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آشنايي با مميزي انرژي الكتريكي و  1
 حرارتي در صنايع

آشنايي با فرايند مميزي و نحوه  تحليل 
وضعيت الكتريكي و حرارتي تجهيزات بارز و 

نيز نحوه مميزي و تحليل نتايج بدست آمده از 
مميزي در صنعت  درراستاي شناسايي 

 فرصتهاي بهبود 

  مميزي انرژي تعريف، اهداف، انواع -
 الزامات و فرايند مميزي انرژي -
 بنچ ماركينگ و مميزي انرژي -
مميزي الكتريكي و حرارتي و محاسبات  -

 مهندسي
 تجهيزات مميزي انرژي -

 كليه مديران 
 و 

كاركنان بارز 
 انرژي

  خرداد30و29

2 
 

آشنايي با مباني و الزامات استاندارد 
سيستم مديريت انرژي مبتني بر 

ISO50001:2018 

آشنايي و توانمند سازي سازمان به ارتقاء سيستم 
 مديريت انرژي مطابق ويرايش جديد استاندارد

درراستاي بهبود مستمر سيستم مديريت انرژي 
 سازمان

 2011بررسي تغييرات نسبت به ويرايش  -
 بررسي الزامات استاندارد -
بررسي نحوه ارتقاء استاندارد  سيستم مديريت انرژي  از  -

 ويرايش قديم به ويرايش جديد

مدير و كاركنان 
) 1واحد هاي:      

 انرژي 
) سيستم هاي 2

مديريت 
 يكپارچه

و  كاركنان بارز 
 انرژي

 

 تيرماه27و26

3 

كارگاه تعيين خط مبنا و شاخصهاي 
عملكرد انرژي مبتني بر استاندارد 

ISO50006:2014 
 و

ISO50047:2016 

توانمند سازي شركت كنندگان در شناسايي و 
) سازمان و نيز EnBترسيم خط مبناي انرژي(

 (EnPI)نحوه تعيين شاخص عملكرد انرژي 

 ISO50006:2014آشنايي با استاندارد  -
 بررسي بازنگري انرژي سازمان نمونه -
 ترسيم خط مبناي انرژي سازمان نمونه -
 تعيين شاخص عملكرد انرژي سازمان نمونه -
 آزمون دوره -

 

 كليه مديران 
 و 

كاركنان بارز 
 انرژي

  مرداد9و8
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4 
اصول،مباني مميزي و تحليل مصرف 
انرژي در صنعت مبتني بر استاندارد 

ISO50002:2014 

توانمند سازي شركت كنندگان دوره در مميزي 
 فني تجهيزات انرژي بر سازمان مبتني بر استاندارد

 تشريح مميزي فني -
 تشريح اهداف پروژه هاي مميزي انرژي -
 تشريح سطوح مميزي -
   و نحوه مميزي فنيISO50002:2014بررسي استاندارد -
 آزمون دوره -

 
 

 كليه مديران 
 و 

كاركنان بارز 
 انرژي

  شهريور7و6
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BENCHMARKING 
 و ارزيابي وضعيت انرژي صنايع

شركت كنندگان دوره قادر خواهند بود ضمن نحوه 
تعيين خط مبنا و شاخص عملكرد انرژي مناسب 

براي سازمان نسبت به تجهيزات مشابه 
درسازمانهاي ديگر ، ميزان عملكرد واقعي انرژي را 

 اندازه گيري نمايند 

 BENCHMARKINGتشريح مباني  -
 Best Practiceاصول هدف گذاري ميتني بر  -
 (EnPI)مباني شاخصهاي عملكرد انرژي  -
 (EnB)اصول تعيين خط مبناي انرژي  -
 بررسي و اندازه گيري عملكرد انرژي -
 آزمون دوره -

 كليه مديران 
 و 

كاركنان بارز 
 انرژي

  مهر4و3
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 مديريت استراتژيك انرژي در صنايع

شركت كنندگان دوره قادر خواهند بود استراتژي 
انرژي مناسب سازمان خودرا تبيين و اهداف بلند 

مدت انرژي رابراي سازمان شناسايي و پياده سازي 
 نمايند  

 آشنايي با استراتژي مديريت امصرف انرژي -
 بررسي داليل شكست استراتژيهاي انرژي -
 گامهاي الزم براي مديريت استراتژيك انرژي -
 بررسي پتانسيلهاي افزايش بهره وري انرژي -
  انرژي2050 و 2030 و 2020بررسي استراتژي  -

كليه مديران و 
 روسا

 
  آبان23و 22
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كارگاه بررسي راهكار هاي عملي  7
 بهبود مصرف انرژي در صنايع

