
آموزشی کارگاه هایتخصصی و میزگردهای، سخنرانی هافهرست 

(BIM)سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطالعات ساختمان 



سخنرانان کلیدی 

جهت گیری های علمی و پژوهشی کشور در 
معرفی برنامه های کنفرانسوBIMزمینه 

عزیزیدکتر مجتبی
مدیر و دبیر علمی کنفرانس

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

وBIMمعرفی ارکان سند جامع فناوری 
برنامه های وزارت راه و شهرسازی در این رابطه

حامد مانی فرمهندس
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

در BIMپیاده سازىفرآیند تهیه دستورالعمل 
نظام فنی و اجرایی کشور

قوامی نژادمهندس پرویز
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و 

استان تهرانبرنامه ریزی

BIMنظام فنی و اجرایی یکپارچه و ارتباط آن با 

قانع فردکتر سید جواد
شوررئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه ک

در نظام فنی و BIMدستورالعمل پیاده سازی 
اجرایی کشور

شفیعیدکتر مسعود
انرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهر

در سطحBIMضرورت و چالش های پیاده سازی 
پروژه، سازمان و صنعت

دکتر اقبال شاکری
دبیر کنفرانس

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر



سخنرانان کلیدی 

در « واقعیت مجازی و واقعیت افزوده»کاربرد 
PMBOKمدیریت پروژه بر مبنای استاندارد 

دکتر سید وحید فقیهی
 Prairie View A&Mاستادیار دانشگاه

آمریکا

نرهیافتی نوی: بسترهای چندوجهی اشتراکی
پیادهسازی یکپارچه سطح سوم بیمدر

دکتر سعید بنی هاشمی
Canberraاستادیار دانشگاه 

استرالیا

BIMاستراتژی های متفاوت پیاده سازی 

دکتر حسین تقدس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مجتبی مغربی  
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  

Generating and Exploiting Digital Twins

Dr. Ioannis Brilakis

مدیر البراتوار تکنولوژی اطالعات ساخت 
Cambridgeدانشگاه 

انگلستان

Open BIM-VR Paradigm: How BIM-VR 

Integration will influence AEC Industries?

رحیمیاندکتر فرزاد پور
Teessideدانشیار دانشگاه 

انگلستان

The UK BIM Framework

دکتر علی رستمی
Liverpool John Mooresاستادیار دانشگاه 

انگلستان



BIM manager’s roles and responsibilities, 

Case Study: a mechanical retrofit project

مهندس پریسا نیکخو
BIMمدیر، Stanfordدانشجوی دکتری دانشگاه 

آمریکا

سخنرانان کلیدی 

BIM is for life: Digital data capture, 

archiving and use in the built environment

Dr. Richard Laing

Robert Gordonاستاد دانشگاه 

انگلستان

Project Management and Digital 
Innovation

Dr. Enrico Maggi

BIMمعمار، مدیر پروژه و مدیر 

ایتالیا

عالی معیارها و فرایند برگزاری جشنواره نشان ت
ایرانBIM( جایزه)

دکتر فرهاد سعیدی
ایرانBIMمدیر برگزاری جشنواره نشان تعالی



تخصصیمیزگرد

مهندس صفرعلی بابایی

مدیرعامل شرکت 
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مهندس مهدی ابراهیمی

رئیس مرکز تحقیقات و توسعه
مدیریت پروژه پتروشیمی

مهندس نوید فتحی

در BIMمدیر پروژه توسعه 
صنعت پتروشیمی

بررسی وضعیت و ظرفیت های موجود در رابطه با دیجیتال سازی اطالعات ساخت 

در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

ترکیانوحیدمهندس 

پروژه پتروشیمی اندیمشكمدیر

طرازاشکانمهندس 

به سازی طرح جمع آوری پروژه هایمدیر 
گازهای مشعل

مهندس حسین موسوی

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
مدیر میزگرد



میزگرد تخصصی

مهندس محمد مهدی شیران

مدیر عامل شرکت سامانه راهکار دلفین 
اسپادانا

مهندس سعید محمدزاده

فروش شرکت رنجبران لیان ماشین مدیر

بررسی ظرفیت های بومی سازی فن آوری های نوین در راه سازی کشور به کمک سیستم

 (Machine Control System)کنترل خودکار ماشین

دکتر حمیدرضا نانکلی 

مدیر اداره ژئودزی و ژئودینامیك 
سازمان نقشه برداری کشور

مهندس مهدی برومند

نما پرداز رایانهشرکتمدیرعامل

مهندس حسین موسوی

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
مدیر میزگرد



آموزشیکارگاه هایو سخنرانی ها

How to use COBie and SPie to deliver 

structured building information to owners?

