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 با یاد خدا

 

رعایت اصول و اخالق در آکادمی آموزش خانه انرژی، 

ن ای، صداقت در رفتار و گفتار، و وفاداری به مشتریاحرفه

مداوم در  آید. بهبودیک اصل مهم و بنیادی بشمار می

ه بر مبنای  ایجاد ارزش افزودکیفیت خدمات ارائه شده و 

اولویت نخست شرکت  ،مشتریاندرک صحیح از نیازهای 

 است. تعریف شدهو رشد مجموعه و مبنای تعالی 

 

 شیم. کاری و همراهی  شما را داشته باافتخار همامیدواریم تا 
 

 
 

 

 

 ادای احترام  با       
 مدیر عامل              
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 هایی برگزاری دورههای پیشرو، فعال و پرسابقه در حوزهآموزش خانه انرژی، به عنوان یکی از بخشآکادمی 

د، که طی های مرتبط بشمار میروسازی و سایر حوزهانرژی، بهینه آموزشی با محوریت عملکرد فنی و سیستمی

های های متنوع، در بسیاری از شرکتهای مختلف با عناوین و سیالبسگزاری دورهسالیان اخیر، موفق به بر

 دولتی و خصوصی شده است.

ها ری دورهمتفاوت در برگزای رویکردی اساتید برتر در این حوزه و ارائه بکارگیریآکادمی خانه انرژی با 

نگیزش ها، در جهت اضمن پوشش کلیه مباحث و تمرکز بر کیفیت و کاربردی بودن دورهتا سعی بر آن دارد 

 مباحث انرژی گامی بلند بر دارد. مندان بهمدیران، کارشناسان و عالقه

 

 سال اخیر: 10مخاطبین وفادار برخی 
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 عنوان دوره:

 مدیریت استراتژیک انرژی در صنایع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوره: محتوای

 های مدیریت انرژیها، اهداف و استراتژیبررسی سیاست 
  ییک کار گروهاستفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی در قالب تحلیل 

  رژی مدیریت ان حوزهها و تهدیدها در استخراج نقاط ضعف و قوت، فرصتروش 

 ی خاصیک نمونههای مدیریت انرژی در گیری در خصوص استراتژیتحلیل و تصمیم 
 

 EHC 01کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

با   50001:2011ISOتئوری تشریح الزامات مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد 

 هاسازی سیستم در سازمانرویکرد ارائه تجارب پیاده
 

 
 محتوای دوره:

 مدیریت انرژی تشریح ساختار کلی استاندارد 

  ی نحوه ی اجرای چرخهPCDA در سازمان بر اساس الزامات استاندارد مدیریت انرژی 

 ریزی، عملیات، اجرا و بررسی بر اساس استاندارد ارائه الزامات بخش طرحISO 50001 

 ها و تجارب کاربردی ی نمونهارائه 

 

 EHC 02کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

و بررسی ارتباط بین   50000ISOی رویکرد کلیه استانداردهای سری ارائه

  50001ISOاستانداردهای راهنما و استاندارد 

 
 محتوای دوره:

  ی استانداردهای سری ساختار خانوادهتشریحISO 50000 

 در استقرار سیستم مدیریت انرژی ی ارتباط و کاربرد استانداردهای راهنماارائه نحوه 

  ارزیابی کلی مفاهیم استانداردهایISO 50002، ISO 50003، ISO 50004،ISO 50006  وISO 50015. 

 ی تجربیات کاربردی در ارتباط کلی و نحوه اجرای استانداردها در سازمانارائه
 

 EHC 03کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 3: مدت دوره
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 عنوان دوره:

ی عملی خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی در طراحی کاربردی و ارائه

  50006:2014ISOسازمان با رویکرد استاندارد 
 

 
 

 محتوای دوره:

  ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمایISO 50006:2014 یو دالیل اهمیت آن در مدیریت انرژ 

 های عملکرد در سیستم مدیریت انرژیارائه انواع خطوط مبنا و شاخص 

 های آماریاستخراج خطوط مبنا به همراه ارزیابی شاخص نحوه 

 به همراه تجارب عملی و کارگاهیهای عملکرد و خطوط مبنای انرژی دهی شاخصگزارشنحوه() 
 

 EHC 04کد دوره:  EHC 02پیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 گذاری عملکرد انرژی در سازمان گیری و صحهی اندازهبررسی کاربردی نحوه

   50015:2014ISOبا رویکرد استاندارد 
 

 
 

