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 مقدمه

توسط کمیته     جشنواره  این   شود.تشریح می  رانیا  BIM  ی نشان تعال  جشنوارهدر این سند فرآیند و مراحل برگزاری  

و    جای دارد، شکل گرفته اطالعات ساخت    یمدلساز  المللینیکنفرانس بکه در ساختار سازمانی    BIMتخصصی جوایز  

مدل   اساس  می  openBIMبر  در  ایده   openBIM.  شودبرگزار  انحصار  رفع  منظور  به  که  است  برای    BIMای 

و ایجاد زبان و    BIMای برای تمام اعضای صنعت ساخت در حوزه  رشتههمکاری میانافزار و افزایش  تولیدکنندگان نرم

پیشتاز    موسساتتاکنون،  2014ای واحد برای ارتباط محصوالت و افراد مختلف بنا نهاده شده است. از سال مدل داده

در  openBIM های برتر منطبق با  هر ساله مسابقاتی را نیز برای انتخاب نمونه  BuildingSMARTدر جهان از جمله  

 اند.  هسطح جهانی برگزار کرد

اجرا و الگوی کار مشابه مسابقات    کلیات المللی مدلسازی اطالعات ساخت از نظر  در کنفرانس بین  BIMی  هجشنوار

برگزاری سعی شده است با لحاظ کردن شرایط و مقتضیات    چهارمطراحی شده است؛ لیکن در دور    openBIMجهانی  

سازی الزم در این خصوص صورت پذیرد. اساس این مالحظه این بوده  متناسبدر کشور،    BIMکشور و بلوغ فعلی  

های برتر نسبت به شرایط موجود و  است که از طریق تعریف سطوح تعالی )یک ستاره تا پنج ستاره( تمایز بین پروژه

 یده آل تعریف شود؛ جزئیات این تغییرات در ادامه آورده خواهد شد.  شرایط ا

  جشنواره هدف از برگزاری  

صورت    هاییاز نوآور  هایی نمونهو نشان دادن    BIMموفق صنعت ساخت در حوزه    یات و توجه به تجرب  تکریم  •

 BIMکاربرد گرفته در 

 در ایران  BIMهای بهبود شناسایی نقاط قوت و فرصت •

  سازی ینهدر سطح کشور و زم  BIM  ینهزم   توانمند در  افراد و    ها شرکت  ،هاپروژه  تشویق  و  معرفی   شناسایی، •

 المللی و مسابقات بین جوایز  در  کشور برتر هایپروژه حضور

و منافع حاصل از آن و ترغیب    BIMسازی در صنعت ساخت نسبت به مفهوم صحیح  ارتقاء آگاهی و فرهنگ  •

 صنایع ساخت و احداث به استفاده از ساختار مناسب و استاندارد در حوزه مدلسازی اطالعات ساخت

 چه شرایطی الزم است؟  جشنواره برای شرکت در  

پروژه  از صنعت س تمام  احداث  و  پلهای ساخت  نفت،  سازی، جادهاختمان،  نیرو،  بندرسازی،  فرودگاه،  ریلی،  سازی، 

بهره از مراحل طراحی، مهندسی، ساخت،  و... در هر کدام  تولیدی  از  صنایع  استفاده کرده    BIMبرداری و نگهداری 
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خودش کارفرمای پروژه   جشنوارهشرکت کنند. در صورتی که متقاضی شرکت در این    جشنوارهتوانند در این  باشند می

  فایلارسال    جشنواره الزامی است. در این    جشنواره نباشد کسب مجوز رسمی از کارفرمای پروژه برای شرکت در این  

ارسال    جشنوارهزاری  اما مستنداتی که در مراحل مختلف ارزیابی برای کمیته برگ  الزامی نیست  پروژه  BIMمدل    اصلی

  جشنوارهی نباشد. به تعبیر دیگر، متقاضیان شرکت در این  خاص  ی تی امن  الزامات   ی داراای باشد که  شود باید به گونهمی

را    جشنوارهنمایند که مجوزهای الزم برای شرکت در این  نام و ارسال مدارک خود، تأکید میهای ثبتبا تکمیل فرم

  مراکز   ی ازبرخهای  هیچ مالحظه امنیتی خاصی ندارد. لذا پروژه  جشنوارهاند و اطالعات مورد نیاز در این  اخذ نموده

  شرکت   یبرا  ست ی ن  دییتا  مورد   کارفرما  نظر  از   پروژه   اطالعات  ی افشا  و   جشنوارهاین    در شرکت  که  یموارد   زین  و   ی دولت

 . دنباشینم  مناسب جشنواره در

 برگزیده های مبنای داوری و انتخاب پروژه 

در مسیر    BIMکار و نحوه استفاده از استانداردهای  آورد که گردشفرصتی را برای متقاضیان فراهم می  جشنوارهاین  

