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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي تصویب  : نظارت بر تدوین محتوا و
 3443-00-003-4شغل:  آموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

39 

 11311420 - 11013309تلفن                                                     11311449دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 

 : سازي مصرف انرژيبهینه اعضاء كمیسیون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته

 سید علي موسوي

 رامک فرح آبادي  

 ارژنگ بهادري

 لیال فرهادي راد

 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همکار براي تدوین استاندارد آموزش شغل: 

 وري انرژي ایران )سابا(سازمان بهره  -

 فرآیند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

كلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده 
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   شایستگي    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصیلي
 شغل و سمت رشته تحصیلي

سابقه كار 

 مرتبط
 ایمیل تلفن و، آدرس  

 مکانیک لیسانس امانیسعید  4
مدیر دفتر بهره 
وری انرژی بخش 

 ساختمان
 سال02

 99688588تلفن ثابت :
 28100188160تلفن همراه : 

 saeed_amani@hotmail.comایمیل:

 

 مکانیک لیسانس احمدرضا توکلی 2
های مجری طرح
سازی بهینه

 مصرف انرژی
 سال19

 99688582تلفن ثابت :
 28106055900تلفن همراه : 

 atavakkoli35@yahoo.comایمیل:

 

 الکترونیک فوق لیسانس حسینیالهام شاه 3

کارشناس ارشد 
گروه مدیریت 
انرژی بخش 
 ساختمان

 سال8

 99688582تلفن ثابت :

 28100881865تلفن همراه : 
ایمیل: 

elham.shahhoseini@gmail.com 
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 تعاریف:  
 استاندارد شغل: 

 مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کاار را گویناد در بع ای از ماوارد اساتاندارد حرفاه ای نیا  گفتاه         
 می شود.

 استاندارد آموزش: 
 ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یک شغل:  
 به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . 

 شرح شغل: 
هاا ،  بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت 

 اندارد عملکرد مورد نیاز شغل . شرایط کاری و است

 طول دوره آموزش: 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی . 

 ویژگي كارآموز ورودي:  
 حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . 

 كارورزي:
شاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت مای گیارد و ضارورت    کارورزی صرفا در م

دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محال آماوزش باه صاورت     
 ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.(تئوریک با استفاده از عکس می آموزد و 

 ارزشیابي: 
کتبای عملای و اخاالق    ، عملای  بخاش   ه، که شاامل سا  فرآیند جمع آوری شواهد و ق اوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر 

 ای خواهد بود .  حرفه

 صالحیت حرفه اي مربیان: 
 حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

 شایستگي: 
 توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش: 
ه یک شایستگی یا توانایی . که می تواند شامل علوم پایه )ریاضی حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی الزم برای رسیدن ب

 ، تکنولوژی و زبان فنی باشد . ، زیست شناسی ( ، شیمی ، فی یک 

 مهارت: 
 حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی . معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود . 

 نگرش: 
 مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخالق حرفه ای می باشد .  

 ایمني: 
 مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

 توجهات زیست محیطي:
 شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر 
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

  ممیز انرژي الکتریکي ساختمان

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

مستند سازی و جمع آوری برق که شامل شایستگی هایی چون ممی  انرژی الکتریکی ساختمان شغلی است از حوزه 

ارائه محاسبات تحلیل داده ها و   و محیطی ساختمانگیری پارامترهای الکتریکی اندازه  اطالعات فنی از ساختمان

ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در   های ساده تعیین زمان بازگشت سرمایهتوجیه اقتصادی و روش

می باشد و با مشاغل برقکار ساختمان و ممی  انرژی حرارتی ساختمان  تهیه و تحلیل گ ارش ممی ی انرژی  ساختمان

    در ارتباط می باشد .

