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   چكيده
  نوپای   شرکتيک    در   (BIM)  ساختمان  اطالعات  سازی مدل  بر  مبتنی  سازمانی  ساختارسازی  پیادهپژوهش حاضر به بررسی  

 BIM سازیپیاده برای که مدلچهار  ادبیات پژوهش،   مطالعه با تطبیقیمطالعه    ابتدا به روش ساختمانی پرداخته است.

    انتخاب گرديد.  الگو  و  عنوان مرجع به  سنگاپور  BCAمدل سازمان  شد و   پرداخته هاآن تحلیل به  و معرفی اند شده  طراحی

ها، مشارکت ذينفعان )مشتری(  توانايیريزی، اطالعات، فرآيند، افراد و  رهبری، برنامه  هفت حوزه اصلی شامل   مدل يادشده،

که  ارزيابی  رسشنامه خودپس از پیاده سازی، با بکارگیری پ   داده است.مد نظر قراررا    BIM  و پذيرش  سازیر پیاده د  و نتايج

نیاز  دلیل    از سوی ديگر به  ا روش پرسشنامه/کارگاه نسبت به ارزيابی سازمان اقدام شد.و بشده  ها تدوين  بر اساس اين حوزه

در    (ISO 9001)سازی استاندارد مديريت کیفیت  به ايجاد بستر مناسب و شناخت هر چه بهتر از سازمان، پروژه پیاده 

گرفت تا با اتکا بر آن دانش سازمانی مستند، فرايندهای سازمانی تهیه و بازنگری چارت سازمانی انجام گیرد.  شرکت انجام 

در شرکت پاروک   ارزيابیپرسشنامه خود  تکمیل در مشارکت کنندهبا مشارکت کمیته فنی و  فرايند پیاده سازی نهايت در

 باشد. با توجه بهمی100از  33سازی معادل امتیاز کل کسب شده شرکت در فرآيند پیاده قرار گرفت. تحلیلوتجزيهمورد 

کارگیری موثر  و پرسنل در به انوب مدير ارزيابی؛ حکايت از مشارکت مطل، نتايج خودBIMنوپايی شرکت و تازگی مبحث 

سال آينده( تعیین   2رای سطح هدف )برای  ب  60امتیاز  همچنین    .در شرکت دارد  (BIM)سازی اطالعات ساختمان  مدل

   باشد.های شرکت قابل دست يافت میشده که با توجه به نتايج ارزيابی و پتانسیل
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 ساختمان.  صنعت سازی،پیادهمدیریت کیفیت،   ، BIMساختمان، اطالعات  سازیمدلکلیدی:   گان واژ

 مقدمه  -1
 چشمگیری کاهش با ساختمان وری صنعتبهره که شودمی مشاهده جهان سراسر در شده انجام مطالعات به توجه با

  (.2018)هنگ،    است اطالعات تبادل طريق از افراد بین و همکاری ارتباطات کمبود آن داليل ترين مهم از يکی  .است بوده مواجه

  است. پروژه تیم اعضای بین موثر همکاری و روشن ارتباطات نیازمند ساختمان صنعت در هاپروژه بودن ایرشته  چند ماهیت

 اين صنعت در اطالعات فناوری کاربرد گسترش و موجود سنتی هایفرآيند در اساسی تغییرات فکر به جهان محققان سراسر در

 رشته اين های اخیرپیشرفت از را متحول کرده و ساخت و پروژه حدود يک دهه است که مديريت که مفاهیمی از باشند. يکی می

 .  (2011)دنیز، شودمی نامیده BIM اختصار به که است ساختمان اطالعات سازیرود، مدلمی شمار به

 ساخت   طراحی،  ريزی،برنامه   از  شده  سازیشبیه  مدل  يک  از  استفاده  و  توسعه روند  ،( BIM)  ساختمان  اطالعات  سازیمدل

 حیات   چرخه  طول   در  ساختمان  به   مربوط  اجزای  تمام  از  غنی  اطالعات   و  هاداده  از  ایمجموعه  که  است  ساختمان  برداریبهره  و

 . داراست را يکديگر  با اعضا  تمام هوشمند ارتباط و آن

است، معرفی اين روش و به کارگیری و   پیشرفتو  توسعه   حال در سرعت  به هاکشور از بسیاری  در BIM کهاين وجود با

 به های اخیر شروع شده و هنوز در ابتدای راه قرار دارد.های دولتی در سالکشور توسط بخش خصوصی و سازمان معرفی آن در

ها و نبود بستر يکپارچه اطالعاتی در سطح کشور و سازمانهای عمده نظیر  ساختمان با چالش صنعت کارگیری اين روش در 

تاکنون مدل سازی اطالعات ساختمان  شوند.  می اجرا سنتی شکل همان کماکان به هاپروژه از مسائل حقوقی روبرو بوده و بسیاری

 ر شرکت های نوپا وکوچک مدل مذکور باالخص د  مبتنی بر  پیاده سازی ساختار سازمانی  از  و  انجام شده  برای پروژه ها بزرگ  

(SME)    .سازی اطالعات  ازی ساختار سازمانی مبتنی بر مدلباشد که پیاده سحال اين سوال مطرح میگزارشی ارائه نشده است

 ؟ شود و فرآيند اجرا و چالشها و مخاطرات اين امر کدامندچگونه محقق می ساختمانی نوپای هایشرکت در (BIM)ساختمان 

 سازی اطالعات ساختمانساختار سازمانی مبتنی بر مدلنحوه پیاده سازی  بررسی   به پژوهش  اين منظور؛ دربه همین  

(BIM) مرتفع   برای هايی حلراه و شودمی پرداخته دارد، وجود آن راه بر سر که هايی چالش يک شرکت نوپای ساختمانی و در

 انتخاب شده است.  پاروک  های اين پژوهش شرکت پايدار سازانيافتهگردد. برای عینیت بخشیدن به  می  پیشنهاد هاچالشکردن  

 

 ضرورت پژوهش  -2

BIM  ،منظور سازی اطالعات برای تمامی افراد درگیر در طول چرخه حیات پروژه و بهمدلی ديجیتالی جهت تسهیل تصوير

نحوی است که  های فیزيکی و کاربردی پروژه به  نمايش ويژگی(.  2011)استمن و همکاران،باشدساز می وافزايش راندمان ساخت

ی حیات پروژه کمک  های افراد ذينفع در طول چرخهگیریها و اطالعات مربوط در قالب يک منبع مشترک، به تصمیمتمام نقشه

 .  (2015)سا و همکاران، کندمی

شود. اين  های خاص استفاده میبعدی با ويژگیهای سه، از نقشههای دوبعدینقشهجای استفاده از  هب  BIM  در فرآيند  

گیری از اين ها، عالوه بر ماهیت فیزيکی سه بعدی، اطالعات مورد نیاز مديران پروژه را در دسترس قرار خواهد داد تا با بهرهنقشه

