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   كيدهچ
را از منظر مديريتی با مشکالتی از جمله:  ساختمانی  پیشرفت تکنولوژی و پیچیدگی در روش های ساخت، پروژه های  

نهايت   و در  بروز دوباره کاری ها  اتمام پروژه ها،  تاخیر در  بروز  پروژه ها و  زمان  افزايش  اجرايی،  باالرفتن ريسک های 

در رفع اين مشکالت و چالش ها بسیار    BIMده است. استفاده از تکنولوژی  افزايش هزينه های ناشی از آن، مواجه نمو

تاثیرگذار بوده و منجر به موفقیت پروژه ها در سال های اخیر گرديده است. اما بکارگیری اين تکنولوژی ذينفعان پروژه را  

ساِئل حقوقی در پروژه های  با چالش های جديدی روبه رو نموده است. که از مهم ترين آنها چالش های قراردادی و م 

و طبقه بندی اين چالش ها در پروژه    BIMدر در اين پژوهش به شناسايی چالش های قراردادی  می باشد.    ساختمانی

پرداخته ايم. همچنین اين پژوهش، يک پژوهش کاربردی است که در ابتدا با مطالعه اسناد کتابخانه ای  ساختمانی  های  

با    نیمه ساختاريافته  پرداخته، سپس با مصاحبه مانیقراردادی موجود در پروژه های ساختو ساختارها    BIMبه شناسايی  

 در اين پروژه ها، به شناسايی و طبقه بندی چالش های قراردادی می پردازيم.   BIMخبرگان و کارشناسان  
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  مقدمه -1
  مانی در پروژه های ساخت  1BIMبا توجه به پیشرفت نکنولوژی و پیچیده شدن روش های ساخت، استفاده از تکنولوژی  

فرآيند    BIMايران، بیشتر به چشم می خورد. همچنین آگاهی کارفرمايان به کاربرد اين تکنولوژی نیز افزايش پیدا کرده است.  

 از  ديجیتال  بعدی  سه  يک مدل نمايش  ديگر است به عبارت  پروژهدر طی چرخه حیات  اختمان  تولید و مديريت اطالعات س

همچنین اين تکنولوژی منجر به افزايش تصمیم  (Sciences, 2012). می باشد  ساختمانک  ي  عملکردی  و  فیزيکی   ويژگی های 

برای  سازی باال  اطمینان  درصد  بو  با  نو  دلیل  به  گردد.  می  ها  پروژه  در  های  BIMدن  ذينفعان  پروژه  در  تکنولوژی  اين   ،

ايران با چالش هايی زيادی از جمله چالش های قراردادی روبه رو است. مساله ی اصلی اين است که چطور می توان ساختمانی  

  تایدر ادب  یکم  اریمطالعات بسدر فاز صفر و به هنگام تدوين قرارداد چالش های حقوقی و قراردادی پیش رو را شناسايی نمود.  

استاندارد قرارداد    کيقالب  آن ها در  اکثر    همچنین  گزارش شده است وموضوع   به موضوع      BIM  فرم  عملکرد  نیستند، و 

BIM    نپرداخته اند  یو قرارداد  حقوقیمسائل  درAbd Jami, Fathi, 2018)(.     اين پژوهش بدنبال پاسخ به اين سوال می باشد

 ايران چگونه بايد باشد و با چه چالش هايی روبه رو است؟   مانیوژه های ساختدر پر  BIMکه در واقع ساختارهای قراردادی 

ايران برای ارتقا سطح دانش افراد در    مانهدف اصلی اين پژوهش شناسايی و دسته بندی اين چالش ها در پروژه های ساخت

 و کمک به کاربرد بهتر آن در پروژه ها می باشد.   BIMزمینه ی 

 
 ايران چگونه بايد باشد؟  مانی در پروژه های ساخت BIMی .ساختارهای قرارداد1

 

 

 ادبیات موضوع  -2
 BIM ديجیتال نمايش  يک  عنوان  به  در  ،را  موجود  اشیای  از  مجازی  فیزيکی ساختمان نمايی  هندسه  وپارامترهای   با 

روابط فضايی عملکردی اطال   واقع  که در کند می  تعريفو...    ديگرمانند مصالح،  تبادل  پايگاه  زمینه  عاتيک  و  قابل  بوده    ای 

 . (Kubba, 2012) کند پروژه، از کانسپت و مفهوم تا تخريب را فراهم می  ی حیات اعتماد را برای تصمیمات، در طول چرخه

