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دومیــن کنفرانــس بینالمللــی
مدلســازی اطالعــات ســاختمان

پیام دبیر کنفرانس
دکتر اقبال شاکری

شــاید به جرات بتوان گفت حلقه گمشده صنعت ساخت
جهــت اتصال عوامل پروژه (کارفرما ،مشــاور و پیمانکار)
فناوری مدلســازی اطالعات ساختمان ( )BIMمیباشــد .فناوری مدلسازی اطالعات
ساختمان با یکپارچه سازی بانک اطالعات پروژه و عملیاتی که روی این بانک اطالعات
توسط مشاور طراح ،پیمانکار ســازنده و تأمینکنندگان پروژه صورت میگیرد ،بستر
موفقیــت پروژه یعنی تحقق اهداف کیفیت ،زمان و هزینه را فراهم میکند BIM .مرز
محدودیتها را شکســته و اطمینان از پروژهای منظم و سیستماتیک را برای ذینفعان
به ارمغان میآورد.

کاهــش دعاوی ،دوبارهکاریهــا ،تعارضات طراحی ،تغییرات از یــک طرف و افزایش
شفافیت و تصویرســازی با کاربرد فناوری مدلســازی اطالعات ساختمان ( )BIMدر
پروژههای ســاخت ،آن را به یک خواســت جهانی ذینفعان در صنعت ســاخت و ساز
تبدیل کرده است .اجباری شدن  BIMدر بسیاری از کشورهای دنیا و حرکت به سوی
نهادینه سازی این فناوری در بقیه کشورها ،گواهی مناسب برای این موضوع میباشد.

محدوده وسیع خدماترســانی  BIMاز تصویرسازی ،VDC ،مدیریت هزینهها ،زمان،
ریســک و  ،HSEصنعتی سازی ،ساخت و ساز ناب و ساخت پایدار ،نمایشی از وسعت
کاربرد این فناوری مدرن میباشــد .اصوال میتوان گفت شعار «بساز قبل از ساختن»
مناسب این فناوری میباشد.

نباید فراموش کرد صنعت ساخت در حال حاضر بودجهای بزرگ را به خود اختصاص
داده است و افزایش بهرهوری ناشی از اجرای  BIMکمک عظیمی در صرف این بودجه
به کشــور عزیزمان مینماید .برگزاری دورهای کنفرانس بینالمللی  BIMکه امســال
شــاهد برگزاری دومین دوره از آن با محوریت «راهکارهای استقرار و توسعه  BIMدر
سطح پروژه ،سازمان و صنعت» هستیم ،نقش بسزایی در شتاب بخشیدن به این تحول
ملی خواهد داشت.
4

BIMCONF.com

دومیــن کنفرانــس بینالمللــی
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پیام مدیر و دبیر علمی کنفرانس
دکتر مجتبی عزیزی

سال گذشــته که اولین دوره از کنفرانس بینالمللی
 BIMبرگــزار شــد ،اســتقبال قابل توجهــی از این
کنفرانس توسط جامعه دانشگاهی ،اجرایی و به طور خاص نهادهای دولتی کشور
به عمل آمد .این اســتقبال گسترده تبدیل به انرژی مضاعف برای تیم برگزاری
کنفرانس شــد تا تالش نماید این عطش سازنده در صنایع ساخت و ساز کشور
را به بهترین شکل پاسخ دهد .تشــکیل منظم جلسات شورای سیاستگذاری،
دعوت از تمامی نخبگان و متخصصان در بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه و
همچنین توســعه ارتباط با متخصصان خارجی منجر به شکلگیری برنامههایی
متنوع برای کنفرانس دوم گردید .در این دوره از کنفرانس بیش از  40سخنرانی
و کارگاه آموزشی از کشورهای ایران ،مجارستان ،نروژ ،آمریکا ،آلمان و استرالیا،
در کنار  30مقاله برتر پژوهشــی و نمایشگاه تخصصی از جدیدترین دستاوردها
در زمینه  BIMپیشبینی شده است .افزایش  2برابری مقاالت و سخنرانیها در
این دوره از کنفرانس ،در کنار برگزاری اولین دوره از مسابقه  BIMدر کشور بر
اساس مدل بینالمللی  OPEN BIMنقطه عطفی برای کنفرانس امسال به شمار
میرود .در ســخنرانیها و برنامههای امســال ضمن آگاهیبخشی توجه ویژهای
به پذیرش  BIMدر کشــور در سطوح کالن شده است و بررسی و تحلیل اسناد
باالدســتی در این زمینه و بر نقش دستگاههای سیاستگذار در این زمینه تأکید
شده است.
برخالف بســیاری از فناوریها و یا رویکردهای مهندسی و مدیریتی که با تأخیر
زیاد وارد کشــور ایران میشوند ،خوشبختانه تعداد قابل توجهی از سازمانهای
دولتی ،خصوصی و حتی اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان ،اهمیت این تحول
BIMCONF.com
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بنیادین در صنایع  AECرا درک نموده و تالشهای قابل تقدیری در راســتای
ترویج و بکارگیری از  BIMدر کشور انجام داده اند.
حمایت راهبــردی و قابل تقدیر مجموعههایی مانند وزارت راه و شهرســازی،
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور ،دفتر مقــررات ملی و کنترل ســاختمان،
ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان تهران ،شــورای شــهر تهــران ،قطار
شــهری تهران،ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ،جامعه مهندســان مشاور و
بســیاری از دانشــگاههای برتر کشور پشــتوانهای اطمینان بخش و امید بخش
بــرای برگزارکنندگان این کنفرانس بوده اســت و امیدواریم بتوانیم با برگزاری
کنفرانســی درخور ،پاسخگوی بخش اندکی از اعتماد آنها باشیم.

اعضای کمیته علمی

دومین کنفرانس بینالمللی مدلسازی اطالعات ساختمان
دکتر مجتبی عزیزي

دکتر احسان سقطفروش

دکتر غزال راهب

دکتر احسان فرصتکار

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکتر محمد حسین محمودی

مهندس قاسم آریانی

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

دکتر احسان اهلل اشتهاردیان

دکتر عصمت اهلل نورزایی

دکتر سید یاسر بنیهاشمی

دکتر مجید پرچمی جالل

دکتر سید مهدی خاتمی

دکتر شاهین دبیریان

دکتر مهدی دالوری

دکتر رضا فلسفی

دکتر مجتبی رفیعیان
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دوﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻣﺪلﺳــﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

2nd International Conference on
Building Information Modeling

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ

دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ

ﻣﺪلﺳﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )(BIM

BIMCONF.com

7

2nd International Conference on
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راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي  BIMدر ﺳﻄﺢ
ﭘﺮوژه ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﻨﻌﺖ

دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﺷﺎﮐﺮي
دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﮐﺎن ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوري  BIMو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺎﻧﯽﻓﺮ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﭘﯿﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ و ﻧﻤﺘﭽﮏ
ﺑﺮاي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  BIMدر اﯾﺮان
Peter Reicher
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺣﻮزه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ
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ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ
 BIMو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺰﯾﺰي

ﻣﺪﯾﺮ و دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ BIM

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻗﺎﻧﻊﻓﺮ

رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي  BIMدر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر

دﮐﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖاﷲ ﺗﺮﮐﯽ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
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Macro BIM Adoption Policies
Common Ingredients and unique Challenges

Bilal Succar
Founder of the BIMe Initiative (Australia)

Demonstrating dRofus and the core
concepts behind data driven design

Torleiv Haugstaul
Sales Director Europe at dRofus (Norway)

BIM and PM’s Roles and Responsibilities

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺳﺘﻤﯽ

(اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻣﻮرﯾﺲ ﻟﯿﻮرﭘﻮل )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

 ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه، BIM ﻓﻨﺎوري
BIMCONF.com

ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﺑﺼﯿﺮي ﻃﻬﺮاﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻬﺘﺎ
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Online Presentations

Online Presenta
OPEN BIM and BIM standardization
focusing on ISO 19650 implementation

Tamas Eros
Senior BIM Consultant at GRAPHISOFT (Hungary)

Practical Applications of BIM in
Bridge Projects

Vahid Faghihi
Texas A&M University (USA)

Algorithmic Design & BIM
Akosh Karoczkai
BIM Consultant & Parametric Design expert
at GRAPHISOFT (Hungary)
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه

BIM and PM’s Roles and Responsibilities
2nd International Conference on

Information Modeling
Buildingرﺳﺘﻤﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻣﻮرﯾﺲ ﻟﯿﻮرﭘﻮل )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن(

ﻓﻨﺎوري  ، BIMﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه

ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﺑﺼﯿﺮي ﻃﻬﺮاﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻬﺘﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي  BIMدر ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻮن در ﭘﺮوژه اﯾﺮان ﻣﺎل

ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺸﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻮن

اﻫداف و برنامه ﻫای اولین دوره از مسابﻘه
 OPEN BIMدر اﯾران

مﻬندس ﻓرﻫاد سﻌیدی

مدیر برگزاری اولین مسابقه OPEN BIM

12
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دوﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻣﺪلﺳــﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺣﻀﻮري
ﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺣﻀﻮري
GRAPHISOFT and NEMETSCHEK BIM