 .(1394ابراهیمی و محمودآبادی،) برداری برسدبه بهره "هزينه-زمان"متد فکری پروژه، در کمترين 

وکاهش    ده يد  بیساختار خود آس  در  ی اطالعات  کپارچهي  ستمیاز فقدان س،  صنعت ساختمان در کشور  و مختلف    عيصنا

  یتوسعه ساختارها  ،کاستینيبروز ا  عوامل  نيشده است. از مهمتر  ل يعارضه مزمن تبد  ک يشده به    اد ي  ی هادرسازمان  راندمان
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از    BIM  بر  ی مبتن  ی ساختار سازمان  یسازادهیپ   یرو پژوهش حاضر به بررس  نيباشد. از ایمها  کپارچهي  ریو غ   یارهيجز  ی سازمان

 پرداخته است.   یساختمان ینوپا های شرکت کي( درISO)تیفیک  تيريسنگاپور و استاندارد مد BCAمدل  قیتلف قيطر

 

 اهداف پژوهش -3
به اين امر به طور جدی توجه نشده است در کشور  هنوز    ،در سراسر دنیاBIM با توجه به فراگیر شدن کاربرد تکنولوژی  

. لذا حاصل شودبه منظور درک فرايند بیم، ابتدا بايد درک درستی از آن  است.  رويکردی جديد    سازی آن،بررسی مدلو نیاز به  

ای  ههای دادپايگاه   از طريق جستجو در  BIM  هایشاخص  جهانی وی  يدترين رويدادهابرای آگاهی از جد  هانمند متمرور نظام

المللی مورد ارزيابی قرار گرفته و همچنین از های ارائه شده ملی و بینها و کتب منتشر شده، مقاالت و گزارشاينترنتی، و ژورنال

از تجارب  پرسش و از دانشافراد حرفه  استفاده  برای   استشده  استفاده  ه داشتند نیز  کاربرد آن بهر  ای که  الگويی  اين امر  تا 

ايران در جهت تصمیم  BIMسازی  پیاده با    کمک به پیشرفت صنعت ساخت مبدّل گردد.ها، وسازی صحیح، چابکی پروژهدر 

 باشند:   قابل تحقیق و بررسی می محور زير سهاهداف پژوهش در توجه به اين موارد، 

 بکارگیری سیستم يکپارچه اطالعاتی در سازمان، و تعیین ضرورت  -الف

 ، و در شرکتBIM ساختار مبتنی بر پیاده سازی  ارائه راهکار مناسب جهت -ب

   .بررسی امکان استفاده از سیستم مديريت کیفیت در پذيرش بیم در سازمان -ج

 

 :پژوهشپیشینه  -4
 باشدمی ش داخلی و خارج به شرح ذيل شینه پژوهش در دو بخپی     

 

پیشینه داخلی پژوهش:  - 4-1  

  نيانجام دادند. بر اساس ا  ی فرهنگ و رفتار سازمان  یو بررس  یساز  ادهیدر رابطه با پ   یقی( تحق1396)  یو بهروز  یقادر

فرهنگ    ریتاث  ،ی ديترد  چیراستا بدون ه  نياست. در ا  رییتغ  تي ريو مد  ریی، در درجه اول، تغBIM یدر اجرا  فيتعر  نيبهتر  یبررس

  م یت  کي  تیموفق  یفرهنگ برا  کيبه عنوان    م یب  فيتعر   ت.مهم اس   اریبس  زیآم  تیج موفقيبه نتا  یاب یدست  یو رفتار موجود، برا

اجرا   ا ي  یطراح  میت  ک ي  اي پروژه    شرکت،   در سازمان،  (BIM Implementation) میب  یساز  ادهیمراحل پ   نياز  مهمتر  یکي

فرهنگ    رفتنيپذ  بدوندارند.    یدیکل  ریباشد که تأث  یم  یشروع کردن با افراد   ،گسترش فرهنگ  وهین شيتر  یباشد. منطق  یم

 ی رکاربردیمهجور و غ   میب  میناشناخته بودن مفاه  لیکه گاها به دل  ميافزوده ا  یقبل  یرا به جمع ابزارها  ديجد  ی، تنها ابزار  میب

در پروژه ساخت   یمیچند نرم افزار کمک ترس اي کيبه عنوان   میب  یباعث معرف م یرفتار و فرهنگ ب نیهم  ی. عدم معرف  باشدیم

 د. تصور خواهد ش یرکاربردیغ  یبه عنوان ابزار میو ب ده یبه حداقل رس میبا ارزش ب یايو بهره بردن از مزا ه و ساز شد

  BIM یاجرا  کندی م  انی ، باطالعات ساختمان در سازمان  یاستقرار مدل ساز  نهیخود در زم  قیدر تحق  یدختیب  1396  در

و   BIM مديريت    یها دپارتمان جديد يا يک جايگاه جديد را براسازمان  ی را در سازمان ايجاد کند.بعض  یراتییممکن است تغ

 ، هماهنگ کننده BIM کاربر نرم افزار نظیر    یجديد  یمهارت ها  ازمندین BIM یتکنولوژ  یاجرا  .کنندیخدمات آن ايجاد م

BIM یساز  ادهیدر هنگام پ   یاست که ارتباط سازنده ا  الزم    باشند. ی م BIM   ی ریشگیپ   ریبو سوء تعابهام  وجود داشته باشد تا از 
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از دروس   یستیسازمان ل  یکارمندان و شرکا  یبهتر است براو   BIM یتکنولوژ  یدر اجرا  یرگذاریقسمت تاث  موزش،آ  کند.

  .شود هیته یآموزش

ارائه کردند. بر   هیمشاور اروم  یدر شرکت ها BIM استقرار  یامکانسنج  نهیدر زم  یقی( تحق1396زاده و همکاران )  فرج

  هنگ فر  ،  یآموزش  یدوره ها  جاديا  ،یمشاور معمار  یدر شرکتها  ستمیس  ن يا  یساز  اده ی پ   یگام برا  ن يتر  ی پژوهش ،اصل  نياساس ا

  ت ی فیبهبود کبرای    BIMاستفاده از    یو متقاعد کردن افراد برا  یفعل  یستمهایس  بيمعا  انیبو    ستمی س  نيا  یايمزا  و بیان  یساز

 ی ریادگيبهتر، چرخه اطالعات آسانتر و در مرحله سوم    تیفیبهتر، ک  یطراح  ،ی درپ   یپ   راتییو تغ   ها ياز دوباره کار  یریکار، جلوگ

 .باشدیمرتبط م ینرم افزارها

  نفعان يذ  تيريمد  قیتحق  نيکردند. بر اساس ا  یرا بررس  نفعانيذ  تيريو مد BIM یساز  اده ی( پ 1396و همکاران )  یبرازجان

آن بر  ریسهامداران و تأثت انتظارا  لیپروژه، تحل ریتحت تأث یسازمانها  ايافراد  هیکل يیشناسا یباشدکه برا یم  يیندهايفرآ ،پروژه

