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 مقدمه

المللی مدلسازی اطالعات ساختمان در دومین کنفرانس بین BIMمسابقه  برگزاری و مراحلیند آفر سنددر این 

 BIMالمللی که در ساختار سازمانی کنفرانس بین BIMتوسط کمیته تخصصی جوایز  BIMمسابقه  شود.تشریح می

 OPEN BIMبر اساس مدل و  8گرافیسافت راهبردی با همکاری شود. این مسابقهبرگزار می تشکیل شده است

و  افزاربرای تولیدکنندگان نرم BIMدر  رفع انحصاربه منظور  کهای است ایده BIM OPEN طراحی شده است.

ی واحد برای امدل دادهو ایجاد زبان و  BIMای برای تمام اعضای صنعت ساخت در حوزه رشتههمکاری میانافزایش 

های پیشتاز در جهان از جمله ، شرکتتاکنون 2184از سال  .نهاده شده استبنا ارتباط محصوالت و افراد مختلف 

Building Smart های برتر منطبق با برای انتخاب نمونهنیز را  هر ساله مسابقاتیBIM OPEN  در سطح جهانی

از نظر شکل اجرا و الگوی کار  المللی مدلسازی اطالعات ساختماندر کنفرانس بین BIMی مسابقه. اندهبرگزار کرد

 طراحی شده است. BIM OPENجهانی  مشابه مسابقات

 OPEN BIM بقهمساهدف از برگزاری 

 موفق صنعت ساخت در حوزه  یاتو توجه به تجرب تکریمBIM  هاییاز نوآور هایینمونهو نشان دادن 

 BIM کاربردصورت گرفته در 

 های بهبود شناسایی نقاط قوت و فرصتBIM در ایران 

 ،ینهزم درتوانمند  افرادو  شرکتها ،هاپروژه تشویق و معرفی شناسایی BIM سازیینهو زم در سطح کشور 

 المللیبینو مسابقات  جوایز در کشور برتر هایپروژه حضور

 مفهوم صحیح صنعت ساخت نسبت به  در سازیو فرهنگ ارتقاء آگاهیBIM ترغیب و  منافع حاصل از آن و

 حوزه مدلسازی اطالعات ساخت درساختار مناسب و استاندارد به استفاده از  ساخت و احداثصنایع 

 چه شرایطی الزم است؟  OPEN BIMبرای شرکت در مسابقه 

سازی، ریلی، فرودگاه، بندرسازی، نیرو، نفت، سازی، جادهساخت و احداث از صنعت ساختمان، پلهای پروژهتمام  

استفاده کرده  BIMاز  برداری و نگهداری، بهرهساخت مهندسی، کدام از مراحل طراحی، هرصنایع تولیدی و... در 

توانند در این مسابقه شرکت کنند. در صورتی که متقاضی شرکت در این مسابقه خودش کارفرمای پروژه باشند می

 فایلارسال ن مسابقه نباشد کسب مجوز رسمی از کارفرمای پروژه برای شرکت در این مسابقه الزامی است. در ای

                                                                 
1 GRAPHISOFT 
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اما مستنداتی که در مراحل مختلف ارزیابی برای کمیته برگزاری مسابقه ارسال  الزامی نیست پروژه BIMمدل  اصلی

نباشد. به تعبیر دیگر، متقاضیان شرکت در این مسابقه  یخاص یتیامن الزامات یداراای باشد که باید به گونهشود می

نمایند که مجوزهای الزم برای شرکت در این مسابقه را ارسال مدارک خود، تأکید مینام و با تکمیل فرمهای ثبت

 مراکز از یبرخهای اند و اطالعات مورد نیاز در این مسابقه هیچ مالحظه امنیتی خاصی ندارد. لذا پروژهاخذ نموده

 شرکت یبرا ستین دییتا مورد کارفرما نظر از پروژه اطالعات یافشا این مسابقه و در شرکت که یموارد زین و یدولت

 .دنباشینم مناسب مسابقه در

 برگزیدههای و انتخاب پروژهداوری مبنای 

در مسیر  BIM و نحوه استفاده از استانداردهایکار گردشآورد که فراهم می متقاضیانبرای  این مسابقه فرصتی را

از همین . را نشان دهنددستیابی به اهداف تعیین شده نحوه  نیز سازی امور در پروژه ویکپارچه هایغلبه بر چالش

های کاری باز جهت ایجاد چرخهاساس شواهدی که نشان دهنده استفاده مناسب از استانداردهای  قضاوت بر رو،

BIM  هایی که استانداردها و تکنیکگیرد. در این میان بیشترین امتیاز به نمونهباشد انجام می غلبه بر این چالشهاو-

و  LandXMLو  IFC ،IDM ،BCF ،mvdXML ،bSDD ،COBieرا استفاده کرده باشند مانند  BIM OPENهای 