BIM افزار نیست بلکه فعالیتی انسانی است که   يک نوع از نرماست.  ساخت و مديريت تسهیالت جديد به طراحی، رويکردی

 .  )(Eastman, 2012د.وسیعی در ساخت و ساز می شو تغییرات فرآيندیدر نهايت منجر به 

  افزايش   سرمايه،   بازگشت  نرخ  و   وری  بهره  بودن  پايین  همچون  بیشماری  های   چالش  با  اخیر  دهه  چند  در  وساز  ساخت  تصنع

 آن  از حاکی آمارها است بوده روبرو پروژه ذينفعان میان هماهنگی نبود از ناشی نشده بینی پیش های کاروهزينه  نیروی  هزينه

 فزون  روزا بهبود شاهد ارتباطات، و اطالعات فناوری کاربرد ارتقای دلیل به  مختلف صنايع گذشته، ی دهه دو طول در که است

با توجه به تاثیر علم فناوری    .مشاهده نشده است پیشرفتی چنین  وساز ساخت صنعت  در حال، اين با  .ند ا  بوده وری بهره

در فرآيند طراحی و اين فناوری را   متخصصان تالش کرده اند تا کاربرد   تولید، در بهبود بهره وری صنعت تباطاتاطالعات و ار

 . )(Eastman, 2011 دهندساخت توسعه 
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(BIM)  ممکن    راتییتمام تغ  نیو همچن  ،یرا طراح خود  ی دهد تا نه تنها مدل ها  ی اجازه م ،اطالعات ساختمان  یمدل ساز

 . )(Milyutina, 2018را ايجاد نمايیدساختمانی در پروژه های ه طور مداوم ب  -در زمان 

ا  جينتا  BIMاطالعات ساختمان    یمدل ساز سراسر چرخه    در  اشتراک دانش  لهیبوس  یساختمان   یندهايرا در فرا  ی برجسته 

از طراح واقع  )Abd Jami, Fathi, 2018(دکن   یم   ايجاد  تيريتا مد  یمفهوم  یعمر خود  تولید و مديريت اطالعات    فرآيند. در 

عملکردی   ديگر يک  مدل نمايش سه  بعدی ديجیتال از ويژگی های فیزيکی و در طی چرخه حیات آن است به عبارت  پروژه

 . )(Kymmell, 2007يک ساختمان می باشد

 در طول چرخه ی حیات پروژه کاربردهايی دارد که به شرح زير است:  BIMتکنولوژی 

آينده شرايط  سازی  تسهیالت مدل  مديريت  بعدی،  سه  کنترل  و  ريزی  برنامه  تر،  بینانه  واقع  ريزی  برنامه  هزينه،  تخمین   ،
(Group, 2012) . 

 

  کي.  ستین  یطراح  کي  جاديفقط ا  یطراح  نديفرا  جهیهستند. نت  يی راه حل ها  یفرم استاندارد حاو  با   ه طور معمول، قراردادهاب

  ه ی و شب  یطراح  نديشده توسط فرآ  دیتول  یو داده ها  یو سه بعد  تالیجيداطالعات    یمخزن برا  کيمدل اطالعات ساختمان  

داده است. مدل داده    گاه يپا   کيپروژه در    تيرينصب، و تدارکات مد  تورالعملساخت، دس  ،یاطالعات طراح  ن يا  -است    یساز

 . (AIA Trust, 2009)استفاده شود کارفرما  يیدارا  تيريمد یتواند برا ی وجود دارد و م پروژه کيچرخه ی عمر  یبرا

BIM  و در    عات يکاهش ضامنجر به    پروژه  اطالعاتگذاشتن  اشتراک  ، با به  پروژه    ت يريناب به مد  یکردهايتوسعه رو  اب   زین

 . )Bryde(2013 ,نتیجه موفقیت پروژه گرديده است 

است.   رو  روبه  زيادی  با چالش های  اين تکنولوژی  بودن موضوع،  نو  به  توجه  برا  نيزرگترب،  ی مسائل سازمانبا    ادهیپ   یچالش 

اجرا  اطالعات  یمدل ساز  یساز برا  BIM  یاست. مطالعات نشان داد که    کي  یشمال  یکايساخت و ساز آمر  عيصنا  یهنوز 

قرار دارد. بلوغ و    کا يمتحده آمر  االتي در ا  BIM  رشيپذ  اسیچالش است. در مقابل، صنعت ساخت و ساز کانادا کامال در مق

