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   چكیده 
  ت یری مد  یندها یدر انجام فرا  میب  یفناور   اینهی و هز  یزمان  ،یابعاد فن  سازیادهیاز پ  یمطالعه مورد   کیدر مقاله حاضر،  

ادار  امکانات   یتجار-یپروژه در پروژه  تا  ارائه شده است و در آن تالش شده است  واقع در شهر تهران  که هم   یگلشهر 

  ی کی به عنوان    ،گردد. پروژه گلشهر  یاست، معرف  دهیرس  جهیکشور به نت  هایاز پروژه  یکیدر    یفناور  نیاکنون به کمک ا

اول به شم عمرانی در سطح    هایپروژه  نیاز  ا  رودیار مکشور  از  قابل  نیکه  و  تا سطح    میب  یفناور   یتها یامکانات  آن  در 

  مدارک و کنترل    شی پا  یستمهایس  ن یو همچن  یمدلساز   یپروژه استفاده شده است. استفاده از ابزارها   تیریمد  یندها یفرا

ا  یمهندس  یفن رو  نیدر  اصالح  با  تنها  که  باعث شد،  بخش طراح  یجار   هایهیپروژه  از    ،یدر  تاخحداقل   30  ریبروز 

شود.    یریآالت جلوگ  نیو ماش  یانسان  یرویفقط در بخش مرتبط با ن  نه،یدر هز  یدرصد  10  شیدر زمان و افزا  یدرصد

ا بر  ابعاد زمان   یرگی بهره  ن،یعالوه  قابل  میب  یفناور  اینهیو هز  یاز  ا  ISIX  افزاریپلتفرم نرم   یتهایو  باعث    نیدر  پروژه 

فرا قابل مالحظه  پروژه، کنترل صورت    ،یزریبرنامه  یندها یبهبود  پروژه    نیتام  ت،وضعیکنترل  تدارکات  عبارت   ایو  به 

گرد  تیریمد  ییاجرا  یندهایفرا  گرید ادیپروژه  کارا  نی.  هماهنگ  ییبهبود  لطف  به  در   یاطالعات  یکپارچگیو    یکه 

چابک و روان    تیریباعث مد  د،یردحاصل گ  افزاریاین پلتفرم نرم پروژه به کمک    ییو اجرا  یفن  تیریمختلف مد  یندها یفرا

چه نقش  تواند  میوابسته    یو ابزارها   میب  یپروژه نشان داد که استفاده از فناور یاجرا  یانی م  یپروژه شد و در همان فازها

 . داشته باشد  وریو ارتقا بهره  ژهو زمان پرو  نهیهز  تیریدر مد  ایقابل مالحظه

 

 

 Bنويسنده اول ) و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصيل قطع تحصيلی، منويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

Nazanin  .pt 11 )راست چين ، 
، راست  B Nazanin  .pt 11نويسنده دوم ) ، دانشکده و دانشگاه محل تحصيل(يا سمت كاري و رشته تخصصي )  درجه علمي -2

 چين(

mailto:Radpeyamir@gmail.com


 

 

2 

 

 ISIX،  (5Dمدیریت هزینه)،  (4Dمدیریت زمان) و تدارکات،    ، مدیریت تامینمدیریت پروژهکلیدی:   گان واژ
 

 مقدمه  -1
ورود فناوری بیم به صنعت ساخت، نوید بخش وقوع تحوالت شگرف در این صنعت و جایگزینی آن با فرایندهای سنتی  

اوری، حلقه تکمیلی و  وری پایین آن اذعان دارند. این فناندرکاران این صنعت به کندی و بهرهها است که دستجاری در پروژه

گیری از رود. گستردگی ابعاد بهره افزاری به صنعت ساخت به شمار میافزاری و سختهای نرمیکپارچه کننده ورود تکنولوژی

تواند کل فرایندهای چرخه حیات ساختمان را پشتیبانی کند و کاهش هزینه و زمان و بهبود فرایندهای مختلف که می  بیم،

باعث شده است که کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در سرتاسر جهان به سمت بکارگیری کامل از   ، ارمغان آوردانجام کار را به 

پایه و    ،شود و این مدل اطالعاتیمزایای این فناوری حرکت کنند. فناوری بیم، بر پایه ساخت مدل اطالعات ساختمان بنا می

هماهنگی  ارتباطات،  واساس  فنی  مشکالت  رفع  برنامه  ها،  زمانمهندسی،  محدوده،  ریزی،  مدیریت  هزینه،  مدیریت  بندی، 

مدیریت منابع، مدیریت کیفیت، مدیریت تامین و تدارکات، مدیریت ریسک، ایمنی، امنیت و ایجاد یکپارچگی در چرخه حیات 

وری اوری و نقش آن در ارتقا بهره. کاربردهای گسترده این فن گیردقرار میبرداری و بعد از آن تخریب  بنا از بدو ساخت تا بهره

 استفاده کنند.   ی خودهاشده است کارفرمایان در سرتاسر جهان به این نتیجه برسند که باید از این فناوری در پروژهباعث 

مساحت این پروژه  شده است.    در بلوار آفریقا تهران واقع گلشهر و تور    هایخیابان  حد فاصلگلشهر  تجاری  -اداریپروژه  

کارفرمای این پروژه خصوصی، از جمله کارفرمایان فعال و با دانش در صنعت ساخت    مترمربع است.  34000بقه حدود  ط  24

باشد. پروژه در زمان ورود شرکت رادین همکاران بهتا، در مرحله اجرای سازه طبقات های با این ابعاد در شهر تهران میپروژه

های معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی در حال انجام بود. ورود به  نقشه  آن شامل   2روی همکف قرار داشت و طراحی فاز  

این پروژه با هدف ارائه خدمات مدلسازی اطالعات پروژه و خدمات مدیریت پروژه، و در نهایت واگذاری مدل اطالعات پروژه به  

بهره انجام شد. تیم  زیر  بعدی چیستی، چرایی، چگونگ در بخش   بردار به شرح کلی  ارائه خدمات  های  مالی و زمانی  ی و فواید 

 مهندسی، تامین و تدارکات و اجرایی پروژه گلشهر شرح داده شده است.  -مدیریت پروژه در فرایندهای فنی 

بررسی   ، های طراحی فاز دوبعدی مبتنی بر نقشهساخت مدل سهشامل ، (5Dو  3D ،4Dخدمات مدیریت اطالعات پروژه )-الف