گیرد. در این مسابقه، را در پروژه خود محقق نمایند تعلق می BIMبیشتری از مزایای  2کاربردتوانسته باشند موارد 

 (Use Case) مورد کاربرد 01در قالب شودمنتفع  BIMاز بگارگیری فناوری تواند میهایی از پروژه که بخش

به طور کامل درج شده  )لینک دانلود( تقاضانامهبه نام فرم  Excelیک فایل که شرح آنها در  بندی شده استتقسیم

-شما قرار میدر دسترس  www.bimconf.com/awardبه آدرس )این مستندات با مراجعه به سایت مسابقه  است

قرار گرفته  اندازیراهو  های طراحی، تدارکات، مونتاژبندیدسته این موارد خود بر اساس مراحل پروژه در .گیرد(

خود را به صورت  هرکدام از موارد کاربرد مورد استفاده در پروژهبایست متقاضیان شرکت در این مسابقه می است.

 منجر به موارد کاربرد الزاماً تعداد بیشتری از توجه شود که معرفی مجزا تشریح نموده و مستندات آنرا ارائه کنند.

هکارها و معیارهای را است بیان صحیح و صادقانه چالشها،گردد. آنچه مهم داوری نمی فرآیند در نتایج بهتر کسب

های در حال حاضر حتی پروژه .نشده باشدبه موفقیت کامل و آرمانی موردنظر  درنظر گرفته شده است هر چند منجر

اند و مورد کاربرد را با موفقیت محقق نموده 81حدود متوسط  به طور OPEN BIMالمللی برگزیده در مسابقات بین

ی شما در صورتی که در پروژه اند.اند چندان موفق عمل نکردهدر سایر موارد کاربرد با وجود تالشهایی که داشته

تقاضانامه وجود  Excelی ذکر شده در فایل گانه 01محقق شده است که در فهرست  BIMمنافع و کاربردهایی از 

 توانید به عنوان موارد اضافی به لیست اضافه نمایید.نداشته باشد می

                                                                 
2 Use Case 

http://bimconf.com/wp-content/uploads/2019/03/Application-From-971225.xlsx
http://bimconf.com/wp-content/uploads/2019/03/Application-From-971225.xlsx
http://www.bimconf.com/award
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موارد زیر و به سواالتی از قبیل  ل را ارایه نمودبایستی شواهد مورد قبو ،هر مورد کاربرددر برای دریافت امتیاز بیشتر 

 پاسخ داد:

 چه بوده است؟ ییات صرفه جویی انجام شده در هزینه، زمان و منابعجز 

 کدام مسایل دردسرساز حذف یا کاهش یافته است؟ 

  اید؟ق آمدهئها فاهمکاری متقابل بین بخش مسایلبر کدام یک از 

  است؟ حاصل شدهچه مزیت رقابتی 

  هایی از بکارگیری درسچهBIMموفقیت آمیز( اید؟ )نه الزاماً، فراگرفته 

  های کاری موارد کاربردجریانو تصاویری برای  نمودارهاچه BIM ؟تهیه شده است 

 موارد کاربرد هر یک از افزارهای مورد استفاده در نرمBIM ؟چه بوده است 

 برگزاری مسابقه مراحل

 ارسال مستندات پروژهو  تقاضانامه، تکمیل مرحله اول: ثبت نام

بایست ضمن مطالعه کامل این راهنما و اولین مرحله، ثبت نام در مسابقه است. در این مرحله، هر یک متقاضیان می

، نسبت به ثبت نام در سایت مسابقه اقدام نمایند. فرآیند ثبت نام بدین صورت تقاضانامهتوضیحات ارائه شده در فایل 

خواهد بود که ابتدا متقاضی شرکت در مسابقه، مشخصات خود را در سایت مسابقه درج نموده و همزمان نسبت به 

متقاضیان شرکت  ماید.نهای خود آنرا تکمیل نموده است اقدام میکه بر اساس یکی از پروژه تقاضانامهبارگذاری فرم 

، مدارک و مستندات پروژه خود را نیز در سایت بارگذاری نموده و یا در تقاضانامه بایست عالوه بر فرمدر مسابقه می

 یا Dropbox, Google Drive, Mediafire هایی نظیرصورتی که حجم فایلها زیاد باشد، مستندات خود را در سامانه

همچنین هر یک از بینی شده درج نمایند. انلود آنرا در سایت مسابقه و در محل پیشبارگزاری کرده و لینک د...  

