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   چكیده 
  ی رقابت  تیباشد. مز  یحضور در صنعت ساخت م   اتیورپروژه از ضر  اتیدر چرخه ح  یر وبهره    شیساخت و افزا  یها  نهیکاهش هز

و سرعت    نحوه  ،عاتیپسماند و ضا  دیتول  تیریصنعت در مد  نیحاکم بر ا  طیبا توجه به شرا  فعال در پروژه های ساخت و ساز  یشرکت ها

از روش    یکی.  دینما  یم  فایا   را  یپروژه نقش مهم  تیری( مدتیفی و ک  "نهیهز  -زمان"پروژه )  تیموفق  ثدانست در مثل  دی باشد. با  یاجرا م

  ات یاطالعات در چرخه ح یدگیچیمفهوم با توجه به پ نی. استفاده از ااست ساخت وساز ناب   تفکرمثلث  نیا قیجهت تدق ستمیس  نیا یها

شده   ریامکان پذ قوی یها پردازنده  لهیداده ها عمدتاً به وس نیا ز یآنال ،با توسعه رایانه ها . امروزهی استاد یز یداده ها زیآنال ازمندیپروژه ن

باشد مد  نیتر  مناسباز    یکی.  می  ها  متدبا    پروژهاطالعات    تیری روش  از  پا  یاستفاده  مدلساز  نینو  یتکنولوژ   هیبر  نام  اطالعات    یبه 

ا با    نیساختمان است.  نام ساخت و ساز مجاز   یگتربزر  مفهوم  از    پیرویمتد  بر مدل کردن تمام اطالعات    1VDC یبه  از تالش    اعم 

  ی قو   یها با پردازنده ها  انهیاز ورود به ساخت( در را  شی)پ  یتا در زمان طراح  نموده استساخت    یدر پروژه ها   یکیگراف  ریو غ  یکیگراف

امکان را دارد   نیشتریو ب نهیهز نیکمتر راتییزمان که تغ نیدر او در نتیجه  ساخت تهیه گرددمحاسبه گر مدل  یو پردازنده ها یکیگراف

در سازمان ها و    یساز  میتوان تصم  د،ینما  یم  جادیمؤلف ا  یکه نرم افزار ها یمختلف  یها  ل یتحل  لیروش به دل  ن ی. در اه گرددطراحی بهین

ها  افزا  یشرکت  امکان    . یابد  یم  شیپروژه  جهت  و  شود  تهیه  باید  مناسب  استراتژی  ها  سازمان  در  بیم  فرآیند  سازی  پیاده  جهت  به 

بسیار کمک کننده هستند وبیشترین اطالعات  باید در کوتاه ترین زمان    BPMSاستفاده نرم افزار های    مانیتورینگ و الزام پیاده سازی

  ن یدر ا  ممکن به مدیران کالن  ارائه گردند. بعد از شناخت فرآیند ها امکان گسترش و توسعه اطالعاتی در سازمان ها به وجود می آید.

این  اطالعات ساختمان در    ی مدلساز   یساز  ادهینحوه پ  ازی فرآیند در یک سازمان و بررسیبا مطالعه موردی پیاده س  مقاله تالش شده است

  .تحلیل گردداهداف ساخت و ساز ناب    شبردیشرکت پ

 
 

  یمدلساز   فرآیند  یساز   ادهـی( ، پLEAN)  از نابـاخت وس ـ (، س2BIM)  اطالعات ساختمان  یمدلساز كلیدی:   گان واژ

 BIMاطالعات ساختمان )   یمدلساز   یراتژ ـ د استـ(  ، سنBIM IMPLAMENTATIONمان)ـاطالعات ساخت

STRATEGY)  

 
1 Vitual Design Construction 
2 Building Information Modeling 
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  مقدمه -1

تر    دهیچیمواجه است، با توجه به پ   یبا عدم بهره ور  یاقتصاد جهان   یاصل  یاز بخش ها  ی کیصنعت ساخت وساز به عنوان  

  ی کاردوباره  ،یزمان اجرا و آماده ساز  شیتوان به افزا  ی پروژه ها م  نیعوامل شکست ا  نیاز مهم تر  ی ساختمان  یشدن پروژه ها

 (2019 معهود، نحوی،)حجت پناه، نامطلوب اشاره کرد. تیریها و مد

)2, BIM ,LC 1(IPD  پروژه در صنعت  تیریدانش مد ی پروژه است که امروزه رکن اساس تیریمد یندهایبهبود فرآ ینهیگز

 (1397بلوکی علمداری،عبادی،  )ششباشد .    یپروژه ها م یو اجرا یساز اده یپ   ،ساخت وساز

پ  و حل نواقص   لیمناسب در جهت تکم  یو روش ها  کردهایرو  هیارا  ی در چند دهه گذشته متخصصان و محققان همواره در 