توانمند سازي شركت كنندگان دوره در 
شناسايي مصارف بارز و پتانسيلهاي صرفه 

 جويي انرژي در صنايع 

 بررسي روشهاي كاهش بهاي تمام شده محصول -
بررسي راهكارهاي عملي كاهش هزينه انرژي و مصرف  -

 انرژي در صنايع
 بررسي قوانين انرژي -
 روشهاي نوين كاهش هزينه حاملهاي انرژي -
آموزش نحوه  شناسايي مصارف بارز انرژي و  -

 پتاسيلهاي بهبود
 كارگاه شناسايي فرصتهاي بهبود  -
 آزمون دوره -

 كليه مديران 
 و 

كاركنان بارز 
 انرژي

  آذر6

كارگاه روشهاي بهبود عملكرد انرژي  8
 در الكتروموتور ها و درايوها

ضمن توانمندي شناسايي فرصتهاي بهبود 
عملكرد انرژي ، شركت كنندگان قادر به 

انتخاب صحيح الكتروموتور و درايو مناسب در 
صنعت با درنظر داشتن مصرف انرژي خواهند 

 بود 

 بررسي عوامل موثر بر بازدهي الكتروموتورها -
 شناسايي پتانسيلهاي بهبود مصرف انرژي در الكتروموتورها -
 چگونگي انتخاب موتورها -
 بررسي روشهاي بهبود عملكردانرژي درايوها و موتورها -
 آزمون دوره -

مديران و 
 كارشناسان برق

  دي4
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DEMAND SIDE 
MANAGEMENT IN THE 

INDUSTRY 

شركت كننده در اين دوره قادر خواهد بود 
نحوه مديريت بار در سازمان با درنظر داشتن 
 بهاي تمام شده محصول را پياده سازي نمايد

 بررسي اصول مديريت بار -
 بررسي منحني بار نمونه -
 تكنيكهاي مديريت بار -
 آشنايي با بازار برق و بورس انرژي -
 آزمون دوره -

 
 

مديران و 
 كارشناسان برق

  دي5
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10 
ارزيابي كارايي انرژي و شناسايي 

فرصتهاي بهبود عملكرد انرژي در 
 پمپها و فن ها

آشنايي شركت كنندگان دوره با روشهاي بهبود 
 عملكرد انرژي در پمپها و فنها

شناسايي فرصتهاي بهبود عملكرد فنها و پمپ ها و نحوه  -
 پياده سازي آنها

 بررسي و ارزيابي كارايي انرژي پمپ ها و فنها -
 آزمون دوره -

 

 كليه مديران 
 و 

كاركنان بارز 
 انرژي

  بهمن16و15

ارزيابي كارايي و فرصت هاي بهبود  11
 عملكرد انرژي در ترانسفورماتور ها

آشنايي شركت كنندگان دوره با روشهاي بهبود 
 عملكرد انرژي درترانسفورماتور 

شناسايي و بررسي فرصتهاي بهبودو صرفه جويي انرژي در  -
 ترانسفورماتورها

 شناسايي مراكز اتالف انرژي در ترانس و روش بهبود آنها -
 محاسبه بازده  -
بكارگيري توصيه هاي مهم صرفه جويي انرژي در ترانس  -

 ها
 آزمون دوره -

 مديران و كار
 شناسان برق

  اسفند7

ارزيابي بهبود عملكرد انرژي  12
 كمپرسور ها و توربين ها

آشنايي شركت كنندگان دوره با روشهاي بهبود 
 عملكرد انرژي در كمپرسورها و توربينها

بررسي روش شناسايي پتانسيلهاي بهبود انرژي در  -
 كمپرسور ها و توربينها 

 پياده سازي شش گام مهم صرفه جويي انرژي -
 بررسي و ارزيابي كارايي انرژي توربينها و كمپرسورها -
 آزمون دوره  -

 كليه مديران 
 و 

كاركنان بارز 
 انرژي

  اسفند14

 انرژي ، سابقه تدريس و مشاوره انرژي در صنايع سيمان و پتروشيمي و مس ، سابقه تدريس دروس انرژي در تيري مديستم هايمشاور و مدرس سمدرس آقاي مهندس عباس فالح پور : 
 دانشگاه عملي و كاربردي سيمان آبيك ،مدرس سازمان فني و حرفه اي ، بيست و دو سال سابقه كار در صنعت، مميزسيستم مديريت  انرژي، عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان البرز

  ريال 6.700.000 روزه همراه با بسته آموزشي،پذيرايي و نهار 2 ريال   /  4.400.000 روزه همراه با بسته آموزشي،پذيرايي و نهار 1