Reading
BIM in small,
medium
and big
Ecosystem;
A Global
Solution
Reading
BIM in
medium
and big
practices
allsmall,
around
the world
Reading
BIMall
in small,
and big
practices
aroundmedium
the world
practices all around the world

Livente Filetoth
Livente در
Filetoth
(ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ )ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺮﮔﺮوه ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ
(ﺳﺮﮔﺮوه ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ در ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ )ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
New Generation of BIM based on Cloud and
New Generation
of BIM based
on Cloud and
Artificial Intelligence
Technology
Artificial Intelligence Technology

Amir Safiri
BIM Expert, DB Engineering
& Consulting GmbH
Amir Safiri
(Germany)& Consulting GmbH
BIM Expert, DB Engineering
(Germany)

ISO 19650 ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ISO
19650
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻮل
- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻃﻼﻋﺎت

 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻮل- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻣﺴﻌﻮدي
ﻣﺴﻌﻮدي
ﻣﻬﺪيPMO
ﻣﻬﻨﺪس
ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺴﺘﺎ ﻓﺮاز ﺑﺎم
ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ

 ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺴﺘﺎ ﻓﺮاز ﺑﺎمPMO ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ

13

BIMCONF.com

2nd International Conference on
Building Information Modeling

ﻓرآﯾند ﺗﻬیه دستﻮرالﻌمﻞ ﭘیادهسازی BIMدر نﻈام
کﺸﻮر
اﺟراﯾی
ﺷﺒﻪ واﻗﻌﯿﺖﻓنی و
ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و
اﺑﺰاري
اﻓﺰوده،

ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
مﻬندس ﭘروﯾﺰ ﻗﻮامی نﮋاد
اﻟﻮاﻧﭽﯽمدیریت
اجرایی ،سازمان
معاون نظام فنی و
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ
استان تهران
ریزی
برنامه
و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻤﯽ
ﻫﯿﺄت

NEMETSCHEK
ﺷﺒﻪBIM
GRAPHISOFTﯽ و
andﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
اﺑﺰاري
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده،
;Ecosystem
A
Global
Solution
ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

اﻣﯿﻦ اﻟﻮاﻧﭽﯽ
دﮐﺘﺮ
Livente
Filetoth
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن(
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ )
ﻋﻠﻤﯽﻓﻨﯽ در
ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ
ﺷﺮﯾﻒ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺮﮔﺮوه ﻫﯿﺄت
ﺻﻨﻌﺘﯽ و
 andﭘﺮوژهﻫﺎي
ﻧﮕﻬﺪاري در
BIMﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
GRAPHISOFT
NEMETSCHEK
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از BIM
;Ecosystem
A Global
Solution

Liventeﻣﻮﺳﻮي
ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎدم
ﻣﻬﻨﺪس
Filetoth

ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ )اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺷﺮﮐﺖدرﺳﺎزه ﺳﺘﺮگ
BIM
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن(
ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ
ﻣﺪﯾﺮارﺷﺪ
ﺳﺮﮔﺮوه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از BIM
14
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ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎدم ﻣﻮﺳﻮي

ﻣﺪﯾﺮ  BIMﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﺳﺘﺮگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ

e

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ

ﺗ
e
ﻣﺒﺘ

ﺗ
ﻣﺒﺘ

دومیــن کنفرانــس بینالمللی
مدلســازی اطالعات ساختمان

و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺣﻀﻮري
How construction manager (CM) should
How construction
manager
implement
BIM during
)the life(CM
cycle should
of the
?implement BIMproject
during the life cycle of the
?project

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﻮيﭘﻮر
ﻋﻠﻮيوﭘﻮر
ﻣﺪرس ودﮐﺘﺮ
ﭘﺮوژه )آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮوژه )آﻣﺮﯾﮑﺎ(

ﭘﺮوژه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
آزادﮔﺎن
ﻣﯿﺪان
 BIMدر
ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ
آزادﮔﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻔﺘﯽ
ﻃﺮحﻣﯿﺪان
ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﻃﺮح
ﺑﺮ BIM

دﺷﺘﯽ
ﺻﺎﻟﺢدﺷﺘﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪسﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻬﻨﺪس

ﺻﻨﻌﺖ
ﻋﻠﻢ و
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﮐﺖدﮐﺘﺮي،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
آراد
ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﯿﺸﺘﺎزان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  BIMﺑﺮاي اﯾﺮان؛ آرﺷﯿﮑﺪ ﻓﺎرﺳﯽ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  BIMﺑﺮاي اﯾﺮان؛ آرﺷﯿﮑﺪ ﻓﺎرﺳﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺠﺎﻋﯽﻓﺮ
ﺷﺠﺎﻋﯽﻓﺮ
ﻣﺤﺴﻦ
دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
 BIMو ﻣﺪﯾﺮ
دﮐﺘﺮﻓﻨﺎوري
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ

اﯾﺮانﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ودﻓﺘﺮ
BIMدر و ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوري
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺎﻓﺖ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺮان
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺪلﻫﺎي  BIMﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪس

ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  SPSدر
آﻟﺒﺮﺗﺎي ﮐﺎﻧﺎدا
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از  BIMدر ﭘﺮوژهﻫﺎي
ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺮوژه ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎل(

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮاﺷﺎديزاده
ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ  BIMﭘﺮوژه ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎل

ﺑﺮآورد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري  BIMﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ-ﻣﺤﻮر )( ABC

ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮ رادﭘﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻬﺘﺎ
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دﺳﺘﻮر

ﮐﻨﺘﺮ
ﺑﻪﺻﻮر

ﺑﻪﮐﺎر

دوﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻣﺪلﺳــﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺣﻀﻮري
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي  BIMدر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺎﻧﺰادي

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ) Automated code compliance
( checking

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ

ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و
اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﮕﺎه  UNSWاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﭘﺮوژه :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي

دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﺷﺎهﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي BIM

در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي روانﺷﺎدﻧﯿﺎ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت BIM

ﻣﻬﻨﺪس وﺣﯿﺪ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي روﻧﺪ ، BIM
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ دﻫﻘﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  Sunco Architects Incدر ﮐﺎﻧﺎدا

18
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وب

ﻓﺮآﯾ

ﻣﻄﺎﻟ
داﻧﺸ

دومیــن کنفرانــس بینالمللی
مدلســازی اطالعات ساختمان

ﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺣﻀﻮري
وب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارك
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮدازش اﺑﺮي و BIM

دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﺷﺎﮐﺮي

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،
اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت

دﮐﺘﺮ ﻏﺰال راﻫﺐ

رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﺎوري BIM

ﻣﻬﻨﺪس ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻬﺘﺎ
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي  BIMدر ارﺗﻘﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﻣﺪلﺳ

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ

ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي  BIMدر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻣﻬﻨﺪس زﻫﺮه ﯾﻮﺳﻔﯽﺧﻮ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺳﺎﯾﺖ IranBIM

راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در
ﭘﺮوژهﻫﺎي  BIMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از DYNAMO

ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺳﻢ آرﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺪرس BIM

20
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ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﮐﺎرﺑﺮد

ﻣﺪﯾﺮ
BIM

ﭘﺮوژهﻫ

ﻋﻀﻮ

دوﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻣﺪلﺳــﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺣﻀﻮري
ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎبآوري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )( BRIM

ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان

دﮐﺘﺮ اﺣﺴﺎن اﺛﻨﯽﻋﺸﺮي

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﭘﺮوژه ﺗﺎبآوري ﺑﻬﺘﺎب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﮐﺎرﺑﺮد  BIMدر ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮق

آرش ﺻﺎدﻗﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي  BIMﺷﺮﮐﺖ Nevis Consultants

 BIMاﺑﺰاري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه PMBOK

ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮي

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮوه ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺴﺎ

BIMCONF.com

21

ﺑﯿﻢ و ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ

اﯾـﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺟـﺮا و ارﺗﺒــﺎط آن ﺑﺎ ﺑﯿـــﻢ ،ﺑﻪ اﺑــﺰار ﻫﺎ و روش ﻫﺎى
ﺑﻪ ﮐــﺎر ﮔﯿﺮى ﺑﯿـﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻢ ﻣﯿﭙﺮدازد

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫـﺎى  BIMدر
ﻓــﺮآﯾـﻨـﺪ اﺟــﺮا

 15ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﻫــﺪف از اﯾﻦ دوره آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﮐــﺎرﺑﺮدى ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻮزه
ﻣـﮑﺎﻧﯿﮏ واﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﻢ ،اﺑﺰار ﻫﺎ و ﻧـﺮم اﻓﺰار ﻫﺎى
ﻣــﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃــﺮاﺣﻰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﻢ اﺳﺖ ،داوﻃﻠﺒﺎن اﯾـﻦ دوره،
ﺿﻤﻦ آﺷﻨـﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧـﺮم اﻓﺰار ﻫﺎى ﺑﯿﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اى ﺣﺮﻓﻪ اى را ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ

 BIMو ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و اﻟﮑﺘﺮﯾـﮑﺎل

M-

اﯾﻦ دوره ﺑـﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﻰ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻗــﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻣﺘﺪ ﻫﺎى ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﺪت ،ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻢ در ﻧـﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

 BIMﺑﺮاى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
وﻣــﺪﯾـﺮان ارﺷـﺪ

 4ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﻫــﺪف از اﯾــﻦ دوره آﺷــﻨـﺎﯾﻰ ﺑـــﺎ ارﺗــﺒــﺎط وﺗــﺮﮐـﯿــﺐ
ﺗــﻮاﻧــﺎﯾــﻰ ،اﻣــﮑـﺎﻧـــﺎت و اﺑــﺰار ﻧـﻮﯾﻦ ﮔـﺮاﻓﯿـﮏ راﯾﺎﻧــﻪ
اى در اراﺋﻪ ﻣــﺪل ﻫﺎى اﻃــﻼﻋﺎت ﺳـﺎﺧﺖ و آﺷــﻨﺎﯾـﻰ ﺑﺎ ﭼـﮕﻮﻧـﮕﻰ
ﺗــﻮﻟﯿﺪ و اراﺋــﻪ ﺧﺮوﺟــﻰ ﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳــﺎس ﻣــﺨﺎﻃـﺒــﯿـﻦ اﺳـﺖ
اﯾـــﻦ دوره در ﺳـــﻪ ﻣﺮﺣـــﻠﻪ ﻣـﻘــﺪﻣــﺎﺗــﻰ،ﭘـﯿـﺸﺮﻓﺘــﻪ و
ﺗﺨـﺼــﺼﻰ ﻃــﺒﻘﻪ ﺑﻨـــﺪى ﻣـﻰ ﺷــﻮد

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى  ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى  9ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و اﯾﺪﺋﻮﮔﺮام 2ﺑﻌﺪى  9ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ  4ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

اﻓﺰار ﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و ﻓﺮآﯾــﻨﺪ ﻃـﺮاﺣــﻰ در ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿــﻢ اﺳـﺖ
داوﻃــﻠﺒﺎن اﯾــﻦ دوره ،ﺿــﻤﻦ آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓــﺰار ﻫﺎ و اﺑـﺰار
ﻫــﺎى ﺳــﻨﺘﻰ ،ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻫﺎى ﺑﯿــﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣــﺮﻓـﻪ
اى را ﻓـﺮا ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧــﺪ

ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﭘﯿﺶ رو در ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدارى از ﻣﺪل ﺳـﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺎﺧﺖ  ،ﭼﺎﻟﺶ آﻣـﻮزش ﺻـﺤﯿﺢ و ﮐﺎرﺑـﺮدى ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔــﺎده درﺳـﺖ ،ﮐــﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ
ﺟـﺎﻧﺒﻪ از اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد ارزﺷــﻤــﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻮر اﺻﻠﻰ دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻢ  ،ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﻘﺮار و ﭘﯿﺎده ﺳـﺎزى آن در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژه ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﻨﻌـﺖ در
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﺑﺪون اراﺋﻪ روش ﻫﺎى ﻣـﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻰ ،ﺑﺮاى ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻟـﺬا ﺑﺮآن ﺷـﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارى دوﻣﯿﻦ دوره از ﮐـﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤـﻠﻠﻰ
ﻣﺪل ﺳﺎزى اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،از ﻧــﺨﺴﺘﯿــﻦ ﺑﺴـﺘﻪ آﻣــﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﻣـﺪل ﺳﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺎﺧﺖ ،رو ﻧﻤﺎﯾﻰ ﮐـﻨﯿﻢ .اﯾـﻦ دوره ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺤﻮر و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ،ﻧﺘـﯿﺠﻪ
ﻫـﻤﻔﮑﺮى ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺑﻮﻣﻰ ﺳـﺎزى ﻣﺪل ﻫـﺎى ﺑﯿﻦ اﻟـﻤـﻠﻠﻰ ﻣـﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺨـﺼﺼﻰ و
.ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪى ﺷـﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣـﺪﻟﺴﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد

ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ زودى از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮕﺮدد

edu@bimconf.com
0098-919 023 80 10
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CLIENTS

اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺑﯿﻢ ﺑﺮاى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن

5
PRESENTATION

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

CONSTRUCTION

دورههای آموزشــی مدلسازی اطالعات
ساختمان

”ﺟـﻬﺖ ﺛـﺒـﺖ ﻧﺎم اوﻟـﯿﻪ در اﯾـــﻦ دوره ﻫـﺎ ﻣـﻰ ﺗـــﻮاﻧﯿﺪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗـﻠﻔﻦ و ﭘـﺴﺖ اﻟـﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑــﺎﻻ ،ﺑــﺎ ﻣـــﺎ در ارﺗـــﺒـﺎط ﺑـــﺎﺷﯿــﺪ“

18

ARCHITECTURE

دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرى

 15ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﻫــﺪف از اﯾـﻦ دوره آﺷـﻨﺎﯾﻰ ﮐﺎرﺑـﺮدى ﻣﻌـﻤﺎران و داﻧـﺸــﺠـﻮﯾﺎن
ﻣــﻌﻤــﺎرى ﺑﺎ ﺑـﯿـﻢ ،اﺑـﺰار ﻫــﺎ و ﻧــﺮم اﻓـﺰار ﻫـﺎى ﻣـﺮﺑـﻮﻃـﻪ
و ﻓﺮآﯾـﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻰ در ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺑﯿـﻢ اﺳـﺖ .داوﻃـﻠﺒﺎن اﯾﻦ دوره ،ﺿـﻤﻦ
آﺷـــﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫـﺎ و اﺑﺰار ﻫـﺎى ﺳـــﻨﺘﻰ ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓــﺰار
ﻫﺎى ﺑـﯿـﻢ در زﻣـﯿﻨﻪ ﻣـﻌﻤﺎرى را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺣﺮﻓــﻪ اى ﻣـﻰ آﻣﻮزﻧﺪ

15ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ﻣﺪل ﻫﺎى ﻣﻌﻤﺎرى

 13ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

 7ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﻰ ﻣــﻌــﻤـﺎرى

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ،آﺷـﻨﺎﯾﻰ اوﻟـﯿﻪ و ﯾﮑـﺴﺎن ﺳــﺎزى
ﺑﺮداﺷـﺖ و ﻧــﻈﺮ داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﻰ
اﺑﺰار ﻫﺎ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﻣﻬــﺎرت ﻫـﺎى ﻻزم ،در ﺟﻬﺖ ﺑـﻬﺮه
ﺑـﺮدارى ﺣـﺪ اﮐﺜﺮى از ﺑـﯿـﻢ اﺳﺖ

ﮐﺎرﮔﺎه آﺷـﻨﺎﯾــﻰ و
ﻣـﻌﺮﻓﻰ دوره ﻋـﺎﻟﻰ BIM

 4ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﯿﻢ

4

3

2

1

TEHRAN IRAN

دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزى  9 BIMﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  12 BIMﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﻫﺎى  4 BIMﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ
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ﻫــﺪف از اﯾـﻦ دوره آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﮐﺎرﺑــﺮدى ﻣـﻬﻨﺪﺳﯿﻦ وا دﻧﺸــﺠـﻮﯾﺎن
ﺣـﻮزه ﻋــﻤﺮان و ﻃـﺮاﺣــﺎن ﺳـﺎزه ﺑﺎ ﺑــﯿـﻢ ،اﺑــــﺰار ﻫﺎ و ﻧــﺮم

ﺑﻬـﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ﺳﺎزه در BIM

 9ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

 BIMو ﻃــﺮاﺣﻰ ﺳــﺎزه  4ﺟﻠﺴﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ

اﯾــﻦ دوره ﺑـﺮاى آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﯿـﺎﻧﻰ ،ﻣـــﺪﯾﺮان اﺟـﺮاﯾـﻰ و
دﺳــﺖ اﻧﺪرﮐــﺎران ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه ﺑﺎ ﻗــﺎﺑـﻠﯿﺖ ﻫـﺎ و
اﺑــﺰار ﻫـــﺎى ﺑـﯿﻢ ،ﮐـــﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد و ﯾـﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ ﻓــﺮآﯾـﻨﺪ
ﻫــﺎى ﻣــﺨﺘــﻠﻒ ﻣـــﺪﯾﺮﯾـﺘــﻰ و آﺷـﻨـﺎﯾـــﻰ ﺑـﺎ ﻣــﻮاﻧــﻊ
و راﻫـﮑﺎر ﻫـﺎى ﭘـﯿـﺸﺒـﯿﻨﻰ ﺷـــﺪه ﺑــﺮاى ﺑــﻬﺮه ﺑـــﺮدارى ﺣـﺪ
اﮐـــﺜﺮى از ﺑـﯿﻢ اﺳـــﺖ
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺳﺎزه

BIM INTRO

STRUCTURE
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دومیــن کنفرانــس بینالمللــی
مدلســازی اطالعــات ســاختمان