دکتر محمدرضا علوی پور
مدرس و مشاور مدیریت ساخت 

ACEMIو مدیر عامل موسسه 

در پروژه مسکونی BIMپیاده سازی و مدیریت فرآیند

(نمونه مورد بررسی؛ پروژه مسکونی زعفرانیه)

مهندس قاسم آریانی
IRAN-BIMمدیرعامل شرکت مهندسی فرداد 

در اجرای پروژه های اسکان موقتBIMکاربرد 

دکتر غزال راهب
نی رئیس بخش معماری، شهرسازی و سیستم های ساختما

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

مهندس روزبه ترابیان اصفهانی
ویمادر شرکت BIMمسئول پیاده سازی 

چگونه؟؟BIMبرنامه  نویسی در دنیای 

مهندس سعید دهقانی
Suncoمدیرعامل شرکت Architects 

در پروژه های کوچکBIMپیاده سازی 

دکتر عصمت اله نورزایی

مدرس دانشگاه تهران 

 BIMپیاده سازی برنامه نگهداری و تعمیر در

ستمطالعه موردی خط انتقال آب سد ماملو به صنایع پایین د

دکتر وحید شاه حسینی
امیرکبیرعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 



تحلیل پژوهش های کاربست مدلسازی اطالعات
اتساختمان های پایدار و چشم انداز آینده تحقیق

دکتر مهدی روانشادنیا
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد علوم و تحقیقات 

Integration between 4D and 5D BIM for 

building and infrastructure project

مهندس آرمین خواجه بحری
WSPدر شرکتBIMمدیر 

سوئد

BIMپیاده سازی سیستماتیک و فرآیند محور 

مهندس میرعلی خادم موسوی
شرکت سازه سترگ ایرانیان BIMمدیر 

در بهبود مدیریت BIMبررسی دستاوردهای
ایمنی پروژه ها

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی

طوسی نصیرالدینخواجه 

:برای معمارانBIMفرصت ها و پتانسیل های 
به سوی تحول دیجیتال در شرکت های معماری و 

طراحی و ساخت یکپارچه ساختمان

دکتر رضا ذاکر
BIMمعمار و متخصص 

اسپانیا

آموزشیکارگاه هایو سخنرانی ها

در مدیریت سوانح BIMکارکردهای 
سوانح شهریساختمان ها و

خراشادیزادهمهندس حسین 
پروژه مشهد مالBIMمدیر واحد



ه سازی اطالعات ساختمان در مرحلسازی مدلپیاده
طراحی مفهومی با استفاده از ابزار واقعیت مجازی

مهندس نجمه بی تعب
مهندس مهدی صنایعی

کارشناسان ارشد شرکت پایدار پی سازه

CDE قلب تپنده یBIM

مهندس سجاد جعفریان
BIMمشاور و متخصص 

BIMموانع و چالش های حقوقی پیاده سازی 

مهندس جواد حمیدی

مهندس علی باغدارنیا

هم بنیان گذاران شرکت تات بیم

فرآیندپیاده سازیو مزایای چالش ها، درس آموخته ها
BIMدر سازمان منطقه آزاد چابهار

مهندس صالح دشتی
مدیرعامل شرکت پیشتازان مدیریت ساخت آراد

مهندس سحر عالی رضایی
شرکت پیشتازانمدیریت ساخت آرادBIMکارشناس ارشد دپارتمان 

..

آموزشیکارگاه هایو سخنرانی ها



www.bimconf. com

info@bimconf.com

:کنفرانس دبیرخانه

10واحد -63پالک -روبروی معاونت غذا و دارو-خیابان الوند-میدان آرژانتین

02188017952

09190038010

سخنرانی هاجهت کسب اطالعات بیشتر از 

.کنفرانس مراجعه فرماییدوب سایتبه 

http://www.bimconf.ir/
mailto:info@bimconf.ir