نحوه دستیابی به اهداف تعیین شده را نشان دهند. از همین رو،   نیز سازی امور در پروژه وهای یکپارچهغلبه بر چالش

و    BIMهای کاری  قضاوت بر اساس شواهدی که نشان دهنده استفاده مناسب از استانداردهای باز جهت ایجاد چرخه

های  تکنیک هایی که استانداردها و  گیرد. در این میان بیشترین امتیاز به نمونهها باشد انجام میغلبه بر این چالش

openBIM    را استفاده کرده باشند مانندIFC  ،IDM  ،BCF  ،mvdXML  ،bSDD  ،COBie    وLandXML    و توانسته

در پروژه خود محقق  و به شکلی خالقانه    BIMopenبر اساس مدل  را    BIMاز مزایای    متنوعی  1باشند موارد کاربرد 

  منتفع شود در قالب   BIMارگیری فناوری  کتواند از ب پروژه که میهایی از  ، بخشجشنوارهگیرد. در این  نمایند تعلق می

فهرست موارد  فرم تقاضانامه به طور کامل درج شده است )  بندی شده است که شرح آنها در مورد کاربرد تقسیم  52

  www.bimconf.com/awardبه آدرس    جشنواره با مراجعه به سایت  کاربرد، فرم تقاضانامه و سایر مستندات جشنواره  

مورد استفاده در پروژه   BIM  بایست هرکدام از موارد کاربردمی جشنوارهمتقاضیان شرکت در این  است(.در دسترس 

خود را به صورت مجزا تشریح نموده و مستندات آنرا ارائه کنند. توجه شود که معرفی تعداد بیشتری از موارد کاربرد  

ها، راهکارها  گردد. آنچه مهم است بیان صحیح و صادقانه چالشمنجر به کسب نتایج بهتر در فرآیند داوری نمی  الزاماً

باشد. در حال حاضر حتی  فته شده است هر چند منجر به موفقیت کامل و آرمانی موردنظر نشده  و معیارهای درنظر گر

بینپروژه مسابقات  در  برگزیده  از  نیز    openBIMالمللی  های  تعدادی  موفقیت اموتنها  با  را  کاربرد  محقق    کامل   رد 

ذکر شده در  که در فهرست  محقق شده است    BIMی شما منافع و کاربردهایی از  در صورتی که در پروژه  .اندنموده

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

 
1 Use Case 

http://www.bimconf.com/award
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سواالتی از قبیل موارد زیر  نمود و به  ه  ئارابرای دریافت امتیاز بیشتر در هر مورد کاربرد، بایستی شواهد مورد قبول را  

 پاسخ داد: 

 چه بوده است؟ جزییات صرفه جویی انجام شده در هزینه، زمان و منابع •

 کدام مسایل دردسرساز حذف یا کاهش یافته است؟  •

 اید؟ها فائق آمدهبر کدام یک از مسایل همکاری متقابل بین بخش •

 چه مزیت رقابتی حاصل شده است؟ •

 اید؟ )نه الزاماً موفقیت آمیز( ، فراگرفتهBIMهایی از بکارگیری چه درس •

 تهیه شده است؟  BIMهای کاری موارد کاربرد چه نمودارها و تصاویری برای جریان •

 چه بوده است؟ BIMافزارهای مورد استفاده در هر یک از موارد کاربرد نرم •

 جشنواره مراحل برگزاری 

 تقاضانامه و ارسال مستندات پروژه مرحله اول: ثبت نام، تکمیل  ❖

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

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

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

نماید. متقاضیان شرکت  های خود آنرا تکمیل نموده است اقدام میبارگذاری فرم تقاضانامه که بر اساس یکی از پروژه

وژه خود را نیز در سایت بارگذاری نموده و یا در  بایست عالوه بر فرم تقاضانامه، مدارک و مستندات پرمی  جشنوارهدر  

  یا   Dropbox, Google Drive, Mediafire  هایی نظیرها زیاد باشد، مستندات خود را در سامانهصورتی که حجم فایل

 بینی شده درج نمایند. و در محل پیش جشنوارهکرده و لینک دانلود آنرا در سایت اری ذبارگ...  