  یاغلب فکر م   یبخش عموم  انيدارد. مشتر  یبستگ  یساختمان  یمالک در پروژه ها  اي  یدر مشتربه طور عمده    BIM  رشيپذ

اگر    ن،يترسد. عالوه بر ا  یپروژه م   یها  نهيهز  ش يرقابت در افزا  ت يمحدود  شيو از افزا  ستیآماده ن   BIM  یکنند که بازار برا

 . (Prowal, 2013)دارد یرت محدودقد BIM، مشارکت نداشته باشد پروژه  کيدر  یدر مرحله طراح مانکاریپ 

  دودسته   به  را  BIM  سازی  پیاده  موانع  خود  درکتاب  ها پرداخته اند. ايستمنبسیاری از محققین به يافتن و بررسی اين چالش  

 : کند  می تقسیم

 

 فنی موانع  و شود می  سازمانی  و قانونی موارد: شامل که فرآيندی موانع

 :ارد زير می شودفرآيندی شامل مو نمونه ای ازچالش های

بسیاری  بازارهنوزآماده يعنی    نوع  نیازبه  که  تغییردهند  ای  گونه  به  را  خود  اگرقراردادهای  دارندکه  عقیده   کارفرماها   از  نیست 

  داشت   نخواهند  رقابتی   های  مناقصهيگرل اطالعاتی ساختمان داشته باشد.دمد  يا   و   خاصی   بعدی  سه  شدنی،   تحويل  از  جديدی

 . رود می  باال   پروژه وقیمت يابد  می کاهش ها ه کنند پیشنهاد  وتعداد
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 :شامل موارد زير می شود سازمانی نمونه ای ازچالش های

عدم حمايت مديران ارشد شرکت به ،  نبرابر تغییر در میان اعضای سازما  عادت به روند ها و ايزارهای قبلی خود و مقاومت در

 .. محافظه کارانه و اطالعات ناکافی و .دلیل رويکرد 

باشند. بطور کلی   پژوهش می باشد چالش های قراردادی و حقوقی می  اين  اصلی که موضوع  نهايت چالش  اصلدر    یاهداف 

  ی احتمال  ریتأث  یبرا   یزيبرنامه ر  ؛میدهندشرح  اين گونه  را    ی معامله تجار  کياستاندارد به عنوان ضبط    یساختمان  یقراردادها

  کامل   لیبه پتانسبخواهد    BIM. اگر  "نقطه مرجع صنعت"و به عنوان    ؛یدادرس  یبرنامه برا  کيبه عنوان  ريسک،    صیبا تخص

 . (Hughes, Greenwood, 1996)کند  رییبر اساس آن تغ د يبا  قرارداد ها  فرم استاندارد  ،خود دست يابد 

 

باشد،   می  اندک  بسیار  قراردادی  های  چالش  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  کلی  د  BIMمقررات  بطور  به  در    یرستهنوز 

متحده انجام شده است، اما در    االت ي کار در ا  ن يانجام ا  یبرا  يی فرم استاندارد انگلستان ثبت نشده است. تالش ها  یقراردادها

اقدامات انتقال داده ها  یبرا  یانگلستان، هرچند  با   چیرسد ه  یصورت گرفته است، به نظر م  یبه طور کل  یک یالکترون  یمقابله 

 که بصورت کلی آنچه که در ادبیات می باشد به شرح زير بیان شده است:  وجود ندارد. BIMدر مورد  یخاص زیچ
 

 

د، تنظیم نشده  پشتیبانی می شو  BIMهیچ قرارداد استانداردی برای تحويل پروژه با رويکرد اشتراکی که توسط  •

   است. تعهدات بطور معمول از مفاد قرارداد بدست می آيد.

دگاه ها با اينگونه قرارداد ها چگونه برخورد می کنند،در حالیکه بیمه نا مه ها و قیمت هیچ سوابقی وجود ندارد که دا •

 شود. ها بر اساس داده های گذشته نوشته می 

مرزهای مسئولیت های افراد مبهم می شود و وکال و شرکت های حقوقی نیاز دارند تا مسئولیت   BIMبا استفاده از   •

 (. 1394،  )نعمتیدهای هر شخص برايشان مشخص شو

 

 

  ،BIMمشترک    یطراح  کي   تیمالک  ،مهیو ب  تيرا  یکپ  سک،ير  صیعبارتند از تخص  BIM  برایمطرح شده    یمسائل قرارداد

ا  یبرا  قیاهداف دق از  به اطالعات مدل    یوابستگ  ؛یمدل ساز  ند يفرا  تيريمسائل مد،  ارائه شده   یبرنامه ها  ،مدل   ن ياستفاده 

 شده است.  لیاخت و ساز تکمبعد از سی که و استفاده از مدل،  شده

تا آنجا  بطور کلی اشتراک گذاری اطالعات در چرخه ی حیات پروژه و ريسک آن نیز از چالش های قراردادی بحساب می آيد.  