  اده یپ   یراستا  در  .است  ازیپروژه ن  یو اجرا  ماتیسهامداران در تصمی موثر  ریدرگ  یمناسب برا  تيريمد  یپروژه، توسعه استراتژ

اطالعات سازمان خواهد    یاز مدل ساز  یمتفاوت   ی هر بخش از سازمان پروژ ه برداشت ها  نکهيبا توجه به ا  یمدل نظر  یساز

  ش یمرحله پ   کيبه    مینمائ  یامر را نامگذار  نيده که اگر افهم مشترک و آموزش متقابل بو  کي  جادي به ا  ازیامر ن  یداشت، در ابتدا

 ی اتیخصوص  یدارا  دي شوند با  یدر نظر گرفته م BIM آموزش  یکه برا  يی .  آنهاميازمند یبا آموزش خواهد بود ن  وامکه ت  یساز  ادهیپ 

  د. باش یرهبر لیو پتانس یختگیخود انگ ، یخود شروع کنندگ ،ی نيمانند کارآفر

بصورت محدود و    رانيدر ا  BIMاطالعات ساختمان    ی مدل ساز  یو اجرا  یساز  اده ی ( پ 1398)  ان یکسائ  قیاساس تحق  بر

  اي  یرساختيز  یاستفاده از آن در پروژه ها  یبرا  یمشخص  نی بزرگ استفاده شده و هنوز استانداردها و قوان  یدر پروژه ها  "اکثرا

.  کنندیآن پروژه م  یاستاندارد صرفا برا  ف يپروژه اقدام به تعر  ت یبه ابعاد و ماه  جهبزرگ با تو  ینشده و شرکت ها  فيتعر  یساختمان

با  نی از مهندس یاریبس سوی ديگراست. از  هیاول يیدر حد آشنا نديفرآ نياز ا نفعانياز مهندسان و ذ یاریاطالعات بس نیهمچن

  نياز ا  یاریوجود بس  .استفاده کنند  یميقد  ی ها  ستمیاز س  دهندیم  حیترج  ستم، یس  نياستفاده از ا  یها  ی دگیچیپ   لیتجربه به دل

  .است رانيدر ا نديفرآ نيرشد ا یبرا ینقشه راه جاديو ا یقانون گذار یبرا صالحينبود مرجع ذ  لیبه دل ها چالش

 

 پیشینه خارجی پژوهش   - 2-4

خود را   قیتحق  جيانجام داده و نتا BIM رشيدر رابطه با پذ  یقیتحق  ا،استرالی  سازودر صنعت ساخت  2010در سال    نگین

 ی برا  یاست که دو موضوع اساس  دهیرس  جهینت  نيکه انجام داده به ا  هايیو مصاحبه  هالیبا توجه به تحل  یمنتشر کرده است. و

 ی.فن ریغ  کيو استراتژ یو مسائل سازمان یفن هایاردر نظر گرفته شود. ابز دي با BIM رشيپذ

به    کنند یم  انبی  ايشاناند.  انجام داده BIM سازیادهیپ   هاییدر رابطه با استراتژ  یقیتحق   سیهوارد  و دن  2011سال    در

  .در آن سازمان در نظر گرفته شود یمسائل فن دي در سازمان، با BIM سازیادهیمنظور پ 

کوچک و متوسط   هایدر سازمان BIM چارچوب  یاجرا  یدیکل  یفاکتورها  یبه بررس  2018و همکاران در سال    کوچ

  وساز که در بخش ساخت (SME) کوچک و متوسط  های بنگاه  یبرا BIM یفناور  یرکارگینمودند که به   انبی   هاپرداختند. آن

  یاطالعات ساختمان آگاه   سازیاز مدل SME فعال  مانکارانیپ   شتریاست. ب  یضرور  اربسی  هستند،  فعال  ساختمان  صنعت  در

اجرا  نیندارند و همچن فاکتورها BIM یبا چارچوب  ن  یو  به   انیب  ها آن  .ستندیمهم آن آشنا  اگرچه مطالعات مربوط  نمودند 
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به پنج    توانیاستناد را م  نيشتریاما ب  دهد،می  نشانرا    املعو   و   هادرباره چالش  ی مختلف  هایدگاه ي و د  کردهاي، رو BIMیاجرا 

 . کرد م یتقس استیسازمان و س ند، يفرآ ،یبه عنوان افراد، فناور یحوزه اصل

  هادادند. آن  هيرا ارا  ااسترالی   در  وسازکوچک و متوسط ساخت  هایسازمان  یراب  BIMمدل  2018و حمد در سال    هنگ

مدل   قيرا از طر BIM رشيپذ  زهیدانش و انگ  یبانپشتی  جمله  از  ،و عوامل مؤثر بر آنمذکور  در   BIM رشيپذ  نیب  همبستگی

مدل    لیو تحل  هيتجز  جينتادادند.    هاراي  را  ساز   و   ساخت  متوسط  و   کوچکسازمان    80نیدر ب  یروش معادالت ساختار  یو اجرا

  جاديسازمان در ا  کي  هایبر تالش  BIM یابزارها  کارکنان موجود در استفاده از  يیکه توانا  دهدینشان م   یمعادالت ساختار

 . کندی م نییرا تع BIM بيدر مورد تصو یرگیمیتصم تيدارد که در نها  ریدانش تأث یبانیپشت ستمیس

کوچک و متوسط   یدر بنگاه ها   BIMسازیادهی و پ   بيبا عنوان تصو  ی در پژوهش  2020و همکاران در سال    س یداالکيو

  ن ي ا  .اجرا شود  نیتأم  رهیدر کل زنج  دي با (BIM) اطالعات ساختمان  سازیکامل ، مدل  لیبه پتانس  یابیدست  یتمرکز نمودند. برا

 ای تانبري  سازو ساخت و  یمهندس  ،یکوچک و متوسط و در بخش معمار  هایشرکت  نیدر ب BIM بيو تصو  یمطالعه به بررس

(AEC)  اگرچه  دهد، ینشان م   ج ينتا.  پردازدیمSME در رابطه با   یمیها درک مفاه BIM  هایستمسی  با   ها آن  آشنايی   اما   ، دارند  

که   یدر حال   شودیشناخته م BIM اصلی  مانع  عنوانبه یمحدود مال  تیکم است. ظرف  ژهيبه و BIM نرم افزار موجود  یبانیپشت

 . رودیبه شمار م BIM یااجر لیتسهاقدام در   نيدترمفی عنوانابتکارات تبادل دانش به

ب  ستمنيا از مسئول  کندیم  انیدر کتاب خود  روشن  فرآ  نفعانيذ  هایتیکه درک    ی توسط وکال  د يجد  ند يمختلف در 