 : وروديویژگي هاي كارآموز 

 برق دیپلمحداقل میزان تحصیالت: 

 داشتن سالمت كامل جسمي و ذهني: و ذهني حداقل توانایي جسمي

 ندارد  نیاز:مهارت هاي پیش 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   408طول دوره آموزش                    :     

 ساعت  10 ی زمان آموزش نظري               :    

 ساعت  18ی زمان آموزش عملي                :    

   -   كارورزي                       :     زمان ی 

  -   ی زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %10:  كتبي -

 %00 عملي : -

 %40 اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

مهندسی انرژی و یا کارشناسی فی یک کاربردی  مهندسی مکانیک  دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مهندسی برق 

 سال سابقه کار در زمینه ممی ی انرژی  3با 
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 تعریف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

داده برداری، تحلیل داده ها و ارزیابی وضعیت موجود ساختمان با ممی  انرژی الکتریکی ساختمان، مسئولیت اقدامات 

انرژی الکتریکی و ارائه راهکارهای مناسب کاهش مصرف انرژی الکتریکی مرتبط با آن بر عهده رویکرد کاهش مصرف 

 باشد.او می

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Building Electrical Energy Auditors 

 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :  ٭

 برقکار ساختمان-

 

 

 

 

 جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف: جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب: جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................        ج: جزو مشاغل سخت و زیان آور    

         د:  نیاز به استعالم از وزارت كار      
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 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان» شغلاستاندارد آموزش 
 برگه تحلیل شایستگی  -

 معیارهاي عملکرد   عنصر شایستگي

مستندسازی و  -1
جمع آوری 

اطالعات فنی از 
 ساختمان

جریان ، توان مصرفیشامل  کننده انرژی الکتریکیتجهی ات مصرفبرداری از بررسی و داده -1-1
 ضریب قدرت، ساعات استفاده در روز، مصرفی

 رفتار مصرفی کاربرانبررسی و داده برداری از وضعیت  -1-0
توان بررسی و داده برداری از نوع تجهی ات تأسیسات سرمایش و گرمایش، ظرفیت هر یک،  -1-3

کارآیی و بازده آن براساس مقررات ملی ساختمان و نشریه های سازمان نظام مهندسی با رعایت مصرفی، 
 بهداشت حرفه ای کلیه ال امات برقی، ایمنی و 

بررسی و داده برداری از تجهی ات تأسیسات حرارت مرک ی )موتورخانه( و کارکرد صحیح آن ها  -1-0
 شامل اجرای صحیح، عایق کاری مناسب، تعمیر و نگهداری دوره ای به هنگام

گیری اندازه -0
پارامترهای 
و محیطی الکتریکی 
 ساختمان 

برداری از نور گیری شارنوری در حالت بهرهها، اندازهوضعیت چینش قابشناسایی منابع روشنایی و  -0-1
 طبیعی و المپ روشن

 گیری توان الکتریکی تجهی ات برقی )در صورت ل وم(اندازه -0-0
 برداری   نصب دستگاه پاورآناالی ر در فیدر و داده -0-3

ها و تحلیل داده -3
ارائه محاسبات 

توجیه اقتصادی و 
ساده های روش

تعیین زمان بازگشت 
 سرمایه

تحلیل داده ها و ارزیابی وضعیت موجود ساختمان براساس داده برداری انجام شده با استفاده از نرم  -3-1
 اف ارهای محاسباتی

بررسی و تحلیل مصارف انرژی )برق و گاز( طی دوره های زمانی مختلف با توجه به قبوض برق و  -3-0
 انرژی )در صورت استفاده(گاز و سایر حامل های 

 محاسبه و ارائه برچسب انرژی و شاخص های مصرف انرژی ساختمان براساس استاندارد مربوطه -3-3
های اجرا، محاسبه زمان بازگشت سرمایه در ساختمان گذاری الزم و ه ینهبرآورد تخمینی سرمایه -3-0