 زان یبه م  گرانيارائه شده توسط د  یمدل ها  نيحق دارند از صحت اطالعات در ا  ذينفعانهستند،    یکه مدل ها اسناد قرارداد

ملزم    نیاز طرف  کيشده است. هر    فيتعردر قرارداد  سهم    ني سطح ا  کنند.  ی م  هیشود، تک  یر طرف اعمال م سهم که توسط ه

ا  یرا برا  یبردار  حق نسخه  نیهمچن  نیاز طرف  کيهر    سهم خود است.  یمناسب برا  مهیپوشش ب  هیبه ته   ن ي سهم خود در 

به طرف ارائه مجوز  با  را  موافقت خود  و  ر  گريد  نیمدل حفظ کرده  و  جهت  ارائه می دهند. هماهنگی  پروژه  اهداف  به  سیدن 

 . (Greenwood, 2010)نیازمند ساختارهای قراردادی دقیق تری نسبت به استاندارد های موجود دارد BIMنگهداری مدل 
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ا تعداد  االتيدر  رو  یمتحده  ب  یقرارداد  یکردهاياز  شده  است.  BIM  رایاستاندارد  شده  سال    منتشر  از    یگروه   2007در 

  یکیارتباطات الکترون  یشدند، پروتکل ها  یشناخته م  ConsensusDOCSکه به طور مشترک به نام    ی صنعت  یازمان هاس

انتقال و    جاد، يمربوط به ا  ی در رابطه با انواع پروتکل ها  یخاص  ماتیدارد تا تصم  اجیاحت  طرفین قراردادرا منتشر کردند که به  

صادر کرد که بر اساس آن    BIM  ی اضاف  هیانیب  کي  ConsensusDOCS.  نمايند   اتخاذ را    یکیالکترون  ارتباطات  یساز  رهیذخ

از    یو قرارداد ناش  ندياز مسائل مربوط به فرآ  یاریکنند که هدف آن پرداختن به بس  یرا اجرا م  BIM  يیطرح اجرا  کي  نیطرف

 است.  BIM تکنولوژی

ريسک   صیتخص  بخش   .ديبوجود آ  یز مدل سازاکه  است    یتیمسئول   صیشامل مقررات مربوط به تخص  نیسند همچن  نيا   

خسارات     در نهايت برای مقابله با د، اما  نداشته باش  BIM  سهم خود را در مدل   تیمسئول  نیاز طرف  ک ياست که هر    ازمندی)ن

 . (Greenwood, 2010)د نشو ی از هر طرف، متحد م یناش

 

 

 : در ایران  1پروژه های ساختمانی 

 ايران ممکن است هريک از مراحل زير شامل:  ساختمانی در  پروژه های  پیمانکار

  پروژه  دريک  ها  فعالیت  اين  انجام  ومديريت  اندازیه  را  و  بصونی  اجراي  عملیات  تجهیزات،  و  الکا   تأمین  و  تهیه  فرآيند،  مهندسی

 ( 1385)سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور،  بگیرد   برعهده را،

 

هرکدام از آن ها در پروژه های مختلف ايجاد    دنپراکنده و کلی می باش  چالش های شناسايی شده در ادبیات موضوع بصورت

و    بدست آورد. همچنین ساختار قراردادی واحدی نیز برای آن وجود ندارد.نتايج دقیقی از آن ها    تحلیل و   که نمی توان  شده  

ها بصورت کامل در پروژه های  بسیاری از چالش ها حتی شناسايی نشده اند که در اين پژوهش تالش بر اين است که چالش  

 ساخت شناخته و دسته بندی شوند. 
 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل پژوهش -3
 

توصیفی پژوهش  يک  و  است  کاربردی  از حیث هدف،  پژوهش  است.  -اين  در  ترويجی  اطالعات  گردآوری  و  میدانی  مطالعات 

