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سیاست ها و تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی در بخش اصالح : عنوان پروژه
ساختمان

:  کمک بین المللی
صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی 

(GEF)
دالر4،000،000: میزان

:  متولیان اجرایی پروژه
(UNDP)برنامه عمران ملل متحد 

نماینده اجرایی جف

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

همکار دولتی

دالر28،391،000: مشارکت مالی ایران

:  مدت اجرا
2020تا پایان 2016اوت 

معرفی پروژه



پروژه

Goal 

Objectives

153 Million tons 
Cumulative CO2 emission reduction 

25% reduction of SECth – Existing Building

42% reduction of SECth - New Building 

Cumulative CO2 
Emission Reduction 

1 Mton
Final Target

Target

معرفی پروژه



قوانین، سیاست ها، استراتژی ها و چارچوب 
ها تصویب شده و جهت دهی ملی به سمت 
روش های مقرون به صرفه کاهش کربن و 
ساختمان بهینه و یکپارچگی بین بخش ها

و  تسهیل هماهنگی برای اجرای بهتر 
قوانین به وجود آمده  

بازار بهینه سازی انرژی شرکت های 
خدمات انرژی را ارتقا داده تا تحول 

ملی در روش ساخت ساختمان های با 
کمترین بار حرارتی به وجود آید و 

نگرش و رفتار ساکنان ساختمان ها در 
خصوص مصرف بهینه انرژی بهبود 

. یابد

ته سیستم های گرمایشی بهبود یاف
و راهکارهای مقرون به صرفه بهینه 

سازی انرژی شامل آبگرمکن 
خورشیدی در ساختمان های 

مسکونی، خصوصی و دولتی اجرا و 
به کار گرفته شده اند 

خروجی سوم/مولفه خروجی دوم/مولفه خروجی اول/ مولفه 

معرفی پروژه



های پروژهفعالیت 

بخش اول

شورهای دیگر بررسی و بازبینی کل قوانین بهینه سازی انرژی کشور و مقایشه ان با قوانین مشابه ک
مانند اتحادیه اروپا، امریکا و غیره

 سامانه ملی پایش اطالعات انرژی(EMIS)

 مقررات ملی ساختمان و تدوین ساز و کارهای اجرایی آن 19بازنگری مبحث

 14254و 14253–بازبینی دو استاندارد برچسب انرژی کشور

 تهیه و تجهیز تجهیزات یک آزمایشگاه مرجع

تدوین نظامMRV



فعالیت های پروژه

بخش دوم

 ساختمان منتخب 10اجرای ممیزی انرژی در

و صحه تدوین مدل های کسب و کار اسکو، قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی و پیش نویس نظام اندازه گیری
گذاری

 ارزیابی شرکت های خدمات انرژی و رتبه بندی آن

 دولتی–سختمان عمومی 150انجام ممیزی عبوری در بیش از

 ساختمان پایلوت برای اجرای راهکارهای صرفه جویی انرژی22برگزاری مناقصه مرحله اول پایلوت ها و انتخاب

 (ساختمان عمدتا مسکونی و خصوصی150شامل )برگزاری مرحله دوم پایلوت ها



های پروژهفعالیت 

بخش سوم
انجام مطالعات بررسی شرایط موجود

 تدوین نقشه کلی ذینفعان

تدوین و ارایه گزارش مدل مفهومی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

شروع پروژه تجزیه و تحلیل منافع ناشی از بهینه سازی انرژی در ساختمان

شروع پروژه خدمات حقوقی و تدوین دستورالعمل های اجرایی آیین نامه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 زنان شاغل در سازمان های مرتبط 600گارگاه آموزش عمومی به  نفر از5انجام

 خبرنگار حوزه محیط زیست به همراه تور مطالعاتی20کارگاه عمومی و تخصصی برای 2برگزاری

 دانش آموز6700مدرسه تهران برای 112برگزاری پویش بهینه سازی انرژی و محیط زیست در

 کارگاه تخصصی در حوزه معرفی کسب و کار اسکوها، رده بندی ساختمان و نمونه های موفق دنیا 3برگزاری

 رویداد آگاهی بخشی عمومی در سه فرهنگ سرای تهران  3برگزاری



کد های ساختمانیضرورت 

کشورهاسایربامقایسهدرساختمانانرژیمصرفشاخصبودنالبا

کشوردرتساخکیفیتارتقاومحصوالتتولیدزنجیرهاصالحدرساختمانیهایکدبامرتبطقوانیناجراینقش

کشوردرانرژیسازیبهینهرشدبهروروندواجراییوفنیهایظرفیت

گذاریارزشومقایسهامکانوانرژیمصرفبهینهالگویترویجبهکمک

گذاریسیاستبرایساختماندرانرژیمصرفمعیاربرچسبو(انرژیرده)کدگامبهگاماصالح

انرژیسازیبهینهبرایقانونیسازوکارهایوجود



انرژیسازیبهینهقوانینواسنادبرمروری

الغاب/ تاریخ تصویب عنوان

1395توافقنامه پاریس

1395سند ملی راهبرد انرژی کشور

1392برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور

17-14-61-7-4آیین نامه اجرایی ماده
قنون اصالح الگوی مصرف انرژی

1394

1392سیاست کلی اقتصاد مقاومتی

بیانات)سیاست های کلی محیط زیست
(مقام معظم رهبری

1394

1394دستور العمل مدیریت سبز

غابال/ تاریخ تصویب عنوان

1389قانون اصالح الگوی مصرف

یف مصوبه شورای عالی انرژی در تعیین  تکل
وظایف وزارتخانه ها

1398

بند 1مصوبه هیات وزیران در خصوص جزو 
44الف ماده 

1397

1395قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی

آیین نامه  ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و
محیط زیست

1396



ساختمانتدوین شناسنامه انرژی کلی 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 ساختمانی 