 .است BIM سازیادهی پ  هاییازمندیاز ن یکي  گرهامهبی و وسازساخت
 

 سازی  پیاده  هایدلم -5 
مورد   BIMسازی پیادهشاخص در زمینه  برنامه 4است،  شده پیشنهاد سازیپیاده برای که هايیمدل و هابرنامه زمینه در

 : بررسی قرار گرفت که عبارتند از

 ساکار، بلوغ مراحل -الف

 شرکت آتودسک،  یاهنمار -ب

 و   آرايیسی، مدل -ج

 سنگاپور، در BCA سازمان راهنمای -د 

نهايت   در شده است.  بیان ايران شرايط با  کدام هر تناسب میزان و  شده پرداخته ها مدل مقايسه به 2  در جدول در ادامه   

پاروک و بررسی   پايدارسازان  نوپای    BCAسازمان  راهنمای    ،رانيا  طيبا شرا  هامدلتناسب    زانیمبا توجه به شرايط شرکت 

 شد. انتخاب بعدی هایقسمتپژوهش   برای الگو و عنوان مرجعبه سنگاپور
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   BIM [8]سازی های پیادهتطبیقی مدل ( مقایسه 2)  جدول

 

 سنگاپور  BCA سازمان راهنمایمعرفی  -6

)ساختمان و ساخت   کرد منتشر ها راسازمان  در BIM پذيرش برای راهنمايی BCA سازمان  سنگاپور در 2013سال در

 موردفته و  خود بکارگر سازمان در را  BIMاست که می خواهند  هايی ، کمک به شرکتراهنما اينهدف از تدوين  (.  2013،  1وساز

 به بتواند سازمان تا شود اصالح  و بازبینی ارشد توسط مديريت بايد سازمان يک در BIM پذيرش برنامه  .دهند قرار پذيرش

   .شود تنظیم سازمان اندازه به توجه با تواندمی شودمی تعیین که چهارچوبی .کند حرکت  BIMآمیزموفقیت پذيرش سمت
  هايی سازمان   روني. از ا باشدیم   ISO 9001  تیفیک  تيريآن با استاندارد مد  یمحورها  ی کيمدل نزد  نيا  تیحائز اهمنکته  

ا پ   نيکه  را جهت  م   BIM  سازیادهیمدل  پ   ش یپ   توانندیم   کنند، یانتخاب  ز  تیوضع  سازیادهی از  و  خود  سازمان    ريموجود 

 اين  مدل در سازمان خود بپردازند.   نيا  سازییبه جار  یکنند و در گام بعد  ی سامانده  ISO  استاندارد   اساس   بر  را  ها ساخت

 نمايش داده شده است.  3هفت حوزه اقتباسی از چهارچوب کیفی سنگاپور در جدول راهنما بر اساس 

 
1

Building and Construction Authority 

 نام 

 مدل
 معایب مزایا 

 شرایط  با تناسب میزان

 ایران  داخل هایشرکت

مدل
 

بلوغ ساکار
 

  های از گام  بلوغ  مراحل  کردن  مشخص  -

 ابتدايی 

  برای دستیابی  هايیاستون  مايل  تعريف  -

 بلوغ از مرحله هر به

  نگاه بلوغ  مراحل به  سازیمدل و  تکنولوژی بعد  از  تنها -

 .شده است

و   نیاز مورد سازمانی هایساخت زير به بلوغ مراحل در -

 .است ای نشده اشاره  سازمانی مسائل

-شرکت  تواند برایمی  مدل  اين  ايران  در  -

  دهند می  انجام  سازی مدل  که کار   مشاور  های

 .ياشد استفاده  قابل

ت
ی شرک

راهنما
 A

u
to

d
esk

 
 

-برای پیاده   کامل   و  جامع  راهنمايی  ارايه  -

  يک   در    BIMمرحله     به  مرحله  سازی

 سازمان 

و   سازیمدل  متعدد  افزارهاینرم  روی  بر   راهنما  اين  -

  استفاده  و  سازی پیاده   سازمان برای  ريزیبرنامه  چگونگی

 سازمانی    بعد  به  و  زيادی دارد  تمرکز  افزارهانرم  از اين

BIM است. شده  توجه کمتر 

 منظر    از  سازمان   ارزيابی بلوغ  برای  معیاری  ارايه  عدم  -

BIM 

  سازی بر روی پیاده   راهنما  اين  که  آنجا  از  -

  سازی مدل  برای BIM افزارهای گوناگوننرم

  مشاور   هایشرکت  تواند برایمی  دارد  تاکید

شرکت عنوان  که  هايیو   افزارنرم  يک  از 

-می  سازی انجاممدل  کار  و   کننداستفاده می

 .باشد مناسب دهند

مدل
 

ی 
آرايیس

 

سازی    پیاده   برای  مراحلی   مدل   اين  -

BIM   يک   را  آن   و  کرده   پیشنهاد   در 

 .است اجرا درآورده  به معماری شرکت

-به طور  توانمی  مدل  اين  از  استفاده   با  -

 شرکت   در يک BIM سازیپیاده   با  کلی

 .آشناشد معماری

 بايد  و  توصیه  سری  شده يک  تالش   بیشتر  مدل   اين  در  -

ارايه  و  يک  عنوان  به   توانمی  کمتر  آن  از   و  شود  نیايد 

  استفاده  راه هستند  ابتدای  در  که  هايیبرای سازمان  مدل

 .کرد

 جزئیات   وارد  باشد وکلی می  بسیار  شده   بیان  مراحل  -

 .است نشده   هر مرحله

 منظر    از  سازمان   ارزيابی بلوغ  برای  معیاری  ارايه  عدم  -

BIM 

متوسط   کوچک  هایشرکت  برای   -   تا 

-اگرچه برای سازمان  .مناسب است  معماری

که  تواندنمی  هستند   راه   ابتدای  در  هايی 

 .محسوب شود مناسبی گزينه

راهنما
 

سازمان
 

B
C

A
 

 سازیپیاده   برای  کاملی  و  جامع  مدل  -

BIM مختلف  هایجنبه  از   و   کرده   ارايه  

 .کرده است نگاه  BIM به

راه   ابتدای  در  که  هايیسازمان  برای  -

 .است مناسب هستند

 منظر  از  سازمان  ارزيابی بلوغ  برای  معیاری  ارايه  عدم  -

BIM عدم  يا  وجود  در خصوص   موجود  وضع  و بررسی 

 BIM سازی پیاده  برای الزم هایساختوجود زير

سازمانی  شرايط  با  انطباق  قابلیت   -   را   هر 

 .داراست

  راه  ابتدایدر    که  ايرانی  هایسازمان  برای  -

الگویمی  هستند   محسوب   مناسبی  تواند 

 .شود
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 BIM [5]ی سازادهیپ یبرا  BCAسازمان  یراهنما( 3)ل جدو

 مالحظات  حات یتوض مرحله 

1 
 یرهبر -

 ارشد تيريکردن مد ریدرگ -
 روشنی هاتیبا نقش و مسئول BIM تهیکم لیتشک -

 