  ، های اصالحیبروزرسانی مدل اطالعات بر اساس نقشه  ،ای طراحی و ارائه گزارش مشکالت به کارفرماهنواقص و مشکالت نقشه

  ،ارائه مدل نهایی اطالعات پروژه  ،کنترل ساخت پذیری  ،برگزاری جلسات بررسی مدل و اعمال کامنتهای اجرایی بر روی مدل

محور پروژه -بندی المانزمانارائه برنامه  ،محور بر روی مدل-انهای پروژه به صورت المبرآورد احجام و مقادیر و هزینه فعالیت

برگزاری جلسات بررسی مدل به کمک فناوری واقعیت   ،)مبتنی بر احجام و مقادیر و فعالیتهای مرتبط با مدل اطالعات پروژه(

بهرهVirtual Realityمجازی) و  مشاور  تیم  با  ب،  بردار(  مبتنی  پروژه  یکپارچه  اطالعات  روی ارائه  بر  پروژه  اطالعات  مدل  ر 

 بندی شده بر روی گزارشات نموداری و جدولی یکپارچه با مدل. داشبورد تحت وب و ایجاد دسترسی به اطالعات طبقه

بروزرسانی مدل اطالعات پروژه بر اساس آخرین تصمیمات طراحی و  شامل  ،  خدمات مدیریت پروژه در بستر فناوری بیم -ب 

مدیریت تامین و تدارکات و  ،  ای(حور قراردادهای پیمانکاران )مدیریت یکپارچه فنی، زمانی و هزینهم-مدیریت مدل ،  کارفرمایی

کنترل برخط  ،  محور(-کنترل پروژه در بستر فناوری بیم )به صورت المان،  زمان و لیست خرید مصالح-ارائه نمودارهای مصرف

بر فناو  پیمانکاران )به صورت زنده و برخط مبتنی  بیم(صورت وضعیت  بر روی فعالیت،  ری  پروژه  پیشرفت  های  ثبت وضعیت 

بر روی مدل سه،  المانها پیمانکاران  با  پروژه  پیشرفت  بازبینی مدل و بررسی  ،  بعدی برگزاری جلسات کنترل  برگزاری جلسات 

اشبورد تحت وب و ارائه اطالعات یکپارچه پروژه مبتنی بر مدل اطالعات پروژه بر روی د  ،بعدیفنی و اجرایی بر روی مدل سه
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بندی شده بر روی گزارشات نموداری و جدولی یکپارچه با مدل که به صورت خودکار با توجه  ایجاد دسترسی به اطالعات طبقه

 به پیشرفت پروژه به روز شود. 

 ( 3Dساخت مدل اطالعات سه بعدی پروژه )-2
وارد کردن  و    ی هندس  فناوری بیم در پروژه با ساخت مدلسازی  پس از شناسایی نیازهای کارفرما و ارزیابی شرایط پروژه، پیاده

ارائه گزارش مشکالت از تداخالت سخت و  به طور همزمان با و  آغاز شد مهندسی مرتبط با اجزا و تجهیزات پروژه -اطالعات فنی

تجربه   با  افراد  با حضور  بررسی مدل  برگزاری جلسات  و  پروژه  فرایند ساخت مجازی در  در  تیم  نرم مشاهده شده  از  اجرایی 

بر روی    ، بعدی در این پروژه. ساخت مدل سهاز پروژه تهیه شدپذیری  ساختبا قابلیت  بعدی  مدل اطالعات سه  ،اجرایی پروژه

برای ساخت مدل اطالعات معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و در    Revitبرای ساخت مدل سازه و    Teklaافزاری  پلتفرم نرم

کردن تداخالت سخت همچنین، در فرایند بررسی و مشخصن تیمهای تخصصی مرتبط انجام پذیرفت.  بستر شبکه با کار همزما

 استفاده شد.  Navisworksافزار افزاری از نرمها( به صورت نرم)کلش

یجاد  ا  این پروژهبرداری  بعدی اطالعات پروژه، اشراف و تسلط قابل توجهی بر زوایای مختلف فنی، اجرایی و بهرهساخت مدل سه

کاری، تخریب و یا خواب )معطل  د و باعث شناسایی زودهنگام مشکالت قبل از آغاز ساخت واقعی و جلوگیری از بروز دوبارهکر

اطالعات  ساخت مدل  شود و  میساخت مجازی اطالق  آن  به  بر همین اساس است که    شد. ماندن( نیروی انسانی و ماشین آالت  

توان اذعان داشت که اگر قرار بود  می  ،رود. در یک نگاهطرح و ساخت مجازی به شمار مییا همان     VDCبخشی از فرایند  پروژه  

پذیر بود  توجیهبه تنهایی  بعدی و شناسایی همین مشکالت استفاده شود،  در این پروژه از فناوری بیم تنها برای ساخت مدل سه

برابر هزینه تا چندین  مدل،    و  بساخت  زیر  به همراه داشت. در  از مهمترین  منفعت  با حل  رخی  و  دستاورهایی که  مشکالت 

  بعدی بیم حاصل گردید، ارائه شده است.ساخت مدل سهبه کمک فرایندهای  مهندسی در پروژه-فنی مسایل

 شناسایی زود هنگام مشكالت طراحی -1-2

قابلیت از  پروژهیکی  این  در  است.  زودهنگام مشکالت طرح  بیم شناسایی  فناوری  از  استفاده  علی  های  رغم ساخت نیز، 

سازی بیم در پروژه باعث شناسایی زودهنگام بسیاری از مشکالت طراحی و تغییر به موقع  درصد سازه پروژه، پیاده  60بیش از  

بهرهنقشه دیگر،  عبارت  به  شد.  هزینه  ها  که  پروژه  ابتدایی  فازهای  در  مشکالت  شناسایی  که  باعث شد  فناوری  این  از  گیری 

توان به تغییرات کلی  تر است منتقل شود. در این خصوص به عنوان مثال، میکیفیت در آن به مراتب پایینتغییرات و کاهش  

بینی فاصله کافی  به فضای بام و یا مشکل عدم پیش   2در موتورخانه و انتقال بخشی از سیستمهای موتورخانه از طبقه منهای  

پنل کردبین  اشاره  بام  در  نما  و  خورشیدی  بین  (1)شکل    های  فراوان  تداخالت  بوجود  و  فضا  کمبود  به  توجه  با  اینجا،  در   .