 مدارک و مستندات ارسالی همراه با تقاضانامه شامل موارد زیر خواهد بود:  

مکتوب: - گردش   مستندات  پروژه،  خصوص  در  پیادهتوضیح  نحوه  و  پروژه،  Use Caseسازی  کار  در  ها 

آن  نرم از  حاصل  دستاوردهای  و  نتایج  شده،  استفاده  چالش  Use Caseافزارهای  پروژه،  موجود،  هدر  ای 

 ها یا عدم تحقیق انتظارات با ذکر دالیل موفقیت
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مورد نظر کوتاه از مدیران و افراد کلیدی پروژه در مورد چرایی و چگونگی    5حداکثر  نظر افراد کلیدی پروژه:   -

در این پروژه همراه با ذکر نام فرد، نام شرکت و مسئولیت آنها در پروژه. نظرات افراد بهتر    BIMاستفاده از  

 کلمه باشند.  200قول مستقیم از افراد و هر کدام حداکثر است به صورت مصاحبه و نقل

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

تصویر:   • و  پروژه،    شاملعکس  از  کلی  گردش  Screenshotتصاویر  از   BIMکار  از  تصویر  پروژه،  در 

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

با    dpi 300( و کیفیت تصاویر حداقل "نمای شمالی پروژه"آن تصویر دارید انتخاب کنید )مثالً تصویر از 

 باشد.  PNGو  JEPGهایی مانند فرمت

 همراه با توضیحات الزم در هر اسالید   BIMاسالیدهای نمایشی از کاربرد اسالید:   •

ها در پروژه ترجیحاً با  Use Caseسازی  ای از نحوه پیادهدقیقه  2های کوتاه حداکثر  فیلمکوتاه:  ویدئوی   •

 MP4فرمت 

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

به گونه اما  باشد که گردش اباید مختصر  از هر  بهره کاری و نحوه  ی  به خوبی نشان دهد  Use Caseمندی پروژه    .را 

در صورتی که برای داوری    .باشدی نم  پروژه  BIMمدل    ی اصل   لیبه ارسال فا  شود که الزامی مجدداً تأکید می 

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

 باشد. می 1400 تیر 31نام و ارسال مدارک حداکثر تا ، مهلت ثبتجشنوارهدر این دوره از  

 های راه یافته به مرحله نهایی مرحله دوم: داوری اولیه و انتخاب پروژه  ❖

نفره( از بین متخصصان داخلی و خارجی تشکیل و مستندات    5تا    3داوری )  ، تیم جشنوارهنام متقاضیان در    پس از ثبت 

اند  شرکت کرده جشنوارههایی که در  بایست در پروژهیک از داوران نمی شود. هیچارسالی توسط متقاضیان ارزیابی می

  نامه از طریق یک تعهد  ها و همکاری کرده باشند و یا به نوعی ذینفع بوده باشند. این موضوع پیش از شروع ارزیابی

ها و  و بر اساس شاخص  جشنواره رسد. فرآیند داوری به صورت قضاوت کارشناسی داوران  مکتوب به تأیید هر داور می

شود. در این مرحله پس از تشکیل جلسات داوری و تهیه صورتجلسات  انجام می  openBIMمعیارها و استانداردهای  

شوند.  متقاضیان، امتیاز و شرایط بهتری داشته باشند انتخاب و راهی مرحله نهایی میپروژه که نسبت سایر    3داوری،  

  جشنوارههای الزم برای معرفی به عنوان پروژه برگزیده را از نظر داوران  بایست حداقلپروژه می  3الزم به ذکر است این  

های راه یافته به مرحله نهایی، کمتر  روژهها مشاهده نشود ممکن است تعداد پداشته باشند و در صورتی که این حداقل

 و نتیجه به اطالع متقاضیان خواهد رسید.  1400مرداد  31داوری اولیه حداکثر تا  پروژه باشد. 3از 
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 جشنواره مرحله سوم: داوری نهایی و انتخاب  برگزیدگان  ❖

داوران را که به طور رسمی و پس از داوری  بایست مستندات تکمیلی مورد نیاز  می  قبل  های منتخب در مرحله پروژه

باشد. پیش  می 1400شهریور  31تا مدارک تکمیلی  اولیه به آنها اعالم خواهد شد، تهیه و ارسال نمایند. مهلت ارسال

  BIMنیاز باشد تا تمام یا بخشی از فایل مدل ،  پاسخگویی به ابهامات داورانبه منظور  منتخب  های  پروژهشود بینی می

 نمایند. در این مرحله به صورت حضوری یا مجازی برای داوران ارائه   IFCبا فرمت  را پروژه 

المللی  کنفرانس بینچهارمین  بایست خود را برای یک جلسه ارائه شفاهی در  میهای راه یافته به مرحله نهایی  پروژه

BIM    و پروژه خود را در یک کارگاه اختصاصی مربوط به    نمودهآماده  برگزار خواهد شد،    1400که در اواخر مهر ماه

 کنندگان در کنفرانس ارائه نمایند. برای شرکت BIMی جشنواره

ستحق  ما  ها در این مرحله، به هیچ وجه به معنای انتخاب ایشان بعنوان برنده یحضور و ارائه پروژهالزم به ذکر است  

های انجام شده در این مرحله بعنوان یک مرحله از مراحل داوری خواهد  دریافت نشان تعالی جشنواره نیست. بررسی

 بود. 