2 
 یزيربرنامه -

 BIM رشينوشتن برنامه پذ -

 ،BIM موضوع ، BIMاهداف ، BIM اندازچشم نییتع -

 در برنامه ازیمورد ن یهاافزارها و سختنرم افزار  رات،ییتغ تيريمد -
 

3 
 اطالعات  -

 BIM استاندارد نییتع -

 BIM تیفیک نیتضم یهاکنترل فيتعر -

 BIMاطالعات  تيريمد فيتعر -
 

   در پروژه  BIM یها نديفرآ فيتعر - نديفرآ - 4

5 
 ت ی افراد و قابل -

 BIM  تینقشه صالح -

 BIM  نقشه راه آموزش -

 ه(کنند هماهنگ اي  BIM پروژه  ريمد ) BIM یهانقش -
 

6 
 یتعامل با مشتر -

 BIM يیبرنامه اجرا -
 BIM طيشرا -

 

7 
 جينتا -

 (سطح پروژه، سازمان و افراد)در  KPI فيتعر -
 

 

 اطالعات آوریگرد روش -7

 توضیح به ذيل  میدانی که در مطالعات و ایکتابخانه مطالعات: است شده گردآوری روش دو  به اطالعات  پژوهش  اين در

 .شودمی پرداخته روش دو اين

 

 ای کتابخانه  مطالعات  -1- 7

پايان بررسی و مطالعه شامل ایکتابخانه مطالعات راهنماها،نامهمقاالت،  مرتبطکتاب و گزارشات ها،   و BIM با های 

 آن از استفاده با که هايیقابلیت  و مزايا ، BIMکلی مفهوم ایکتابخانه مطالعات از استفاده با بخش اين در شود.می سازیپیاده

 با گردد. در انتها نیزمی گردآوری است شده انجام BIM سازی پیاده در رابطه جهان سراسر در که کارهايی و آيدمی دست به

 شود.می انتخاب میدانی مطالعات برای مبنا عنوان مدلبه مدل ها، يکمدل مقايسه

 

 میدانی  مطالعات- 2-7

پیاده  از آنجا که هدف نهايی اين پژوهش    .است شده پايدارسازان پاروک انجام شرکت در میدانی اين پژوهش مطالعات

 باشد، مراحل ذيل جهت تحقق اين امر انجام گرفت: می  BIMساختار سازمانی بر اساس  سازی 

 

 سیستم مدیریت کیفیت   سازی یادهپ  -1-2-7

  BCAهای ياد شده در راهنمای سازمان  با حوزه  ISO 9001با توجه به نزديکی مبانی استاندارد سیستم مديريت کیفیت  

های فرآيندی سازمان، بازنگری ساختار سازمانی از سوی ديگر؛ با تصمیم مديران ارشد  سنگاپور از يک سو و نیاز به تهیه نقشه
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تر از سازمان؛ پرسنل با  کیفیت در سازمان صورت گیرد تا ضمن شناخت عمیق  سازی سیستم مديريتسازمان مقرر شد پیاده

 مشارکت و رويکرد کار تیمی هر چه بیشتر آشنا شوند.
 

 سنگاپور   BCAترجمه راهنمای سازمان  - 3-2-7

مدل  بررسی  پیاده با  مختلف  سازمان  BIMسازی  های  مدل   ،BCA  پیاده در شرکتسنگاپور جهت  پايدارسازان   سازی 

  ISOسازی استاندارد  شد. اين سند همزمان با پیادهدر نظر گرفته  شرکت      BIMسازی  پیاده  شیوه نامهعنوان  بهانتخاب و    پاروک

 مورد استفاده قرار گیرد.   BIMسازی تا در زمان بازنگری ساختار سازمانی و پیادهشد،  ترجمه و ويرايش 

 

 پرسشنامه انتخاب روش ارزیابی و نوع  -8
نظر،    که   مدارهدف  پرسش  از  ایمجموعه  از  است  عبارت  اطالعات  آوریجمع  ابزار  ترينمتداول   از   يکی  عنوانبه  پرسشنامه

 (. 1،2013)میجیلینس کاسا دهد می قرار سنجش مورد را پاسخگو  فرد يک  بینش و  ديدگاه

در سازمان، روش پرسشنامه/کارگاه جهت اخذ    BIMسازی  سنجی و همسويی هر چه بهتر ديدگاه افراد در پیادهبرای نظر

توان های اين روش میپرداخته شد. از ويژگی  BIMسازی  های پیاده جلسه به اخذ نظرات و چالش  4نظرات انتخاب شد و طی  

   بندی نظرات اشاره داشت.به ارتقاء سطح آگاهی افراد سازمان و همچنین سرعت جمع

 

   در شرکت  BCA مدلو پذیرش    پیاده سازی -9
مورد   BIMو فعالیت های هر حوزه در کمیته  شروع شد  پیاده سازی بیم در سازمان    در شرکت،    BIMمیته  با تشکیل ک       

ياد شده فعالیت ها و شرح وظايف افراد تدقیق شد. در ادامه خالصه  بحث و تبادل نظر قرار گرفت و منطبق با الزامات حوزه  

 رائه می شود. اقدامات انجام شده ا

  د یرا مورد تاک یساز ادهیپ ند يشرکت فرآ تيري. مدشودیرا شامل م BIM تهیدو بخش رهبران ارشد و کم  ت،يريحوزه مد        

حرکت به   نياهداف و منافع ا  ها، دگاه يدر سازمان از بدو امر د BIM فرهنگ  یو تسر  جيترو  یقرارداده است. برا  یبانیو پشت

از خواست و اهداف رهبران    یبانیپشت  یبرا  .پاسخ گفته شده است BIM نهیدر زم  شانيپرسنل انتقال داده شده و به ابهامات ا

نقش   تهیکم  نيشد. در ا  لی( تشکیالبدل )از کارشناسان فن  یعضو عل  کيو    ینفر عضو اصل  3متشکل از  BIM تهیسازمان، کم

 .شد حياعضا تصر ريو سا BIM ريدر سازمان، مد BIM بيرهبر برنامه تصو ، یها تیها و مسئول

 ی و اهداف سازمان از سو  دگاه دي   انداز، راستا چشم  ن يدر سازمان انجام شد. در ا BIM رشيپذ، برنامه  یزريبرنامهدرحوزه         

  فيچشم انداز تعر  یمبنا  بر ت.قرار گرفته اس  یمورد بازنگر BIM تيکالن شرکت با محور  یارشد و منطبق با استراتژ  رانيمد

  هایخود به چالش   یاطالعات ساختمان در ساختار سازمان  سازیو گسترش استفاده از مدل  ني شده، پاروک با اتکاء بر دانش نو

 و ساختاراطالعات ساختمان بهره گرفته    سازیکار خود از مدل  هایحوزه  ی در تمام   1404شده و تا سال    رهیچ  ی سنت  یکردهايرو