 مورد بررسی

ارائه راهکارهای  -0
کاهش مصرف 

الکتریکی در انرژی 
 ساختمان

 ارائه راهکارهای معطوف به کاهش اتالفات انرژی الکتریکی  -0-1
 ارائه اراهکارهای معطوف به بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی -0-0
 ارائه راهکارهای معطوف به تعمیر و نگهداری مناسب  -0-3
ربران )استفاده از تجهی ات ارائه راهکارهای معطوف به بکارگیری مناسب تجهی ات از طرف کا -0-0

 کنترلی و فرهنگ سازی در جهت استفاده صحیح از تجهی ات(
مستندسازی و ارائه گ ارش راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان با نگاه ویژه به  -0-6

 ال امات زیست محیطی

 تحلیلتهیه و  -6
گ ارش ممی ی 

 انرژی

 تحلیل داده ها و ارزیابی وضعیت موجود ساختمانمستندسازی و ارائه گ ارش  -6-1
نظارت دوره ای بر اجرای صحیح راهکارهای پیشنهادی و چک لیست های ارائه شده براساس  -6-0

استانداردهای موجود و دستورالعمل های شرکت سازنده با رعایت کلیه ال امات برق، ایمنی   قانون، مقررات،
 دستگاهو بهداشت حرفه ای و حفاظت از 

 بررسی ساالنه یا دو ساالنه مصارف انرژی و اثربخشی راهکارهای اجرا شده  -6-3
 ارائه راهکارهای تکمیلی در صورت نیاز در دوره های زمانی مختلف -6-0



7 

 

 

 

 

 

 

 

 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان»استاندارد آموزش شغل 
شایستگی ها -  

 

 عناوین ردیف

 اطالعات فنی از ساختمانمستند سازی و جمع آوری  4

 و محیطی ساختمانگیری پارامترهای الکتریکی اندازه 2

 های ساده تعیین زمان بازگشت سرمایهارائه محاسبات توجیه اقتصادی و روشتحلیل داده ها و  3

 ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان 1

 تهیه و تحلیل گ ارش ممی ی انرژی 0
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 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان»استاندارد آموزش شغل 
  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 مستند سازی و جمع آوری اطالعات فنی از ساختمان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 02 30 

 ایمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 تابلو برق    دانش:

 های برقنقشه

 های ساختماننقشه

 پرسشنامه

 لیستچک

 

، شبکه  )جریان، ولتاژ، توان، مصرف و ...( اصول الکتریسیته-

فاز و سه فاز در ساختمان و ، برق تکع تولید، انتقال و توزی

 مشخصات، کنتور برق و انشعابات اصلی و فرعی

   

    نقشه خوانی برقاصول -

    ، الکتریکی و حرارتی( ممی ی انرژی )عبوری و تف یلی-

    های ممی ی انرژیلیستآوری اطالعات و چکهای جمعفرم-

    مهارت:

، درج مشخصات فنی )توان مصرفی،  شناسایی انواع منابع نوری-

 زمانی(، ضریب هم برداریساعات کارکرد و زمان بهره
   

    نقشه خوانی برق-

گذاری موتورخانه و تاسیسات مرک ی و شناسایی و عالمت-

 های روشنایی بر روی نقشهسیستم
   

کننده انرژی ثبت تعداد و مشخصات فنی تجهی ات مصرف-

برداری، زمان بهره و الکتریکی )توان مصرفی، ساعات کارکرد

 زمانی(ضریب هم

   

آوری اطالعات )پرسشنامه های جمعفرمنمونه و تکمیل تهیه -

 انرژی(
   

    لیست ممی ی انرژیتهیه و تکمیل نمونه چک-

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 
 

 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان»استاندارد آموزش شغل 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 مستند سازی و جمع آوری اطالعات فنی از ساختمان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش:

 مدیریت زمان-

 رعایت آراستگی محیط-

 استفاده و نگهداری صحیح اب ار و تجهی ات-

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 ایمنی و بهداشت: 