پیام ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
دکتر نعمتاهلل ترکی

مدلســازی اطالعــات ســاختمان ( )BIMرا میتــوان
یکــی از گامهــای عملــی و موثــر در راســتای تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی و ایجاد اشــتغال بــرای بدنه تحصیل کرده کشــور دانســت.
این فرآیند با ایجاد تحول در روند سنتی منجر به ارائه رویکردی جدید در مهندسی،
ســاخت و مدیریت پروژههای عمرانی و صنعتی کشــور گردیده و از این رو تاثیرات
چشمگیری در کاهش زمان و هزینه ساخت و بهره برداری از پروژهها خواهد داشت.
این فرآیند که در ســطح بین المللی نیز به طور گســترده مورد استفاده قرار گرفته
است؛ منجر به ایجاد تحول در سطح پیاده سازی دانش فنی و تخصصی در بین بدنه
کارشناسی کارفرمایان ،مهندسین مشاور و پیمانکاران گردیده و از این رو فرصتهای
شغلی بسیار زیادی را برای فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم خواهد آورد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با درک اهمیت و لزوم پیاده سازی این
مبحث در نظام فنی و اجرایی کشــور و با حمایت ســازمان برنامه و بودجه کشور در
طول دو ســال گذشته فعالیت بســیار زیادی را جهت ریل گذاری حرکت به سمت
پیاده ســازی و فراگیر شــدن این مبحث برداشته است .همچنین در بهمن ماه سال
 ۱۳۹۷از اجرایی شدن فرآیند  BIMتوسط جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور جناب آقای محسنی بندپی
استاندار محترم تهران رونمایی گردیده است.
از مهمترین این اقدامات میتوان به آغاز تدوین سند پیاده سازی  BIMدر نظام فنی
و اجرایی کشــور به عنوان یکی از مهمترین اسناد توسعهای شهر تهران اشاره نمود.
روند تدوین این ســند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و با همکاری دانشگاه علم
و صنعت ایران و با نظارت دانشــگاه صنعتی شــریف آغاز گردیده و تاکنون  ۹۵۰نفر
ساعت کار گروهی و  ۳۵جلسه تخصصی در این راستا برگزار گردیده است.
در این میان برگزاری ســمینارها و کارگاههای آموزشــی اقدام مهم در جهت افزایش
آگاهی بدنه مهندسی کشور از این فرآیند و به اشتراک گذاری تجارب موفق میباشد.
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پیام مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
مهندس حامد مانیفر

اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با فراز و نشیبهای فراوانی
مواجه بوده که بر فضای تولید و صنعت کشور بیتأثیر نبوده
است .ساخت و ساز غیر صنعتی و حتی نیمه صنعتی که امروز
کشور ما نیز درگیر با آن است ،وابستگی عرصههای مختلف فنی و اجرایی را به تخصص ،توان و اراده
انسانی دوچندان میکند .صنعت ساختمان به دلیل همین چالشها ،اتالف سرمایههای انسانی را به
همراه دارد و تبلور این مسئله در پایین بودن شاخصهای بهرهوری در بخش مصرف منابع و انرژی
نیز در صنعت ساخت و ساز کشور چندان مناسب نیست.
باتوجه به اهمیت صنعت ساختمان و جمیع چالشها و مشکالتی که گریبانگیر آن است،
هدفگزاریهای ارزشــمندی نیز در قالب برنامههای ملی برای توسعه این صنعت در نظر
گرفته شــده است .برنامه ملی برای کسب فناوری به ویژه فناوریهای نو در این صنعت و
رعایت معیارهای پیشرفته در کیفیت ،ایمنی و استحکام بناها از جمله این هدفگزاریها
هســتند .در زمینه پایش اطالعات صنعت ساختمان ،اســتقرار سامانه یکپارچه اطالعات
مصالح و تجهیزات استاندارد ساختمانی ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای
فنی و اجرایی در پارهای از تالشها ،در دستور کار هدفگزاران قرار دارد.
به همین منظور دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش
مبسوطی از وضعیت  BIMدر کشور و مقایسه تطبیقی آن با سایر کشورهای جهان را منتشر
کرده و جایگاه و وظایف اغلب وزارتخانهها ،ســازمانها و نهادها و تشکلهای حرفهای را
در فرآیند کاربســت  BIMمورد بررسی و مطالعه قرار داده است و بر همین اساس هیأت
وزیران طی تصویب نامه شماره  164159مورخ  97/12/7وزارت راه و شهرسازی را مکلف
نمود تا پس از تشــکیل کارگروهی با حضور دستگاههای ذیربط ،ظرف مدت  6ماه نسبت
به تدوین سند راهبردی ایجاد و کاربست و توسعه  BIMشامل اهداف و نقشه راه با تعیین
مأموریتهای هر یک از دســتگاههای ذیربط و پیشبینی ضمانتهای اجرایی آن از جمله
نحوه تأمین هزینههای مربوط اقدام و در صورت ضرورت ،احکام مورد نیاز برای تصویب در
هیأت وزیران را با رعایت ماده  22آییننامه داخلی هیأت دولت ارائه نماید.
این مصوبه نقطه عطفی در صنعت ساخت و ساز کشور محسوب میشود و امیدوارم که با
حمایت همه عالقهمندان و دست اندرکاران صنعت ساختمان ،برگزاری مستمر کنفرانس
ساالنه  BIMو با کاربست  BIMدر کشور ،زمینههای ورود فناوریهای نوین در این صنعت
و صنایع وابسته آن فراهم شود.
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آرشیﮑد یعنی بیم

آرشیکد.پیشتازترین.نرم.افزار.مدیریت.و.مدل.سازی.اطالعات.ساختمان(.بیم).می.باشد.که.توسط.
معماران.،طراحان.،مهندسین.و.مﺠریان.حرفه.ای.برای.طراحی.به.صورت.حرفه.ای.،آماده.کردن.
نقشه.های.اجرایی.و.همکاری.در.پروژه.ساختمانی.به.کار.می.رود..از.زمان.اختراع.آرشیکد.تا.به.
امروز.که.بیش.از.30.ســال.ﻗدمت.دارد.،تمام.اهداف.آن.بر.پایه.تکنولوژی.بیم.بوده.و.می.باشد..
آرشیکد.فارسی.اولین.نرم.افزار.بیم.فارسی.در.جهان.می.باشد.که.توسط.شرکت.گرافیسافت.در.
مﺠارستان.به.صورت.اختﺼاصی.برای.ایران.تولید.و.گسترش.داده.شده.است.

#آرشیﮑد به زبان فارسی
آرشــــیکد.عــالوه.بــر.دارا.بــودن.18.نســخه.بــــه.زبانهــای.مختلــﻒ.،همﭽنیـن.دارای.
28نســـخه.بومی.سازی.شـده.بـر.اسـاس.اسـتاندارد.های.محلی.می.باشـد..نسـخه.آرشـیکد.بـه.
زبـــان.فارسی.بیـش.از.یـک.ترجمـه.سـاده.بوده.که.امکان.بهره.برداری.از.فناوری.بیم.به.زبـان.
فنـی.و.تخﺼﺼـی.فارسی.را.فراهم.می.نماید.
#مﺤتــوای فنی با استانداردهای بومی
در.آرشــــیکد.واحــد.انــدازه.گیــــری.،اسـتانداردهای.
معـــماری.و.جزییـات.اجـزای.ســـاختمان.ماننـد.دیـوار.،
سـقﻒ.و.ﻏیـره.بـر.اسـاس.اســـتانداردهای.کشـورهای.
متفـاوت.می.توانند.تعریـﻒ.شـود.و.معـماران.بـه.راحتـی.
می.تواننـــد.بـر.اســـاس.اســـتانداردهای.کشـور.خـود.
(همانند.اســتاندارهای.مقررات.ملی.ساختمان.در.ایران.-.
مﺼالح.،انرژی.،حریﻖ.،ﻏیره).یک.پـروژه.سـاختمانی.را.بـه.
صـورت.کامـال.حرفـه.ای.طراحـی.و.اجـرا.کننـد.
#پشــتیبانی بــه زبــان فارسی
تیــم.فنــی.گرافیســافت.بــا.ارایــه.خدمــات.حﻀــوری.و.
پشـتیبانی.فنـی.تلفنـی.ویـا.اینترنتـی.دراکـﺜر.نقـاط.دنیـا(.از.
جمله.ایران).،پشـتیبان.تمامی.کاربران.آرشیکد.بوده.و.هست.و.
همﭽنین.کادر.پشتیبانی.فنی.گرافیسافت.در.ایران.پاسخﮕوی.
تمامی.سواالت.فنی.و.تخﺼﺼی.کاربران.می.باشد.

