
 1399ماه مهر  28شنبه  روز نخست: دو 

 بخش رویداد عنوان موضوع کنندگانارائه زمان

 سایت کنفرانس  پذیرش  ورود به فضاي کنفرانس آنالین و رفع ایرادات احتمالی تیم برگزاري کنفرانس  15:00تا  14:00

 16:30تا  15:00

 هاي کنفرانسمعرفی برنامه و  آمدگوییخوش مدیر و دبیر علمی کنفرانس  :دکتر مجتبی عزیزي

افتتاحیه و  
سخنرانی  

 کلیدي 
 1 1رویداد  

 در سطح پروژه، سازمان و صنعت BIMسازي هاي پیادهضرورت و چالش دبیر کنفرانسدکتر اقبال شاکري: 

 رئیس نظام فنی و اجرایی فر: دکتر سید جواد قانع
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 در کشور BIMهاي نظام فنی و اجرایی کشور براي توسعه برنامه 

  شهرسازي و راه وزارت هايو برنامه  BIMفناوري  جامع سند ارکان معرفی مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان فر:مهندس حامد مانی

 در استان تهران BIM يساز ادهیپ یاسناد باالدست نیروند تدو حیتشر تهران استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس دکتر مسعود شفیعی:

 میب يساز ادهی متفاوت پ يها ياستراتژ دکتر مجتبی مغربی و دکتر حسین تقدس

  استراحت  16:45تا  16:30

 18:15تا  16:45
 مدیر پنل:

 دکتر مجتبی مغربی

 یهاشم یبندکتر سعید 
 يساز ادهیدر پ نینو یافتی: رهیاشتراک  یچندوجه يبسترها

سخنرانی و   میسطح سوم ب کپارچهی
 کارگاه 

 1رویداد  

2 

 ,BIM manager’s roles and responsibilities کخوین سایپرمهندس 
Case Study: a mechanical retrofit project 

 18:15تا  16:45
 مدیر پنل:

مهندس حسین 
 موسوي

 باباییمهندس صفرعلی 
 مهندس وحید ترکیان

 مهندس مهدي ابراهیمی
 مهندس اشکان طراز
 مهندس نوید فتحی

 تالیجیموجود در رابطه با د يها تیو ظرف تیوضع یبررس ینشست تخصص
 نیبا حضور متخصص یمیاطالعات ساخت در صنعت نفت، گاز و پتروش يساز

میز گرد  
 تخصصی

 2رویداد  

  استراحت  18:30تا  18:15

 20:00تا  18:30
 مدیر پنل:

 دکتر رضا فلسفی

 How to use COBie and SPie to deliver structured building پوريعلومحمدرضا دکتر 
information to owners?   سخنرانی و

 کارگاه 
 1رویداد  

3 

 Integration between 4D and 5D BIM for building and يخواجه بحر نیآرمدکتر 
infrastructure project 

 00:20تا  30:18
 مدیر پنل:

 دکتر فرهاد سعیدي

 اعظم رستمی، رضا فلسفی، پویا اسکندري
در اجراي موفق مهندسی همزمان  BIM نقش: 1مقاله  

 صنعت ساخت و ساز مدوالر انبوهسازي و پروژههاي پیشساختگی در

ارائه  
 مقاالت 

 2رویداد  

 پور،طاهريمجتبی عزیزي، سحر 
 اله اشتهاردیاناحسان

هاي در شرکت  (BIM) سازي اطالعات ساختمانپذیرش فناوري مدل: 2مقاله 
 ها)(رویکرد تئوري مجموعه هاي فرهنگ ملیساختمانی ایران، مبتنی بر اثر مولفه

 وفائی بانه، شایان حجت پناه، بیرا
 احسان فرصتکار، کوشا وفائی بانه

به کارگیري فتوگرامتري، تور مجازي و مدلسازي اطالعات : 3مقاله 
 موردي طاقبستان) فرهنگی (مطالعه میراث مستندنگاري براي

 مقدم، محمد صالح دشتی سیاوش
 خانزادي مصطفی

 بر پروژه مبتنی جهت کنترل پیشرفت یکپارچه ارائه چارچوبی: 4مقاله 
 بعديپنج BIM و  )AR( افزوده واقعیت



 1399ماه مهر 29شنبه روز دوم: سه 

 بخش رویداد عنوان موضوع کنندگانارائه زمان

 سایت کنفرانس  پذیرش  ورود به فضاي کنفرانس آنالین و رفع ایرادات احتمالی تیم برگزاري کنفرانس  15:00تا  14:00