اقتداری، مظاهری،  )امیر   انجام پروژه بودند.  یها  ستمیس پروژه    کی  تیمعتقدند که موفق  یاریمحققان بس  (1390ارجمندی، 

  هینظر  ازمند ین  گر ید  عیاز صنا  یارینسبت به بس  شتریب  ی دگی چیپ   ت آن دارد. صنعت ساخت و ساز به عل  ی کپارچگیبه    یبستگ

از    دی جد  یها از   70کند. در حال حاضر    تیبهبود عملکرد بهتر حما  یتازه برا  ریمس  کیساخت و ساز است تا بتواند  درصد 

ب  یپروژه ها دارا تاخ  شتریبودجه  را ضا  یپروژه هادرصد    2۵هستند و    لیدر تحو  ریو    دهند.   یم  لیتشک  عاتیساخت و ساز 

  ی تیریمد  دگاهی ساخت و ساز، شامل د ی دگیچیدر حال رشد در مورد افکار پ  یبحث و گفتگو نیبنابرا (1396)گرافیسافت ایران، 

ناب،    ندی)فرآ ساز  و  عملLean Constructionساخت  انداز  چشم   ، تکنولوژ  یاتی(  )مدلساز  یکی،  ابزارها  عات  اطال  یو 

 Integratedپروژه ،    کپارچهی  لیپروژه )تحو  یاجرا  ری( و جامعه درگBuilding Information Modelingساختمان، )

Project Delivery.(1397)شش بلوکی علمداری،عبادی،  ( شده است 

رین این روش ها  سازمان های مختلف جهت جلوگیری از مشکالت باال از روش های مختلفی استفاده می کنند. یکی از مؤثر ت 

ساختمان   اطالعات  مدلسازی  از  تفکراستفاده  به  دستیابی  می    جهت  ناب  ساز  و   ,Arayic, Coates) .باشدساخت 

Koskelas, Kagioglou,2010)    باشد جهت پیاده سازی این تکنولوژی در سازمان های مختلف مشکالت عدیده ای می 

سازمانی، نبود دستورالعمل جامع کشوری و حتی عدم شناخت کافی از این    که از جمله به مقاومت در برابر تغییرات، عدم بلوغ

توان   می  در صنعت  کردتکنولوژی  با  اشاره  تا  مقاله سعی شده  این  در  از جمله  .  استاندارد های جهانی  به   BS PASنگاه 

پیاده سازی  ISO 19650-1:2018و    1192-5 ن  BIM  فرآیند روش های  و ساز  به هدف ساخت  اب مورد  جهت رسیدن 

می باشد. باید همواره توجه داشت    سیستم های تکنولوژی محوربلوغ سازمانی جزو اجتناب ناپذیر پیاده سازی  بررسی قرارگیرد.  

BIM    نرم افزار یا ابزار نیست سیستم می باشد. در نتیجه سازمان هدف چه کارفرما، مشاور و یا پیمانکار باشد باید از نظر کار با

ی رسیده باشد تا این تکنولوژی را بپذیرد. این نکته بسیار پر اهمیت است که مقاومت در برابر تغییرات در  سیستم به مرحله ا

و  ک بیشتری نسبت به یک سازمان پیر  امکان بنیانگذاری پایه سیستماتی  ،سازمان های جوان کمتر است زیرا در شروع سیستم

ستم های جاری در سازمان نیاز به حمایت مدیران کالن می باشد.  همواره جهت دستیابی سریع تر به سی.  را داردحتی بالغ  

جهت دستیابی به حمایت مدیران ارشد سازمان نیاز است به تمامی مزایا و مواردی که از پیاده سازی این سیستم در شرکت  

 بدست می آید آگاه شوند. 

 
1 Integration Project Delivery 
2 Lean Construction 
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مزایا در  سپس و  آن  از  استفاده  نحوه  و  بیم  مفاهیم  و    اسیالیحه های کارشن  باید  داده شود  توضیح  به صورت کامل  سازمان 

امکان بهره برداری از خدمات آن به صورت کامل تشریح شود. این کار باعث همکاری بیشتر پرسنل درگیر با این پروسه خواهد 

د گردد  شد. از طرفی باید شناخت کامل نسبت به سخت افزارها و نرم افزار های سازمانی و توانمندی های پرسنل سازمان ایجا

 تا بتوان برنامه استراتژیک مناسبی جهت پیاده سازی بیم تهیه گردد.