BIM از  یریبهر گ  یعمده شرکت برا  اهداف  د.ي نما  ی م   جاديمحور را ا BIM و بلند مدت    انیدر پروژه ها در مقاطع کوتاه، م

 
1 Migilinskasa 
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به   BIM با استفاده از  یپروژه طراح  کيحداقل    (5D)نهيهز  تيريمد    (4D)زمان  تيرياساس، انجام مد  نيشد. بر ا  نییتع

 .است گرفتهدر دستور کار قرار  1399سال  اني تا پا  یکار ندياز فرآ یعنوان بخش

هدف   کيتحقق    یمرحله خاص از پروژه برا  کيدر   BIM مدل  کي  جاديا  یبرا  "یچگونگ"و    "چه"حوزه اطالعات،    در       

 استاندارد  نياستفاده در تدو  یسنگاپور برا BCA یشده در راهنما  یمعرف BIM استاندارد  یشده است. الگو  فيخاص تعر

BIM تهیشرکت در دستور کار کم BIM تیفیک  نیتضم  شیوه نامه  نيقرار گرفت. تدو¬ BIM  شرکت جهت الحاق به مستندات

  .باشدیم انيشرکت در جر تیفیک تيريمد ستمیس

، مشخص شد. بر    شوندیم  دیپروژه تول کياز مراحل مختلف  کيکه در هر  BIM ليقابل تحو هایبسته ند،يحوزه فرآ در       

قابل    یبسته ها  نيشد و تدو  فيتعر (MEP) کشیو لوله  کي الکتر  ،کیمکان  هایپروژه  یبرا  ليقابل تحو  یاساس بسته ها  نيا

 .باشدیشرکت در دست اقدام م  BIM تهیکم توسطو سازه  یمعمار رنظی ها بخش ريسا یبرا ليتحو

و    ی ستگيشا  ینقشه راهنما  ني، تدو BCA یو منطبق با راهنما  ی انسان  های هيحفظ سرما  یبرا  ، ها يیحوزه افراد و توانا در       

به اهداف    دنیرس  یکه برا BIM نهیسازمان در زم  ازیمورد ن  هایانواع مهارت  یستگيدر نقشه شا انجام گرفت.  ینقشه راه آموزش

شده    نيتجربه افراد تدو  هایسطح مهارت و سال   ،یاست نشان داده شده است. نقشه مذکور بر مبناالزم   BIM و اهداف  یسازمان

حفظ    یمقرر شد برا  نهیزم  نيشد. در ا  هیته  یبر اساس رده پرسنل و دوره زمان   یآموزش  یبرنامه ها  ستیل  گريد  یاست. از سو

  ن ی سنگاپور چک شود. همچن BCA با منابع  ینيسازمان، مباحث تدودر   BIM شدن مباحث  نهيو نهاد  یارتباط با منابع اصل

 .شد ني تدو روهایدرک هر چه بهتر ن یمدل برا  تيريها در مد تیو مسئول BIM مرتبط با هاینقش ستیل

خود    گاهياز نقش و جا   یدرک   د يسازمان با  کي،   BIMارتباط مؤثر در هر پروژه  ی(، برانفعاني)ذ   یحوزه مشارکت مشتر  در      

. در  دهدیم  شيپروژه را افزا  نفعانيو منافع ذ   کند یتقابل م  نيگزي مشارکت را جا  گاهياز جا  حیدر پروژه داشته باشد. ادراک صح

  .باشد یداخل کشور در دست اقدام م  ی ها ازمند یآن بر اساس ن ن يو تدو هی، ته(BEP)ی بیمينمونه برنامه اجرا نه،یزم نيا

تر  در سطح کالن  ا يخوب بودن عملکرد افراد و    زانیسنجش م  یبرا  یکه روش (KPI) عملکرد  ید یکل  شاخص  ج،يحوزه نتا  در       

  ردگی  قرار  نظارت  مورد  طورمنظمبه  د يشده که منبعد با  هیته  باشد یم  ی واحد سازمان   ک ي  ا يخوب بودن عملکرد سازمان و    زانیم

 دوره درست انجام شوند.   کيبرنامه در   تيهدا یبرا عاًيبتوانند سر  یتا اقدامات اصالح

 

 در شرکت   BIMسازی خودارزیابی پیاده   -10
ريزی، اطالعات، فرآيند،  مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از: رهبری، برنامه  پژوهش حاضرای که در پرسشنامه  حوزه  هفت

تقسیم شده است. حداکثر امتیاز    4سطح از صفر تا    5در  ها، مشارکت ذينفعان )مشتری( و نتايج. امتیاز هر حوزه  افراد و توانائی 

می باشد و امتیاز سطح هدف برای   100باشد معادل  المللی میقابل کسب در سازمان که رسانای عملکرد شرکت در کالس بین

 ارائه شده است.  4خالصه نتايج ارزيابی در جدول در نظر گرفته شده است.  60گام بعدی )تا دو سال آتی(  
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 در شرکت  BIMسازی ارزیابی پیادهنتایج خود (4)جدول 

 ال سطح ایده سطح هدف  سطح جاری های اصلیپروفایل سازمان به تفکیک حوزه

 15 9 7/ 5 رهبری 

 6 3/ 6 3 رهبران ارشد 

 4 2/ 4 3 استراتژی سازمان

 BIM 5 /1 3 5کمیته 

 10 6 4 برنامه ريزی

 BIM 1 2 /1 2چشم انداز 

 BIM 1 2 /1 2اهداف 

 2 1/ 2 0/ 5 مضامین اصلی 

 2 1/ 2 0/ 5 مديريت تغییرات

 BIM 1 2 /1 2محیط 

 10 6 2.5 اطالعات 

 BIM 75 /0 8 /1 3استاندارد 

 3 1/ 8 0/ 75 تضمین کیفیت 

 4 2/ 4 1 مديريت اطالعات 

 15 9 1/ 5 فرآيند 

 6 3/ 6 1/ 5 برای پروژه  BIMفرآيند 

 5 3 0 اجرا

 4 2/ 4 0 پسا اجرا

 20 12 10 هاتوانائیافراد و 

 12 7/ 2 6 نقشه شايستگی

 BIM 4 8 /4 8لیست نقش های مرتبط با 

 20 12 5 مشارکت مشتری )ذينفعان( 

 8 4/ 8 2 ( تهیه شدهBEP) BIM برنامه اجرای

 BIM 3 2 /7 12شرايط 

 10 6 2/ 5 نتايج 

 6/ 5 3/ 9 1/ 625 ارزيابی 

KPI 875 /0 1 /2 5 /3 

 100 60 33 کل 

 

نوپايی شرکت و تازگی   باشد. با توجه بهمی  33سازی معادل امتیاز کل کسب شده شرکت در فرآيند پیاده 4مطابق جدول 