و فقط با حضور نمایندگان پروژه و تیم داوری انجام خواهد شد.   در کنفرانس ی پروژه جلسه داوری نهایی، پس از ارائه 

کنفرانس    ن یچهارمتوسط تیم داوری انتخاب و نتیجه نهایی در مراسم اختتامیه    جشنوارهدر نهایت، برگزیدگان این  

اولیه بوده و  های انجام شده در مراحل قبلی، صرفاً داوری  بدیهی است بررسیمعرفی خواهند شد.    BIM  المللینیب

 نتیجه نهایی و قطعی، صرفاً نتیجه اعالم شده در مراسم اختتامیه جشنواره است.

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

های آنها به  طی فراهم خواهد شد که پروژهنشوند، شرای  جشنوارهاما موفق به راهیابی به مرحله نهایی این    اندداشته

در کشور و    BIMمعرفی شود. همچنین به منظور ترویج    BIMالمللی  کنفرانس بینچهارمین  صورت پوستر در طول  

شود تا  ریزی و برگزار میروزه پس از کنفرانس برنامههای نیم، سمینارها و کارگاهBIMمندان به  تبادل تجربه با عالقه

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

 و نحوه تقدیر از برگزیدگان نوع جوایز

  نحو  به  و  یمعرف  یرسم   صورت   به  BIM  یالملل نیب  کنفرانسچهارمین    هیاختتام  مراسم  در  جشنواره  نیا  دگانیبرگز

به نماینده شرکت یا گروه برگزیده، تندیس و لوح تقدیر    و شد  خواهد   ریتقد  آنها   از   ارشد  مقامات  حضور   در  سته یشا

های  حداقل  جشنواره، حداکثر سه پروژه به شرط اینکه از نظر هیأت داوری  جشنوارهتعلق خواهد گرفت. در هر دوره از  

ان در این  شوند. عالوه بر این، برگزیدگ میهای برگزیده انتخاب  الزم برای اخذ جایزه را داشته باشند به عنوان پروژه
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وب  جشنواره ویژه  سایت در  بین  نامهو  وبBIMالمللی  کنفرانس  رسانه،  منتخب،  حامیان  ... سایت  و  خبری،  های 

 تقدیر از برگزیدگان به شرح ذیل خواهد بود:نحوه  رسانی معرفی خواهند شد.اطالع 

 BIMدر مراسم پایانی کنفرانس  BIMدریافت تندیس و لوح تقدیر پروژه برگزیده  -1

 کنندگان در کنفرانس عرفی پروژه در کنفرانس از طریق ارائه حضوری پروژه به شرکتم -2

این   -3 در  برگزیدگان  ویژه  سایتدر وب  جشنوارهمعرفی  بین  نامهو  سایت حامیان  ، وب BIMالمللی  کنفرانس 

 های خبری، و ...منتخب، رسانه

 از طرف کنفرانس و حامیان آن   بینی شدهپیش دریافت هدایا و جوایز -4
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   جشنواره  و هزینه شرکت در بندیزمانبرنامه 

این برنامه را مد نظر داشته    جشنوارهالزم است متقاضیان شرکت در این    به شرح جدول زیر است؛  جشنوارهبندی  زمان

 باشند و در صورتی که پروژه آنها به مرحله نهایی راه پیدا نمود، آمادگی ارائه مناسب پروژه در کنفرانس را داشته باشند. 

 اتمام   تاریخ شروع   تاریخ جشنواره   مراحل شماره

 تیر  31  اردیبهشت 1 ثبت نام، تکمیل تقاضانامه و ارسال مستندات پروژه  1

 مرداد 31 مرداد 1 های راه یافته به مرحله نهایی داوری اولیه و انتخاب پروژه 2

3 
های منتخب و برگزاری جلسات ارائه دریافت مدارک تکمیلی از پروژه

 مستندات به تیم داوری  
   شهریور 31 شهریور 1

 BIMچهارمین کنفرانس   -روز نخست یینها یو داور BIM یالمللنیب کنفرانسدر  ستینالیف یهاپروژه ارائه 4

 BIMچهارمین کنفرانس  -روز پایانی  در اختتامیه کنفرانس  BIMنشان تعالی  یاهدااعالم نتیجه نهایی و  5

 

دبیرخانه،    هایبابت هزینه  تومانمیلیون    10هر پروژه کاندیدا مبلغ  جشنواره برای  این دوره از  نام و شرکت در  هزینه ثبت

 باشد.بررسی مدارک، تشکیل جلسات داوری و برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان می

  BIMبه منظور اشاعه مفهوم واقعی    BIMالمللی  با توجه به رویکرد ترویجی برگزارکنندگان جشنواره و کنفرانس بین 

برگزارکنندگان تامین شده است و متقاضیان  نام توسط  های برتر، در این دوره از جشنواره هزینه ثبتو معرفی نمونه

 نام نمایند. در این جشنواره ثبتبه صورت رایگان توانند می
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