 تعریف مدلسازی اطالعات ساختمان و ساخت وساز ناب -2
که ساختمان    یاطالعات   هیبه کل  یدسترس  م،یریدر نظر بگ  یطراح  هیعملکرد ساختمان را در مراحل اول  میآن که بتوان  یبرا

  ینما  نیکد چن  طیدر مح  یدیتول  یاست. معموال نقشه ها  یضرور  یفن  ی ها  ستمیلح و سکنند مثل فرم، مصا   یم  فیرا تعر

اطالعات است که قبل از شروع مراحل ساخت   یتکنولوژ هیبر پا  ستمیس کیمعرف دهد.  یاز ساختمان به دست نم یا کپارچهی

 ه یاز ساختمان شب یمدل سه بعد کیالب  بنا را در ق  یانرژ یسازه و حت ی ها ستمیمحاسبه، س  ،یتمام اطالعات مربوط به طراح

شده    یساز  هینمونه شب  کی و محاسبات خود را در    یطراح  ج یکند تا نتا  ی پروژه کمک م   یو فن  یطراح  م یکرده و به ت  یساز

عملکرد ساختمان بلکه تا حد   یهندس  ینه تنها در مدل ساز  BIM.  (1393سعادت فرد، همکاران،  )  ندینما  یمشاهده و بررس

 شتر یهرچه ب  ی هماهنگ  جاد یعالوه بر ا  BIM  ( 1394)رستمی، اعظم،  .گذار است  ریتأث  زیو ساخت ن  یطراح  ند یفرآدر    یادیز

نموده و در جهت    ی نیب  شیرا قبل از اجرا پ   یطراح  تا مشکالت  د کن  ی پروژه، به طور خاص به معماران کمک م  نفعانیذ  نیب

نما اقدام  آنها  عنوان  (  BIM).  ندیرفع  مؤثرتر  یکیبه  تأث  نینو  یابزارها  نیاز  وساز،  ساخت  صنعت  کاهش    یان یشا  ریدر  در 

کار  راتییتغ دوباره  و  ایم   فا یا  های ناخواسته  همچن  نیکند.  و  اطالعات،  موقع  به  تبادل  با  عنوان    نیابزار  جامع    کیبه  بانک 

که اطالعات را دائما در    دی مان  ی م  جاد یا  یحیو صح  وستهیپ   ی اطالعات   ان یکند و جر  ی م  نیکل پروژه را تأم  ی کپارچگی  ،ی اطالعات

و ابزار و نرم افزار و   انیو فرهنگ، ساختار اطالعات و جر تیذهن  ت، یریسازمان و مد . دهدیپروژه قرار م  نفعانیذ ی دسترس تمام

از  باز    یاطالعات، و استانداردها  انی(، طرز فکر، فرهنگ، آموزش، جرنفعانی)ذ  یتجار  یسازمان، منابع، شرکا  ،یتراتژابزار، اس

  ای مدل و    کی  یدارا  BIM  میباشد که فرض کن  یم  نیاشتباهات ا  نیاز معمول تر.  هستند  BIM  یچشم اندازها  نیمهم تر

ا  گریداده است. اشتباه د   گاه یپا ا  ی بدون خطا بوده، درحال  BIMشود    ی تصور م  که است    نیمعموال    . باشد  ی نم  نیچن  نیکه 
(Hattab, Hamzeh,2015) 

ناب الهام    دیباشد که از تول   یدر ساخت و ساز م   یاتیتوسعه عمل  یو طراح  ی اتیاز پژوهش عمل  یبیساخت و ساز ناب ترک

باشد. بر    ی انتها به انتها م  یناب و طراح  د یشد ساخت و ساز ناب الهام گرفته شده از تول  انیگرفته شده است. همانطور که ب

پر به صورت  اغلب  و ساز  تولید، ساخت  تمرکز    یم   یا  وژهخالف  روباشد.  بر  ناب  و ساز  فرآ  یدر ساخت  بهبود  و    ندیتوسعه 

است. به طور خالصه ساخت و ساز   افتی و باز  ،ینگهدار  ،یساخت، فعال ساز  ،یباشد که شامل طراح  یساخت در تمام ابعاد م 

ندن  منظور به حداکثر رسا  بهو زمان، و تالش    عاتی جهت به حداقل رساندن ضا  یستمیس  یطراح  یبرا  یناب به دنبال راهکار

 (2019 ،ی)حجت پناه،معهود، نحو باشد.  یارزش کسب شده م

توانند    یم  ی ابزارها به خوب نیشوند ا ی م ی ساز اده یابزارها پ  یبرخ لهیبه وس یتفکر ناب و ساخت و ساز ناب در هر پروژه ا

پروژه    یدانش در سازمان ها  جادیو اساس ا  هیابزارها پا  نیتفکر ا  نیا  ی به اهداف ساخت و ساز ناب شوند از طرف  یابیباعث دست

   .شوند یساخت و ساز م  یمحور و پروژه ها
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باعث افزایش زمان طراحی پروژه و مطالعات آن می گردد.     BIM  تحت  پروسه  ( 1)شماره    نمودارطبق  در نظر داشت  باید  

از زمان اجرا تدوین محدوده    این متد ک  هزینه تغییرات بسیار کمتر است. به کمو    در این زمان امکان تغییرات بسیار بیشتر 

 پروژه و منشور پروژه بسیار راحت تر اتفاق می افتد. 

