
 

 مدل امتیاز دهی 

 در سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژي
 

 مسائل از دنیا در انرژي عرضه امنیت تامین اگرچه. است توسعه اصلی عوامل از و تولید هاينهاده مهمترین از یکی انرژي

 اهمیت از درجه همان با نیز انرژي تقاضاي سمت مدیریت است ضروري لیکن باشد،می هادولت تمامی روي پیش استراتژیک

 منابع از بهینه استفاده جهت در تالش و انرژي تقاضاي مدیریت. گیرد قرار توجه مورد انرژي، عرضه سمت مدیریت کنار در

 کشور در حالیست که این در. است بوده صنعتی پایدار پیشرفت عوامل مهمترین از دنیا پیشرفته کشورهاي تمامی در انرژي

 . است گرفته قرار جدي توجه مورد کمتر انرژي تقاضاي سمت مدیریت و بوده انرژي عرضهبه  توجه غالب ما،

 ساالنه مصرف باالي رشد فسیلی، منابع محدودیت دولت، پرداختی یارانه کشور، داخل در انرژي هايحامل پایین قیمت

 صورت در نفتی هايفرآورده صادرات امکان انرژي، مصرف اقتصادي و فنی کارایی عدم ایران، در انرژي هايحامل انواع

 در انرژي مصرف سازيبهینه سوخت، ناکاراي و غیرمنطقی مصرف از ناشی زیستمحیط با مرتبط مشکالت و جوییصرفه

 .است نموده ضرورت یک به تبدیل را کشور

ها توانایی سازمان باشد.مدیریت انرژي تلفیقی از بهترین تجربیات فنی و تجربیات مدیریتی در حوزه انرژي میاستاندارد 

توانند مدیریت انرژي را در سازمان خود هاي دولتی یا اقتصاد جهانی را ندارند اما میهاي انرژي، سیاستکنترل قیمت

هاي انرژي سازمان شده و از سوي دیگر، کاهش مصرف و به تبع آن، هزینهسازي نمایند. بهبود عملکرد انرژي منجر به پیاده

  دهد.عالوه بر باالبردن توان رقابتی و بهبود بازده اقتصادي سازمان، بخشی از تعهدات زیست محیطی آنان را نیز پوشش می

هاي تشویقی، حوزه سیاستگذاري انرژي یکی از مهمترین ابزارهاي مدیریت مصرف انرژي است که عموما در سه سیاست

هاي دولت در قالب طرح یارانه سود شود. حمایتبندي میسازي دستههاي آموزش و آگاههاي تنبیهی و سیاستسیاست

هاي تشویقی، اجراي استانداردهاي در راستاي سیاست هاي رعایت الگوي مصرف انرژيو مشوق تسهیالت و کمک بالعوض

هاي انرژي مصرفی در راستاي هاي مربوط به افزایش بهاي حاملصنعتی و جریمههاي معیار مصرف انرژي در بخش

 سازي بوده است. و آگاه هاي آموزشهاي عمومی در راستاي سیاسترسانی و آموزشهاي تنبیهی و اطالعسیاست

تلفیقی از تعهدات  انرژي کشور بوده و سازيهاي تشویقی و آموزش و آگاهسیاست در راستايجایزه ملی مدیریت انرژي 

هاي آالیندهانتشار کاهش هاي انرژي و تعهدات اجتماعی کاهش هزینه، یک سازمان یا یک بنگاه به مدیریت مصرف انرژي

 و تحقق اهداف چشم انداز توسعه کشور را مدنظر قرار داده است.  زیست محیطی

مقایسه قرار می دهند عالوه بر نشان دادن توان شرکت هاي پیشرو در زمینه انرژي که خود را در معرض ارزیابی و 

 علمی و اجرایی و تحقق اهداف بهبود عملکرد انرژي، سهم خود را در بهبود شاخص شدت انرژي کشور بیان می نمایند.

 در سطح ملی و در میان بنگاه هاي مشابه و همطراز می باشد. ، سندي افتخارآمیز این جایزه توسط یک سازماندریافت 

 



 

ایفاي نقشی عملکرد انرژي در سازمان هاي متقاضی و زمینه هاي بهبود و تقویت از اجراي این جایزه، ایجاد  هدف

. بر همین در راستاي تحقق سیاست هاي کالن ابالغی مقام معظم رهبري می باشد کشور کاهش شدت انرژيتاثیرگذار جهت 

بتواند است که  چگونگی ارزیابی ها به صورتیو نحوه امتیاز دهی  ،الگوي تعریف شده براي جایزه ملی مدیریت انرژياساس 