برای.اطالعات.بیشــتر.در.مورد.آرشــیکد.فارســی.با.دفتــر.نمایندگی.انحﺼاری.گرافیســافت.در.ایران.به.شــماره
.021-95119141.تماس.حاصل.نموده.و.یا.از.سایت.www.graphisoft.co.ir.بازدید.نمایید.
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#چهرهای زیبا از فناوری بیم

آرشــــیکد تنهــا نــرم افــزار فنــاوری بیــــم در جهان میباشد که تمامی ابزارها و
روشهای کاری آن با الهام از روش کار و چرخش کار دفتر یک معمار و مهندس ساختمان
برنامه نویسی شده است .این فرایند تولید نرم افزار ،محیطی آشـــنا بـــرای معـماران و
مهندسین ساختمان در محیط نرم افزاری فراهم میکند.

#مفهوم اطالعات در فناوری بیم
آرشیکد فارسی با اســتفاده از اطالعــات صحیــح ،منظــم و هماهنــگ در صنعــت ســاخت ،باعــث
بهبــود چشــم گیــری در کارآمــدی و بهــره وری در فرایند ســاخت و ســاز خواهــد شــد.

#مستندات و نقشهها با یک کلیک
در آرشــیکد ،تــمام نقشــههای اجرایـی بـه صـورت خـودکار بوجـود آمـده و تنهـا بـا یـک کلیـک،
معـماران میتواننـد نقشـههای اجرایـی را در هـر فرمتـی کـه میخواهنـد فراهـم نماینـد.
BIMCONF.com
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پیام شرکت رادیﻦ همﮑاران بهتا

امســال.در.شــرایطی.دومین.کنفرانس.بین.المللی.مدیریت.اطالعات.
ساختمان.در.کشــور.برگزار.می.شود.که.وﻗوع.سیل.فراگیر.در.25.استان.
کشور.آسیﺐ.های.گسترده.ای.به.ســاختمان.ها.و.تاسیسات.شهری.وارد.
نموده.است..همزمانی.بروز.این.حوادث.طبیعی.با.شرایط.اﻗتﺼادی.دشوار.پیش.روی.ناشی.از.تحریم.ها.،
ﺿرورت.استفاده.بهینه.و.موﺛر.از.منابﻊ.مالی.و.امکانات.موجود.کشور.را.برای.بازسازی.مناطﻖ.سیل.زده.و.
گذر.از.این.مقطﻊ.تاریخی.حساس.صد.چندان.نموده.است..با.عنایت.به.اینکه.فناوری.بیم.بعنوان.ابزاری.
بسیار.ﻗدرتمند.برای.مدیریت.موﺛر.پروژه.های.عمرانی.،در.سطح.جهانی.کارایی.خود.را.به.اﺛبات.رسانده.
اســت.و.عالوه.بر.کاهش.ﻗابل.توجه.اتالف.های.مالی.و.زمانــی.،صرفه.جویی.هایی.تا.مرز.20.درصد.
بودجه.اولیه.را.به.همراه.داشــته.است.،کاربرد.این.فناوری.در.مدیریت.ساخت.پروژه.های.عمرانی.و.زیر.
بنایی.،امروز.بیش.از.هر.زمان.دیﮕری.در.کشور.احساس.می.شود..البته.جای.بسی.خوش.وﻗتی.است.که.
پیشرفت.های.داخلی.بخش.خﺼوصی.در.حوزه.کاربرد.این.فناوری.در.مدیریت.ساخت.برخی.پروژه.های.
داخل.کشور.در.طول.سالیان.اخیر.ﻗابل.توجه.بوده.و.دستاوردهای.درخشانی.داشته.است.
.شرکت.رادین.همکاران.بهتا(.دانش.بنیان.با.سابقه.ارائه.خدمات.مدیریتی.در.بستر.فناوری.بیم.در.بیش.
از.5./.1.میلیون.متر.مربﻊ.پروژه.ساختمانی.و.زیربنایی.،بعنوان.یکی.از.شرکت.های.پیشرو.در.استفاده.از.
فناوری.های.نوین.در.مدیریت.طرح.و.ساخت.پروژه.ها.،عالوه.بر.انتقال.کامل.خدمات.مدیریتی.شرکت.
در.حوزه.های.مدیریت.مهندسی.،زمان.،هزینه.،تدارکات.،ارتباطات.،محدوده.و.مدیریت.یکﭙارچﮕی.پروژه.
به.بستر.فناوری.بیم.،موفﻖ.به.تولید.اولین.نرم.افزار.تخﺼﺼی.ایرانی.با.نام.تﺠاری.ISIX.برای.مدیریت.
پروژه.مبتنی.بر.فناوری.بیم.و.با.استانداردهای.بین.المللی.شده.است.که.با.یاری.خدا.به.زودی.در.اختیار.
متخﺼﺼین.کشور.ﻗرار.خواهد.گرفت..
باعث.بســی.خرسندی.است.که.حمایت.های.مالی.و.معنوی.چند.ساله.شرکت.رادین.همکاران.بهتا.از.
رسانه.و.نشریه.تخﺼﺼی.بیمانا.به.ﺛمر.نشست.و.این.رسانه.با.دریافت.مﺠوزهای.الزم.،به.اولین.پایﮕاه.
خبری.رسمی.فناوری.بیم.در.کشور.به.نام.بیمانانیوز.تبدیل.شد..امیدواریم.این.پایﮕاه.خبری.بتواند.نقش.
موﺛرتری.در.فرهنگ.سازی.و.آموزش.زوایای.مختلﻒ.کاربرد.این.فناوری.در.کشور.بازی.کند..در.پایان.
امید.دارم.بخش.دولتی.با.حمایت.دلسوزانه.از.پیشرفت.ها.و.دستاوردهای.حاصله.،به.شرکت.های.بخش.
خﺼوصی.فعال.در.این.حوزه.یاری.رســاند.،باشد.که.کشــور.عزیزمان.ایران.در.حوزه.این.فناوری.نیز.
همﭽون.فناوری.های.نانو.و.سلول.های.بنیادین.در.سطح.جهانی.صاحﺐ.اعتبار.گردد.
امیر عباس بﺼیری طهرانی
مدیرعامل شرکت رادیﻦ همﮑاران بهتا
حامی زریﻦ
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دوﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻰ
ﻣﺪلﺳــﺎزى اﻃﻼﻋــﺎت ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن

پیام مدیرعامل شرکت ویستا فراز بام
در.سالیان.اخیر.،رشــد.جمعیت.،عدم.پیشــرفت.متوازن.جوامﻊ.بشری.،مشکالت.زیست.
محیطی.،آینده.نﮕری.جوامﻊ.و.مسائلی.از.این.ﻗبیل.باعث.شده.که.در.پروژه.ها.حفﻆ.منابﻊ.
و.زمان.از.اهمیت.بیشــتری.برخوردار.شــود..به.نحوی.که.اﺛرات.تﺼمیمات.مدیران.پروژه.
در.هر.یک.از.بخش.ها.و.مراحل.پروژه.نیز.باید.به.نوعی.باشــد.که.اﺛرات.آن.بر.کل.چرخه.
حیــات.پروژه.و.حتی.پس.از.اتمام.زمان.پروژه.و.دوران.بهره.برداری.،ﻗابل.اندازه.گیری.و.
ملموس.باشــد..برای.تحقﻖ.این.منظور.،به.ابزار.و.تخﺼﺺ.های.ویﮋه.ای.نیاز.است.تا.تیم.
راهبری.پروژه.در.طول.زمان.خود.را.به.آن.مسلح.نماید..
شــرکت.ویستا.فراز.بام.،با.هدف.مدیریت.یکﭙارچه.پروژه.ها.و.بهینه.سازی.مﺼرف.منابﻊ.و.با.
اســتفاده.از.تکنولوژی.دانش.روز.مدیریت.پروژه.نسبت.به.ایﺠاد.محیط.تعاملی.در.خﺼوص.
مدیریت.پروژه.اﻗدام.نموده.است..یکی.از.روش.هایی.که.با.استفاده.از.آن.مدیریت.پروژه.بهینه.
انﺠام.می.شود.،مدیریت.پروژه.با.استفاده.از.دانش.مدل.سازی.اطالعات.ساختمان.است..این.
روش.مانند.زنﺠیر.بخش.های.مختلﻒ.را.با.نظم.و.انسﺠام.ویﮋه.ای.به.هم.پیوند.می.دهد.
آنﭽه.به.واســطه.اســتفاده.از.تکنولوژی.و.دانش.روز.در.کنار.همکاران.ساعی.و.پرتالش.
شــرکت.ویستا.فراز.بام.به.وجود.آمده.،رﺿایت.کارفرمایان.و.موفقیت.پروژه.هایی.بوده.که.
توسط.این.شرکت.انﺠام.شده.یا.در.حال.انﺠام.است..
امید.اســت.با.تالش.،دانش.اندوزی.،هم.افزایی.و.اعتماد.شــاهد.آن.باشــیم.که.وﺿعیت.
مدیریت.و.اجرای.پروژه.ها.در.ایران.ارتقاء.یافته.و.به.معیارهای.اســتانداردهای.بین.المللی.
نزدیک.شود.و.شــاهد.حﻀور.مدیران.،مهندسین.و.متخﺼﺼین.ایران.به.صورت.جدی.در.
بازارهای.بین.المللی.باشیم..
مهدی خیری
مدیر عامل شرکت ویستافراز بام
حامی سیمیﻦ
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دوﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻰ
ﻣﺪلﺳــﺎزى اﻃﻼﻋــﺎت ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن

پیام مدیرعامل گروه اقتﺼادی و مهندسی ﻟوتوس
پتانســیل.هر.روز.بهره.برداری.از.فن.آوری.پیشرفته.در.مدیریت.پروژههای.ساخت.و.ساز.
نشان.دهنده.یک.چالش.بزرگتر.اســت..از.این.رو(.BIM.مدل.سازی.اطالعات.ساختمان).
به.عنوان.یکی.از.ابزارهای.نوین.در.طراحی.،ســاخت.و.مدیریت.ساخت.ساختمانها.به.کار.
گرفته.شده.اســت.BIM..نمایش.دیﺠیتالی.از.کارکترهای.فیزیکی.و.عملکردی.ساختمان.
را.به.صورت.واﻗعی.از.ابتدا.تا.انتهای.چرخه.حیات.پروژه؛.با.به.اشــتراك.گذاشتن.اطالعات.
بین.ذی.نفعان.،به.نمایش.می.گذارد.
گروه.اﻗتﺼادی.و.مهندســی.لوتوس.بــا.تکیه.بر.اجرای.اســتراتﮋی.ها.و.تحقﻖ.اهداف.و.
چشــم.انداز.ترسیم.شده.خود.،تالش.نموده.اســت؛.ﺿمن.استفاده.از.طراحی.های.خالﻗانه.
و.جســورانه.و.به.کارگیری.دانش.و.فناوری.روز.دنیا.از.جمله.BIM.در.مرحله.اجرا.،ارزش.
افزوده.مناسبی.را.برای.کلیه.ذی.نفعان.در.زنﺠیره.ارزش.و.دنیای.ساخت.و.ساز.فراهم.آورد.
امید.اســت.در.این.رویداد.مهم.با.همت.کارشناسان.در.این.زمینه.،دستاوردهای.ارزشمندی.
در.به.کارگیری.،بومی.سازی.و.توسعه.BIM.در.صنعت.ساخت.و.ساز.ایران.حاصل.آید.
مهندس رﺿا دژآگاه
مدیرعامل گروه اقتﺼادی و مهندسی ﻟوتوس
حامی سیمیﻦ
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دومیــن کنفرانــس بینالمللــی
مدلســازی اطالعــات ســاختمان

فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه شفاهی کنفرانس
چکیده مقاله

عنوان مقاله

مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMبرای طراحی و اجرای بهینه و پایدار پروژههای ساختوساز
بیش از دو دهه است که این صنعت را منقلب کرده و افزایش تولید ،بهرهوری ،پایداری زیرساخت،
کیفیت ،کاهش هزینههای بازیافت و تکرار در صنعت ساختمانسازی را بههمراه داشته است .امروزه
با گسترش روزافزون استفاده از فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان در صنعت ساختوساز در
سراسر دنیا ،این فناوری تاکنون نتوانسته بهطور جدی و موثر در کشور ما بهکار گرفته شود و همچنان
ناشناخته و کمکاربرد باقی مانده است .اکثر شرکتهای ساختمانی یا دانش و شناخت کافی برای
بررسي چارچوب بهکارگیری  BIMرا ندارند و یا امکان استفاده آن را بهدلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب ندارند
و یا انگیزه و عالقه کافی برای استفاده از آن توسط مدیران شرکتها دیده نمیشود .نظر به اینکه
برآورد هزینه
پروژهها مبتني بر استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت ،دقت و کاهش هزینه فرآیندهای تکراری و کنترلی
خواهد شد ،تجربه کشورهای توسعهیافته درزمینه تسهیل کنترل ضوابط آییننامههای ساختمانی،
مدلسازی
باعث پیوند این آییننامهها با نرمافزارهای کامپیوتری نظیر رویت ( )Revitشده است .در این
اطالعات
( )BIMپژوهش میخواهیم با تطبیق فهرستبهای ابنیه و  BIMبرآورد هزینه کنیم و به بررسی چگونگی
ساختمان
بهکارگیری اطالعات طراحی در چارچوب فهرستبها ابنیه بپردازیم .درنهایت با استفاده از رویکرد
و فهرستبها
کاربرد تلفیقی اطالعات طراحی ،سیستم فهرستبها ،در محیط  BIMبهدنبال بهبود فرآیند برآورد
ابنیه
هزینه پروژه در فاز شروع پروژه و در حین اجرای پروژه میباشیم .نتایج نهایی پژوهش نشان از
تطبیق کامل چارچوب ( )Templateطراحیشده با فهرستبها دارد و باعث افزایش چشمگیر سرعت
و دقت و بهینه شدن طراحی میشود.
واژگان كلیدی :مدلسازی اطالعات ساختمان ( ،)BIMچارچوب برآورد هزینه ،فهرستبها ابنیه،
تغییرات طراحی ،نرمافزار رویت ( ،)Revitپروژههای ساختوساز پایدار

مروری بر

توانایي همکاری
و یکپارچهسازی
سیستمها و
مدلسازی
اطالعات

ساختمان
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توانایی همکاری عبارت است از توانایی سیستمها برای تبادل یکپارچه اطالعات .براساس این توانایی
میتوان نرمافزارهای گوناگون را با یکدیگر یکپارچه کرد و آنها را به یک سیستم کارآمد برای رفع
نیازهای پروژه تبدیل نمود .یکپارچهسازی سیستمها دارای سه سطح بدون یکپارچهسازی،
یکپارچهسازی جزئی و یکپارچهسازی کامل میباشد .یکی از سیستمهایی که میتواند با بسیاری از
سیستمهای دیگر یکپارچه شود و بسیار مفید واقع شود ،مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMاست.
مدلسازی اطالعات ساختمان ،فرآیندی برای تسهیل مبادله و توانایی همکاری اطالعات ساختمان
و محصولی از ویژگیهای فیزیکی و کاربردی یک ساختمان است .از یکپارچهسازی  BIMبا
سیستمهای دیگر ،دو نوع  BIMبسیار کاربردی با نامهای  BIMپارامتری و  BIMتحلیلی بهدست
میآید .مدلسازی پارامتری ،روشی کلی برای تعریف مدل با محدودیتها و پارامترهای متغیر
میباشد .از یکپارچهسازی مدلسازی اطالعات ساختمان و ابزار شبیهسازی BIM ،تحلیلی موجودیت
پیدا میکند .بدون شک یکپارچهسازی سیستمها و بهویژه یکپارچهسازی  BIMبا دیگر سیستمها
در دنیای امروزی ،یک ضرورت بهشمار میرود؛ اما در این راه ،هنوز با چالشها و شکافهای بسیاری
روبهرو هستیم که شاید مهمترین آن ها خود انسان باشد .در این تحقیق ،بهدنبال بررسی دقیق این
موضوعات و ارتباط آنها با یکدیگر هستیم.
واژگان كلیدی :توانایی همکاری ،یکپارچهسازی سیستمها ،مدلسازی اطالعات ساختمان،
مدلسازی پارامتری
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فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه شفاهی کنفرانس
عنوان مقاله