بگوییم است  مدرسه،    بهتر  ساخت  تواند  می  نیاز  این  است.  نیاز  یک  رفع  برای  ساختمانی  پروژه  یک  اجرای  پروسه 

پروژه   ذینفعان  باشد.  آوری  و سود  ایجاد ساختمان جهت فروش  در  و حتی سرمایه گذاری  باید  بیمارستان  و سرمایه گذاران 

پروژه    "هزینه  -زمان"اطمینان پیدا کنند که با سرمایه گذاری خود نیازشان رفع می گردد. یکی از مهم ترین عوامل افزایش  

به خاطر    عمدتاً. این تغییرات  که به دلیل عدم تأمین نیازها در زمان اجرا به وجود می آید  می باشد  یهای ساختمانی تغییرات

  گیری با بهره   BIM.  نا مطلوب استبه دلیل طراحی    و یا ناسب ذینفعان و سرمایه گذاران پروژه در ابتدای طرح  نبود دید م

طراحی   تصویرگرایی ابتدای  زمان  در  را  پروژه  پایان  دیدن  امکان  واقعی  کامالً  و  غیر شماتیک  گرافیکی  اطالعات  مدلسازی  و 

برخورد های سخت و نرم را    ،جهت بررسی  Autodesk Navisworkمله  فراهم می کند. از طرفی نرم افزار های زیادی از ج

به صورت تمام اتوماتیک فراهم می کند. پس با افزایش زمان طراحی عمدتاً به خاطر مدلسازی پروژه توسط نرم افزار های مؤلف 

 . ودپروژه همراه خواهیم ب  "زمان و هزینه "تا تغییرات بسیار کمتر در نتیجه با کاهش ا زمان اجر

 

 
 BIMمقایسه روش سنتی و روش تحت متد  -1شماره  نمودار

 



 

5 

 

در زمان بهره برداری و به کارگیری اطالعات در زمان ساخت تبدیل داده ها به خرد    این متدیکی از مهم ترین کاربرهای  

 زمانی افزایش یابد. سازمانی است. همانطور که قبالً گفته شد جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب و تفکر ناب باید خرد سا

 

 
 آنالیز داده ها (1) شكل شماره

 
سازی  ،    (1)طبق شکل شماره   پیاده  اهداف  از  ماهیت      BIMیکی  دلیل  )به  بیشمار  های  داده  تبدیل  ها  سازمان  در 

باشد. این کار به کمک دسته بندی     ی با شناسای صورت می گیرد.    داده ها پیچیده پروژه های ساخت و ساز( به اطالعات می 

با شناخت وضع موجود و مطلوب سازمان بینش پایداری به وجود می آید  .  یابدمی    افزایش  ارتباط این اطالعات دانش سازمانی

مطلوب به  موجود  از وضع  رسیدن  مسیر جهت  بهترین  فوق  موارد  تمامی  مناسب  تحلیل  با  می    که  مشخص  سازمانی(  )خرد 

 ((Koseoglu and et al, 2018 گردد.

 سازمانی بیم در فرآیند ه سازی روش پیاد -3
نام   به  سندی  ابتدا  در  گیرد.  قرار  پایش  مورد  هدف  سازمان  در  سازمانی  بلوغ  سطح  باید  شد  اشاره  قبالً  که  همانطور 

آماده شود که استراتژی های    این سند باید در صورت امکان به گونه ای  تهیه می شود.   (EIR)1اطالعات مورد نیاز از کارفرما

از  سازمانی جه برداری  بهره  باشند جهت  مشخص گردد.    BIMت  این سند می  اینکه مدیران کالن مخاطب تکمیل  به دلیل 

 تهیه گردند که دارای شرایط زیر باشند:  ار باید فرم ها و جدول هاییتسریع ک

 قابل تکمیل باشند.  BIMبدون نیاز به داشتن اطالع تخصصی از  -1

 باشند.  شفاف و بدون پرهیز از ابهام و کالن گویی -2

 کوتاه و مختصر باشند تا زمان زیادی مدیران کالن سازمانی را درگیر ننمایند.  -3

تکمیل گردد. این سند توسط متخصصان و  BEP)2 (پس از این سند، باید سند جامع برنامه پیاده سازی و اجرائی بیم  

 شد: این سند باید شرایط زیر را به صورت کامل داشته با تهیه می گردد. BIMمشاوران 

 باید دارای زمان بندی مناسب باشد.  -1

 اولویت های سازمان باید در آن مشخص باشد.  -2

 
1 Employer’s Information Requirement 
2 BIM Execution Plan 
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 به صورت کل و جزء مشخص گردد.  BIMباید اقالم قابل تحویل  -3