کارهاي مختلف، امکانی براي بهبود در میزان مصرف انرژي و کاهش آن توان و قابلیت شرکت هایی که با بهره گیري از راه

بر اساس نتایج واقعی حاصل  خود را بهبود داده اند، شناسایی نموده و رتبه بندي نهایی را انرژي را بوجود آورده و عملکرد

  ، به انجام برساند.انرژي از عملیات اجرایی در راستاي کاهش مصارف

جهت تحقق این هدف ملی، پنج سازمان اصلی متولی امور انرژي کشور شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی 

وخت، وزارت نیرو به نمایندگی ساتبا، سازمان مدیریت صنعتی، وزارت نفت به نمایندگی شرکت بهینه سازي مصرف س

سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به نمایندگی ستاد بهینه سازي انرژي و محیط زیست با 

 امضاي تفاهم نامه اي، اعطاي جایزه ملی مدیریت انرژي را در عملیاتی نموده اند. 

براي ارزیابی شرکت هاي متقاضی ، الگوي مفهومی زیر انرژي در سازمان ها دستیابی و تقویت زمینه بهبود عملکردبراي 

مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو از معیارهاي توانمند ساز براي ایجاد زمینه ها و زیرساخت ها و معیارهاي نتیجه گرا 

 ISOانرژي بر مبناي استاندارد  جهت تعیین اثربخشی فعالیت ها و معیارهاي توانمندساز بهره می برد. سیستم مدیریت

بعنوان استانداردي که تمامی وجوه مدیریت انرژي را در سازمان ها در بر می گیرد بعنوان توانمند ساز در  2011 :50001

 . )EPS( این جایزه مدنظر قرار گرفته است

ازمان می گردد که در صورت مفاهیم متعالی فنی و سیستمی این استاندارد منجر به توسعه فعالیت هایی متوازن در س

انجام اثربخش این فعالیت، بهبود عملکرد انرژي قطعی خواهد بود. بر همین اساس، معیارهاي نتیجه گرا در این جایزه بر 

 ) تمرکز دارد. EPH) و بهبود مستمر عملکرد انرژي سازمان (EPTعملکرد فعلی سازمان (
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متقاضیان جایزه ملی مدیریت انرژي محاسبه امتیاز روش  

 
 باشد.هاي متقاضی دریافت جایزه ملی مدیریت انرژي، بررسی موارد زیر میهدف از ارزیابی شرکت

 ؛)Best Practicesنسبت به معیارهاي مشخص شده در سطح ملی و بین المللی (وضعیت مصرف انرژي  •

 جویی انرژي؛فهدست آمده در زمینه صرها و نتایج بهارزیابی توانمندي •

 ها.بررسی سطح بلوغ سیستم مدیریت انرژي در این شرکت •

سه ) در جایزه ملی مدیریت انرژي بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در EPIامتیاز عملکرد انرژي یک سازمان (

 باشد:فرمول زیر میو بر اساس جایزه شاخص اصلی 

 

 

EPI = EPS + EPT + EPH 
 

 به شرح ذیل می باشد: تعاریف در فرمول فوق

 

 (EPS: Energy Performance – energy management System) امتیاز عملکرد سیستم مدیریت انرژي  -1

ها رقراري سیستم مدیریت انرژي در سازمان و طراحی اجزاء مناسب این سیستم و سپس اجراي دقیق و منظم فعالیتب

نماید. از این رو بخشی ها به اهداف تعیین شده میدر رسیدن شرکتبینی شده کمک موثري و ساز و کارهاي سیستمی پیش

 ها براي حضور در فرایند جایزه ملی مدیریت انرژي به برقراري این سیستم اختصاص یافته است.از امتیاز شرکت

تقاضی توسط این شاخص بر اساس نتایج بدست آمده از بازدید و ارزیابی انجام شده از سایت اجرایی شرکت هاي مامتیاز 

در انتخاب تیم ارزیابی و انجام فرایند . و در قالب پرسشنامه هایی مشخص بدست می آیدارزیابان تایید صالحیت شده 

ارزیابی، اصول استقالل ارزیابان، عدم وجود منافع مشترك، اصول محرمانگی و رازداري و انجام فعالیت ها با دقت و تمرکز 

ز پرسشنامه هاي تکمیل شده توسط ارزیابان است. امتیاز عملکرد سیستم مدیریت انرژي ا باال مورد توجه جدي قرار گرفته

 استخراج می گردد. 