بینی و ساخته شده، امکان جانمایی تجهیزات وجود ندارد ها مشخص گردید که در فضای پیشتجهیزات موتورخانه و مسیر لوله

ها، نسبت به انتقال بخشی از  و بنابراین، طراح تاسیسات مکانیکی پروژه پس از درخواست فرصتی یک ماهه و بازبینی کلی نقشه

 به طبقه بام و انجام اصالحات متناسب برای حل مشکالت طرح اقدام نمود.  2تجهیزات از موتورخانه طبقه منفی 
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 نمونه مشكالت و تداخالت از نوع نرم و سخت، در بخش طراحی تاسیسات پروژه گلشهر  (1)شكل

 

 ای طراحی همدیریت ارائه مدارک مهندسی و نقشه-2-2

های طراحی و ارائه مدارک مهندسی کامل پروژه در  یکی از کارکردهای فناوری بیم، به نظم در آوردن فرایند ارائه نقشه

از پروژه ای تا زمان ساخت واقعی مشخص ها کمبودها و نواقص نقشهفرایند طراحی است. تجربه نشان داده است در بسیاری 

-های کامل و قابل اجرا میاخیرات زمانی در آینده و توقف کار پیمانکاران تا زمان ارائه نقشهشوند. این مسیله باعث بروز تنمی

-( عمال ضمن تسریع در دریافت نقشهRFIشود. در این پروژه نیز تیم مدلساز با ثبت تعداد قابل توجهی درخواست اطالعات )

از سوی طراح به صورت ساختارمند و مدون همراه با ارائه ها  های طراحی بدون اشکال و نقص، باعث شد تا فرایند ارائه نقشه

پذیرد و بسیاری از جزئیات اجرایی که قرار بود بعدا به صورت حضوری و گفتاری به اجرا در آید، در اینجا اطالعات کامل انجام 

 ها منعکس شد و به نوعی شناسنامه فنی ساختمان به صورت مدون تهیه گردید. در نقشه

 کاری از تخریب و دوبارهجلوگیری  -3-2

ها ساخت نمونه فضا برای قضاوت در مورد بررسی زیبایی طرح است که خسارات مالی  یکی از فرایندهای جاری در پروژه 

هایی از پروژه معمار طرح پس از حضور در کند. عالوه بر این، در بخش کاری وارد میزیادی به پروژه به لحاظ تخریب و دوباره

برد. اما ساخت مدل سه بعدی و مجسم  ه رنگ بندی که خود طرح آن را داده است، پی به اشتباه خود میموقعیت و مشاهد

در این پروژه این امکان را فراهم کرد که بسیاری از   (VRواقعیت مجازی)سازی شرایط با گشت در مدل و استفاده از فناوری  

یله تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه پروژه داشت. به عنوان مشکالت ظاهری پیش از اجرای واقعی شناسایی شوند که این مس

می البی نمونه،  سنگ  رنگ  همخوانی  عدم  مشاهده  از  پس  که  کرد  اشاره  پروژه  در  آسانسور  البی  سنگ  رنگ  تغییر  به  توان 

 ور گرفت.آسانسور با فضای پارکینگ ها در مدل سه بعدی، طراح تصمیم به تغییر بافت و همچنین رنگ سنگ البی آسانس

 جویی در مصالح ارائه پیشنهاد برای بهبود طراحی و صرفه-4-2

بعدی، پیشنهادهای  با توجه به اشراف و تسلط تیم مدلساز بر طرح بواسطه مشاهده جوانب مختلف طرح بر روی مدل سه

و بهبود ظاهری طرح اشاره   توان به کاهش مصالح مختلفی برای بهبود طراحی به مشاور طراح پروژه داده شد که از نتایج آن می

ها، طراح به این  کرد. به عنوان مثال، پس از مدلسازی لوله های فاضالب و مشاهده مسیر لوله کشی فاضالب طبقات پارکینگ

تری را انتخاب نماید و با این کار ضمن حذف تعداد زیادی زانویی و لوله تر و بهینهتواند مسیرهای کوتاهبندی رسید که میجمع

 اهش هزینه خرید این اقالم، باعث شد عملیات اجرا نیز آسانتر شده و همچنین ظاهر بهتری نسبت به قبل ایجاد شود. و ک

های مختلف تخصصی از تیم مشاور طراح به عنوان عنوان سوال فنی در بخش  160در یک نگاه، در این پروژه در حدود  

سوال که توزیع آن مطابق نمودار شکل زیر در بخشهای تخصصی    160ین  ای، ابهام یا ایراد پرسیده شد. از اتداخل، نقص نقشه

مالحظه   2شکل  در  های بین بخشی بود. همانطور که  مورد ناشی از اشکاالت و هماهنگی  36مورد درون بخشی و    124است،  

 شود، حدود نیمی از مشکالت ناشی از کمبود اطالعات در پروژه است.می
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 ها به تفكیک بخش تخصصی و نوع مشكل انی مشكالت و کمبودهای نقشهوضعیت فراو (2ل)شك

اگر در این مرحله بخواهیم تاثیر استفاده از فناوری بیم در کاهش هزینه پروژه را تنها در بخش تسریع در پیشرفت کار و  

نقص از  ناشی  آالت،  ماشین  خواب  و  انسانی  منابع  رفت  از هدر  جلوگیری  در  جویی  ریالی صرفه  مهندسی    ارزش  مدارک  در 

گیری از فرایند ساخت مجازی و ساخت  توانیم بر اساس مبانی سرانگشتی زیر، اذعان کرد که تنها بدلیل بهرهمحاسبه کنیم، می

درصد صرفه جویی در هزینه پروژه ناشی از جلوگیری از هدر رفت منابع انسانی و ماشین آالت حاصل   9بعدی حدود  مدل سه

جویی در همین حد و یا حتی بیشتر نیز  توان انتظار داشت صرفهبا توجه به سهم قابل توجه مصالح میشده است. بدیهی است  

 کاری و پرت مصالح رخ داده باشد.  در بخش جلوگیری از دوباره

شده است. در این تحلیل فرض    تحلیلآالت پروژه  های نیروی انسانی و ماشینجویی در هزینهمیزان صرفه  ( 1)در جدول  

درصد سهم مصالح و    70آالت و درصد هزینه مربوط به نیروی انسانی و ماشین 30ای به طور متوسط است که در هر پروژه شده

توان به صورت سرانگشتی برآورد کرد که هزینه تاخیرات ناشی از کمبودهای اطالعاتی  تجهیزات است. بر اساس این نسبت می

 توانست باشد. آالت در این پروژه چقدر میو خواب ماشیندر یک پروژه و هدر رفت زمان نیروی انسانی  
 