تهیه   را  این سند  اگر سازمان  و  پیدا می کند  تغییر  بودن  استراتژی در صورت موجود  اسناد سند  این  از  پس  مشخصاً 

است   با  نکرده  سند    BEPمطابق  ماتریس  ارائه شده  دانست  باید  شود.  بهره    1SWOTتهیه می  امکان  نظر  از  باید  سازمان 

پیرو تهیه سند استراتژی باید برنامه های عملیاتی ملزم به    این قسمت از کار    برداری از تکنولوژی نوین مورد پایش قرارگیرد.

  تا بتوان سازمان و پیشرفت استراتژی مورد پایش قرارگیرد.   های استراتژی باید اصالح گردد  2KPIزمان ارائه گردد. از طرفی  

مهندسی   باید  سازمان  های  استاندارد   مجدد فرآیند  اساس  بر  را  خود  های  فرآیند  یافته  بلوغ  های  سازمان  از  بسیاری  گردد. 
3BPMN2    تدوین شده قرارگیرند.  مدل شده اند باید مورد بازبینی مطابق استراتژی    می کنند. در ابتدا اگر فرآیند هامدلسازی

های   افزار  نرم  از  استفاده  گیرد.  سازمانی صورت  استراتژی جدید  با  مطابق  کار  این  باید  ها  فرآیند  مدلسازی  عدم  در صورت 
4BPMS    ۵وPMIS    انجام    (2نمودار شماره )در سازمان ها بسیار توصیه شده است. به طور کلی فرآیند پیاده سازی مطابق

 (Koseoglue, Sakin, Arayici,2018)پذیرد.می

شماره   نمودار  در  که  ب  (2)همانطور  سازمان  در  تغییری  هر  ایجاد  برای  است  گردیده  را مشخص  مناسب  استراتژی  اید 

داشت. این استراتژی که مشخصاً چشم انداز آینده شرکت را مشخص می کند منجر به دانستن وظایف شخصی پرسنل سازمان 

دلیل   به  پرسنل  و  میانی  مدیران  و حضور  نکرده  فعالیت  مدون شده  استراتژی  از  خارج  سازمان  افراد  از  یک  گردد. هیچ  می 

خارج از سیستم های دیگر نیست. این سیستم تکنولوژی    BIMفرآیند های     داز سازمانی است.تضمین پیاده سازی چشم ان

محور نیز به دلیل پیچیدگی باال نیازمند زمان برای پیشبرد است. این زمان عالوه بر آشنایی و یافتن راهکارهای نوین تمرین  

 ( 1394ه بیدختی، )ستودمناسبی در سازمان هست که فرآیند های بیم محور اصالح گردد. 

در سازمان های   پیاده سازی مخصوصاً  پایش  گردد. جهت  آن ها می  اجرای  به تضمین  پایش مداوم سیستم ها کمک 

بزرگ باید همواره از سیستم های اطالعاتی استفاده کرد. این سیستم های اطالعاتی مخصوصاً در شرکت ها با پراکندگی محلی  

 فزایش داده و منجر به برخط بودن اطالعات می گردد. پروژه ها سرعت انتقال اطالعات را ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
2
key performance indicator  

3 Business Process Model and Notation 
4 Business process management system 
5 Project Management Information System 
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 فرآیند ایجاد زیر ساخت بلوغ سازمانی  -4
 

 
 

 در سازمان  BIMمسیر پیاده سازی  ( 2) نمودار شماره 
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 مطالعه موردی  -5
عه صندوق در این مطالعه شرکت توسعه فناوری های بایابیم در سازمان تأمین مسکن فرهنگیان از شرکت های زیر مجمو

ابتدا مطابق فرآیند فوق   پیاده سازی نمود. در  ناب  تفکر  به  را جهت دستیابی  ذخیره فرهنگیان مدلسازی اطالعات ساختمان 

تهیه شد. این سازمان به صورت پیمانکار کل    1402استراتژی مناسب تهیه و بر اساس این استراتژی برنامه عملیاتی تا تاریخ  

شرکت    ک یشدن به    لیتبد  "  و در راستای دستیابی به چشم انداز"  کن شایسته فرهنگیانساخت مس"برای تحقق مأموریتش

انبوه ساز کشور در جهت تام بلوغ سازمانی در   .اقدام به ساخت مسکن می نمود  "انیفرهنگ  مسکن  نیسرآمد  از نظر  شرکت 

امکان پیاده سازی ایجاد گردد.    ،یرات کمتردوره جوانی قرارداشت و این امکان به وجود آمد تا با شرایط مقاومت در برابر تغی

بعد    بود.   منجر به استفاده بهتر از امکاناتش  جهت دستیابی به بهره وری باال تر و ارتقاء جایگاه سازمان برای فرهنگیان نیازمند  

مدلسازی اطالعات  با در نظر گرفتن واحد    (2)این چارت مطابق شکل شماره    از موارد فوق باید چارت سازمانی بازبینی می شد.