 ارگونومیرعایت اصول -

 استفاده از تجهی ات سالم و استاندارد-

 ایمنی شخصی استفاده از تجهی ات -

 رعایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاه ها-

 توجهات زیست محیطی:

 مدیریت انرژی -

 استفاده بهینه از کاغذ -

 صرفه جویی در مصرف مواد مصرفی -
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 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان»آموزش شغل استاندارد 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و محیط ساختمان

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 13 02 

 ایمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 تابلو برق    دانش:

 مترلوکس

 دماسنج

 سنجرطوبت

 ی رپاورآناال

 

    گیری پارامترهای الکتریکیتجهی ات اندازه-

    تجهی ات سنجش پارامترهای فتومتری-

    گیری پارامترهای محیطیِ دما و رطوبتتجهی ات اندازه-

جویی های مصرف انرژی و تخمین پتانسیل صرفهشاخص-

 انرژی
   

    ریکی روزانه ) دیماند ( می ان مصرف الکت-

    مهارت:

دستگاه پاورآناالی ر در  شناسایی انشعاب اصلی، نصب-

ها )توان، ضریب گیری و ثبت دادهمورد بررسی، اندازهفیدرهای 

 توان، جریان، انرژی و ...(

   

گیری و ثبت می ان شدت روشنایی )لوکس( منابع نوری اندازه-

 در نقاط مختلف 
   

    گیری دما و رطوبت محیطاندازه- 

 نگرش:

 مدیریت زمان-

 رعایت آراستگی محیط-

 استفاده و نگهداری صحیح اب ار و تجهی ات-

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-
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 «انرژی الکتریکی ساختمانممی  »استاندارد آموزش شغل 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و محیط ساختمان

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت: 

 اصول ارگونومیرعایت -

 استفاده از تجهی ات سالم و استاندارد-

 استفاده از تجهی ات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاه ها-

 توجهات زیست محیطی:

 مدیریت انرژی -

 استفاده بهینه از کاغذ -

 صرفه جویی در مصرف مواد مصرفی-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 

 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان» استاندارد آموزش شغل

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان: 

های سااده  ها و ارائه محاسبات توجیه اقتصادی و روشتحلیل داده

 تعیین زمان بازگشت سرمایه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 16 00 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قبض گاز    دانش:

 قبض برق

 نرم اف ار

 

ها، دیماند، ساعات اوج های انرژی، انواع تعرفهقبوض انواع حامل-

ای و نمایش روند مصرف انرژی مصرف و نمودارهای مقایسه

(Energy Trend) 

   

    بازگشت سرمایه و محاسبه آن-

    مهارت:

    بربرآورد می ان انرژی الکتریکی تجهی ات برقی انرژی-

    برآورد می ان انرژی الکتریکی منابع روشنایی-

 های مصرف ویژه انرژیتحلیل قبوض و محاسبه شاخص-

 (MJ/ m
2
, kWh/ m

2
) 

   

تعیین تراز مصرف انرژی الکتریکی در بخش روشنایی و تجهی ات -

 (Pie chartبر الکتریکی )تهیه انرژی
   

و نمودار  Pie chartهای انرژی )تهیه تعیین تراز مصرف حامل-

 ستونی(
   

های اجرا، محاسبه گذاری الزم و ه ینهبرآورد تخمینی سرمایه-

 زمان بازگشت سرمایه در ساختمان نمونه
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 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان» استاندارد آموزش شغل
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان: 

های سااده  ها و ارائه محاسبات توجیه اقتصادی و روشتحلیل داده

 تعیین زمان بازگشت سرمایه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش:

 محاسبات انجام در دقت-

 مدیریت زمان-

 رعایت آراستگی محیط-

 استفاده و نگهداری صحیح اب ار و تجهی ات-

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-

 ایمنی و بهداشت: 

 رعایت اصول ارگونومی-

 استفاده از تجهی ات سالم و استاندارد-

 استفاده از تجهی ات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاه ها-

 توجهات زیست محیطی:

 مدیریت انرژی -

 استفاده بهینه از کاغذ -

 صرفه جویی در مصرف مواد مصرفی-
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 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان» شغلاستاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

  عنوان:

 ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 12 18 

 ایمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 دوربین دیجیتال    دانش:

-و بین استانداردهای ملی

 المللی
    اتالف انرژی بر اساس نوع ساختمان و شرایط مختلف آن-

    هااتالف انرژی در ساختمان  راه های جلوگیری از-

    راهکارهای کلی کاهش مصرف انرژی در ساختمان-

    برراهکارهای کاهش مصرف انرژی تجهی ات انرژی-

    مصرف راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساعات پیک-

    روشنایی و تاسیسات الکتریکیاستانداردهای مرتبط با -

    های نو در ساختمانانرژیو تاثیر کاربرد -

    مهارت:

 موارد اتالف انرژی در یک ساختمان نمونه،نقاط ضعف و کردن لیست-

 تهیه عکس
   

ه ینه و سازی بدون ه ینه، کمبهینهراهکارهای  بندیاولویتارائه و -

 در یک ساختمان نمونهی مصرف انرژی در بخش روشنایی پره ینه

 همراه با توجیه اقتصادی

   

 نگرش:

  فردی پذیریمسئولیت-

  تعهد کاری داشتن-

 کار گ ارش ارائه در دقت-

 فردی مهارت و دانش روزرسانیبه-

 برداریعکس جهت مناسب فاصله و زاویه تنظیم در دقت-
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 «ممی  انرژی الکتریکی ساختمان» استاندارد آموزش شغل
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش:

 محاسبات انجام در دقت-

 مدیریت زمان-

 رعایت آراستگی محیط-

 استفاده و نگهداری صحیح اب ار و تجهی ات-

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-

 ایمنی و بهداشت: 

 محیطیوفردیبهداشتاصولرعایت-

 رعایت اصول ارگونومی-

 تجهی ات سالم و استاندارداستفاده از -

 استفاده از تجهی ات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاه ها-

 توجهات زیست محیطی:

 مصرفیموادمصرفدرجوییصرفه-

 مدیریت انرژی -

 استفاده بهینه از کاغذ -
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 «ساختمانممی  انرژی الکتریکی » شغلاستاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان:

 تحلیل گ ارش ممی ی انرژیتهیه و  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 12 18 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نرم اف ار    دانش:

    هاتحلیل دادهاف ارهای تج یه و نرم- 

    نمودارهای رایج در گ ارش ممی ی انرژی-

    قالب و فرمت استاندارد گ ارش گیری-

    مهارت:

اف ار اکسل و آوری شده در نرمهای موثر جمعوارد کردن داده-

 رسم نمودارهای تراز مصرف انرژی
   

    مقایسه نتایج و تحلیل و نتیجه گیری-

    گ ارش ممی ی در ساختمان نمونهتنظیم -

 نگرش:

 محاسبات انجام در دقت

 مدیریت زمان

 رعایت آراستگی محیط

 استفاده و نگهداری صحیح اب ار و تجهی ات

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی

 ارتقاء دانش فردی در استفاده از نرم اف ارهای ممی ی انرژی

 ایمنی و بهداشت: 

 محیطیوفردیبهداشتاصولرعایت

 رعایت اصول ارگونومی

 استفاده از تجهی ات سالم و استاندارد

 استفاده از تجهی ات ایمنی شخصی 

 رعایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاه ها

 توجهات زیست محیطی:

 کاغذمصرفدرجوییصرفه 

 مدیریت انرژی
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  برگه استاندارد تجهی ات -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