 تحلیل تاثیر شناسایی زودهنگام مشكالت بر هزینه مستقیم ناشی از معطل ماندن نیروی انسانی و ماشین آالت در پروژه (1)جدول 

 توضیحات مقدار  شرح

  160 تعداد مشکالت اجرایی

  3 حداقل زمان الزم برای حل هر مشکل )روز کاری( 

  480 مدت زمان الزم برای حل کل مشکالت )روز کاری( 

  2 ضریب همزمانی بروز و حل مشکالت

  240 مدت زمان الزم برای حل مشکالت )روز کاری(

  327 تاخیر زمانی پروژه )روز تقویمی(

/327 %30 با فرض انجام سه ساله پروژه   درصد تاخیر پروژه )درصد( (3*365) = 0.27 

 A9 0.3*30A = 9A درصدی سهم خواب نیروی انسانی و ماشین آالت (  30ه پروژه )با فرض  افزایش هزین

 9A / 100 A = 9% %9 درصد افزایش هزینه پروژه 

 

جویی در مدت  درصد صرفه 30رود با شناسایی این مشکالت و حل زود هنگام آن، حداقل بر اساس تحلیل فوق انتظار می

جویی در هزینه مستقیم پروژه بدون در نظر گرفتن سهم کاهش هزینه ناشی از جلوگیری از فه درصد صر  9زمان انجام پروژه و  

 ها و پرت مصالح، تنها با استفاده از این بخش از امکانات فناوری بیم حاصل شده باشد. کاریدوباره
 

 ریزی در فاز برنامه  - 5D & (4D)ساخت مدل اطالعات چهار و پنج بعدی پروژه -3

ایه برای انجام فرایندهای مدیریت زمان، تامین و تدارکات و هزینه پروژه در بستر فناوری بیم با ساخت مدل  اطالعات پ

گیری از امکانات فناوری بیم در این فاز، یکپارچگی  گردد. ویژگی اصلی بهرهاطالعات چهاربعدی و پنج بعدی پروژه حاصل می

شود در هر لحظه دسترسی برخط، یکپارچه و هماهنگ به  است که باعث می  بعدی پروژهذاتی این اطالعات با مدل اطالعات سه

فنی اطالعات  و  پروژه  مدیریت  فرایندهای  انجام  برای  نیاز  مورد  هر  -اطالعات  در  تغییر  با  که  نحوی  به  شود،  فراهم  مهندسی 

بندی و منحنی مصارف مصالح و  نزمابخش کوچک در پروژه و بروزرسانی مدل اطالعات، کلیه اطالعات احجام و مقادیر، برنامه

گیری از  شود. بدیهی است دستیابی به این سطح از بلوغ اطالعاتی در پروژه، نیازمند بهرهبینی لجستیک پروژه به روز میپیش

برنامه اطالعات،  اطالعاتی،  بین مدل  دینامیک  ارتباط  بتواند  است که  اطالعات  بندی، فهرستزمانابزارهای تخصصی  بها،  های 
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مقادیر و اطالعات غیرگرافیکی و توده این  احجام و  بنابراین در  نماید.  برقرار  را  غیرگرافیکی  المانهای گرافیکی و  با  ای مرتبط 

از امکانات نرم و    5Dبنیان شرکت رادین همکاران بهتا در ساخت مدل اطالعات  ( محصول دانشISIXافزار آیسیکس )پروژه، 

4D افزار  استفاده شد. نرمISIX،    کلیه قابلیتهای الزم برای اینکه بتوان به مدل یکپارچه اطالعات چهار و پنج بعدی پروژه دست

از آن در فاز اجرا به صورت عملی استفاده نمود را دارد، که در ادامه همزمان با شرح تجربیات بدست آمده در پروژه   یافت و 

 شود. گلشهر این کاربردها بیشتر معرفی می

 :  5Dساخت مدل -3-1

-این مد IFC(، خروجی  Revitو   Teklaافزارهای مدلسازی مورد استفاده در پروژه )بعدی در نرمپس از ساخت مدل سه

، با تلفیق دو  ISIXافزار  گردید. نرم  ISIXافزار  لهای اطالعاتی برای استفاده در برآورد احجام و مقادیر و هزینه پروژه وارد نرم

-یابی هوشمند و چابک پروژهمحور، ابزاری بسیار کارامد در هزینهیابی فعالیتهزینه-حور و بم -یابی المانهزینه-متدولوژی الف

 رود.  ها مبتنی بر ساختار فناوری بیم به شمار می

المانهزینه-الف هزینه  محور:-یابی  الماندر  می-یابی  فراهم  المان  سطح  در  اطالعات  به  دسترسی  امکان  و  محور  شود 

طالعات مرتبط با یک المان در برآورد احجام و مقادیر استفاده نماید. به عنوان نمونه، با کلیک بر روی یک تواند از اکاربر می

المان تیر به اطالعات ابعادی تیر و یا حتی به جنس تیر در صورتیکه در مدل اطالعاتی مشخص باشد، دسترسی خواهد داشت.  

افزار یک ن به سادگی به اطالعات در سطح المان دسترسی داشت. اما این نرمکند که بتوااین امکان را فراهم می  ISIXافزار  نرم

توانند حتی پروژه دهد و آن امکان ایجاد المان غیرگرافیکی است و بنابراین کاربران میویژگی دیگر را هم به کاربران خود می

اطالعات   مدل  به  غیرگرافیکی  اجزا  یا  و  کنند  غیرگرافیکی مدل  به صورت  را  از خود  همچنان  و  نمایند  اضافه  خود  گرافیکی 

 گیرند.  محور بهره-پتانسیلهای فناوری بیم در فرایند متره و برآورد المان

برای رسیدن به محصول  ، هزینهاین روشدر    (:ABCمحور)-یابی فعالیتهزینه-ب  نیاز  اساس فعالیتهای مورد  بر  یابی 

این روش هزینهانجام می واقع عالوه  شود.  تولید محصول هم توجه می یابی در  فرایندهای  به  به هزینه منابع،  کند و  بر توجه 

نرم قابلیت  این  دارد.  تمرکز  فعالیتها  به  بها  آیتمهای  بر  تمرکز  اجازه می  ISIXافزار  بجای  کاربران  با  به  تنها  بتوانند  که  دهد 

یافتگی باال ارائه کنند.  محور با سطح توسعه-دراختیار داشتن یک مدل هندسی ساده با سطح جزئیات کم، متره و برآوردی المان

به عنوان مثال، در صورتیکه یک دیوار بنایی یک طرف سرامیک و یک طرف رنگ در پروژه مد نظر باشد، ولی در مدلسازی فقط  