عوامل سنجش
تاثیر اقتصادی
بهكارگیری

روش طراحي و
ساخت مجازی
()VDC

بررسي تاثیر
پتانسیلهای
پیادهسازی

 BIMبر ارتقاء
عملکرد

شركتهای
مهندسین

مشاور ایران

چکیده مقاله

حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات ( )ICTشامل ابزارهای مبتنی بر کامپیوتری است که صنعت معماری،
مهندسی و ساخت ( )AECرا حمایت میکند .روش طراحی و ساخت مجازی ) (VDCاز روشهای نوین
طراحی و ساخت است که در راستای غلبه بر مشکالت موجود در صنعت ساخت ،مانند انجام پروژهها با
هزینه بیشتر ،زمان طوالنیتر و بینظمی ،ایجاد شده است .روش طراحی و ساخت مجازی با استفاده از
مدلهای کارکردی چندرشتهای در پروژه طراحی و ساخت که شامل محصول (مانند تسهیالت) ،فرایندهای
کاری و سازمانِ تیمِ طراحی ،ساخت و بهرهبرداری است ،از اهداف کسبوکار حمایت میکند .پیادهسازی
روشهای نوین ،گاهی با مقاومت شاغلین صنعت ساخت مواجه میشود؛ چرا که به آن روشها بهعنوان
هزینه اضافی در پروژه خود مینگرند .از اینرو نیاز به تحلیل تاثیر اقتصادی بهکارگیری این روشها در
پروژهها و کمیسازی آنها کامال مشهود است .در این پژوهش ،روشهای سنجش تاثیر اقتصادی به-
کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی ) (VDCدر پروژههای ساخت بررسی شده و عوامل سنجش،
استخراج شدهاند .با استفاده از ابزارهای روش تحقیق کمی ،این عوامل بررسی شده و اولویتبندی گردیدهاند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که افزایش درآمد ،صرفهجویی در هزینههای بهرهبرداری،
نگهداری و انرژی و بهبود بازدهی پرسنل ،مهمترین عوامل در سنجش تاثیر اقتصادی بهکارگیری VDC
در پروژهها هستند.
واژگان كلیدی :طراحی و ساااخت مجازی ( ،)VDCمدلسااازی اطالعات ساااختمان ) ،(BIMصاانعت
معماری ،مهندسی و ساخت ) ،(AECتحلیل اقتصادی
پیادهسازی مدلسازی اطالعات ساختمان ) ،(BIMیک کار مدیریتی میباشد که با تغییرات عمدهای همراه
است .بنابراین شناسایی فاکتورهای حیاتی موفقیت در پیادهسازی  BIMو همچنین شناسایی چالشهای
پیادهسازی آن در صنعت ساختوساز ایران ،یک پیش شرط الزامآور در این فرآیند تغییر میباشد .هدف این
پژوهش ،شناخت صنعت ساختوساز ایران بهمنظور فراهمسازی یک درک روشن از بهکارگیری مدلسازی
اطالعات ساختمان و فراهم کردن یک روش مناسب در تحکیم تحرکات جمعی در جهت اجرای فراگیرتر
مدلسازی اطالعات ساختمان میباشد که به تبع آن ،اجرای مدلسازی اطالعات ساختمان ،باعث
فراهمسازی استراتژیها و توصیههایی برای صنعت ساختوساز ایران میشود .در این پژوهش در ابتدا
براساس مرور تحقیقاتی که پیش از این صورت گرفته ،به روشهای پیادهسازی  BIMو فاکتورهای حیاتی
موفقیت آن در حوزه پیادهسازی پرداخته شده است که راه را برای تجزیهوتحلیل روشها از نظر کمی و
کیفی ،باز میکند .این بررسی ،یک پایه محکمی برای سازمانهاست تا تصمیمگیری آگاهانه در اتخاذ
پیادهسازی مدلسازی اطالعات ساختمان در بدنه ساختار سازمان ،گرفته شود .هدف اصلی این پژوهش،
شناسایی عوامل قابلتوجه برای موفقیت پیادهسازی مدلسازی اطالعات ساختمان ) (BIMمیباشد .چنین
عواملی شامل پتانسیلهای  BIMو تاثیر این پتانسیلها در ارتقا عملکرد شرکتهایی که  BIMرا پیاده
سازی کردهاند ،میباشد .هرکدام از این عوامل با استفاده از بررسی یک نظرسنجی از تعدادی خبره بینالمللی
 BIMارزیابی شده است .این نظرسنجی بر اساس مروری بر ادبیات و پرسشنامه استوار است .این پژوهش
نتایج نظرسنجی و عوامل قابلتوجه شناسایی شده بر تاثیرات پیادهسازی  BIMو ارتقاء عملکرد سازمانها
را نشان میدهد.
واژگان كلیدی :مدلسازی اطالعات ساختمان ) ،(BIMپتانسیلهای پیادهسازی  ،BIMارتقاء عملکرد
شرکتها با استفاده از BIM
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تجارب ،منافع و
چالشهای

پیادهسازی

مدلسازی اطالعات
ساختمان

در یک پروژه
انبوهسازی

چکیده مقاله

مدل سازی اطالعات ساختمان ( )BIMبهطور گ ستردهای بهعنوان یک کاتالیزور برای نوآوری و
بهرهوری در صنعت ساختو ساز دیده می شود و در حال تبدیل شدن به یک پرو سه غالب جهت
غلبه بر م شکالت و چالشهای این صنعت میبا شد؛ هرچند پیاده سازی چنین پرو سهای بهعلت
بدیع بودن و عواملی چون م قاو مت در برابر تغییر و ن یاز به افزایش ساااطح دانش و معلو مات
تخ ص صی در تیمهای م شاور ،پیمانکار و کارفرما همواره با سختیهای فراوانی همراه ا ست و از
طرفی نیز دادهها و تجارب پیادهسازی این پروسه در پروژههای ساختوساز و بهخصوص در ایران،
هنوز بهطور گ ستردهای منت شر نگردیده ا ست .از طرفی فقدان آگاهی و آ شنایی با این پرو سه در
میان د ستاندرکاران امر صنعت ساختو ساز که در ک شورهای تو سعه یافته تبدیل به یک روند
پذیرفته شده جهت طراحی پروژههای ساخت از ابتدا تا زمان بهرهبرداری و فراتر ازآن شده ا ست
نیز بر عدم پذیرش فراگیر این پروسه در صنعت ساختوساز کشورمان سایه افکنده است.
لذا هدف از این پژوهش بیان تجارب ،منافع و چالشهای پیادهسااازی این پروسااه در یک پروژه
م سکونی با زیربنای  85،000مترمربع و برر سی جوانب پیاده سازی این پرو سه از زوایای مختلف
در عمل و در کنار آموزش عوامل مدیریتی ،فنی و اجرایی و ارائه راهکارهای الزم براساس تجارب
بهدست آمده جهت بهرهمندی کلیه دستاندرکاران صنعت ساختوساز میباشد.
واژگان كلیدی :پیادهسازی مدلسازی اطالعات ساختمان ،صنعت ساختوساز ،انبوهسازی

پروژههای ساختمانی درصد باالیی از منابع کشورها در سطح جهان را به خود اختصاص میدهند؛
اما بهطور معمول با هزینه و زمانی فراتر از میزان برنامهریزی شده به اتمام میرسند .با توجه به
مطالعات انجام شده در این زمینه ،مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMبهعنوان فناوریای
نوظهور در صنعت ساخت ،بهمنظور هماهنگی و یکپارچگی اقدامات طراحی و ساخت جهت
دستیابی به هدف و منفعت نهایی ،میتواند در حل این مسائل یاریگر باشد .با درنظر گرفتن این
ارزیابي منافع حاصل موضوع که میانگین  %70تا  %80هزینههای ساخت توسط تصمیمات طراحان در مراحل اولیه
طراحی تعیین میشود ،با ایجاد نگاهی جامع به روند معماری ،مهندسی و ساخت ،کاهش هزینه
از پیادهسازی
 %70ناشی از پیادهسازی  BIMدر پروژههای نمونه بهعلت استفاده از این مفهوم در فاز طراحی و
كاركردهای
برنامهریزی ،گزارش شده است .با این حال ،اعمال فناوریهای جدید مانند  BIMدر ابتدا با صرف
مدلسازی اطالعات
هزینهها و موانعی همراه است که گاهی کسب منافع حاصل از بهکارگیریشان را به تاخیر میاندازد
ساختمان ( )BIMدر
و مفید یا غیر مفید بودن استفاده از این فناوریها را با تردید مواجه میکند و باعث کاهش پذیرش
پروژههای ساختماني
آن در بین ارکان پروژه میشود .هدف از این پژوهش ،ارزیابی منافع حاصل از پیادهسازی
ایران از طریق
کارکردهای  BIMدر مقایسه با هزینههایی است که برای بهکارگیری آن در پروژهها صرف
تحلیل هزینه-منفعت میشود .نتایج این پژوهش که با تحلیل هزینه-منفعت ( )CBAدر سه پروژه ساختمانی ایران
()CBA
انجام شده است ،نشان میدهد با وجود تمام محدودیتها و کاستیها ،منافع حاصل بر هزینههای
صورت گرفته فایق آمده و اجرای  BIMدر محیط پروژهها توجیهپذیر است.
واژگان كلیدی :پروژههای ساختمانی ،منفعت ،پیادهسازی ،مدلسازی اطالعات ساختمان ،تحلیل
هزینه-منفعت
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پروژههای زیربنایی بهعنوان یکی از مهمترین رکنهای توسعه اقتصادی و فعالیتهای
عمرانی کشور از جایگاه ویژهای برخوردار هستند .در بررسی وضع موجود پروژههای
زیربنایی خطی و غیرخطی ،در طول چرخهحیات پروژه ،با مشکالت و نواقصی از قبیل عدم
کشف تداخالت ،تغییرات و تحمیل هزینههای اضافه ،ناتوانی مدیران پروژه از مدیریت
صحیح ،ضعف نقشههای اجرایی و اسناد فنی مواجه هستیم که بخش عمدهای از این
مشکالت بهدلیل استفاده از فناوریهای قدیمی و با بهرهوری پایین میباشند .در این
پژوهش ،کارایی بهکارگیری بستر مدلسازی اطالعات ساختمان در پروژههای زیربنایی
خطی بهواسطه نمونه موردی انجام شده بررسی گردیده و باتوجهبه الزام استفاده از این بستر
چالشهای بهكارگیری در پروژههای زیربنایی در کشورهای پیشرفته ،با مروری بر پژوهشها و استانداردها سعی
مدلسازی اطالعات
بر ارائه چارچوبی بومی مطابق شرایط کشورمان برای مدلسازی اطالعات پروژههای
ساختمان ( )BIMدر
زیربنایی خطی گردیده است و چالشها و موانعی که مدلسازی اطالعات ساختمان در
پروژههای زیربنایي
اینگونه پروژهها با آن روبهرو هست را بررسی و به ارائه راهکارهای مناسب پرداخته شده
خطي در ایران با بررسي است .نمونه مورد بررسی قطعه ششم خط ریلی چابهار-زاهدان میباشد که بهکارگیری
مدلسازی اطالعات ساختمان را در کل چرخهحیات پروژه با ابزارهای نرمافزاری تطبیق و
نمونه موردی
چارچوبی ساختارمند ارائه گردیده است .این پژوهش سعی کرده است بهدلیل اهمیت باالی
مدلسازی اطالعات در پروژههای زیربنایی ،آغازگر حرکتی برای بهکارگیری این بستر و
تدوین سندها و استانداردها در کشورمان باشد.
واژگان كلیدی :مدلسازی اطالعات ساخت ،پروژه زیربنایی خطی ،مدیریت پروژه،
بهرهوری ،نمونه موردی
فرایند کنترل نقشههای ساختمانی در برابر ضوابط آییننامهها ،در میان مراحل فرآیند کلی
صدور پروانه ساختمان ،مرحلهای وقتگیر ،پرهزینه و مستعد خطا میباشد .خودکار کردن
این فرآیند میتواند مزایای مهمی برای صنعت ساخت و ساز دربر داشته باشد .در این مقاله،
ابتدا مشکالت کنترل دستی ضوابط ساختمانی مورد بحث قرار گرفته است و مقایسهای
کوتاه میان کشورهایی که این فرآیند را بهصورت دستی انجام داده و کشورهایی که
بهصورت خودکار انجام میدهند ،صورت گرفته است .سپس مراحل و اقدامات موردنیاز
ارائه چارچوبي بهمنظور جهت خودکار کردن فرآیند نام برده بررسی شده است .همچنین با هدف مقایسه بین
سیستمهای مختلف کنترل خودکار ضوابط ساختمانی ،تعدادی از مهمترین تالشهایی که
كنترل خودكار ضوابط
جهت اجرای این سیستمها در کشورهای مختلف انجام شده و پلتفرمهای مورد استفاده
ساخت و ساز در ایران
هرکدام مورد بررسی قرار گرفته است .درنهایت باتوجهبه موارد بررسی شده و جهت
در بستر مدلسازی
بهرهمندی از مزایای سیستمهای کنترل خودکار ضوابط ،چارچوبهای پیشنهادی جهت
اطالعات ساختمان
پیادهسازی سیستم کنترل خودکار ضوابط ساختمانی در ایران ارائه گشته است.
()BIM