فازچهاردرسیستمکارمندانومدرسانومربیانآموزش•
سببرچوردهتعیینبرایارتقاوبرداریبهرهساخت،طراحی،

ساختماندرانرژی
تمسیسدرپایلوتهایساختماندرانرژیبرچسبوردهارائه•
تمانساخانرژیشناسنامهصدوربراینهاییتاییدیهدریافت•

1399- Implementation of Code
پیاده سازی این کد ها  در سیستم

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 ساختمانی

.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 عملی پروژه بهینه سازی 1397-98



تعریف شناسنامه انرژی در ساختمان

Energy Conservation 
Building Code (ECBC)

EC,EC+,EC++رده انرژی

شناسنامه انرژی در ساختمان
Building Energy’s ID

Energy Performance 
Certificate (EPC)

برچسب انرژی

وساختبرایردهتعیینومحاسباتیروشکشورهاازبسیاریدر
اولیهانرژیمبنایبرمحاسباتبارتبهتعیینواستاجبارینوسازی

.شودمیانجام

هایساختمانبرایمعموالًواقعی،مصرفوقبوضمبنایبرالگوتعیین
مانساختازاستفادهنحوهازآگاهیافزایشیاواجارهفروش،برایقدیمی،

.شودمیانجامنهاییانرژیمبنایبرمعموالو



لزوم تعریف شناسامه انرژی

(نو)نوسازساختماندراجراوساختطراحی،کیفیتتاثیر-New Buildingبرداریبهرهبرملیمقررات19مبحثبامطابق
اجراوتولیدطراحی،زنجیرهکلبهنگرییکپارچهوتوجهلزوموساختمانکلیانرژیعملکرددرساختمان

بازرسیوارتقاساخت،واجراطراحی،مراحلتمامیدریکپارچگیوهماهنگی

مناسبکاربازارایجادوکشوردرجوانهایتکنسینومتخصصانظرفیتازاستفاده

هماهنگگروهکاردرحقوقیشرکتهایوحقیقیافرادبندیرتبهگذاری،ارزشنامهنظامتدوینوبررسی

هحوزدرسازیظرفیتوآموزشرویکردباهاشرکتاینگذاریارزشومهندسینظارتدفاتربازرسی،هایشرکتساماندهی
ساختماندرانرژی

ساختماندرانرژیوفیزیکبامرتبطعلومارتقاوآموزشصالحیت،تاییدروندبهبود

انرژیشناسنامهکمیتههایآرمانواهدافباانرژیوریبهرهبامرتبطهایبودجهوهاظرفیتازاستفاده



توسعه شناسنامه انرژی( 1

19توسعه فنی و بازبینی نهایی مبحث -

مقررات ملی ساختمان و برچسب انرژی 

مرتبط با استاندارد معیار مصرف 

14253&14254

اشتراک گذاری شناسنامه انرژی با واحدبه -

دولتی برای اظهار نظر

اعمال نظرات و پیشنهادات مرتبط-

اعالم عمومی برای دریافت نظرات-

اعمال نظرات و پیشنهادات مرتبط-

انتشار شناسنامه انرژی-

انرژینظارت و به روز رسانی شناسنامه -

یپیاده سازی شناسنامه انرژ( 2

کارمندانومدرسانومربیانآموزش-
بهرهساخت،طراحی،فازچهاردرسیستم
ببرچسوردهتعیینبرایارتقاوبرداری
ساختماندرانرژی

ساختمانهایدرانرژیبرچسبوردهارائه-
سیستمدرپایلوت

صدوربراینهاییتاییدیهدریافت-
ساختماندرانرژیشناسنامه

هایسیستمونصابهایتکنسینآموزش-
نظارتی

بهمربوطمستنداتومدارکتهیه-
ابهفهرستدرنصبوساختتکنولوژی

ازارببخشباارتباطبرقراریبرایمرتبط

اجبار و اجرای  کد های ( 3
ساختمانی

درECBCتطابقسازییکپارچه-
ساختمانتاییدسیستم

تنظاراطالعاتسامانهسازییکپارچه-
انرژیبر

صدوربرایاجراروشنهاییتایید-
برچسب

صدورالزاموگذاریقانوناصالح-
ساختمانهابرایانرژیشناسنامه

نهسامابهدولتیساختمانهایاتصال-
انرژیمصرفپایش

اندازیراهبرایتنبیهوتشویقتعیین-
انرژیشناسنامه



نسخه اولیه تعیین مسئولیت 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

99ICEO/ BHRCاردیبهشت ICEO/ BHRCمقررات ملی ساختمان19مبحث 

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



با سپاس