الیه گرافیکی  مدلسازی  بدون  دیوار  نرمیک  باشد،  شده  انجام  آن  کامپوزیت  میهای  انواعافزار  دیوار  این  به  فعالیتهای    تواند 

و بر اساس فهارس بهای سفارشی یا    کاری، رنگ آمیزی و سرامیک کاری را با فرمولهای متفاوت متره و برآوردیآجرکاری، گچ

 . شودمیفعالیتها فراهم   آیتمهای بهای این محور به-الصاق کند و بدین ترتیب دسترسی المان سازمان برنامه و بودجه
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 ISIXدر نرم افزار  محور-های درختی فعالیتها و منابع المانگزارش  (3)شكل

 

بندی شده پروژه بر اساس  ، دسترسی به اطالعات طبقهISIXدر نتیجه با انجام فرایند متره و برآورد پروژه در نرم افزار  

مقادیر و هزینه پروژه به صورت   شد و انواع گزارشهای مورد نیاز از احجام وفعالیتهای مرتبط با هر المان یا دسته المان فراهم  

-. این گزارشات که همگی به صورت یکپارچه بدست می (3)شکل  های گزارش دهی بدست آمدگرافیکی بر روی مدل و درخت

شوند. این همان ویژگی است که استفاده از فناوری بیم را در  آیند با هر تغییری در مدل اطالعاتی به صورت خودکار به روز می

اندکاران کند. ویژگی ممتازی که به کمک دسترای دسترسی به اطالعات به روز، زنده، یکپارچه و هماهنگ الزامی میها بپروژه

 کند.  ریزی و بهبود فرایندهای کاری کمک میصنعت ساخت آمده و به آنها در برنامه

 فرایندهای انجام برای پروژه طالعاتا به کاملی دسترسی بیم، فناوری بستر در محور مدل  برآورد و متره فرایند انجام با

 قرار استفاده مورد بسیار پروژه انجام از فاز این در که ISIX افزارنرم هایویژگی از . یکیآیدمی دست به پروژه مدیریت مختلف

 عمالا از پس هاهزینه خودکار رسانی  بروز و مقادیر و احجام برآورد اطالعات به برخط و یکپارچه دسترسی ایجاد ،گرفت

-طبقه فیلدهای ایجاد در افزار نرم این قابلیتهای این، بر وهعال  .بود پروژه طراحی فاز پیشرفت و تکامل از مرحله هر در تغییرات

 هایدسته در اطالعاتی هایتگ افزودن با دلخواه شکل هر به مرتبط گزارشات و المانها دسته بندیتقسیم و اطالعاتی  بندی

 اطالعاتاین   داشتن اختیار در با .  کرد  پروژه در شده بندیطبقه اطالعات به دسترسی در شایانی مکک نیز، نظر مورد مختلف

 دلخواه شکل هر به اطالعات به دسترسی نوع هر عمال ح،سط ترینجزئی در فعالیت-المان تفکیک به پروژه از شده بندیطبقه

 و تامین مدیریت و پروژه کنترل  ریزی،هبرنام برای نیاز د مور اطالعات توانست  نظیر کم اطالعاتی اشراف این وشد   فراهم

 .نماید فراهم بعد گامهای در را جزء پیمانکاران قراردادهای و تدارکات

 : 4D مدل ساخت -2-3

توان در این مدل اطالعاتی، در هر  مند است. به این معنی که میمدل چهار بعدی بیم در واقع یک مدل اطالعاتی زمان

 4Dات جامع پروژه برای هر محدوده مکانی و المانی دلخواه در واحد زمان دسترسی داشت. یک مدل اطالعات  لحظه به اطالع 

بندی پروژه است. خوشبختانه دسترسی به زمان  واقعی در حقیقت بسیار فراتر از اتصال المانهای یک مدل سه بعدی به برنامه

اISIXافزار  نرم ز امکانات مدل چهاربعدی بیم در این پروژه به خوبی استفاده شود. روش  ، این امکان را فراهم کرد که بتوان 

-بندی مورد نظر خود، محدوده  در این نرم افزار به اینگونه است که کاربر ابتدا با مشخص کردن کدهای طبقه 4Dساخت مدل  

ارائه   بندی،کند و بر اساس این طبقههای کاری برای واگذاری کار را به صورت خودکار ایجاد می ساختار شکست فعالیتها را 

تخصصمی بندی  طبقه  ساختار  تعریف  با  پروژه  این  در  مثال،  عنوان  به  لیست -طبقه-دهد.  تفکیک  به  برنامه  تخصص  زیر 

بندی پروژه مبتنی بر  فعالیتهای متناظر با هر تخصص در هر طبقه را برای هر زیر تخصص ایجاد کرد و پایه ساخت برنامه زمان

اینست که بواسطه ساختار یکپارچه برنامه فعالیتهای اجرایی پروژه در برنامه  فعالیتهای   واقعی اجرایی  بدست آمد. نکته مهم 

شود است و بنابراین ( ایجاد می5Dبندی دقیقا همان فعالیتهایی است که در زمان متره و برآورد در مرحله برآورد هزینه )زمان

گیرد دارای فعالیتهای با حجم و هزینه از قبل مشخص شده اری مورد نظر قرار میبندی جبهه کهر دسته المان که در طبقه

بعدی اطالعاتی پروژه اعم از هندسی یا اطالعاتی حاصل  است و هر تغییری که در متره و برآورد پروژه بواسطه تغییر در مدل سه

مدل   در  خودکار  به صورت  بروز می  5Dو    4Dگردد  استفادهم  موفق  تجربه  نشانشود.  پروژه  این  در  بیم  از  تفاوت  ه  دهنده 

بیان   2توان به شرح جدول  های سنتی انجام است. این تفاوتها را میریزی مبتنی بر مدل بیم با روشاساسی در روش برنامه

 کرد.
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  اندرکاران (، فصل جدیدی از ورود فناوری به صنعت ساخت را برای دست5D( و هزینه )4Dامکان مدلسازی بعد زمان )

آید،  دار اطالعاتی ساختمان به دست میصنعت ساخت گشوده است. امکاناتی که پس از دستیابی به مدلهای زمانمند و هزینه

نرممی از  استفاده  باشد.  داشته  پروژه  فرایندهای مدیریت  ارتقا  در  بسزایی  نقش  پروژه کمک کرد که   ISIXافزار  تواند  این  در 