نتايج خودBIMمبحث   از مشارکت مطلوب مديران و پرسنل شرکت در به،  سازی اطالعات  کارگیری موثر مدلارزيابی حاکی 

های انسانی  ها، مبین استقبال سرمايههای رهبری و افراد و توانائیدر شرکت دارد. کسب امتیاز باالتر در حوزه (BIM)ساختمان  

کمترين   5/1باشد. حوزه فرآيند با امتیاز  می  BIMسازی بوده و نشان از عزم راسخ افراد برای ورود به حوزه  شرکت از فرآيند پیاده

و نماينده کیفیت نسبت به تقويت اين مهم اقدام    BIMبايست از سوی مديريت واحد  ده و میبارم ارزيابی را به خود اختصاص دا

های شرکت قابل دست  سال آينده( تعیین شده که با توجه به نتايج ارزيابی و پتانسیل  2برای سطح هدف )حدود    60شود. امتیاز  

 باشد.   يافت می
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 گیری بحث و نتیجه-11
 پاسخ به دو سوال عمده پژوهش در ادامه ارائه شده است.، های انجام شده و اهداف پژوهش یتدر اين بخش با توجه به فعال

 وجود داشته باشد؟  دي با  يیها  رساختيچه ز یساختمان یشرکت نوپا کيدر   BIM یساز ادهیبه منظور پ الف: سئوال 

.  شودیروبرو م  ی مناسب با ناکام  یکه در صورت عدم وجود بستر سازمان باشدیم  ای دهیچیحساس و پ  نديفرآ ،یساز اده یپ        

 ی رکارگی. بهباشند یعوامل م   ن ترياز مهم  ی استعداد سازمان و بستر فرهنگ  ؛آوریفن  ک يجذب    یبرا  ازیمورد ن  طيتمام شرا  انیاز م

ارتباط و    جاديمسئله و عدم توان ا  نيعدم توجه به ا  لدلیمناسب در صنعت صرفاً به  لیبا پتانس  هایآوریو فن  ها دهياز ا  یاریبس

 . شوندیخود پس خورده و  از گردونه حضور در صنعت کنار گذاشته م هیاول هایمقفول مانده و در گام ، یتوازن در بستر سازمان

  سازیروش، فرهنگ  نییتب  یممکن برا  وکارهایساز  ی، الزم است تمام   BIMبر    یمبتن  یساختار  ن يو تدو  یرگیشکل  یبرا       

مهم اقدام  نيا  یساخت و اجرا کامالً مطالعه شده و سپس نسبت به اجرا ،یطراح نهیارکان شرکت در زم هیارتباط کل یو چگونگ

  نيآماده باشد. با تدو   یافزارهاو نرم   یبه لحاظ سخت افزار  سازیادهیپ   ساختريز  ديشده با   اديمطلوب ساختار   یاجرا  یبراشود.  

 کپارچه يو اجرا محقق شده و عملکرد  ت يريمد  ،یطراح یهابخش  یدر تمام  ستيبا  ی اطالعات م انيجر یمناسب روان یاستراتژ

قابل  شوندیم  دتولی  مجزا  صورتصورت اطالعات در هر بخش به  نيا  ریکند. در غ   سریرا م   گر يد  یبرا  لیو تحل  یبازخوان  تیو 

 .   افتد یاطالعات در شرکت به مخاطره م انيجر یدر پروژه وجود نداشته و روان لیدخ یهابخش

ا  لی.  جهت نباشدیآن م  ینوع و نحوه تعامالت برون سازمان  ستم،یس  کيبوجود آمدن    ليدال  نتريمهم  از        هدف،    نيبه 

  سوی   از  و  بوده  هاافراد و شرکت  اراتیباشند که خارج از اخت ی مهم م  اربسی  هاسازمان  ريبا سا  یارتباط  هایاستاندارد و پروتکل

  یستيبا  زیدر تعامل با مجموعه ن  ا يهمکار    هایساختار شرکت  نی. همچنشوند یم  ن يتدوگذار  استیو س  دستیباال   های سازمان

را   یدرد  هيسو  کيارتباط    صورتنيا  ریرا داشته باشند در غ   BIMشدن ارتباطات خاص    یو جار  ستمیشدن با س  رگیامکان در

و بدون امکان تعامل با    ایرهي از توسعه ساختار بصورت جز  اجتنابهمچنین  .  زندیدامن م  یسازمان  هایدرمان نکرده و به چالش 

 .  شود جاديدر شرکت ا دياست که با یاز موارد گريد  یکي یو بصورت انتزاع  گريکدي

 ر ي نگارنده موارد ز د يدر شرکت، از د نديفرآ  نيا سازیادهیپ  نهیگفته شده و تجربه کسب شده در زم ش یبنابر موارد از پ  لذا       

 کند.  یکمک م   BIMهر چه بهتر  یساز  اده یسازمان را در پ  ل، يذ یساخت

 پرسنل، نیتداوم حرکت در ب هیو ارتقاء روح یانسجام فکر جاديا -الف

 شرکت، های تیقوه سازمان جهت توسعه سبد فعالبال  یکشف استعدادها -ب

 تا عمل در سازمان،  دهيا نیب یتوازن منطق جاديا -ج

 ، آشنا BIMو  امر نیمتخصص یرکارگی و به سازییبوم یاستراتژ  ني تدو یبرا یصرف زمان منطق -د

 و  ، یتوسعه آت تیقابل یساده و دارا یساختار سازمان  نيتدو -ه

 و همدالنه در سازمان.  کیزماتيکار یرهبر -و
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از س  تيمزب:  سئوال   پ ISO)   تیفیک  تير يمد  ستمیس  ریمکمل نظ  یستمهایاستفاده  سازمان    کيدر    BIM  یساز   ادهی( در 

 ست؟ یچ

  ا يدر عموم سازمانها شناخته نشده و    کنند،یامور در سازمانها کمک م   عيکه به تسر  هايیو مکمل  ایرشته  انیمباحث م       

پا  ایرشته  انی. مباحث م شوندیگرفته نم  یجد نظم   یامور را به درست  رازهیسازمان ش  کيرفتار کرده و در    هيبه مثابه علوم 

 . سازندیم سریسازمان را م یروبهره ش يسامان داده و افزا ده،یبخش

  ی داخل  هایاز سازمان یاریبس ریاست که حداقل در دو دهه اخ یاز مباحث ی کي(  ISO) تیفیک   تيريمد ستمیاستاندارد س       

پ  محصول   تیفیک  انگری ب  ماًیمستق  ISO 9001  تیفیک  تيريمد  ستمیس  ج،ينموده است. برخالف تصور را  یاري  شرفتیرا در 

 ی است. برا   ینديسازمان، نگاه فرآ  ايشرکت و    کي  تيريمد  ی برا  زويا  امپیاست.    تیفیک  تيريبلکه نشان دهنده نظام مد   ست،ین

