
 

 

 

 

 انرژیتعریف مدیریت 

 

 

ود با تعریف کلی مدیریت انرژی را می توان استفاده صحیح و موثر از انرژی برای دستیابی به بیشترین س

دن کمترین هزینه جهت افزایش موقعیت رقابتی در بازار دانست و این امر نیازمند تنظیم و بهینه نمو

هش میزان مصرف انرژی استراتژی مصرف انرژی ، استفاده از سیستم هاو دستورالعملها در جهت کا

م برواحد محصول و کاهش یا ثابت نگهداشتن هزینه های کل تولید است که مدیریت انرژی انجام این مه

 را به سرانجام می رساند.

 موارد زیر اهداف اصلی مدیریت انرژی می باشند:

ا و بررسی در جهت دستیابی و تهیه بهینه ترین و به صرفه ترین انرژی برای مصرف در واحده .1

 فرایندهای مختلف سازمان

 کاهش هزینه های انرژی و کاهش اتالفات انرژی بدون اثرگذاری بر میزان و کیفیت تولید .2

 کنترل اثرات زیست محیطی مصرف و تولید انرژی .3

 :تعریف ممیزی انرژی

ممیزی انرژی بررسی ،تجزیه و تحلیل و نظارت بر مصرف انرزی با ارائه گزارش فنی است که این 

ن فنی باید حاوی توصیه هایی برای بهبود بهره وری انرژی همراه با تحلیل هزینه و منفعت ای گزارش

 توصیه ها بوده و راهکار های اجرایی نیز برای کنترل و کاهش مصرف انرژی را در خود داشته باشد.

مع آوری و توجه کنید که یک گزارش ممیزی باید حاوی چه اطالعاتی بوده و از کجا باید این اطالعات ج

تحلیل شوند. مهمترین بخش یک گزارش ممیزی ارائه راهکار اجرایی همراه با توجیح اقتصادی و اولویت 

 بندی فنی و اقتصادی می باشد.
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 چرا نیاز به ممیزی انرژی است؟

 ا توجه بهسه منبع مهم هزینه برای تولید، هزینه انرژی ، هزینه نیروی انسانی و هزینه مواد می باشد. و ب

سهم بسزایی که انرژی در قیمت تمام شده محصول دارد می تواند با کاهش هزینه آن قیمت تمام شده 

می کند.در واقع محصول ار کاهش دهد. ممیزی انرژی نقطه مرجع خوبی برای مدیریت انرژی فراهم 

در  امکان برنامه ریزی مناسب ممیزی انرژی با معرفی پتانسیل های صرفه جویی و فرصتهای بهینه سازی 

راستای کاهش هزینه های انرژی وشناخت راهکارهای امکانپذیر صرفه جوئی انرژی از نظر فنی و 

 اقتصادی را برای مدیران انرژی فراهم می آورد.

ه نسبت ب  رینه های باالی انرژی در کشور کمتر سازمانی را می توان یافت کههم اکنون با توجه به ه

 م شده اندموضوع بهینه سازی انرزی بیگانه باشد. اما اینکه این سازمانها تا چه حد موفق با انجام این مه

 جای تامل و تفکر دارد.

 