المان دسترسی  بر  اط-عالوه  به  فنیمحور  اطالعات  شامل  پروژه،  هزینه-العات  و  زمانی  به مهندسی،  دسترسی  امکان  ای 

افزار، باعث شد که فرایندهای برآورد هزینه و  ها نیز در این سطح فراهم شود. امکانات گسترده این نرمفعالیتهای متناظر با المان

بندی  ز سنتی به هوشمند با ایجاد خودکار خطوط برنامه زمانریزی اریزی پروژه کامال متحول شود. تغییر در فرایند برنامهبرنامه

های طبقه بندی بعدی نیز متصل است(،  از یک طرف و از طرف دیگر، دسترسی به گزارش)که به صورت خودکار به مدل سه

برآورد، احجام و  اطالعاتی که همگی به صورت هماهنگ و یکپارچه با مدل اطالعات پروژه است و با هر تغییر در مدل، متره و  

ها  شوند از جمله این قابلیتمقادیر فعالیتها، منحنی مصارف مصالح، درصد وزنی فعالیتها و ... همگی به صورت خودکار بروز می

به برخی از   2در جدول    بود. قابلتهایی که نقش و تاثیر اساسی در فرایند مدیریت نوین پروژه در آینده نزدیک خواهند داشت.

 ها در مقایسه با روش سنتی ارائه شده است.ویژگی مهمترین این

 
 بر اساس تجربیات پروژه گلشهر BIMریزی سنتی و روش مبتنی بر : مقایسه روش برنامه 2جدول  

 نسبت به روش سنتی  BIMمزیت  BIMمبتنی بر  4Dروش  روش سنتی موضوع  ردیف 

1 
تشخیص نوع و  

 حجم فعالیتها 

ریزی  مه با توجه به میزان تبحر تیم برنا

در برآورد نسبی احجام، معموال به  

صورت مستقل از برآورد تیم متره از  

ها به صورت تقریبی و یکبار  روی نقشه

ریزی پروژه انجام  در ابتدای فاز برنامه

 شود.می

فعالیتهای پروژه و احجام و مقادیر  

آنها به صورت خودکار بالفاصله  

بعد از پایان فرایند متره و برآورد  

ریزی قرار  یار تیم برنامهدر اخت

 گیرد. می

 تشخیص دقیق نوع فعالیتها -1

مشخص بودن مقدار فعالیت در هر  -2

 ناحیه دلخواه 

ایجاد ساختار شکست فعالیتها به  -3

 صورت خودکار  

 . اشتباهحذف فعالیتهایی -4

2 
تسلط بر محدوده  

 پروژه

ریزی از پروژه و  برداشت تیم برنامه 

بر اساس   محدودیت های اجرایی صرفا 

تصورات ذهنی از تجمیع ذهنی نقشه  

 های مختلف بخشهای تخصصی است. 

ریزی با مشاهده مدل  تیم برنامه

تواند  ها میبعدی و محدودیتسه 

های کاری  نسبت به تعریف جبهه

 و تعریف تقدم و تاخرها اقدام کند.

تر بواسطه اشراف  ریزی دقیقبرنامه-5

بصری بر روی پروژه و فعالیتهای  

 شهای مختلف تخصصیبخ

3 
بروزرسانی برنامه  

 بندی زمان 

با توجه به تقریبی بودن متره و  

همچنین عدم یکپارچگی بین تیمها  

بندی تنها  معموال بروزرسانی برنامه زمان

در حالت تغییرات اساسی و اضافه و  

حذف شدن در مقیاس بزرگ به صورت  

 شود. دستی انجام می

با هر تغییر در پروژه، متره و  

برآورد و به تبع آن احجام و  

مقادیر و مدت مرتبط با انجام  

فعالیتها به صورت خودکار و زنده  

 شود.بروزرسانی می

فعالیتها و مقادیر آنها با توجه به   -6

آخرین وضعیت مدل اطالعاتی پروژه  

 شود. به صورت خودکار بروز می 

 

4 
وزن دهی به  

 فعالیتها 

به و از  دهی به فعالیتها بر اساس تجر وزن

روی احجام و مقادیر برآورد شده تقریبی  

 است. 

وزن دهی به فعالیتها، بر اساس  

متره و برآورد به صورت دقیق و  

مبتنی بر مقدار کار واقعی به  

 شود.صورت خودکار مشخص می 

افزایش دقت در برآورد مقدار   -7

 پیشرفت پروژه در فاز کنترل پروژه 

 

 پروژه مبتنی بر فناوری بیم  کاترمدیریت اجرا و تامین و تدا-4
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بعدی نهایی  ریزی، مدل اطالعاتی بیم در فاز اجرایی قابلیتهای خود را نشان داد. مدل اطالعاتی سهپس از پایان فاز برنامه

ت،  بردار و کارفرما اسپذیر مورد تایید تیم مشاور، پیمانکار و بهرهاجرایی و ساخت-پروژه که یک مدل اطالعاتی بدون اشکال فنی

تواند فرایندهای مدیریت اجرایی و تدارکات پروژه را به خوبی راهبری کند و بازوی پرتوان مدیریت پروژه و مدلی است که می

 ریزی و کنترل پروژه و تامین و تدارکات باشد. تیمهای برنامه

ایجاد    ISIXافزار  آنها در نرم  های بهای منظم به پیمانهای پیمانکار با تعریف فهرستدر این فاز ابتدا، قراردادهای تیم 

های واگذار شده انجام  ( مبتنی بر فعالیتهای واگذار شده به پیمانکاران در بخش5D)ساخت مدل   شد و فرایند متره و برآورد

تامین و تدارکات،   پروژه،  فرایندهای مختلف کنترل  استفاده در  آماده  پروژه  پنج بعدی کامل  این گام، مدل  پایان  با  پذیرفت. 

های عملی صورت گرفته از  دور صورت وضعیت و ارائه گزارشهای مختلف مدیریتی شد که در زیر برخی از مهمترین استفادهص

 این مدل اطالعاتی برشمرده شده است:

 ثبت برخط پیشرفت پروژه بر روی مدل اطالعاتی پروژه -1-4

روژه را دارد. روش کار به این صورت است که  قابلیت ثبت برخط پیشرفت اجرا بر روی مدل اطالعاتی پ   ISIXافزار  نرم

ناظر یا کارشناس تیم کنترل پروژه با مشاهده اجرای هر ناحیه از پروژه می تواند بر روی المانهای ناحیه مورد نظر کلیک نماید.  