 

 (EPT: Energy Performance - Technical)   عملکرد انرژيوضعیت فعلی  امتیاز -2

با در  انرژي ومعیار مصرف استاندارد با  مرتبطانرژي شرکت متقاضی  عملکرد انرژي بصورت معیار، برچسب یا اندیس

  .تعیین می گرددنظر گرفتن روش هاي محاسباتی مربوطه در استاندارد مورد نظر 



 

خود  ی توسط دبیرخانه مشخص شده است که توسط متقاضیان و بصورتاظهار نامه هایاین عملکرد، محاسبه جهت 

تطبیق الزم بین موارد اعالم شده با گزارشات ، اظهارنامه هاي تکمیل شدهجهت صحه گذاري می گردد. اظهاري تکمیل 

میزان هاي ادواري فنی انرژي و تعیین یهاي بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران که مسئولیت انجام بازرسشرکت

 د.گردستانداردهاي معیار مصرف را دارند، انجام شده و نیز استعالم هاي الزم از این سازمان اخذ میانطباق با ا

امتیاز وضعیت فعلی عملکرد انرژي بر اساس مقایسه متوسط عملکرد انرژي دو سال گذشته یک سازمان با مقادیر مرجع 

 ) توسط دبیرخانه محاسبه می گردد. Best Practicesشامل معیارهاي استاندارد و مقادیر مرجع داخلی و جهانی (

 

 (EPH: Energy Performance - History) عملکرد انرژي امتیاز بهبود مستمر -3

وضعیت فعلی عملکرد انرژي یک سازمان به میزان زیادي وابسته به سطح فناوري و عمر تجهیزات می باشد. فناوري 

هاي جدیدتر معموال عملکرد انرژي کارامدتري را نسبت به فناوري هاي قدیمی از خود نشان می دهند. عالوه بر اهمیت این 

انرژي که نشان دهنده اثربخشی فعالیت هاي اجرایی و بهبود عملیات و بهره برداري از سیستم  شاخص، بهبود مستمر عملکرد

 ها می باشد نیز شایسته تقدیر است. 

امتیاز بهبود مستمر عملکرد انرژي بر اساس مقایسه عملکرد انرژي دو سال متوالی سازمان و با در نظر گرفتن موارد زیر 

 بدست می آید. 

 

ویی انرژي با بهبود عملکرد انرژي کاهش می یابد (اصل صرفه جویی سخت تر در پتانسیل صرفه ج •

فناوري هاي کارآمدتر) و بر همین اساس، میزان مطلق صرفه جویی با توجه به میزان پتانسیل صرفه جویی در 

 دسترس براي هر بنگاه نرماالیز می گردد. 

ابد. لذا ثابت بودن عملکرد انرژي اقدامی با افزایش عمر سیستم ها، مصرف انرژي آنها افزایش می ی •

 مثبت تلقی می گردد که با اعمال ضرایب مناسب در مدل لحاظ می گردد. 

اثربخشی فعالیت هاي توانمندسازي جایزه (سیستم مدیریت انرژي) منجر به انجام سرمایه گذاري، صرفه  •

سوابق  دد لذا در قالب اظهارنامهجویی، بهبود شاخص عملکرد انرژي و کاهش شدت انرژي در سازمان می گر

 فعالیت هاي مدیریت انرژي، نتایج حاصل از اقدامات سازمان ها دریافت و در امتیازدهی مدنظر قرار می گیرند. 

 

الزم به ذکر است اظهارنامه هاي فنی با نتایج گزارشات بازرسی سازمان ملی استاندارد تطبیق داده می شود و اظهارنامه 

 یت هاي مدیریت انرژي توسط ارزیابان جایزه مورد صحه گذاري قرار می گیرد. هاي سوابق فعال

 



 

 (EPI: Energy Performance Index) شاخص عملکرد انرژي امتیاز -4

یک  می باشد که به عنوان امتیاز نهایی EPSو  EPT ،EPHشاخص هاي این شاخص جمع امتیازات کسب شده از 

محسوب شده و در مقایسه با سایر رقباي شرکت کننده در فرایند ارزیابی و نیز طبقه بندي اعالم شده  سازمان در جایزه

  گردد.براي سطوح جایزه، منجر به اعالم نتیجه نهایی می

شاخص تعیین  3این امتیاز بین  می باشد. 1000برابر با  شاخص عملکرد انرژيجمع کل امتیازات تخصیص داده شده به 

 شرح ذیل تخصیص می یابد:شده به 

 

 امتیاز 200) : حداکثر EPTوضعیت فعلی عملکرد انرژي ( •

 امتیاز 400) : حداکثر EPSوضعیت بهبود مستمر عملکرد انرژي ( •

 امتیاز 400) : حداکثر EPSوضعیت سیستم مدیریت انرژي ( •