مدلسازی اطالعات ساختمان در این سیستم به عنوان     مدیریت جریان اطالعات شرکت اصالح شد.  ساختمان به عنوان مرکز

یک واحد از زیر مجموعه واحد های معاونت برنامه ریزی و سیستم ها تغییر کرد. این واحد موظف به تدوین فرآیند، زیر ساخت  

 و مدلسازی پروژه ها با اطالعات مربوطه بود.   PMISو  1MISیل های فناوری اطالعات، تشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شركت تأمین مسكن فرهنگیان چارت سازمانی  (2)شكل شماره 

 

 

 
1 Management Information System 



 

9 

 

ها فرآیند  اول  در شروع  سال  اهداف  به  دستیابی  استراتژی جهت  پروژه  برنامه  مدلسازی  از  نام    ،پس  به  ای   1BWMجلسه 

ند و با توجه به تصویر  ه پروژه در کنار یکدیگر جمع می شواخلی سازمان جهت تهیه منشور و محدودتشکیل می شد. ذینفعان د

با دقت  و برآورد  متره    زمان طراحی اطمینان حاصل می کنند. بعد از این جلسات  گرائی مربوطه از تأمین نیاز های مورد نظر در

کمک    سنجی اقتصادی هزینه ساخت پروژهمطالعات امکان  یلدر تهیه و  تکم  د کهبدست می آی  و به صورت اتوماتیک  مطلوب

د. از طرفی به کمک روش  ومحاسبه می ش  4NPVسود حسابداری و  ،    2IRR    ،3ROIاین مطالعات امکان سنجی  در  .  دمی کن

  تحلیل حساسیت پروژه با در نظر گرفتن ریسک افزایش هزینه و یا کاهش در آمد در حاالت مختلف  ،های مصوب در سازمان

مشاهده می شود قسمت عمده ای از این مطالعات به کمک هزینه ساخت    (1)همانطور که در جدول شماره   د.ومحاسبه می ش

 .ه استداشت یدر سازمان دقت این مورد افزایش چشمگیر  BIMمحاسبه می شود که بعد از پیاده سازی 

 
 BIMتهیه مطالعات امكانسجی اقتصادی بر پایه فرآیند  -1جدول شماره 

 پروژه  مجموعه تجاری مسکونی فرهنگیان شیراز شاخص های اقتصادی 

 میلیون ریال( –جدول شاخص های اقتصادی )درصد 

 خالص درآمد تنزیل شده  خالص درآمد  درآمد  هزینه بازه سالیانه

 464,701- 464,701- 0 464,701 سال اول 

 129,402- 161,753- 983,676 1,145,429 سال دوم 

 698,472 1,091,363 1,946,834 855,472 سال سوم 

 146,042 285,239 285,239 0 سال چهارم 

 250,411 750,148 3,215,750 2,465,602 جمع 

IRR 49.60% 

MIRR   40.55 %   

NPV 250,411 

 %25 نرخ تنزیل  

 %30 درصد سود

   750,148   سود حسابداری 
 
 

 تحلیل حساسیت پروژه 

 NPV IRR درصد تغییر حالت ت آنالیز حساسیت در وضعی
 50% 250,411 بدون تغییر  وضعیت عادی

 افزایش هزینه
A 4 173,270 %41 

B 8 96,128 %34 

 C 4 - 163,253 %41 کاهش درآمد 

 
1 BIM Workshop Meeting 
2 Internal Rate of Return 
3 Return of Invesment 
4 Net Present Value 
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D 8 - 76,095 %32 

 

BIM  مرحله سخت  طراحی    در  و  نرم  برخوردیابی  تر،  مناسب  مصالح  انتخاب  جمله  از  مختلف  های  المان  بهبود  با 

یستماتیک منجر به ارزش افزوده خواهد شد. این برخورد یابی در جلسه ای مشترک بین معاونت فنی و اجرائی، برنامه ریزی س

به این روش رفع خواهند شد و از طرفی  مورد بررسی قرار می گیرد  BIMو   . باید در نظر داشت عمده برخورد های سخت 

BIM تمند است.ابزاری بسیار قدر ، ر زمینه برخورد های نرم 

. بدین صورت که باید ریسک  اصلی بر زمان خرید بوددر این سازمان برای دستیابی به اهداف ساخت و ساز ناب تمرکز  