دهد  ا را به کاربر نشان میبرنامه بالفاصله لیست فعالیتهای متناظر با المانهای انتخاب شده به همراه مقادیر متناظر با آن فعالیته

بر این   انتخابی را درج کند.  المانهای  با  اینجا تنها کافی است که درصد پیشرفت کار مرتبط با هر فعالیت متناظر  و کاربر در 

می  ثبت  زمانی  بازه  هر  در  را  المان  هر  به  مربوط  فعالیت  هر  پیشرفت  درصد  برنامه  گزارشهای اساس،  تهیه  در  آن  از  و  کند 

 کند.  های شماتیک پیشرفت و ... استفاده می پروژه، صدور صورت وضعیت، گزارش پیشرفت
 

 

 

 

 

  
 

 

 ISIXنرم افزار  های پروژه و صدور خودکار صورت وضعیت درمحور پیشرفت فعالیت-ثبت المان(  4) شكل

 

 صدور خودکار و یا کنترل صورت وضعیت -2-4

گیرد. اگر  ی انجام شده در پروژه در هر بازه زمانی در دسترس قرار می محور پروژه، وضعیت کارها-با ثبت پیشرفت المان

توانست در لحظه از صورت وضعیت کارهای انجام شده خود آگاه  در اختیار پیمانکار پروژه بود، پیمانکار پروژه می  ISIXافزار  نرم

برای کنترل صورت   ISIXافزار  فنی کارفرما از نرم  در اختیار تیم کارفرمایی پروژه بود و تیم دفتر  ISIXافزار  شود. در اینجا نرم

وضعیت پیمانکاران استفاده کرد. ویژگی منحصر به فرد این روش کاری، دقت و چابکی است به نحوی که در هر لحظه کامال  

آنجاییکه صورت   از  انجام شده است.  دقیقا چه مقدار کار  المانهایی،  بر روی چه  و  مشخص است که در یک فعالیت مشخص 

مخرج مقدار کار در این روش همیشه از همان ابتدا مشخص است، بنابراین نباید اختالفی بر سر میزان کار واقعی انجام شده  

 ای دارد. آید و این تاثیر بسزایی در افزایش دقت صدور و تایید صورت وضعیت های دورهبوجود 

 مدیریت تامین و تدارکات -3-4
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که امکان برقراری اتصال   ISIXافزار  ه فعالیتهای متناظر با المانها و الگوریتم پیشرفته نرمبندی پروژه باتصال برنامه زمان

کند، امکان دسترسی  بین منابع الزم برای انجام یک ردیف بها و بین ردیف بها و فعالیت متناظر و در نتیجه المان را برقرار می 

بر این اساس، همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، بالفاصله پس از  کند.  به اطالعات مصرف مصالح در واحد زمان را فراهم می

گیرد. از طرف دیگر با ثبت درصد  ، کلیه اطالعات مقدار مصالح در واحد زمان در دسترس قرار می4Dپایان فرایند ساخت مدل  

پروژه المان، دسترسی به اطالعات مقدار مصرف مصالح  از زمان فراهم    پیشرفت بر روی فعالیتهای متناظر با هر  در هر لحظه 

راحتی می به  پروژه  تدارکات  و  تامین  تیمهای  بنابراین،  مصالح دسترسی  است.  و مصرف  سفارش  وضعیت  به  لحظه  در  توانند 

کنترل  فرایندهای  برای  دقیقی  مرجع  کاال،  تحویل  و  انبارداری  فرایندهای  ورودی  و  پایه  عنوان  به  قابلیت،  این  باشند؛  داشته 

 شود. سفارش استفاده میابی پرت و مقدار مورد نیاز ارزیمصالح، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ISIXنرم افزار  های پروژه و صدور خودکار صورت وضعیت درمحور پیشرفت فعالیت-ثبت المان(  5) شكل

 

 (EVM)ت ارزش کسب شده  مدیری-4-4

ضعیت پیشرفت پروژه و مشاهده  امکان دسترسی برخط به و   ISIXمحور پیشرفت فعالیتها در بستر نرم افزار-ثبت المان

دسترسی به این حد از . کندبندی دلخواه فراهم می ارزش کسب شده در هر لحظه از زمان اجرای پروژه را به هر تفکیک و طبقه

فناوری  ساختار      گیری از، اکنون به کمک بهرهیستاشراف و تسلط بر وضعیت پیشرفت پروژه که با روشهای سنتی قابل انجام ن

یکی از  عمال به عنوان  ،استفاده از آن در پروژه گلشهر . قابلیتی کهپذیر شده استمرتبط با آن امکانپیشرفته ی هاافزارنرمبیم و  

پروژهف  ین آغازنقاط   نوین مدیریت  عمرانی کشور  صل  بیم  های  پروژهروبه شمار میدر بستر فناوری  این  نرم د. در  -به کمک 

، این امکان فراهم شد که تیم مدیریت پروژه بتواند وضعیت پیشرفت پروژه  در آن  ای اطالعاتیو قابلیت فیلتر فیلده   ISIXافزار

آگاهی مدیر پروژه به وضعیت   .را برای هر محدوده کاری، هر پیمانکار مورد نظر و هر فعالیت در هر زمان دلخواه ارزیابی کند

 به چابکی در بستر فناوری بیم حاصل شده است.  پروژه کلید حل مشکالت هر پروژه عمرانی است که این مهم اکنون 

 
 

   



 

 

11 

 

 بندی و پیشرفت پروژه برنامه زمان

 در طبقات یازده الی پانزده در بخش سازه 

 بندی و پیشرفت پروژه برنامه زمان

 )ارزش کسب شده( بخش سازه 

 برنامه زمان بندی و پیشرفت پروژه 

 )ارزش کسب شده( کل پروژه   

 ISIXنرم افزار   یشرفت پروژه تولیدی بر اساس طبقه بندی مورد نظر درنمودارهای پ(  6) شكل

 

 مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه به صورت گرافیكی -5-4

به .  گرددمی بالفعلمدل سه بعدی ا ایجاد  رود که بهای ذاتی فناوری بیم به شمار میسازی به عنوان یکی از ویژگیمجسم

به این ترتیب، در  .  کند کاربرد پیدا مینیز    5Dو  4Dابعاد    در  ر از مدل سه بعدی وتراسازی فاین مجسم   ISIXکمک نرم افزار  

نمودار و جدولی، امکان تسلط بر وضعیت پیشرفت پروژه به صورت گرافیکی نیز وجود  های  پروژه گلشهر عالوه بر انواع گزارش