های فرایند ارزیابی و داوری از طریق زبانه میلیون ریال بابت هزینه 01باید برای هر پروژه کاندیدا مبلغ متقاضیان می

 پیش بینی شده در سایت پرداخت نمایند. "پرداخت مبلغ ثبت نام"

 :موارد زیر خواهد بود شامل تقاضانامهمدارک و مستندات ارسالی همراه با 

توجه داشته باشید که ارسال انبوه مدارک و مستندات امتیاز خاصی برای شما نخواهد داشت بلکه مستندات هر )

را به خوبی نشان  Use Caseمندی پروژه از هر کاری و نحوه بهرهی باشد که گردشابخش باید مختصر اما به گونه

 .(دهد
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-نرمدر پروژه، ها Use Case سازیپیادهکار و نحوه توضیح در خصوص پروژه، گردش مستندات مکتوب: -

-های موجود، موفقیتدر پروژه، چالش Use Caseنتایج و دستاوردهای حاصل از آن افزارهای استفاده شده، 

 ها یا عدم تحقیق انتظارات با ذکر دالیل

مورد نظر کوتاه از مدیران و افراد کلیدی پروژه در مورد چرایی و  0حداکثر دی پروژه: نظر افراد کلی -

آنها در پروژه. نظرات  مراه با ذکر نام فرد، نام شرکت و مسئولیتدر این پروژه ه BIMچگونگی استفاده از 

 د.نکلمه باش 211هر کدام حداکثر  از افراد و قول مستقیمنقل مصاحبه و بهتر است به صورت افراد

 مورد ارسال شود(: 3مورد از این  2)حداقل عکس و تصویر، اسالید، ویدئوی کوتاه  -

  :شامل تصاویر کلی از پروژه، عکس و تصویرScreenshot کار از گردشBIM  در پروژه، تصویر از

. الزم است نام هر تصویر را بر اساس هدفی که از Use Caseها و فرآیندهای کاری مرتبط با هر فلوچارت

  dpi 311( و کیفیت تصاویر حداقل "نمای شمالی پروژه"آن تصویر دارید انتخاب کنید )مثالً تصویر از 

 باشد. PNGو  JEPGهایی مانند با فرمت

 اسالیدهای نمایشی از کاربرد : اسالیدBIM همراه با توضیحات الزم در هر اسالید 

  سازی ای از نحوه پیادهدقیقه 2های کوتاه حداکثر فیلم: کوتاهویدئویUse Case ها در پروژه ترجیحاً با

 MP4فرمت 

در صورتی که برای داوری نیاز به  .باشدینم پروژه BIMمدل  یاصل لیبه ارسال فا الزامیشود که مجدداً تأکید می 

 شود.باشد، از طریق رابط پروژه به متقاضی اعالم می IFCبا فرمت  مستندات تکمیلی یا بخشی از مدل پروژه

 باشد.می 8331فروردین ماه  23نام و ارسال مدارک حداکثر تا در این دوره از مسابقه، مهلت ثبت 

 های راه یافته به مرحله نهاییو انتخاب پروژه داوری اولیهمرحله دوم: 

از بین متخصصان داخلی و خارجی )با همکاری  نفره( 0تا  3) داوری نام متقاضیان در مسابقه، تیمپس از ثبت

 شود.( تشکیل و مستندات ارسالی توسط متقاضیان ارزیابی میBIM المللی کنفرانسگرافیسافت و سایر همکاران بین

ذینفع اند همکاری کرده باشند و یا به نوعی هایی که در مسابقه شرکت کردهبایست در پروژهیک از داوران نمیهیچ

فرآیند  رسد.ی مکتوب به تأیید هر داور مینامهها و از طریق یک تعهدبوده باشند. این موضوع پیش از شروع ارزیابی

 OPEN BIMها و معیارها و استانداردهای بر اساس شاخص و داوران مسابقه داوری به صورت قضاوت کارشناسی

پروژه که نسبت سایر  3اوری و تهیه صورتجلسات داوری، در این مرحله پس از تشکیل جلسات د .شودانجام می

پروژه  3شوند. الزم به ذکر است این متقاضیان، امتیاز و شرایط بهتری داشته باشند انتخاب و راهی مرحله نهایی می
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ورتی که های الزم برای معرفی به عنوان پروژه برگزیده را از نظر داوران مسابقه داشته باشند و در صبایست حداقلمی

 پروژه باشد. 3های راه یافته به مرحله نهایی، کمتر از ها مشاهده نشود ممکن است تعداد پروژهاین حداقل

داشته و دستاوردهای خوبی در این رابطه  BIMسازی کنندگانی که اهتمام جدی به پیادهبه منظور تقدیر از شرکت

به  های آنهااما موفق به راهیابی به مرحله نهایی این مسابقه نشوند، شرایطی فراهم خواهد شد که پروژه اندداشته

در کشور و تبادل  BIMبه منظور ترویج  شود. همچنینمعرفی  BIM المللیبین در طول کنفرانس صورت پوستر

شود تا این ریزی و برگزار میکنفرانس برنامه روزه پس ازهای نیمسمینارها و کارگاه ،BIMمندان به تجربه با عالقه