اس  پروژه های طرح وساخت افرانجام شده  با  تحقیقات میدانی بصورت مصاحبه  را در زمینه  ت،    BIMادی که اطالعات الزم 

دسته از بخش های چالشی و مهم  5دارند و در پروژه های ساخت تجربیات الزم را کسب نموده اند، انجام گرفته است. در ابتدا  

قرارداد های پروژه های ساخت با رويکرد مشخص به مصاحبه شوندگان توضیح داده شده سپس از آن ها خواسته شده تا چالش  
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ای مربوط به همان رويکرد بیان گردد. پس از انجام گرفتن مصاحبه چالش ها شناسايی شدند و  در دسته های مربوطه قرار  ه

 گرفتند که  در اين بخش ارائه می گردد: 
 

 می باشد.  به مفاد و شرايط قراردادی که در زمان تنظیم قرارداد مربوط .چالش هاي 1

 می باشد.  مربوط به امنیت داده ها و اطالعات .چالش هايی که از زمان تنظیم قرارداد تا پايان پروژه 2

 در واقع تسهیم ريسک می باشد.  مربوط به هزينه ها، بیمه و جبران خسارات.جالش هايی که  3

 مربوط به همکاری رسمی و قراردادی و نحوه ی ايجاد آن ی.چالش هاي 4

 ه مالکیت مدل.چالش های مربوط ب5

 

 شناسايی و طبقه بندی چالش ها  در جداول زير ارائه شده است:

 

 چالش های مربوط به مفاد و شرایط قرارداد   (1) جدول             
 زیرمجوعه چالش ها عنوان چالش  ردیف 

 چالش های مربوط به مفاد و شرایط قرارداد  1

 دقیق   در فازهای ابتدايی پروژه با کمبود اطالعات و داده های

چالش مربوط به تشريح دقیق همکاری،مطرح کردن برخی  

مسولیت ها بصورت همکاری ممکن است منجر به سلب مسولیت  

 از طرفین گردد.

 مطابقت طراحی با شرايط قراردادی و زمان و فرمت تحويل آن 

در صورت واگذاری به پیمانکار جز خروجی و مسولیت محصول  

 BIMنهايی و تطابق آن مدل

عدم وجود تضمین های قانونی و يک سیستم يکپارچه ی قرارداد  

 BIMبر اساس نظام قضايی برای مدل  

 

به مدل سازی اطالعات ساختمان و شفاف سازی پروژه می پردازد کمک شايانی می تواند در    BIMاز آنجايی که تکنولوژی  

می شود صحت اين داده ها و اطالعات می باشد و دقت پايین    زمان انتخاب سیستم انجام پروژه نمايد اما مساله ای که مطرح

آن ها ريسک زيادی را در تصمیم گیری به ذينفعان کلیدی تحمیل می کند. همچنین بر اساس اين اطالعات مدل سازی شده  

پرو موفقیت  به  منجر  باشند  اطالعات صحیح  اين  اگر  از طرفی  میپذيرد،  انجام  داد  قرار  انعقاد  و  ريسک  گردد.  تسهیم  می  ژه 

همچنین بدلیل نداشتن ساختار قراردادی مشخص  در روند پروژه پاسخ به ريسک هايی که بدلیل عدم صحت داده ها رخ می  

 دهد بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

 

 امنیت اطالعات و داده ها چالش های مربوط به    (2)جدول  
 زیرمجوعه چالش ها عنوان چالش  ردیف 

 امنیت اطالعات و داده ها  هچالش های مربوط ب 2

چالش از دست دادن اطالعات و داده ها چگونگی حفظ اطالعات  

 در حین اشتراک گذاری آن جهت ايجاد همکاری 

 توسط تیم پروژه BIMسهولت دستکاری مدل 
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چالش محافظت از اطالعات محرمانه از افراد غیرمجاز ، در واقع  

 ختلف داده ها( شناسايی افراد غیرمجاز برای دسته های م

 توجیه پیمانکار برای بیمه نمودن اطالعات و داده های پروژه 

 مسولیت رسیدگی به نقص داده ها 

 
اطالعات   اطالعات،  و  ها  داده  نقص  به  رسیدگی  مسولییت  اطالعات،  تغییر  اطالعات،  امنیت  انتها  تا  ابتدا  از  پروژه  سرتاسر  در 

بايد    BIMمی باشد، که اين ها مواردی هستند که در تنظیم ساختار های قراردادی  محرمانه ای که در پروژه می باشد مطرح  

نقش   نیز  تغییرات  تغییرات، مديريت  برای  تصمیم گیری  ذينفعان در  از  افراد، سهم هريک  تصمیم گیری  لحاظ گردد. قدرت 

ود و مسولیت پاسخ به ريسک واگذار  ديده ش  BIMبسزايی دارد. ريسک تغییر اطالعات در تمام مراحل پروژه بايد در قرارداد  

 همچنین توسعه و ارتقا داده ها و اطالعات در حین پروژه بر اساس داده ها و اطالعات پايه می باشد.   گردد.