 محتوای دوره:

  ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمایISO 50015:2014 ریت انرژیآن در مدی و ارتباط و دالیل اهمیت 

 گذاری و کاربرد آن در سیستم های مدیریت انرژیگیری و روش صحهارائه متد اندازه 

 ها و مفاهیم آماریارزیابی اجمالی شاخص 

 دهی پروژه های گزارشنحوهM&V )به همراه تجارب عملی و کارگاهی( 

 
 EHC 05کد دوره:  EHC 02پیش نیاز دوره:  روز 1: مدت دوره
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 عنوان دوره:

ی اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در ی اهداف و نحوهارائه

 )قابل ارائه بصورت کارگاهی(  19011ISOسازمان با رویکرد استاندارد 
 

 
 

 محتوای دوره:

  بررسی مختصر ساختار و الزامات استانداردISO 50001 

 ریزی و اجرا ممیزی بر اساس استاندارد ی برنامهتشریح انواع ممیزی، نحوهISO 19011 

 انواع نگرش و فنون ممیزی ارائه 

 دهی و ثبت عدم انطباق در سیستم مدیریت انرژیی گزارشارزیابی نحوه 
 

 EHC 06کد دوره:  EHC 02پیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 انجام ممیزی فنی انرژی در صنعت با رویکرد استاندارد  ارزیابی نحوه

50002ISO   قابل ارائه در یک صنعت خاص(در سطوح مختلف(  

 

 
 

 محتوای دوره:

  ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمایISO 50002:2014 ریت انرژیآن در مدی و ارتباط و دالیل اهمیت 

 ارائه سطوح مختلف ممیزی فنی انرژی و کاربرد هریک در ممیزی فنی 

  تشریح متدولوژی اجرای ممیزی فنی انرژی مبتنی بر رویکردISO 50002:2014 

 دهی پروژه های ممیزی فنی انرژیگزارشنحوه 
 

 EHC 07کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

  50001:2011ISOمبتنی بر استاندارد سرممیزی سیستم مدیریت انرژی 
 

 
 محتوای دوره:

  های ممیزمسئولیتاصول و اهداف ممیزی سیستم مدیریت انرژی و نقش و 

 ی چارچوب چرخهPDCA  یات و بازنگریریزی، اجرا، عملهای مدیریت، خط مشی، طرحارتباطات میان حوزهو 

 متد و انواع ممیزی سطح اول، دوم و سوم 

  مراحل و روش پیگیری در ممیزی و ارائه گزارشبررسی 
 

 EHC 08کد دوره:  EHC 02 EHC 06پیش نیاز دوره:  روز 5: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 انجام ممیزی فنی انرژی در ساختمان ارزیابی نحوه
 

 
 

 محتوای دوره:

 بررسی رفتار مصرف انرژی در ساختمان 

 ی ساختمانتشریح الزامات ملی در حوزه 

 گیری و اجرای ممیزی فنی انرژینحوه اندازه 

 جویی مصرف انرژیی متدهای نوین در صرفهارائه 
 

 EHC 09کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

با رویکرد  هاطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان

 سازی در سازمان های مختلف()به همراه ارائه تجارب پیاده  50004:2014ISOاستاندارد 

 

 
 

 محتوای دوره:

  ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمایISO 50004:2014 یو دالیل اهمیت آن در مدیریت انرژ 

  بررسی الگوی استانداردISO 50004:2014 سازی سیستم مدیریت انرژی در سازماندر پیاده 

 سازی سیستم مدیریت انرژیارائه مستندات و تجربیات موفق و ناموفق در پیاده 

  بررسی نمونه پیوست استانداردISO 50004:2014 صنعت مدیریت انرژی در یکسازی سیستم در پیاده 
 

 EHC 10کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 3: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 رل عملکرد انرژینتمدیریت و ک ی متد پیشرفته در ارزیابی،ارائه

 در فرآیندهای احتراق 
 

 
 

 محتوای دوره:

  بررسی اجمالی انواع فرآیندهای احتراق 

 ی تجربی()به همراه ارائه نمونه های عملکرد انرژی در تجهیزات احتراقی ارزیابی نحوه محاسبه 

 برداری و کنترل بر اساس عملکرد بهینه در تجهیزاتی متد بهرهارائه 

 های نوین در فرآیند احتراقو ارائه روشهای کنترل ها و روشی محدودیتارائه 
 

 EHC 11کد دوره:  EHC 07پیش نیاز دوره:  روز 3: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 های تولید ی عملکرد انرژی در سیستمارزیابی و تحلیل پیشرفته