نویسندگان
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اقبال شاکری
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واژگان كلیدی :کنترل خودکار آییننامهها ،مدلسازی اطالعات ساختمان (Code ،)BIM
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شناسایي و بررسي

عوامل تسهیل كننده

پذیرش و پیادهسازی
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Using Building
Information
Modeling (BIM) to
facilitate prediction
process of
stakeholders’ needs
in the design stage:
The Case Study of
Shahid Kharrazi
Residential Project

چکیده مقاله

هرچند اطالعات از نقش اساسی در حوزه  BIMبرخوردار است ،اما جنبههای غیرفنی
متشکل از فرایند ،نیروی انسانی (کارکنان) و سیاست نیز به نوبه خود تاثیرگذار بوده و
مستلزم رسیدگی میباشند .در این نوشته روی عوامل تسهیل کننده اجرای  BIMتمرکز
میکنیم .این عوامل عبارتانداز دستورات قانونی ،ملزومات ،نقشههای راه ،مدلهای بلوغ،
معیارها ،دستورالعملها ،مسائل قانونی ،امنیتی و بهترین رویهها .در بسیاری از کشورها
استفاده از  BIMبرای اجرای پروژههای عمومی در خالل مراحل طراحی ،ساخت و
مدیریت اجباری تلقی میشود .شعارهایی همچون بهتر ،ارزانتر ،ایمنتر و سبزتر به وفور
در حال رشد و توسعه میباشند .با توجه به تجربیات قبلی ،این نتیجهگیری حاصل شده
که اتخاذ برنامه استراتژیک بلندمدت بهمنظور ارتقا صنعت ساخت ملی و بهرهمندی از
منافع اجتماعی  BIMضروری میباشد .در همین راستا بسیاری از کشورها به تهیه
نقشهراههای  BIMمبادرت ورزیدهاند و آنها را با دستورات قانونی و الزامآور هماهنگ
نمودهاند .دستورالعملهای اجرایی (راهنماییها)  BIMنیز با حرکت صنعت ساخت در
مسیر تدوین شده مورد گسترش و بهروزرسانی قرار میگیرند .در زمان تالیف این مقاله
بیش از  100راهنمای  BIMبه شکل عمومی در دسترس میباشند .مدلهای بلوغ
 BIMچه بهعنوان دستورالعمل مستقل  BIMو چه زیرمجموعه سایر ابزارها توسعه داده
شدهاند .در واقع این مدلها به مثابه ابزاری بوده که نظارت و مدیریت بر وضعیت
پیادهسازی  BIMدر سطوح مختلف را ممکن میسازند که در این نوشته با آنها آشنا
خواهیم شد.
واژگان كلیدی :مدلسازی اطالعات ساختمان ،اقدامات ،تسهیالت ،دستورالعملها
Paying attention to the needs of stakeholders is one of the
significant issues in projects. If this issue is neglected, it will have
negative effects on the project. The aim of this study is finding
solutions to analyze and predict the needs of stakeholders in the
early stages of projects, using the case study of Shahid Kharrazi
residential project, in order to achieve project success through
their satisfaction. Here, at first methods for facilitating the
process of predicting the needs of stakeholders in the design
phase were extracted through literature review. Then, a
questionnaire was distributed among respondents from
engineers, managers, and active stakeholders in the project, and
the collected data was analyzed and prioritized using the AHP
method. The results show that using Building Information
Modeling (BIM) can significantly facilitate the prediction
process of stakeholders’ needs. The results of this study can be
used by residential projects’ stakeholders to obtain maximum
satisfaction of them.
Building
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چکیده مقاله
An effectual implementation of BIM is hampered by an
ambiguity of interpretation of BIM by users. Despite the
considerable anticipated advantages for BIM, this ambiguity
is exacerbated by the difficulties inherent in a successful BIM
implementation. To reap BIM’s full potential, it is crucial to
puzzle out the feasible values and risks of BIM
implementation from multiple standpoints to come up with a
common understanding of what BIM is and how it can be
exploited in practice. In this study, we use the conceptual
research method and, accordingly, review the literature on
BIM topics in search of different approaches to the
definitions, challenges and benefits of BIM. Results show that
there are three dominant approaches in the interpretation and
definition of BIM; ’product’, ’tool’ and ’process,’ each of
which seems to have suboptimal features in their definition.
In addition, the interpretation of BIM undergoes an
evolutionary process from the product to process views. The
findings from the review on vantage points and the challenges
of BIM implementation revealed that, even though the
benefits of BIM are rather clear, the number and variety of
challenges indicate that the requisite knowledge and
competence is not high enough in AEC industry. The
literature-based findings of this paper go hand in hand with
our perceptions from the industry. In other words, our
literature findings explain our findings from the practice.
Construction, as a conservative industry, evolves slowly but
the full-scale implementation of BIM requires large scale
changes in the whole industry, even structural changes at the
business level. The aim of our future research is to provide
knowledge for this development
Keywords: Building Information Modeling, Construction
process, Product data
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جای بســی مســرت اســت که ایده برگزاری کنفرانس مدلســازی اطالعات
ســاختمان ،روز به روز بالندهتر و ریشه دارتر میشــود .امروز مفتخریم میزبان
شــما باشــیم در محفلی که کانون توجه و گردهمآیــی علمی و حرفهای جمع
کثیری از متخصصین کشــور برای تحولی بنیادین در صنعت ساخت شده است؛
بر این باوریم که کاربرد اصولی مدلســازی اطالعات ساختمان میتواند مجرای
این تحول باشد.
ایــن بار و در دومیــن کنفرانس با تیمی حدود  20نفــره و در بازه زمانی فاصله
کنفرانــس اول و دوم تــاش کردیم با تقویت حضور صنایع مختلف ،مشــارکت
گستردهتر سخنرانان مطرح داخلی و بین المللی ،راه اندازی جایزهای بین المللی
که در اقصی نقاط دنیا بعنوان مبنایی پذیرفته شده برای ارزیابی  BIMدر پروژهها
میباشــد و نیز تقویت زیرســاختهای الزم برای برگزاری کنفرانســی شایسته
استقبال شــما و در محلی با امکانات مناسبتر حضور شما را ارج نهیم؛ که البته
افزایش اســتقبال  50درصدی مخاطبین و شرکتهای فعال در این حوزه موجب
دلگرمی تمامی دست اندرکاران کنفرانس بود.
امروز با سرمایه اعتماد شما مرحله دیگری در چرخه بلوغ مدلسازی اطالعات در
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نیاز است.
امید است مجموعه این اقدامات در راه ترویج اصولی و به دور از شتابزدگی BIM
موثر افتد.
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