 ارتند از:  های بصری که در  در پروژه گلشهر استفاده شد عب دارد. مهمترین ویژگی

-ای از پروژه و با هر وضعیت انتخابی در دسترس قرار میکه از هر نقطه،  نمایش وضعیت پیشرفت واقعی پروژه -الف-5-4

 شود.بندی مورد نظر کاربر نمایش داده میاز لحاظ اجرا شده، در حال اجرا و اجرا نشده بر اساس رنگ پروژهگیرد، وضعیت 

اجرا-ب-5-4 واقعی  وضعیت  زمان  مقایسه  برنامه  وضعیت  که    ،بندیبا  برخط  به صورت  زمان،  هر  در  این شماتیک،  در 

برنامه پیشرفت  با  واقعی  پیشرفت  داده مینسبی  المانها نمایش  بر روی  اتمام  ای  به  به لحاظ  المانهای مختلف  شود و وضعیت 

 شود. یا شروع نشده با رنگ بندی مشخص میرسیده، عقب افتاده از برنامه، دارای تاخیر اجرا، همگام یا جلوتر از برنامه و 

ویژگی-پ-5-4 دارای  فعالیتهای  و  المانها  کاربر  مشخص کردن  این شماتیک  در  کاربر:  تعریف  اساس  بر  نظر  های مورد 

مثال المانهایی که باید در یک هفته آینده اجرایشان شروع شود و یا به پایان برسند و    به دلخواه خود مشخص کند کهتواند  می

 کدام است.ا هر دسته المانی که به لحاظ برنامه اجرایی و یا وضعیت پیشرفت در وضعیت خاصی هستند  ی

 

   
شماتیک با تعریف کاربر، المانهای که باید -پ-4-5

 اجرای آنها طبق برنامه تا یک ماه آینده شروع شود.

اجرا  مقایسه وضعیت واقعی اجرا با برنامه  -ب-4-5

 رد: برنامه آتی، سبز: اجرا شده قرمز: عقب افتاده، ز

 وضعیت پیشرفت واقعی پروژه-الف-4-5

 قرمز: اجرا نشده، آبی: در حال اجرا، سبز: اجرا شده 
 ISIXنرم افزار  امكان نمایش شماتیک وضعیت پیشرفت پروژه با تنظیمات دلخواه در(  7) شكل

 

 داشبوردهای مدیریتی تحت وب  -6-4

که نقش بسزایی در ایجاد اشراف اطالعاتی در سطح مدیران عالی پروژه ایفا     ISIXافزار  یکی از قابلیتهای مدیریتی نرم

نمود، پنل تحت وب گزارشات پروژه بود. این پنل تحت وب که به صورت یکپارچه به مدل اطالعات پروژه متصل است امکان  

نیروی   پروژه، گزارش های مصالح،  پیشرفت  را به وضعیت  پروژه  پروژه، مدل  دسترسی مدیران  انسانی، ماشین آالت، مکاتبات 

میسه فراهم  پروژه  مدارک  و  اسناد  وب،  تحت  از بعدی  را  اطالعات  به  قابلیت دسترسی  که  اطالعاتی،  داشبوردهای  این  کند. 
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پیشرفته به جزئی عملکردی مانند یک برج کنترل و  ترین شکل مورد نظر فراهم میطریق سیستم فیلتر اطالعات  کند، عمال 

امکان می م دارد  آن دسترسی  به  و هر کسی که  کارفرما  پروژه،  به مدیر  دارد که  پروژه  به  دیریت  زمان  هر  و  هر جا  دهد در 

اطالعات و مدارک پروژه به صورت برخط دسترسی داشته باشد و با امکان ریز شدن در الیه های اطالعاتی به بررسی مشکالت  

 یق به پردازد. و شرایط پروژه و اتخاذ تصمیمات صحیح و دق

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و امكان دسترسی برخط به انواع گزارش های مدیریتی ISIXنرم افزار  ( داشبورد مدیریت پروژه تحت وب8) شكل

 

 جمع بندی -5
ون های عمرانی اکنها و قابلیتها فناوری بیم در مدیریت فنی، زمانی، هزینه و تامین و تدارکات پروژهگیری از پتانسیلبهره

افزارهای مهندسی و همچنین مدیریتی امکان پذیر شده است. پروژه گلشهر به عنوان های حاصله در حوزه نرمبه مدد پیشرفت

از این امکانات و قابلیتهای فناوری بیم تا سطح فرایندهای مدیریت  در آن  رود که  های کشور به شمار مییکی از اولین پروژه

ابزارهای مدلسازی و همچنین سیستمهای پایش و کنترل مدارک فنی مهندسی در این  پروژه استفاده شده است. استفاد از  ه 

  10درصدی در زمان و افزایش    30های جاری در بخش طراحی، حداقل از بروز تاخیر  پروژه باعث شد که تنها با اصالح رویه

گیری از ابعاد زمانی  ود. عالوه بر این، بهرهدرصدی در هزینه، فقط در بخش مرتبط با نیروی انسانی و ماشین آالت جلوگیری ش

هزینه نرمو  پلتفرم  قابلیتهای  و  بیم  فناوری  برنامه  ISIXافزاری  ای  فرایندهای  مالحظه  قابل  بهبود  باعث  پروژه  این  ریزی،  در 

وژه گردید. این  وضعیت، تامین و تدارکات پروژه یا به عبارت دیگر فرایندهای اجرایی مدیریت پر  کنترل پروژه، کنترل صورت

بهبود کارایی که به لطف هماهنگی و یکپارچگی اطالعاتی در فرایندهای مختلف مدیریت فنی و اجرایی پروژه ایجاد شد، عمال  

ابزارهای الزم برای مدیریت چابک و روان پروژه را در اختیار تیم مدیریت پروژه و کارفرما قرار داد. ابزارهایی که نتیجه استفاده  

از فناوری نقش بسزایی در مدیریت هزینه و زمان پروژه و از آنها د ر همین فازهای میانی اجرای پروژه نشان داد که استفاده 



 

 

13 

 

بهره مزیتارتقا  کردن  ریالی  امکان  فعلی  شرایط  در  طبیعتا  دارد.  تیم  وری  اذعان  به  اما،  ندارد  وجود  حاصله  مدیریتی  های 

های مدرن مورد استفاده در این پروژه و  های سنتی انجام کار و روشبین روشمدیریت پروژه گلشهر تفاوت بسیار معنی داری  

های آتی گروه سازندگان پروژه  بهبود فرایندها وجود دارد. به نحوی که استفاده از این فناوری در فازهای نخست پروژه در پروژه

 گلشهر در دستور کار قرار گرفته است.