پروژه باید محاسبه    1CPMدر  به وجود آمده    هزینه تأخیراتمختلف دیده می شد.    مقاطعتأخیرات با توجه به زمان خرید در  

مقایسه سناریو های فوق    .شودباید محاسبه    وریسک خرابی در زمان دپو  انبار و نگهداری  . از طرفی با خرید زود تر هزینهگردد

در این هنگام لیست خرید از نرم افزار های مؤلف بیم خروجی گرفته می    بهینه ترین زمان خرید می نماید.  کمک به تشخیص

 رفت. بررسی سناریو های فوق قرار می گجهت  دیگر و در نرم افزار طراحی شدهود ش

جهت کاهش ضایعات مصالحی که نیاز به برش دارند طراحی شد. این نرم افزارها به واسطه اطالعات افزاری    طرفی نرماز  

دقیق متره در مصالحی که به صورت شاخه ای یا ورقی وارد پروژه می شوند امکان سناریو سازی برش را فراهم می نمود. این  

 جاد و در اختیار کارگاه قرار می داد. سناریوها نقشه بهترین حالت برش را ای

به واسطه امکان توسعه نرم افزار های مدلسازی در متد بیم این امکان ایجاد می شد تا بهترین مکان دپوی مصالح از نظر 

د  شود که تماماً به کمک واح  مشخصرکت پرسنل کارگاه  حنگهداری، میزان رطوبت، دسترسی برای استفاده و کمترین مسیر  

فرآیند های کلی و جزئی طراحی شده در   و جاری شدن  . برای اطمینان از حصولمی شد  ی اطالعات ساختمان بررسیمدلساز

افزار   نرم  از  مراحل  تمامی  در  شد.    BPMSسازمان  می  جاری شدن استفاده  سازی  اتوماتیک  امکان  بر  عالوه  افزار  نرم  این 

می نماید. برای ایجاد تغییرات در سیستم ها باید مانیتورینگ همواره فرآیند ها امکان مانیتورینگ اجرای سیستم را هم ایجاد  

نتیجه کلی روابط سازمانی جهت دستیابی به    (3)فرآیند کلی طراحی شده در نمودار شماره    به عنوان یک اصل پذیرفته شود.  

 ه می باشد. تفکر ناب با استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان در سال اول برنامه استراتژی تدوین شد

 

 

 

 

 
1 Critical Path Menthod 
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 در سازمان  BIMفرآیند كلی پیاده سازی  (3) نمودارشكل 
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 ری یگنتیجه -6

  EIRجهت پیاده سازی فرآیند بیم در سازمان ها باید ابتدا استراتژی مناسب تهیه گردد. این استراتژی بر اساس دو سند  

 امتیاز می گردد.   تنظیم گشته و منجر به ارائه برنامه عملیاتی و کارت های موازنه BEPو 

پیاده سازی بیم در سازمان مستلزم حمایت مدیر کالن و همراهی پرسنل و سطوح مختلف شرکت است. برای این که 

برنامه   باید  آوریم  بدست  را  پایش  جامعموارد  قابل  و  باید  ، دقیق  پرسنل  تمامی  وظیفه  برنامه  این  در  از طرفی  تدوین گردد. 

 مشخص گردد. 

الزام می باشد. باید دانست جهت امکان   مدلسازی فرآیند ها  از پیاده سازی و مستقر کردن بیم در واحد ها جزو  پیش 

بسیار کمک می کند. همواره باید گزارشات به مدیریت کالن   BPMSمانیتورینگ و الزام پیاده سازی استفاده از نرم افزار های  

 آگاه شود و هم حمایت مناسب از روند را داشته باشد. سازمانی ارائه گردد تا هم از مزایای پیاده سازی در سازمان 

باشد.  کوتاه  و  تصویری  امکان  حد  در  باید  عامل  مدیر  برای  تهیه شده  مدیران کالن    گزارشات  برای  مهمی  عامل  زمان 

 سازمانی است. باید در کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین اطالعات به این مدیران ارائه گردد. 

سازمانی کمک شایانی در تحلیل پروژه ها می نماید. به طور مثال دقت زیاد در ارائه متره و برآورد  تبدیل داده ها به خرد  

سبب کاهش ضایعات در پروژه های ساخت می گردد. تحلیل ریسک زمان خرید به واسطه افزایش قیمت و هزینه های ایجاد  

 شده منجر به ارزش افزوده زیادی در سازمان می گردد. 

فرآیندی   امکان    BIMبه  نگاه  از شناخت فرآیند ها  تکنولوژی می شود. بعد  این  پیاده سازی دقیق و مناسب  به  منجر 

 گسترش و توسعه اطالعاتی در سازمان ها به وجود می آید. 