1 
)جهت  روشناییمی ان و شدت دستگاه سنجش 

 لومن( لوکس و تعیین

دارای گواهی کالیبراسیون و 

 با دقت الزم برای آموزش
8  

  8 استاندارد رطوبت سنج 0

  8 استاندارد دماسنج 3

0 
 thermoدوربین عکاسی و دوربین حرارتی 

vision 
  8 استاندارد

  1 استاندارد ویدئو پروژکتور 6

5 
ها )جریان، کلمپ پاور آنالی ر متر، انواع مالتی

 ولتاژ، توان، ضریب توان و ...(

دارای گواهی کالیبراسیون و 

 با دقت الزم برای آموزش
8  

  6 با کلیه متعلقات رایانه 8

 نفر در نظر گرفته شود .  40تجهیزات براي یک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 
 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  1 استاندارد بردتخته وایت 1

  از همه رنگ یک عدد استاندارد بردماژیک وایت 0

  1 استاندارد کنتخته پاک 3

  16 معمولی  یادداشتدفتر  0

 محاسبه شود . نفر 40و یک كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء یک نفر  -توجه : 

  برگه استاندارد اب ار  -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

  8 استاندارد چراغ قوه 1

  02 استاندارد گیریباطری یدکی برای وسایل اندازه 0

  8 برابر کردن 0با قابلیت حداقل  های رنگ رفتهارقام ری  یا پالکبین برای قرائت ذره 3

0 
6 

 متر لی ری
 دستکش عایق الکتریکی 

 
 استاندارد
 استاندارد

8 
8 

 

5 
8 
9 

 ماشین حساب
 کابل 

 پری  چند راهی 

 کامل
 استاندارد
 چند راهه

8 
8 
8 

 

 توجه : ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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 منابع و نرم اف ار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم اف ار ردیف

1 
مدیریت انرژی در 

 ساختمان

سعید امانی، عبدالرضا کرباسی، 

 زادهمحمدعلی شفیع
 

1390 

نوبت چاپ: 

 98پایی   -دوم

 طیف نگار
وری سازمان بهره -وزارت نیرو

 انرژی ایران )سابا(

0 

جویی و مبانی صرفه

اصول مدیریت 

 انرژی

  کامبی  رضاپور، محمدحسن زربخش

1390 

نوبت چاپ: 

 99پایی   -دوم

 طیف نگار
وری سازمان بهره -وزارت نیرو

 انرژی ایران )سابا(

3 

جویی انرژی صرفه

های در سیستم

 الکتریکی

زاده، غالمرضا کبریایی کیان نجف

طبری، محمودرضا قهارپور، حسین 

 زادهبهرامی، محمدعلی شفیع

 

1393 

نوبت چاپ: 

 99پایی   -دوم

 طیف نگار
وری سازمان بهره -وزارت نیرو

 انرژی ایران )سابا(

0 
های بهبود روش

 وری روشناییبهره
 1390  نادر گلستانی داریانی

چاپ 

 فرشیوه

وری سازمان بهره -وزارت نیرو

 انرژی ایران )سابا(

      Officeاف ار نرم 6

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی-های مسکونیبا عنوان ساختمان ISIRI14253استاندارد ملی به شماره  5

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی-غیرمسکونیهای با عنوان ساختمان ISIRI14254استاندارد ملی به شماره  8

 IECC ،ISO 50001 ،EN 16000المللی استانداردهای بین 9

 های الکتریکیمعیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی المپ با عنوان ISIRI7341ستاندارد ملی به شماره ا 8

 های روشناییاستانداردهای سیستم 12
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 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

http://energy.gov/public-services/homes/home-weatherization/home-energy-audits 1 

https://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_improvement.hm_improvement_audits 2 

http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/sakhteman/momayezi 3 

 
 
 
 
 

 فهرست معرفی نرم اف ارهای سودمند و مرتبط) عالوه بر نرم اف ارهای اصلی ( 
 توضیحات آدرس تهیه کننده عنوان نرم اف ار ردیف

 محاسبات روشنایی با نرم اف ار 1

Calculux & DIAlux 

   

 