 از موضوعات در سازمان نگارش و مستند شوند.   یبرخ  دي نگاه با نيتحقق ا

  یها شیوه نامهسو،  کياز  ندهايها، برنامه ها، اهداف خرد و فرا یها، اهداف کالن، استراتژ استیس زو، يا یساز اده یپ  یبرا       

توان با    یکه م   ی گردند. اهداف  یو مدون م  يی شناسا  گريد  یاز سو  یالزامات عملکردها و  تی ها، مسؤول  ستیانجام کار، چک ل

  یآمدهایپ   نياز بارزتر.  تواند متفاوت باشد  یم   یبنگاه اقتصاد  تیبنا به ماه  افتي  تبه آن دس  تیفیک  تيريمد  ستمیس  یساز  ادهیپ 

 ن یسازمان و همچن  تیواقع  دنیکش  ريو به تصو  یتوان به مستند سازیسازمان ها قابل حصول است م   ی تمام  ینظام که برا  نيا

 اشاره داشت.    ی ساختار سازمان یو بازنگر میترم

در    BIM  یساز  ادهیاز پ   ش یپ   تیفیک  تيرياقدام به استقرار استاندارد مد  منطقی  یمیشرکت با اتخاذ تصم  رهيمد  أتیه       

پذ  ندشرکت گرفت به  نسبت  از خود  بهتر  با شناخت  )  یمدل ساز  رشيتا سازمان  از  BIMاطالعات ساختمان  ورزد.  اهتمام   )

 به: توانیدر سازمان ما م  زويا یايمزا نيرمهمت

  ن یها، روشن شدن ارتباط ب  یرفتن سردرگم  نیکه منجر به از ب  یریگ  میو سلسله مراتب تصم  ی ساختار سازمان  نییتع       

کارکنان در قبال    یريپذ  تیپرسنل، مسئول  ف يشرح وظا  قیتدق  قيکارکنان از طر  اراتیو اخت  تیمسئول  نیی)واحد ها(، تعندهايفرآ

و برنامه    ینديفرآ  ی نقشه ها  ن يها، تدو  تیها و فعال  ند يمکتوب شدن روش انجام فرآ  نیهمچن  عملکرد خود کارکنان اشاره داشت.

ره    گريمشکالت از د   جاديا   یا  شهيبردن علل ر  نیجهت رفع علل مشکالت و از ب  یضرور  یانجام و اقدام ها   ها،تیفعال  یزير

 باشد.  ی در سازمان ما م زويا یساز ادهیپ  یآوردها

 ی کار  یها  ندياز فرآ  حیو با شناخت صحايجادکرده  مناسب در سازمان خود    یتوانست بستر  میتصم  نيبا اتخاذ ا  پاروک       

قرار داده و    یاطالعات ساختمان( مورد بازنگر  یمدل ساز  ستمی)س  د يجد  ند يفرآ  کي  فيسازمان را قبل از ورود و تعر  ش،يخو

 ، ی انسان  یها  هيسرما  یمهمل و ارتقاع بلوغ فکر  نيبا تجربه ارزنده کسب شده از ا  نیچنآماده کند. هم  دي جد  همانیم  رشيپذ  یبرا

 .  دي نما BIM یروز و باالخص در راستا یها ستمیجذب س یایخود را مح ش یاز پ  شیپ 

شرکت    یمکمل، در تمام  ستمیس  کي( به عنوان  ISO)  تیفیک  تيريمد  ستمیس  یساز  ادهیجهات، پ   عیلذا با توجه به جم        

اصل    کيشدن اشتباهات متداول به عنوان    نهينهاد  "و بعضا  یکار  یحرکت ها  تیبوده و قبل از تثب  د یمف  ار ینوپا بس  و بويژه ها  

 .شودیم هیتوص د يجد یها  نديفرآ رشيپذ
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 و مراجع  نابعم

  دار،يتوسعه پا  کردي با رو BIM اجرا شده به روش  یعمران  یهاپروژه  یاقتصاد   یابيارز  .(1394)  ،ی حامد و عباس محمودآباد  ی،میبراها[  1]

 .رهپو  شيشرکت پندار اند  ،یدب  ،یو تکنولوژ   یدر علوم، مهندس  نينو  یکردهايرو  یالملل  نیکنفرانس ب  نی سوم

-http://iranbim.com/new-bim//bim-benefits-for-the  ست؟یچ  Iran Bim   ،BIM  تيوب سا[ مقاالت  2]

construction- industry / 

  یگذار   هيبر تجارب شرکت سرما  هیبا تک  یفرهنگ و رفتار سازمان  یو بررس  میب  یساز  ادهی، پ1396،یعل  ،ی و بهروز  لیسه  ،یقادر[  3]  

 .تهران م،یب  یالملل  نیکنفرانس ب  نیمسکن جنوب، اول

  یالملل  نیساخت، کنفرانس ب  یپروژه ها   یفازاجرا در     (BIM)اطالعات ساختمان  ی، کاربرد مدل ساز 1394ن،یرحسی ام  ،یدختیب [4]

 .یشهر  تيريو مد  ستيز  طیمح  ،ی در عمران، معمار   نينو  یدستاوردها

در شهر    یمشاور معمار  ی در شرکتها (BIM)  اطالعات ساختمان  یاستقرار مدلساز  سنجی  امکان  ،1396  همکاران،  و  زاده،زهرافرج [5]
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Localization BIM-based organizational in a new-based 

construction company using the Singapore BCA model and 

quality management standard 

 (Case Study: Paydarn Sazan Paruk Company) 

 
Abstract  

The present study investigates how to localize the organizational structure based on 

building information modeling (BIM) in start-up construction companies. For this 

purpose, at first, six models designed to implement BIM were introduced and 

analyzed by comparative study with the study of research literature. Finally, the 

model of BCA Singapore was selected as a reference and model. The BCA model 

addresses seven key areas including leadership, planning, information, process, 

people and capabilities, stakeholder (customer) involvement, and results in 

implementing BIM. Therefore, the self-assessment questionnaire of BIM 

implementation in Paruk company was developed based on these areas and was 

presented for review and analysis of implementation in the company's meetings. On 

the other hand, due to the need to create a suitable platform and better knowledge 

of the organization, the project of implementing the quality management standard 

(ISO 9001) of the company was put on the agenda to rely on documented 

organizational knowledge, organizational processes to prepare and review 

Organizational chart to be done. Finally, the evaluation of the organization was 

analyzed by the group participating in the BIM self-assessment questionnaire in 

Paruk Company. The total score earned by the company in the implementation 

process is equal to 33 out of 100. Given the newness of the company and the novelty 

of BIM, the results of self-assessment; Indicates the favorable participation of 

managers and staff in the effective use of building information modeling (BIM) in 

the company. A score of 60 is set for the target level (for the next 2 years), which 

can be achieved according to the evaluation results and the potential of the 

company. 

 

Keywords: Building Information Modeling, BIM, Implementation, Construction 
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