژیمصرفالگویبرچسباطالعاتوبود،خواهد19مبحثطراحی

. شودگرفتهنظردرتکمیلی



تعریف شناسنامه انرژی در ساختمان

ECBC

EC,EC+,EC++
رده انرژی

شناسنامه انرژی در ساختمان
Building Energy’s ID

EPC

برچسب معیار مصرف 
A_Gانرژی 

دهرتعیینومحاسباتیروشکشورهاازبسیاریدر
تبهرتعیینوباشدمیاجبارینوسازیوساختبرای

شودمیانجاماولیهانرژیمبنایبرمحاسباتبا

اًلمعموواقعی،مصرفوقبوضمبنایبرالگوتعیین
ایشافزیاواجارهفروش،برایقدیمی،ساختمانهایبرای

مبنایبر"معموالوساختمانازاستفادهنحوهازآگاهی
شودمیانجامنهاییانرژی



تعریف شناسنامه انرژی در ساختمان



یلزوم تعریف شناسامه انرژ

New-(نو)نوسازساختماندراجرایوساختطراحی،کیفیتنهایینتایج• Buildingملیمقررات19مبحثبامنطبقکه
وتقاارپس.داشتخواهدتاثیرانرژیمصرفرونددرساختمانبرداریبهرهازیکسالگذشتازپسونهایتدراستشدهساخته
.شدخواهدیکپارچهاجراوتولیدطراحی،زنجیرهدرسازیبهینه

شکلترهماهنگبازرسیوارتقااجرا،طراحی،حوزهدرآموزشبرنامهکشور،درجوانهایتکنسینومتخصصانداشتنبهتوجهبا•
.گرفتخواهدشکلتریهماهنگومناسبکاربازارگرفتخواهد

.شدخواهدبررسیترهماهنگگروهکاردرحقوقیشرکتهایوحقیقیافرادبندیرتبهگذاری،ارزشنحوه•

حوزهدرسازیظرفیتوآموزشرویکردباهاشرکتاینگذاریارزشومهندسینظارتدفاتربازرسی،هایشرکتساماندهی•
.بودخواهدساختماندرانرژی

خواهدورتصکمیتهاعضاهمکاریباساختماندرانرژیوساختمانفیزیکبامرتبطعلومارتقا.اموزشصالحیت،تاییدروندبهبود•
.کرفت

.شدخواهدگذاشتهمشورتبهکمیتههایآرمانواهدافباانرژیوریبهرهبامرتبطهایبودجهوهاظرفیتازاستفاده•



تعیین وظایف و مسئولیتهماهنگی در آموزش و ارزش گذاریاجرای پایلوت

توافق اعضا بر  

مسیر پیش رو

برای راه اندازی شناسنامه 

انرژی در ساختمان

مسير پيش رو برای استفاده از بستر الزم برای راه اندازی 
شناسنامه انرژی در ساختمان



نسخه اوليه تعيين مسئوليت های برای راه اندازی  

مسئول پیگیریزمانمتولیموضوعردیف

98BHRCاسفند EEEB/ MOURD/ BHRCمقررات ملی ساختمان19بازبینی مبحث 1

99IFCO/ EEEBخرداد INSO/ SATBA/ IFCO/ EEEBبازبینی استانداردهای معیار مصرف انرژی ساختمان2

98ICEOاسفند MOURD/ BHRC/ ICEO/ EEEBمقررات ملی ساختمان19بازبینی شیوه نامه نظارت بر مبحث 3

4
تدوین نیازهای آموزشی جهت راه اندازی و اجرای مبحث شناسنامه انرژی 

ساختمان
BHRC/ EEEB 99آذرBHRC

5
تدوین بسته های آموزشی جهت راه اندازی و اجرای مبحث شناسنامه انرژی

مقررات ملی ساختمان19ساختمان و مبحث 
ICEO/ BHRC 99اردیبهشتICEO/ BHRC

ICEOمستمرEEEB/ ICEOمقررات ملی ساختمان19تربیت مدرسان ملی آموزش آبشاری مبحث 6

98Municipality/ICEOاسفند ICEO/ Municipilaty/ EEEBتدوین ساز و کار اجرای شناسنامه انرژی ساختمان به صورت پایلوت7

8
خب اجرای شناسنامه انرژی ساختمان به صورت پایلوت در ساختمان های منت

EEEBشهرداری، سازمان نظام مهندسی و پروژه های پایلوت 
ICEO/ Municipilaty/ EEEB 99شهریورEEEB

99SATBA/ IFCO/ EEEBآبان All Member of Commiteرتدوین مکانیزم اجرایی اجباری شناسنامه انرژی ساختمان در سطح کشو9

99SATBA/ IFCO/ EEEBآبان All Member of Commiteتدوین چارچوب نظارت بر اجرای شناسنامه انرژی ساختمان10

99Municipality/ICEOآبان All Member of Commiteتدوین ساز و کار تضمین کیفیت اجرای شناسنامه انرژی ساختمان11

مسئول پیگیریزمانمتولیموضوعردیف

98BHRCاسفند EEEB/ MOURD/ BHRCمقررات ملی ساختمان19بازبینی مبحث 1

99IFCO/ EEEBخرداد INSO/ SATBA/ IFCO/ EEEBبازبینی استانداردهای معیار مصرف انرژی ساختمان2

98ICEOاسفند MOURD/ BHRC/ ICEO/ EEEBمقررات ملی ساختمان19بازبینی شیوه نامه نظارت بر مبحث 3

99BHRCآذر BHRC/ EEEBتدوین نیازهای آموزشی جهت راه اندازی و اجرای مبحث شناسنامه انرژی ساختمان4

5
تدوین بسته های آموزشی جهت راه اندازی و اجرای مبحث شناسنامه انرژی ساختمان و 

مقررات ملی ساختمان19مبحث 
ICEO/ BHRC 99اردیبهشتICEO/ BHRC

ICEOمستمرEEEB/ ICEOمقررات ملی ساختمان19تربیت مدرسان ملی آموزش آبشاری مبحث 6

98Municipality/ICEOاسفند ICEO/ Municipilaty/ EEEBتدوین ساز و کار اجرای شناسنامه انرژی ساختمان به صورت پایلوت7

8
اجرای شناسنامه انرژی ساختمان به صورت پایلوت در ساختمان های منتخب شهرداری، 

EEEBسازمان نظام مهندسی و پروژه های پایلوت 
ICEO/ Municipilaty/ EEEB 99شهریورEEEB

99SATBA/ IFCO/ EEEBآبان All Member of Commiteتدوین مکانیزم اجرایی اجباری شناسنامه انرژی ساختمان در سطح کشور9

99SATBA/ IFCO/ EEEBآبان All Member of Commiteتدوین چارچوب نظارت بر اجرای شناسنامه انرژی ساختمان10

99Municipality/ICEOآبان All Member of Commiteتدوین ساز و کار تضمین کیفیت اجرای شناسنامه انرژی ساختمان11
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کد فعالسازی به این 
شماره ارسال  

خواهد شد
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Thank you 

Adel Mohaghegh

EMIS.EEEB@gmail.com