 16:30تا  15:00

 مدیر پنل:
 رستمیدکتر علی 

 دکتر مجتبی عزیزي

سخنرانی و   UK BIM Framework یرستم علی دکتر
 کارگاه 

 1رویداد  

1 
Dr. Ioannis Brilakis Generating and Exploiting Digital Twins 

 16:30تا  15:00

 مدیر پنل:
مهندس حسین 

 موسوي

 دکتر حمیدرضا نانکلی
 مهندس محمد مهدي شیران

 برومندمهندس مهدي 
 مهندس سعید محمدزاده

کشور  يدر راهساز نینو يها يفن آور يساز یبوم يها تیظرف یبررس
) Machine Control System( نیکنترل خودکار ماش ستمیبه کمک س

 حوزه نیبا حضور فعاالن ا

میز گرد  
 تخصصی

 2رویداد  

   استراحت  16:45تا  16:30

 18:15تا  16:45
 مدیر پنل:

 یاسردکتر سید 
 بنی هاشمی

 ساختمان اطالعات مدلسازي محور فرآیند و سیستماتیک سازيپیاده موسوي خادم میرعلی مهندس

سخنرانی و  
 کارگاه 

 1رویداد  

2 

 یمحمدصالح دشتمهندس 
 ییرضا یسحر عالمهندس 

در سازمان  BIM ندیفرآ يساز ادهیپ  يایدرس آموخته ها، چالش ها و مزا
) نمونه BEP( ییدستورالعمل و برنامه اجرا نیمنطقه آزاد چابهار، (تدو

 )يمتر 20000 يساختمان ادار يمورد

 ینیشاه حس دیوحدکتر 
اطالعات ساخت: مطالعه  يدر مدلساز يو نگهدار  ریبرنامه تعم يساز ادهیپ

 دست نییپا  عیخط انتقال آب سد ماملو به صنا يمورد

 18:15تا  16:45
 مدیر پنل:

مهندس سعید 
 دهقانی

 يسوانح ساختمان ها و سوانح شهر تیریدر مد BIM يکارکردها زاده يخراشاد نیحسمهندس 

سخنرانی و  
 کارگاه 

 2رویداد  
 پروژه ها  یمنیا تیریدر بهبود مد BIM يدستاوردها یبررس انیعباس درضایحمدکتر 

 غزال راهبدکتر 
 مهندس روزبه ترابیان اصفهانی

 اسکان موقت يهاپروژه ياطالعات ساختمان در اجرا يسازکاربرد مدل

   استراحت  18:30تا  18:15

 20:00تا  18:30

 مدیر پنل:
دکتر حمیدرضا 

 عباسیان

سخنرانی و   ؟ چگونه؟BIM يایدر دن یسیبرنامه نو یدهقان دیسعمهندس 
 کارگاه 

 1رویداد  

3 

 BIM يقلب تپنده CDE انیسجاد جعفرمهندس 

 20:00تا  18:30
 مدیر پنل:

 دکتر هانی اربابی

 سید سجاد میرولد، اشکان گلپور، حامد مقدم
استفاده عات ساختمان به منظور ارائه چهارچوب مبتنی بر مدل سازي اطال : 1مقاله  

 مجدد از المانهاي سازه اي در پروژههاي ساخت

 2رویداد   ارائه مقاالت
 سجاد زهانی، محی الدین گچی لو

براي یک   (BIM)تحت مدل  سازي اطالعات ساختمان انرژي بررسی آنالیز  :2مقاله 
 ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران

 پور،مجتبی عزیزي، سحر طاهري
 اله اشتهاردیاناحسان

هاي در شرکت  (BIM) سازي اطالعات ساختمانمدل فناوري پذیرش  : 3مقاله 
 (TAM) ایران، با استفاده از مدل پذیرش فناوري ساختمانی

 جمیل بهرامی ،زانیار میرزایی، شمیم وردي
مدیریت گیري از مدلسازي اطالعات ساختمان در جهت  قابلیت بهره  :4مقاله 

 هوشمند منابع آب



 1399ماه مهر  30شنبه روز سوم: چهار

 بخش رویداد عنوان موضوع کنندگانارائه زمان

 سایت کنفرانس  پذیرش  ورود به فضاي کنفرانس آنالین و رفع ایرادات احتمالی تیم برگزاري کنفرانس  15:00تا  14:00

 16:30تا  15:00

 پنل:مدیر 
دکتر احسان اله 

 اشتهاردیان

 Open BIM-VR Paradigm: How BIM-VR Integration will انیمیپوررحدکتر فرزاد 
influence AEC Industries  سخنرانی و

 کارگاه
 1رویداد 

1 

 یهیفق دیوح دیسدکتر 
  يپروژه بر مبنا تیریافزوده» در مد تیو واقع يمجاز تیکاربرد «واقع