  ها دستاوردهای خود را به جامعه مهندسی کشور ارائه نمایند.پروژه

 انجام و نتیجه به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 8331اردیبهشت  0در این دوره از مسابقه، داوری اولیه حداکثر تا 

 برگزیدگان مسابقه  انتخابداوری نهایی و : سوممرحله 

بایست خود را برای یک جلسه ارائه شفاهی در هایی که به مرحله نهایی راه پیدا کرده باشند میتمامی پروژه

برای  BIMی و پروژه خود را در یک کارگاه اختصاصی مربوط به مسابقهآماده نمایند  BIMالمللی کنفرانس بین

مستندات بایست های راه یافته به مرحله نهایی میعالوه بر این، پروژهکنندگان در کنفرانس ارائه نمایند. شرکت

تهیه و ارسال نمایند. و پس از داوری اولیه به آنها اعالم خواهد شد،  که به طور رسمیرا نیز  تکمیلی مورد نیاز داوران

له برای داوران ارائه شود در این مرح IFCبا فرمت  پروژه BIMممکن است نیاز باشد تا تمام یا بخشی از فایل مدل 

به ی پروژه رائهپس از ا ،جلسه داوری نهایی. الزم را داشته باشد آمادگی در این زمینه بایستلذا متقاضی محترم می

، برگزیدگان این مسابقه در نهایت و فقط با حضور نمایندگان پروژه و تیم داوری انجام خواهد شد.کنندگان شرکت

  و نتیجه نهایی در مراسم اختتامیه کنفرانس معرفی خواهند شد.توسط تیم داوری انتخاب 

و  81یعنی در مورخ  BIMالمللی در این دوره از مسابقه، داوری نهایی و اعالم نتایج همزمان با دومین کنفرانس بین

 انجام خواهد شد. 31ادیبهشت  88

 از برگزیدگان تقدیر نحوه و نوع جوایز

 حضور در ستهیشا نحو به و یمعرف یرسم صورت به BIM یالمللنیب کنفرانس هیاختتام در مسابقه نیا دگانیبرگز

هد گرفت. به نماینده شرکت یا گروه برگزیده، تندیس و لوح تقدیر تعلق خوا و شد خواهد ریتقد آنها از ارشد مقامات

های الزم برای اخذ جایزه حداقلدر هر دوره از مسابقه، حداکثر سه پروژه به شرط اینکه از نظر هیأت داوری مسابقه 

شوند. عالوه بر این، برگزیدگان در این مسابقه در وبسایت میهای برگزیده انتخاب را داشته باشند به عنوان پروژه
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 / نسخه اولOPEN BIM هنام در مسابقراهنمای ثبت

نحوه  های خبری، و ... اطالع رسانی معرفی خواهند شد.سایت حامیان منتخب، رسانه، وبBIMالمللی کنفرانس بین

 برگزیدگان به شرح ذیل خواهد بود:تقدیر از 

 BIMدر مراسم پایانی کنفرانس  BIMدریافت تندیس و لوح تقدیر پروژه برگزیده  -8

 کنندگان در کنفرانسمعرفی پروژه در کنفرانس از طریق ارائه حضوری پروژه به شرکت -2

-حامیان منتخب، رسانهسایت ، وبBIMالمللی معرفی برگزیدگان در این مسابقه در وبسایت کنفرانس بین -3

 های خبری، و ...

 اهداء جوایز اهدایی از طرف حامیان و همکاران راهبردی برگزاری مسابقه -4

 2931مسابقه در سال  زمان بندیبرنامه 

بندی این دوره قدری فشرده است و الزم است متقاضیان زمان بندی مسابقه به شرح جدول زیر است. برنامهزمان

این برنامه را مد نظر داشته باشند و در صورتی که پروژه آنها به مرحله نهایی راه پیدا نمود،  شرکت در این مسابقه

 آمادگی ارائه مناسب پروژه در کنفرانس را داشته باشند.

 اتمام خیتار شروع خیتار مسابقه مراحل شماره

 31 نیفرورد 23 37 اسفند 26 ثبت نام، تکمیل تقاضانامه و ارسال مستندات پروژه 2

 31 اردیبهشت 4 31 نیفرورد 87 های راه یافته به مرحله نهاییداوری اولیه و انتخاب پروژه 0

 31 بهشتیارد 0 کنفرانس در پروژه یو نحوه ارائه هاستینالیف به یلیتکم مدارک ستیل اعالم 9

 31 بهشتیارد 81 یینها یو داور BIM یالمللنیب کنفرانسدر  ستینالیف یهاپروژه ارائه 4

 31 بهشتیارد 88 در اختتامیه کنفرانس تندیس و ... یاهدااعالم نتیجه نهایی و  5
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