  و توزیع هوای فشرده

 

 
 

 محتوای دوره:

 های هوای فشردهی ارزیابی عملکرد انرژی در سیستمنحوه 

 های هوای فشرده )به همراه ارائه نمونه های تجربی(تعیین عملکرد بهینه در سیستم 

  ل انحراف از عملکرد مناسبیتعیین دالتحلیل و 

 های بهبود وضعیت عملکرد سیستم هوای فشردهارائه سناریوها و چالش 
 

 EHC 12کد دوره:  EHC 07پیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 های کاربردی نوین در بهبود عملکرد انرژی الکتریکی تحلیل روش

 بردر صنایع و تجهیزات انرژی
 

 
 

 محتوای دوره:

 ی ارزیابی عملکرد انرژی در بخش انرژی الکتریکینحوه 

 )تعیین عملکرد بهینه )به همراه ارائه نمونه های تجربی 

 ل انحراف از عملکرد مناسبیتحلیل و تعیین دال 

 بر الکتریکید وضعیت عملکرد در تجهیزات انرژیارائه سناریوهای بهبو 
 

 EHC 13کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره

 

  



 

 
 

 

                   
 

       France 
                 Certification 

    Body 
 

 
EnergyHouseCo 

Academy 
 

 

                                                            

                              France Cert               
Helping you to Improve Energy Performance  

 

                                                                           :    4 
www.EnergyHouse.ir 

Academy@ EnergyHouse.ir 
Info@ EnergyHouse.ir 

021 44810177-6 

EnergyHouseCo Academy 

 

 عنوان دوره:

 تحلیل عملکرد انرژی در کمپرسور، پمپ و فن ی متد ارزیابی، محاسبه وارائه
 

 
 

 محتوای دوره:

 ی ارزیابی عملکرد انرژی در تجهیزات دوارنحوه 

 )تعیین عملکرد بهینه )به همراه ارائه نمونه های تجربی 

 انحراف از عملکرد مناسبل یتحلیل و تعیین دال 

 های بهبود در تجهیزات دواربررسی پتانسیل 
 

 EHC 14کد دوره:  EHC 07پیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 ارزیابی و تحلیل عملکرد وضعیت مصرف انرژی 

 در بخش تولید و توزیع بخار در صنعت
 

 
 

 محتوای دوره:

 های تولید و توزیع بخارارزیابی عملکرد انرژی در سیستم 

 عملکرد بهینه در سیستم های بخار انتخاب نحوه 

 ل انحراف از عملکرد مناسبیتحلیل و تعیین دال 

 دهیگزارشهای بهبود و نحوهبررسی پتانسیل 
 

 EHC 15کد دوره:  EHC 07پیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 ( در ارزیابی Bench Markingتئوری استفاده از سیستم محک زنی )

 وضعیت عملکرد انرژی صنایع
 
 

 
 

 محتوای دوره:

 چارچوب کلی الگوی محک زنی در صنایع 

 ی متد محک زنی مبتنی بر عملکرد انرژیارائه 

 ی ارزیابی و مقایسه الگوی رفتارینحوه 

 سیستم مدیریت انرژی بندی در محک زنیدهی و جمعگزارشنحوه 

 

 EHC 16کد دوره:  EHC 04پیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

  طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرایندی
 مدرسین خارجی( و همراهی همکاری امکان )با

 
 

 
 

 

 محتوای دوره:

 های بازیافت حرارتتشریح انواع سیستم 

 بازیافت حرارتترین سیستم های انتخاب مناسب تشریح دالیل و نحوه 

 طراحی مفهومی سیستم های بازیافت 

 ارزیابی فنی و اقتصادی در طرح بازیافت حرارت 
 

 

 EHC 17کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 طراحی و آنالیز فنی و اقتصادی کاربرد نیروگاه برق خورشیدی 
 محلی( با رویکرد فروش برق به شبکه توزیع و مصرف)

 
 

 
 

 محتوای دوره:

 های خورشیدیی کلیات طراحی نیروگاهارائه 

  طراحی سیستم خورشیدی بصورت متصل و منفصل از شبکه 

 های خورشیدی بر اساس نرم افزارسازی سیستمی شبیهنحوه PVSYST  

 ارزیابی اقتصادی طرح نیروگاه خورشیدی 

 

 EHC 18کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 1: مدت دوره
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 عنوان دوره:

  تجدیدپذیر  هایانرژی استفاده از ارزیابی و تحلیل کاربرد
  

 
 

 
 

 محتوای دوره:

 ی کلیات و انواع انرژی های تجدیدپذیرارائه 

 ارزیابی پتانسیل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

  تجدیدپذیرپتانسیل های موجود و آنالیز کلی استفاده از انرژی های 

 ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

 

 EHC 19کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 ارزیابی وضعیت عملکرد انرژی تکنیک ترموگرافی درکاربرد  تشریح پیشرفته

 و نحوه ارائه گزارش فنی به همراه تحلیل دالیل انحراف
 
 

 
 

 محتوای دوره:

 های ترموگرافیکاربرد انواع روش 

 روش بازرسی و شناسایی اتالفات در تجهیزات و فرآیندها 

 ی کار با تجهیزات ترموگرافی بصورت کارگاهینحوه 

  های مختلفتحلیل نتایج ترموگرافی و کشف اتالف در بخش 
 

 EHC 20کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 3: مدت دوره
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 دوره:عنوان 

گذاری و محاسبات میزان صرفه جویی گیری، صحههای اندازهتئوری تکنیک

 17740های سری های بهبود بر اساس استانداردانرژی در پروژه
 
 

 
 

 محتوای دوره:

  ارائه چارچوب کلی استاندارد سریISO 17740 مدیریت انرژی باآن  و ارتباط 

 جویی انرژیهای صرفهارائه انواع روش 

 گذاری و فنون اماری در ارتباط با موضوع استانداردیابی نحوه صحهارز 

 به همراه تجارب عملی و کارگاهی(دهی گزارشنحوه( 

 
 EHC 21کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 مقدماتی HYSYSشبیه سازی فرآیندهای صنعتی در نرم افزار 
 
 

 
 

 محتوای دوره:

 افزارسازی با نرم شبیه کلیات 

 افزاری انتخاب معادالت حالت و مواد در نرمنحوه 

 سازی تجهیزات حرارتی در نرم افزارشبیه 

 سازی تجهیزات دوار در نرم افزارشبیه 
 

 EHC 22کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 3: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 پیشرفته HYSYSشبیه سازی فرآیندهای صنعتی در نرم افزار 
 )به همراه ارائه ماژول تحلیل عملکرد انرژی در فرآیند( 

 
 

 
 

 محتوای دوره:

 های شیمیاییسازی تجهیزات با فرایندشبیه 

 برداری در فرآیندتحلیل سناریوهای بهره 

  سازیدر فرایندهای شبیهارزیابی عملکرد انرژی 

 انرژی های عملکردسازی با شاخصدهی شبیهدهی و ارتباطی گزارشنحوه 
 

 EHC 23د دوره: ک EHC 22پیش نیاز دوره:  روز 5: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 جویی انرژیهای صرفهآنالیز و تحلیل اقتصادی پروژه
 
 

 
 

 محتوای دوره:

  های اقتصادیشاخصکلیات 

 های اقتصادی مبتنی بر فنون آماریی شاخصنحوه محاسبه 

  های بهبودپروژهتجزیه و تحلیل اقتصادی در 

 جویی انرژیهای صرفهی انتخاب پروژهنحوه 
 

 EHC 24کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 عنوان دوره:

 اصول مدلسازی انرژی  
 
 
 

 
 
 
 

 محتوای دوره:

 کلیات مدلسازی انرژی 

 های متفاوتی انتخاب مدل در طرحنحوه 

 کلیات روش تحلیل مدلسازی انرژی 

 های تجربیعملکرد بر اساس نتایج مدل در نمونهی ارزیابی نحوه 
 

 EHC 25کد دوره:  نداردپیش نیاز دوره:  روز 2: مدت دوره
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 سایر خدمات آکادمی:

 

 و تلفیق چند دوره بمنظور تحقق اهداف سازمانهای خاص بر اساس نیاز طراحی دوره 

 مطابق با الزامات استاندارد مدیریت انرژی موثر بر عملکرد انرژی های سازمانینیازسنجی آموزش بر اساس سمت 

 های سازمانی موثر بر عملکرد انرژی در سازماندر سمتهای بدو استخدام آموزش و اجرای طراحی 

 برگزار شده در حوزه انرژی هایارزیابی اثربخشی دوره 

 انرژی آموزش در حوزه  گذاریهدف 

 یلدعوت به همکاری از اساتید بین المل 

 ... 

 