 PMBOKاستاندارد 

 16:30تا  15:00

 مدیر پنل:
 دکتر احسان

 اثنی عشري

 ایروانشادن يمهددکتر 
 داریپا ياطالعات ساختمان ها يکاربست مدلساز يهاپژوهش لیتحل

 قاتیتحق ندهیو چشم انداز آ

سخنرانی و 
 کارگاه

 2رویداد 
 يدیجواد حممهندس 
 ایباغدارن یعلمهندس 

 BIM يساز ادهیپ یحقوق يموانع و چالش ها

 تعب ینجمه بمهندس 
 یعیصنا يمهدمهندس 

با  یمفهوم یاطالعات ساختمان در مرحله طراح يسازمدل يسازادهیپ
 يمجاز تیاستفاده از ابزار واقع

  استراحت  16:45تا  16:30

 18:15تا  16:45

 مدیر پنل:
 دکتر احسان

 عشري یاثن

Dr. Enrico Maggi Project Management and Digital Innovation 

سخنرانی و 
 کارگاه

 1رویداد 

2 

Dr. Richard Laing BIM is for life: Digital data capture, archiving and use in 
the built environment. 

 محمدرضا ذاکردکتر 
در  تالیجیتحول د يمعماران : بسو يبرا BIM يها لیفرصت ها و پتانس
 ساختمان کپارچهیو ساخت  یو طراح يمعمار يشرکت ها

 18:15تا  16:45
 مدیر پنل:

دکتر محمد حسین 
 محمودي

 در پروژه هاي کوچک BIMپیاده سازي  ییاله نورزاعصمتدکتر 
سخنرانی و 

 کارگاه
 2رویداد 

 یپروژه مسکوندر  BIM ندیفرآ تیریو مد يساز ادهیپ یانیقاسم آرمهندس 
 )هیزعفران یپروژه مسکون ؛ی(نمونه موردبررس

  استراحت  18:30تا  18:15

 20:00تا  18:30

 تقدیر از حامیان برگزاري کنفرانس منتخبی از برگزارکنندگان و حامیان

 1رویداد  اختتامیه 

3 

 ایران BIMمعیارها و فرایند برگزاري جشنواره نشان تعالی (جایزه)  دکتر فرهاد سعیدي

هاي منتخبی از سخنرانان کنفرانس و نمایندگان نهاد 
 هااي و دانشگاههاي حرفهگذار، انجمنسیاست 

 BIMنقشه راه توسعه  و بندي مباحث و ارائه راهکارهاجمع

 20:00تا  18:30
 مدیر پنل:

 دالوريدکتر مهدي 

 زینب علی اکبري، سید یاسر بنی هاشمی،
 مجتبی مغربی

در بهبود (BIM)   اطالعات ساختمان سازينظام یافته نقش مدل مروري : 1مقاله  
 ساخت هايایمنی پروژه

ارائه  
 مقاالت

 2رویداد 
 احسان محسن پور فرهانی، نعیمه صادقی

تسهیل تعمیر و نگهداري تاسیسات با ترکیب مدلسازي اطالعات ساخت،  : 2مقاله 
 واقعیت افزوده و استنتاج مبتنی بر مورد

 معصومه نامداري مجتبی عزیزي، هدي بادوام
مروري بر تأثیر به کارگیري مدلسازي اطالعات ساختمان در ساختمانهاي   : 3مقاله 

 پایدارسبز و مطابق با اصول توسعه 
 محمد سعید حیدري، امین الوانچی،

 حسین کریمی
پروژه با استفاده از  ریزيدر مرحله برنامه عوامل خطرآفرین شناسایی   :4مقاله 

 (BIM) اطالعات ساختمان  مدلسازي



 

 شنبه
3/8/1399 

 *آزمون نظام مهندسی ** برگزاري آزمون پایانی ویژه متقاضیان ارتقاء پایه (نظام مهندسی) نماینده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان/ تیم برگزاري کنفرانس 

 قابل توجه دارندگان پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی: 

نام  نام خود را از طریق بخش مخصوص به اعضاء نظام مهندسی در سایت کنفرانس انجام داده باشند و اطالعات ثبتفقط افرادي که داراي پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی هستند و ثبت    *
 صوص و رفع نقص، با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایید.توانند در این آزمون شرکت نمایند. درصورت داشتن هرگونه سوال در این خها کامل باشد، میآن

بایست فقط به یک رویداد طرح خواهد شد؛ اما هر متقاضی می  2شود، سواالت نیز از هر  رویداد موازي برگزاري می   2صورت تشریحی خواهد بود و با توجه به اینکه کنفرانس در  ** سواالت آزمون به 
 آن حضور داشته است) پاسخ دهد. الزم به ذکر است از بخش افتتاحیه و اختتامیه و مقاالت پژوهشی سوال طرح نخواهد شد.   سوال هر بخش (که در  2سوال از  

 شود. نحوه ورود به سامانه و توضیحات تکمیلی متعاقبا اعالم میآزمون،  زمان دقیق  ***  