 
 
 

 هزینه ها، بیمه و جبران خساراتچالش های مربوط به    (3)جدول  
 زیرمجوعه چالش ها عنوان چالش  ردیف 

 و جبران خسارات   مهیها، ب نهیمربوط به هز یجالش ها 3

در دو سطح پروژه و   BIMمسولیت محاسبه ی هزينه های اجرايی 

 سطح کسب و کار 

هزينه های مربوط به ايجاد داده ها در پروژه، اشتراک گذاری و  

 حفاظت و هزينه های امنیت داده ها 

 مسولیت و توانايی پرداخت هزينه های ناشی از تغییرات 

اداش برای پیمانکاران جهت استفاده  چالش ايجاد انگیزه و پ

 BIMعملکردی از مدل  

 

با توجه به اطالعاتی که از ابتدا در پروژه شفاف سازی می گردد به دنبال آن هزينه های حاصل از آن نیز شفاف می گردد مساله  

ک مربوط به شرايط ی مهمی که در شفاف سازی هزينه ها مطرح می باشد تغییرات  اطالعات و فرضیات داخل پروژه و ريس

محیطی می باشد که در تنظیم قرارداد، مسولیت پاسخ به ريسک هزينه بر پايه اعتمادی است که ذينفعان به صحت اطالعات  

 پروژه دارند. 
 

 

 وجود یا عدم وجود قابلیت همکاریچالش های مربوط به    (4جدول)
 زیرمجوعه چالش ها عنوان چالش  ردیف 

 ا عدم وجود قابلیت همکاری به وجود یچالش های مربوط  2

 و ديگر نرم افزارهای سازمان  BIMسازگاری بین نرم افزارهای  

وجود روش های انتقال اطالعات و پروتکل های مخصوص، فرمت  

 فايل ها 

 مربوط به آن  هایو اصالح خطا ند يفرا ت ير يدر مد تیمسئول

  کمک به یتوجه اعضا برا ازمندین  ی ضبط و حسابرس  یندهايفرا
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 پروژه است  یاعضا نی و تبادل اطالعات ب  رییهر تغ یریگیپ

 

مطرح می باشد اعتماد ذينفعان کلیدی به يکديگر می باشد، در زمان     BIMيکی از مهم ترين چالش هايی که در بکارگیری

در اختیار آن   ختمانی ساانعقاد قراردادهای پروژه های ساخت همکاری کارفرما بر پايه ی اعتماد به اطالعاتی است که پیمانکار  

نوع  اين  باشد که  اجرا می  دپارتمان  و  دپارتمان طراحی  بین  بعدی که مطرح می شود چالش همکاری  مساله  قرار می دهد. 

تر  به عملکرد قوی  پروژه رخ دهد منحر  تیم  اعتماد و همکاری که بین تمام ذينفعان و  اعتماد است.  پايه ی  بر  نیز  همکاری 

BIM  طح اطالعات می گردد. و توسعه و ارتقا س 

 
 

 

 BIMمالکیت مدل  چالش های مربوط به   (5جدول)           

 زیرمجوعه چالش ها عنوان چالش  ردیف 

 BIMبه مالکیت مدل چالش های مربوط  2

 مالکیت مدل و داده ها زمانی که مدل ايجاد می شود. 

 مالکیت مدل و داده ها زمانی که مدل اجرا می گردد.