 تشكر و قدردانی
انت اجازه  و  ها  راهنمایی  واسطه  به  فرهنگیانی  تأمین مسکن  و  بایابیم  محترم  دکتر گالبچی، شرکت  آقای  جناب  شار  از 

 می نمایم. قدر دانی  و تشکر اطالعات 

 

 نابع و مراجع م
 
و دیگران،  ]1[ امیرحسین  ارجمندی،  قراردادی موجود، در ششمین  "،)1390(امیر  توافقهنامه های  و  پروژه  انجام تجمیعی  بررسی روش 

 اردیبهشت دانشگاه سمنان، ایران.   7و  6کنگره ملی مهندسی عمران  

به کارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان به منظور کاهش تغییرات طراحی  "،  )2019(ود، یحیی نحوی،  شایان حجت پناه، محمد معه]2[

 & 4th International Conference on Researches in Science & Engineering،"و دستیابی به ساخت و ساز ناب

International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia 

با تحویل یکپارچه پروژه    (LC)بررسی تحلیلی آثار تلفیق ساخت و ساز ناب  "،  ) 1397(علی شش بلوکی علمداری، مهدی عبادی،  ]3[

(IPD)    و مدلسازی اطالعات ساختمان(BIM)در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران تهران ،-  

 دانشگاه تهران. 

  نی، اول"ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان  یاطالعات  یمدل ساز  یبه تکنولوژ  ینگاه  "(،1393) ،یارزاق  یو عل  نایسعادت فرد, م]4[

 . رانیا  یانجمن معمار   ان،یرانیتهران، موسسه ا   دار،یو توسعه پا  یشهر   تیریمد  ،یشهرساز   یکنفرانس مل
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صنعت ساخت،    یپروژه ها   تیریآن در بهبود مد  ریو تأث   BIMاطالعات ساختمان    یمدل ساز   (،1394)،ی, اعظم و رضا فلسفیرستم]۵[

 . شینارک  یتهران، موسسه اطالع رسان  ت،یریمد  یکها یابزار و تکن  یالملل  نیکنفرانس ب  نیدوم

  نیساخت، کنفرانس ب  ی پروژه ها   یدر فاز اجرا   BIMاطالعات ساختمان    یکاربرد مدل ساز (،1394)  ن،یحس  ری , امیدختیستوده ب]6[

 . رایو  تختیپرداز پا  دهیا  رانیتهران، موسسه مد  ،ی شهر  تیریو مد  ستیز  طیمح  ،یعمران، معمار  یدر مهندس   نینو  یوردهادستا  یالملل
[7]Arayici, Coates, Koskela, Kagioglou, (2010), Technology adoption in the BIM implementation for lean 

architectural practice, Automation in Construction 
 

Using social network theory and simulation to compare traditional , (2015), FarookHamzeh, Al Hattab Malak ]8[

versus BIM–lean practice for design error management, Automation in Construction 
 

oring the BIM and lean synergies in the Istanbul Expl, (2018), Ozan Koseoglu, Mehmet Sakin, Yusuf Arayici ]9[

Grand Airport construction project, Engineering, Construction and Architectural Management 
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Implement a building information modeling process in the 

organization to achieve lean construction 
 

Abstract  

Reducing construction costs and increasing productivity in the project life cycle is a necessity 

of presence in the construction industry. Competitive advantage of companies operating in 

construction projects according to the conditions prevailing in this industry in waste 

production and waste management, how and speed of implementation. It should be noted that 

in project success triangle ("time-cost" and quality) project management plays an important 

role. One way to systematize this triangle is to think of pure construction thinking. Using this 

concept requires a lot of data analysis due to the complexity of the information in the project 

life cycle. Today, with the development of computers, the analysis of this data is mainly 

possible with powerful processors. One of the most appropriate methods of project 

information management is using a method based on new technology called building 

information modeling. Following a larger concept called VDC Virtual Construction, the 

method seeks to model all information, both graphic and non-graphical, in construction 

projects, rather than when designing (before entering manufacturing) computers with 

powerful graphics processors. And processor computing models should be provided, and as a 

result, design should be optimized at this time when changes are least costly and most likely. 

In this method, due to the various analyzes created by the author's software, the decision-

making power in project organizations and companies increases. In order to implement the 

BIM process in organizations, an appropriate strategy should be prepared and to enable 

monitoring and implementation of BPMS software are very helpful and most information 

should be provided to senior managers as soon as possible. After understanding the processes, 

it is possible to expand and develop information in organizations. In this article, an attempt 

has been made to analyze the progress of pure construction goals by studying the case 

implementation of a process in an organization and examining how to implement building 

information modeling in this company. 
 

Keywords: Building Information Modeling (BIM), lean Construction (LEAN), 

Implementing Building Information Modeling Process (BIM 

IMPLAMENTATION), Building Information Modeling Strategy (BIM 

STRATEGY) 
 
 

 