 استفاده از مدل برای ذينفعان پروژه چالش مجوز  

 چالش های مربوط به تبلیغات پروژه 

 
در زمان تنظیم قرارداد بر پايه ی اطالعات موجود از پروژه چالش مالکیت اطالعات و مدلو مساِل حقوقی مربوط به آن ، اصلی  

 ه دنبال آن تسهیم ريسک دقیقی صورت گیرد.به آن پاسخ داده شود که ب در ابتدای پروژه ترين چالش می باشد که کامال بايد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رییگنتیجه -4

 يک   عنوان  به  جهان  پیشرفته  های   کشور  از  بسیاری  در BIM ( Building Information Modeling) امروزه تکنولوژی

  اعم   (  Life Cycle)    بنا  يک  ساخت  چرخه  در   سرعت  و  فهم   دقت،  بردن  باال  به  کمک  جهت  نوظهور  و   نوين  روش  و  حل  راه

 یدا کرده است. پ  زيادی  بسیار کاربرد بناها و ها  ساختمان انواع تخريب حتی و برداری بهره و  ساخت طراحی، اولیه، مطالعات از

هم اکنون کشور های آمريکا ، انگلستان ، فنالند ، دانمارک ، نروژ، هنک گنک و سنگاپور اين روش را در بخش های مختلف  

روش   اين  گسترش  و  سازی  پیاده  حال  دراجرا در آورده اند. موسسات و شرکت های بسیار بزرگی    خصوصی و عمومی خود به

 در کشورهای پیشرفته جهان می باشند. 
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چرخه ی مختلف  مراحل  )  حیات  در  پروژه  )    مختلف   های  قسمت  طراحی  ،   اولیه  مطالعات   شامل   که(    Life Cycleيک 

جود و درگیری شخصیت های مختلف حقیقی و حقوقی ، متد ها و  و  دلیل  به(    کیالکتري  و   مکانیکی  تاسیسات  ،   سازه   ،   معماری

روش های مختلف ساخت و ساز ، مصالح و تجهیزات نوين گسترده و گوناگون باعث شده که اين چرخه هرروز پیچیده تر گردد  

 يد. ای نوين و دقیق را مطالبه می نماکه نیاز روز افزون به دقت و استفاده از روش ه

 

های طرح وساخت با سرعت زيادی رخ    توجه به اينکه پیشرفت تکنولوژی و پیچیدگی در روش های ساخت، پروژه  با

ما را در کسب موفقیت در پروژه ها ياری می دهند. استفاده از تکنولوژی   ،داده است.بنابراين شناخت روش های جديد 

BIM  نجر به موفقیت پروژه ها از نگاه مديريتی در سال های  فقیت بیشتر پروژه ها بسیار تاثیرگذار بوده و مدر جهت مو

 اخیر گرديده است.

اما بکارگیری اين تکنولوژی ذينفعان پروژه را با چالش های جديدی روبه رو نموده است. که از مهم ترين آنها چالش  

ساخت های  پروژه  در  حقوقی  مساِئل  و  قراردادی  باشد.    مانیهای  پژوهش  می  چالشبه  اين  قراردادی   شناسايی  های 

BIM  طبقه بندی اين چالش ها ، پرداخته است. همچنین در ادامه بهکه امروزه از مهم ترين مسائل پروژه ها می باشند  

پرداخته، تا به يک طبقه بندی و ساختار منظمی از چالش های قراردادی دست يابد، همچنین   مانیدر پروژه های ساخت

ی دقیق تر می توان بدنبال راهکارهايی جهت رفع اين چالش ها بود. امید است  درپژوهش های بعدی، با تعريف آيتم ها

در پژوهش های آتی در نهايت بتوان يک ساختار قرارداد، با چارچوب دقیق در نظام فنی اجرای کشور برای پروژه هايی  

 استفاده می گردد، ايجاد نمود.  BIMکه در آن ها از تکنولوژی 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Identify BIM Contractual Challenges in Iran's Design and Build 

Projects 
 

Abstract  

The advancement of technology and complexity in manufacturing methods led to project 

design and construction projects from a managerial perspective with problems such as: 

increasing operational risks, increasing project time and delaying completion of projects, 

rework and eventually increasing costs Has faced it. The use of BIM technology has been 

instrumental in solving these problems and challenges and has led to the success of projects in 

recent years. But using this technology has faced new challenges for project stakeholders. The 

most important of these are contractual challenges and legal issues in design and construction 

projects. In this study, we identify the BIM's contractual challenges and classify these 

challenges in design and construction projects. This research is also an applied research that 

was initially studied by BIM study and contract structures in design and development projects 

by studying library documents, then interviewing BIM experts and experts in these projects to 

identify and classify the challenge We are contracting. 

 

Keywords: Contractual Challenges, Building Information Modeling, Design and Build 

Projects 
 

 
 

 


